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Тази книга е своеобразно продължение на „Учителя 

за образованието“. Ако я нямате, на последните страни-

ци ще научите как да заявите безплатен екземпляр. 

 

Учителя за връзката 

на родителите с детето 
 

„В бъдеще майките още в утробата ще внушат на де-

цата си да не влизат във война, да не воюват и да работят 

за мира. Пчелите хранят личинките за царици с най-

хубава храна и те стават царици. Значи, за да родиш една 

гениална мисъл, трябва да я отхраниш с най-хубави 

мисли и чувства, с Любов.  

Светът ще се поправи само когато семейството се поп-

рави. Хората трябва да имат ясна представа за семейст-

вото. Бащата и майката свършват главната възпитателна 

работа, а после идват училището и обществото.  
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Между аурата на родителите и детето има връзка. Не-

видими конци съединяват аурата на детето с аурата на 

родителите и е нормално, когато то е в бащиния си дом 

до 25-тата си годишнина. Ако някой от тях е далече ня-

къде, трябва да изпраща своята мисъл към семейството. 

Сега ние не можем да се освободим от старите възгле-

ди. Майката е като извор, който извира, и което е в нея, 

тя го предава на детето. Божественото, което е в майката, 

тя предава на детето и във време на бременност, и после 

– след раждането. Това е непрекъснат процес у майката 

– влива се нещо в рожбата от нея… 

Посети ме една майка, чието момиченце има туберку-

лоза на гръбначните прешлени. Казах ѝ, че то няма гене-

тична наследственост нито от нейна страна, нито от 

страна на мъжа ѝ, но че това е в резултат на един психо-

логичен процес. Когато е била бременна, като лекар е 

лекувала подобен случай и мисълта, която е имала, е 

оставила върху плода своето влияние.  

Не е лесно да стане човек майка. Във време на бре-

менност тя не бива да гледа лоши и грозни картини, за-

щото всичко се отпечатва върху плода и му влияе. След 

това дадох на майката метод за лекуване. 

Майката трябва да учи най-първо децата как да се 

хранят, как да дишат добре, как да спят и пр. Когато 

майката се ядоса, млякото се разваля, пълно е с отрови и 

детето заболява, повръща го. И най-малките отрицател-

ни емоции на майката се отразяват върху млякото. Това 

са факти… 

Слугинята не може да замести майката. Виждал съм 

как слугини бият малките деца, после гледат през про-

зореца своя възлюбен и си казват: „Откъде ми се падна 

това чуждо дете да ме мъчи?!“ – Не бих препоръчал де-

тето да се остави на слугиня.  
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Затова много са прокопсали хората – понеже прис-

лужници са ги возели с колички. Деца, които не са отг-

леждани от майка, добиват груб характер. 

Наскоро на едни младоженци казах: „Молете се да ви 

дойдат напреднали души!“  

Дарбите зависят от Любовта. Ако майката има Любов, 

ще роди велик, гениален син. Ако няма Любов и живее 

повърхностен, дребнав, лекомислен живот, ще роди 

обикновен син, подобен на нея. Докато майката не е из-

лъгала детето, то не се гневи. Излъже ли веднъж, то вече 

се гневи. Когато влезеш в една къща, по децата ще поз-

наеш какви са бащата и майката. 

Първият и вторият възпитателен период – до 14-

годишна възраст – са много важни. Тогава се насаждат в 

децата семенца, които после ще поникнат и ще дадат 

своя плод. Защо някои в дълбока старост стават мъдри, а 

други се вдетиняват? При първия случай още в детска 

възраст са посадени красивите семена на възвишени 

идеи и после те дават своя плод, а при втория случай 

през детството и юношеството е имало безидеен живот и 

тогава няма и какво да поникне. Бъди умно дете, за да си 

умен старец… 

Ако се приложат новите методи във възпитанието, то 

ще се опрости и ще стане 10 пъти по-лесно.  

Първо, нека децата имат допир с реалността, да разг-

леждат нещата и да опознаят тяхното естество, за да ги 

възприемат с Любов, и чак след това да учат теория. Но-

вото изисква първо да се опитват нещата и после да се 

говори за тях. Така постъпва и природата: първо разкри-

ва нещата и после ги обяснява.  

Не занимавайте децата с отвлечени работи.“ (1)1 

 
1 Източниците на цитатите са поместени в раздел „Библиография“. 
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„След раждането връзката между майката и детето 

продължава, макар и по друг начин. Дете, което майка 

му не го е носила на ръце, губи нещо ценно. Има връзка 

между етерните двойници на майката и на детето. Затова 

детето не трябва да живее далеч от майка си най-

малкото до 14-15-годишна възраст. 

Това, което майката може да даде на детето си за 1 го-

дина, близките му и обкръжаващата среда не могат да му 

дадат и за 20 години. Статистиката показва, че деца, 

расли до 20-годишната си възраст при любовта на роди-

телите си, са по-благородни от онези, които са били ли-

шени от родителска любов. 

Законът е такъв: колкото повече боледуват децата, 

толкова любовта на родителите към тях е по-слаба. За да 

бъдеш здрав, любовта на майка ти трябва да прониква 

дълбоко в твоята душа. 

Ако бащата и майката са мислили да вършат престъп-

ление, синът, който се ражда, може да го извърши. Зато-

ва хората трябва да бъдат чисти, да имат чисти мисли и 

чувства. Щом човек храни една нечиста мисъл, тя може 

да се въплъти в детето. 

Ти като майка, като милваш детето си по главата, ка-

жи: „Да влязат в тебе Божествените мисли, да носиш 

Светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си 

братя, да влязат в тебе благородни чувства!“ 

Който се отнася добре с растенията и животните, и с 

хората ще бъде внимателен. Това е моралът на Новата 

култура. Майките трябва да научат детето, че Божестве-

ният живот прониква в цялата Природа – в цветята, в 

дърветата, в мушичките и птичките – във всичко. 

Докато детето вярва, че учителят не лъже, последният 

има авторитет. Усети ли, че учителят лъже, последният 

вече няма авторитет пред детето.  

Същото е и с родителите.“ (2) 
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Влияние на храната при децата 
 

Учителя: 
 

„Възпитанието най-първо трябва да почне от храната, 

от пиенето на водата, от дишането и приемането на свет-

лината.“ (2) 
 

„Майчиното мляко е от голямо значение за детето. 

Когато то се допира до гърдите на майка си, върху него 

оказва влияние не само млякото, което поглъща, но и 

магнетичната сила, изтичаща ту от лявата, ту от дясната 

гръд на майката…  

От майката излиза сила, която облагородява детето. 

Когато майката кърми детето си, тя трябва да има най-

добро разположение, да не се гневи.“ (3) 
 

„Децата отначало трябва да се хранят с много добра 

храна. За да може детето добре да се храни, майката 

трябва да има отлична мисъл, чувство и постъпка. Ако 

майката не мисли добре, ако майката не чувства добре и 

не постъпва добре, образува се една нечиста храна вътре 

в нейните гърди. Това дете още в началото майката го 

отравя със своите мисли и чувства.“ (5) 
 

„Сега се прави изкуствено мляко, но онези, които го 

ядат, винаги имат диария. Онова мляко, което получава-

те направо от кравите, има нещо, което в изкуственото 

мляко го няма. Това, което природата влага, човек по 

изкуствен начин не може да вложи.“ (6) 
 

„На малките деца дайте най-добри условия. А най-

добрите условия – това е да ги храните с плодове.“ (41) 
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„Хубаво е децата да се научат на вегетарианско хране-

не. То действа здравословно, а освен това дава условия за 

духовно и морално повдигане.  

За тази цел може да се проучи как действа месната и 

растителната храна, какви са разликите между трево-

пасните и месоядните животни и др.“ (1) 
 

„Когато едно дете иска да стане вегетарианец, защо 

бащата не е съгласен с това? На родителските срещи мо-

же да се изтъкне въпросът, че в чистотата на храната се-

ди здравословният живот. Месната храна не съдържа 

сила. Тя не е чиста храна. Когато ядеш ябълка, ще ста-

неш по-силен, понеже ябълката има сила и здраве. 

Ябълковите сокове ще се превърнат в теб в такава устой-

чивост, каквато само ябълковото дърво има.  

Наше благо е да обичаме всички живи същества, а не 

да им причиняваме вреда. Най-първо ще се проповядва 

на децата любов към всички същества.  

Една ябълка, след като узрее, сама се жертва, а като 

хванеш кокошката, тя кудкудяка: „Не ме яж, не ме бу-

тай!“ – Тревопасните още известно време ще се жертват, 

но после хората ще им се отплащат. Даром няма да мине 

– ще им платим с лихвите, законът е строг.“ (1) 
 

„Освен това привикнете малките деца да ядат умере-

но, като им покажете лошите последствия от лакомията. 

А какво правят децата? Ядат кисели ябълки, ядат недоз-

рели и немити сливи, докато ги заболи корем.  

Разкажете на децата, че като ядат немити плодове, за-

едно с това поглъщат и изпражненията на мухите, от 

които се и разболяват. Следователно, преди да се ядат 

плодове, трябва те да се измиват в чиста, топла вода и 

така чисти и хубави да се дават на детето. Децата обичат 

чистотата, нека те привикнат да не бързат да изядат 
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плода, а като им се даде, първо да го измият с малко 

топла вода, да го поразгледат и най-после да го изядат. 

Наблюдавайте какво влияние оказват различните сокове 

на плодовете върху децата… 

Друго, което трябва да спазвате, е да не давате на де-

цата да ядат често. А майките – мине не мине половин-

един час: „Хайде, мама, едно коматче!“ – тъпчат децата 

си, а това ги разваля. Най-добре е детето да яде на всеки 

4 часа. Едно 7-годишно дете, като яде 4 пъти на ден, дос-

татъчно му е. Ако го храните по-често, ще му създадете 

лоши навици.“ (6) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„… смятам за особено полезно, ако хората в своя бра-

чен период, започвайки от годежа, започнат да ядат мед 

за целите на детската профилактика. Тогава не би имало 

рахитични деца, тъй като в меда се съдържа силата, коя-

то, бидейки след това преработена от човека, въздейства 

върху възпроизводствената сила, придавайки правилни-

те форми на детето. Употребата на мед, особено от май-

ката, индиректно действа на процеса на формиране на 

костите при детето.“ (7) 
 

„… ако при правилно дозиране се дава мед на децата, 

болни от рахит – на възраст 9-10 месеца – и се спазва 

такава медена диета до 3-4 години, рахитът не би предс-

тавлявал такава опасност, тъй като това заболяване се 

състои в това, че тялото става твърде меко и вътрешно 

трошливо. Разбира се, през първите седмици от живота 

им на децата трябва да се дава само кърма; медът на тази 

възраст няма да има ефект. В меда се съдържат силите, 

които придават твърдост на човешкото тяло. Тези връз-
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ки би следвало подробно да се изучат. Може да се каже, 

че на пчеларството следва да се отделя много по-голямо 

внимание, отколкото това се прави сега.“ (7)    
 

„Бихте могли да кажете: „И все пак, възможно ли е да 

се произвежда изкуствено мляко? Тоест, ако смеся тези 

13% белтъчини, мазнини и така нататък с вода, така че 

всичко това външно да прилича на мляко – би ли било 

това мляко толкова полезно за детето, както и това, кое-

то то получава по естествен начин?“ – В никакъв случай, 

господа! … От другите видове мляко най-близко до чо-

вешкото е магарешкото мляко; така че ако няма въз-

можност детето да се храни от майчината гръд или с 

мляко от друга жена, възможно е по-нататък детето да се 

храни с магарешко мляко…  

В първоначалния период на детето храненето с краве 

мляко не е много благоприятно. Но не трябва да мис-

лим, че ще извършим страшен грях по отношение на 

човешкия организъм, ако храним детето с краве мляко, 

което е по съответен начин приготвено и разредено … 

Млякото има едно съществено свойство: то – бих мо-

гъл малко пресилено да кажа – е още живо, когато го 

получава детето. То почти е своеобразно течно жизнено 

начало, течен живот, който детето приема в себе си.“ (8) 
 

„В детския организъм млякото е единствената субс-

танция, която действа пробуждащо върху спящия в гла-

вата Дух. А това, скъпи мои приятели, е Духът, който 

пронизва цялата материя, за да се изяви там, където 

трябва! Да, млякото носи своя Дух в себе си и този Дух 

има задачата да пробуди спящия в детето Дух. Не просто 

алегория, а необорим естественонаучен факт е, че власт-

ващият в природата Дух, с чиито сили млякото бликва от 

тайнствените дълбини на природата, пробужда спящия в 
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детето човешки Дух. Тези тайнствени връзки трябва да 

бъдат ясно осъзнати. Едва тогава постепенно разбираме 

величието на онези мирови тайни, всред които живеем. 

Едва тогава разбираме чудовищното невежество, в което 

изпадаме, когато градим такива теории за материята, 

сякаш тя е една механична конструкция, готова всеки 

миг да се разпадне на молекули и атоми. Обаче това 

изобщо не е вярно… А до истинската същност на млякото 

ние стигаме само ако сме наясно: веднага, след като бъде 

произведено, то се изпълва с копнежа да пробуди спя-

щия в детето човешки Дух.“ (9) 

 

„Ако се опитате да се потопите малко по-дълбоко в 

природата на растящия човек, ще видите, че – особено 

ако децата не са били разглезени в началото – през пър-

вите години в училище те все още имат здрави инстинк-

ти. През първите години те въобще нямат склонност да 

се тъпчат със сладки неща и други подобни. Те все още 

имат здрави инстинкти по отношение на храненето си, 

както и животното има много добри инстинкти за хра-

нене, защото е изцяло в тялото си.  

Животното избягва в тялото си онова, което е вредно 

за него. Поне такива злини, каквато е алкохолът в чо-

вешкия свят, се разпространяват в света на животните по 

изключение. Разпространението на подобни на алкохола 

злини се дължи само на това, че човекът е такова духов-

но същество, което може да стане независимо от физи-

ческото си тяло, тъй като в своята разумност физическо-

то тяло никога не проявява склонност да стане например 

алкохолик.  

И така, у децата през първите училищни години все 

още живеят сравнително здрави хранителни инстинкти. 

Те изчезват, престават да съществуват поради развитие-
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то на човека през последните години в основното учи-

лище. И когато човекът достигне полова зрялост, това 

същевременно означава, че той е загубил инстинктите си 

за хранене – че трябва да замести с разума онова, което 

по-рано са му давали инстинктите.  

Затова през последните години в основното училище 

вие все още можете донякъде да доловите последните 

проявления на хранителните и хигиенни инстинкти на 

формиращия се човек. Именно тогава вие имате достъп 

до последните прояви на здравословните хранителни 

инстинкти, на растежните инстинкти и т.н.  

По-късно вие вече нямате достъп до вътрешното усе-

щане за правилно поддържане на храненето и здравето. 

И точно затова през последните години в основното 

училище трябва да се дават указания за храненето и 

здравословния живот на човека. Именно в това отноше-

ние би трябвало да се прави нагледно обучение, тъй като 

това нагледно обучение може много добре да способства 

за развитието на фантазията.  

Покажете на детето 3 неща, покажете му или му при-

помнете (тъй като то вече го е виждало) някакво вещест-

во, което съдържа основно скорбяла или захар, вещест-

во, в което има предимно мазнини, и вещество, в което 

се съдържат основно протеини. Детето знае това. Но му 

припомнете, че дейността на човешкия организъм про-

изтича по същество от тези три съставни части. Изхож-

дайки оттам, преминете към това през последните годи-

ни да обсъждате с детето тайните на храненето.  

След това му опишете подробно дишането и развийте 

всичко онова, което по отношение на храненето и диша-

нето е свързано с поддържането на човешкото здраве. 

Вие ще извлечете изключително голяма полза за възпи-

танието и обучението, ако давате тези указания именно 
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през последните години на основното училище. Тогава 

все още ще долавяте последните инстинктивни проявле-

ния на хигиенните и хранителните инстинкти. На това се 

дължи възможността през тези години да обучавате де-

тето относно връзката на храненето и здравето, без да го 

направите егоист за останалата част от живота му.  

За детето все още е нещо естествено да изпълнява ин-

стинктивно условията за правилно хранене и хигиена. 

Затова можем да му говорим за тези неща и в отговор ще 

получим нещо от онова, което е естествено за човека и не 

го прави егоистичен.  

Ако през тези години не запознаете децата с отноше-

нието на правилното хранене и здравето, те ще трябва да 

научат това едва по-късно, като четат или от информа-

цията на други хора. Онова, което по някакъв начин дос-

тига до човека по-късно, след половата зрялост, за връз-

ката на храненето и здравето, предизвиква в него егои-

зъм. И не може да е друго освен предизвикване на егои-

зъм. Когато четете дадена физиология на храненето, ко-

гато четете откъс от правила за поддържане на хигиена-

та, чрез това четиво вие ставате – това просто е заложено 

в природата на нещата – по-егоистичен, отколкото сте 

били преди това. Този егоизъм, който непрекъснато въз-

никва от разсъдъчното ни запознаване с нашите грижи 

за себе си, този егоизъм трябва да бъде победен именно с 

помощта на морала…  

В по-късния си живот човек е изложен по-малко на 

опасностите на егоизма, ако през последните години в 

основното училище е бил обучаван относно храненето и 

здравето, когато това обучение все още не въздейства на 

егоизма, а се основава на природното в човека. 

Вие виждате как някои жизнени въпроси зависят в 

голяма степен от това човек да бъде научен на нещо в 

подходящото време. Вие вземате предохранителни мер-
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ки за цял живот, когато учите човека на правилните не-

ща в съответното време. Разбира се, ако с учението за 

храненето и хигиената можеше да се пропият 7-8-

годишните деца, това би било най-доброто. Тогава те ще 

възприемат науката за храненето и здравето по неегоис-

тичен начин, тъй като едва ли знаят още, че тя се отнася 

до тях самите. Те биха гледали на себе си като на обект, а 

не като на субект. Но те все още не разбират това – раз-

съдъчната им способност все още не е развита дотолкова, 

че да го разберат.  

Затова вие не можете да разглеждате учението за 

здравословното хранене през тези години – трябва да го 

оставите за последните години, когато огънят на вът-

решния инстинкт за здравословно хранене вече бавно 

угасва, но за сметка на замиращите инстинкти вече се 

появява способността да се схваща онова, което е обект 

на разглеждане във връзка с тях.  

При всеки удобен случай на по-големите деца може 

да се дава нещо, свързано с науката за храненето и хиги-

ената. В часовете по природознание, физика, също и при 

занятията, които разширяват географията, дори при 

уроците по история – навсякъде може да се вмъкнат на-

пътствия за храненето и хигиената. Вие ще видите, че не 

е нужно да го залагате като учебен предмет в разписани-

ето на часовете и че много неща в обучението трябва да 

живеят именно по този начин – като ги обединяваме. 

 Когато проявяваме разбиране към онова, което дете-

то трябва да научи, тогава самото дете или общността на 

децата, които са събрани в училището, ще ни показват 

всеки ден какви вмъкнати изречения трябва да включ-

ваме по някакъв начин в другите часове...  

Ако сме дресирани като учители по география или ис-

тория, ние няма да можем да проявим това присъствие 

на духа, тъй като тогава ще се стремим само към това от 
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началото до края на часа по история да преподаваме са-

мо история. И тогава могат да възникнат онези извън-

редно неестествени отношения, чиито вредни последст-

вия за живота все още не могат напълно да се видят. 

Съкровена истина е, че правим добро на човека, пра-

вим нещо, което не позволява егоизмът му да вземе 

връх, когато през последните години на основното учи-

лище му даваме знания за храненето и хигиената по на-

чина, който изложих.“ (10) 

 

„Деца, имащи във връзка с болестта тенденция да ос-

тават малки на ръст, също може да се хранят с кореноп-

лоди, за да растат по-добре … в детска възраст, между 

раждането и 7-мата година от живота.“ (11) 

 

„… неправилно е да храним децата с продукти, богати 

на мазнини – в този случай мазнините преграждат пътя 

на духовно-душевния поток към главата и тя остава 

„празна“. Нещата се свеждат до това: да развием необхо-

димия усет и така да поставим детето в неговата социал-

на среда, че то да не затлъстее… 

Едва ли е възможно да пробудим у нас истинско чувс-

тво за отговорност, без да сме наясно с огромното значе-

ние на всичко това, без да сме наясно, че хранейки дете-

то с мазнини, ние спъваме един космически, един ево-

люционен процес, който под формата на духовно-

душевен поток се стреми да премине през целия човек. 

Да, хранейки детето с мазнини, ние проваляме намере-

нията на Космоса.“ (12) 

 

„По принцип училищното време не трябва да съвпада 

с часовете за основно хранене, но малки закуски нямат 

особено значение. Когато децата са закусили, внимават 

по-добре, отколкото ако са с празни стомаси.“ (13) 
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„Когато забележите, че детето от самото начало не 

проявява способности за четене и писане, то във всеки 

случай ще постъпите добре, ако влезете във връзка с ро-

дителите и ги помолите да дават на детето възможно по-

малко храна с яйца и брашно. Останалото по принцип 

може да не се променя.  

Ако родителите са склонни да ограничат за известно 

време храната на детето, могат да му се предлагат по-

малко месо и повече зеленчуци. Ще се забележи, че чрез 

тази диета детето ще покаже съществено повишаване на 

способностите си. Това трябва да се използва. Детето 

трябва да се занимава особено усилено в началото, т.е. 

когато почва да променя диетата си. 

Ако се забележи, че само тази диета не е от особена 

полза, тогава трябва да се опита в продължение на един 

много кратък срок – бих казал за 8 дни, след като сте 

влезли във връзка с родителите, до завършване на сут-

решните часове, когато се чете и пише, да не се дава на 

детето да яде, а да се остави да учи на празен стомах или 

да хапне съвсем малко. Тази процедура не трябва да 

продължава твърде дълго, а да се сменя с нормално хра-

нене. Повторете тази диета няколко пъти за една учебна 

година и ще видите, че способностите на едно малко дете 

– става дума за първите класове – се променят. Моля Ви 

да спазвате това. 

… въобще искам да запомните, че безсмисленият на-

чин на хранене през първите детски години, до който 

прибягват някои родители, особено при флегматични и 

сангвинични деца, допринася много за понижаването на 

способностите. Прехранването на децата, тъпченето им с 

храна от яйца и брашно е нещо, което ги прави през пър-

вите училищни години тъжни и неспособни да учат. 

(Зададен е въпросът как стоят нещата с какаото.) 

Защо изобщо децата трябва да пият какао? Съвсем не 



 

16 

е необходимо, ако не се нуждае от какао, за да регулира 

храносмилането си. При деца, които имат много бързо 

храносмилане, е по-добре да се използва какао, отколко-

то други лекарства; но ако това не е необходимо, детето 

изобщо не се нуждае от такива неща. Днес децата полу-

чават много неща, които не са важни за тях. 

Могат да се направят значими наблюдения. Когато 

през 80-те години бях възпитател, имаше едно малко 

дете, което не беше възпитавано от мен – аз бях при го-

лемите. То беше едно мило дете с добри хрумвания. То 

можеше да стане способен ученик.  

Аз често ставах свидетел колко остроумно и даровито 

беше то… Но момчето беше бледо, имаше лош апетит и 

беше доста слабо. По съвет на един иначе отличен лекар 

детето получаваше на всяко хранене по една малка чаш-

ка червено вино. Аз не носех отговорност, нито пък имах 

влияние върху този особен хигиенен възпитателен ме-

тод, но се притеснявах. След това видях този човек отно-

во, когато беше на 32-33 години – един страшно нервен 

човек. Да, този неспокоен човек, който на 30 години вече 

беше съвсем нервен, доказваше колко трагични се оказ-

ват малките чашки червено вино по време на ядене. Той 

беше способно дете… Но стана слаб ученик и не искаше 

да учи прилежно. Чрез този възпитателен метод с вино-

то още на 7 години той беше напълно провален. 

В началото на днешното обсъждане исках да ви пока-

жа, че при едно дарование не е без значение организи-

раната диета на детето.  

Вие трябва да внимавате да не страда храносмилател-

ната система на детето. Затова, когато има проблеми със 

способностите на детето, вие по някакъв начин тактично 

трябва да се осведомите от родителите дали неговата 

храносмилателна дейност е в ред. Опитайте да въздейст-

вате за това тя да бъде регулирана.“ (13) 
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„Особено трябва да избягвате на децата да се предла-

гат такива неща като чай [да не се бърка с билков чай] и 

кафе. Чаят въздейства така, че мислите да не могат да се 

съберат, да бягат от главата. Затова чаят е подходящ за 

дипломатите, които винаги трябва да дърдорят нещо и 

не искат мисълта им логично да произтича от предход-

ната. Избягвайте чрез употребата на чай да давате въз-

можност на децата за такова бягство на мисълта. 

Кафето също не е добро за децата, защото от него те 

стават педантични. 

Кафето е обичайно за журналистите, за да могат да 

излагат мислите си последователно. Това не трябва да се 

култивира у децата. В процеса на развитие на мисленето 

това качество трябва да се развие по естествен път. Ка-

фето и чаят са от нещата, които трябва да се избягват. 

Важно за децата е всичко зелено от растенията, също 

и млякото. Възможно най-малко тъмно месо.“ (13) 

 

Правилното дишане 
 

Учителя: 
 

„Чрез дихателни упражнения се влиза в близка връз-

ка с природата и затова децата всяка сутрин трябва да 

дишат дълбоко, преди да почнат занятие. Могат да се 

правят дихателни упражнения, придружени с движение. 

Когато ръцете се отдалечават от гърдите настрани, ще се 

прави вдишване, а когато се приближават към гърдите, 

ще се прави издишване.“ (1) 
 

„Без [правилно] дишане не можем да внесем никакво 

възпитание в децата и не можем да ги заставим да мис-

лят правилно и да чувстват правилно.“ (14) 
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Още по темата за правилното хранене и дишане мо-

жете да научите от безплатната книга „7 стъпки към 

Здравето“. За заявки – вижте последните страници. 

Множество здравословни съвети и дихателни упраж-

нения, дадени от Учителя, можете да откриете и в 

YouTube канала на „Истина БГ“.  

 

Развиване на добродетелите 
 

Учителя: 
 

„При обучението и възпитанието детето трябва да се 

учи от природата. Отглеждането на цветята трябва да се 

използва като метод при новото възпитание. Детето 

трябва да изучава растенията. То трябва да ги обича. Във 

всеки училищен двор трябва да има градина, да има по-

садени растения. Трябва да има нещо, което да е провод-

ник на Божествените енергии: череши, ябълки, сливи, 

круши, дюли, орехи и др. Жълтите цветя предават инте-

лигентност, червените – живот и здраве. Като насърча-

вате децата да садят цветя – жълти, червени, бели, цве-

тята ще ги възпитават чрез цветовете си. 

При всяко училище трябва да има градина, в която 

децата да работят… Всяко дръвче, което детето отглежда, 

влияе върху него. Така всичко в природата действа въз-

питателно. Плодните дървета учат децата на щедрост, на 

любов, на даване, на служене. Трябва да се обясни на 

децата: тези дървета ни дават своите плодове, без да ис-

кат нищо, освен да посеем техните семена. 

Кажете на децата: „Бъдете работливи като пчелите, 

бъдете постоянни, както е постоянно растението. Бъдете 

яки като дъба и непоклатими. Никой да не ви отклони от 
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вашата идея.“ Природата трябва да се изучава по такъв 

начин. Ако бихте дали такива обяснения на децата, щях-

те да имате съвсем други резултати. Всичко това би дало 

нов подтик на човечеството.“ (2) 

 

„… най-първо трябва да се започне с материалните, с 

видимите работи – всичко трябва да бъде обективно. 

… вие ще заведете детето при някой извор и ще му 

кажете: „Хубав ли е този извор?“ – „Хубав е.“ – „Водата 

му чиста ли е?“ – „Чиста е.“ – „Ти радваш ли се на този 

извор, като гледаш водата как приятно, хубаво блика?“ – 

„Радвам се.“ – „Хубаво, тогава очисти този извор!“ – Де-

тето очиства извора от камъчета, клончета, листа и др. 

След това вие ще му кажете: „Виждаш ли, и твоето сърце 

трябва да е тъй чисто!“ – Ще започнеш да разказваш на 

детето, че в сърцето му не трябва да има никакви камъ-

чета, никакви листа, клончета, които гният – изобщо 

никакви външни тела. И то трябва да очисти своя извор 

– сърцето. Това е един метод за възпитание.  

След това ще дадеш на това дете едно семенце и ще му 

кажеш: „Посей това семе в земята!“ – То ще го посее. – 

„Полей го сега!“ – Полива го. След това ще му дадеш ед-

на ябълка или една круша да си хапне и ще започнеш да 

му разказваш как впоследствие от тази семка ще се раз-

вие също такъв плод. Ще ходиш често с детето заедно да 

наглеждаш как расте и се развива дръвчето и по анало-

гия на неговото развитие ще правиш изводи за някои 

процеси, които стават в душата на детето.“ (15) 

 

„Дай на всяко дете по една ябълка и после им кажи да 

посеят семенцата. Ако искаме да направим добро, ще 

посадим ябълкови семенца и после, когато изникне дър-

во, от плодовете му ще правим добро. Или ще посеем с 

децата жито, ще поникне нива и от събраното жито ще 
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правим добро с хляба. Ще посеят житото с песен, без да 

кажат нито една обидна дума.  

Всяко дете може да си посее по един квадратен метър 

с жито, да има и по едно дръвче, за което да се грижи, и 

по една малка лехичка със зеленчуци. След време децата 

ще засаждат цветни, зеленчукови и плодни градини. 

Когато децата почнат да засаждат плодни дървета в 

околните голи места, тогава Земята ще бъде рай.“ (1) 

 

„Най-напред с децата не употребявайте отвлечени 

принципи, а си служете с живите форми. Например, като 

дадете на едно дете резен диня, круша или ябълка, нака-

райте го да преброи колко семки има в този резен, в 

ябълката или крушата, да опише какви са семките им и 

т. н…  

Освен това заставяйте малките деца да се заинтересу-

ват и занимават с цветя, които те обичат: да наблюдават 

колко листенца има венчето на цвета, колко тичинки и 

как са сложени те в цвета. След това нека детето се заин-

тересува от формата на цвета и да се опита да нарисува 

този цвят в най-прост вид. Когато детето нарисува цвета, 

то вече се самовъзпитава. След това вие започнете да 

разказвате на детето защо цветът е хубав, защо крушата 

е сладка и т.н. По този начин ще видите какви хубави 

чувства се събуждат у децата. 

При възпитанието на децата ще им обръщате внима-

ние върху това да не преследват и измъчват птичките, да 

не късат главите и крилцата на мухите, като им обясни-

те, че и те, както и ние, усещат болка. Когато разберат, че 

и птичките, и насекомите страдат, децата ще кажат: 

„Добре, в бъдеще няма да им причиняваме болка.“  

По този начин ги възпитавайте, а не им говорете, че 

това е грях и онова е грях, защото те нямат опитността от 

греха – само старият човек има понятие за греха.  
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Казвайте на децата, че цветята се радват и че им е 

приятно, когато ги поливат с вода. Може да направите 

опит пред тях, за да им покажете, че те действително се 

радват. Имате една саксия с цвете, което не сте поливали 

2-3 дни. Вземете детето си за ръка, кажете му: „Ела, ма-

ма, да видиш как ще се зарадва това цвете, като го поле-

ем.“ Поливате го и цветето започва да смуче жадно вода; 

пръстта и коренчетата се напояват добре, а цветчето се 

развеселява и радва. Ето метода, с който може сигурно 

да се въздейства на децата.“ (6) 
 

„Никога не говорете в отрицателна форма: „Не прави 

това, не прави зло!“, а казвайте: „Прави добро!“. Вместо 

думите „Не лъжи!“ кажи: „Говори истината!“. Колкото 

по-малко говорите за отрицателните неща, толкова по-

добре. Трябва да говорите за положителното.“ (2) 
 

„Като се развие у децата любов към растенията и жи-

вотните, тогава те няма да късат цветята и ще загубят 

желание да се хранят с животни. Когато им кажеш: „Не 

убивай“, ти ще ги насърчиш, а щом като ги запознаеш с 

Любовта, няма да искат да убиват. Без Любовта не могат 

да се разберат думите „Не убивай!“.  

Едно педагогическо правило гласи: не говори на де-

цата отрицателното, а положителното. В човека има 

низши, животински инстинкти, и щом му говориш за 

греха, събуждаш у него инстинкта и той отива да опита. 

Кажеш му: „Не кради, не лъжи!“, а той се сеща: „Аз бях 

го забравил, чакай да го опитам!“. Кажеш му: „Не бъди 

груб!“, а той: „Чакай да го опитам!“… 

Ако бях основен учител, щях да правя много опити: 

ще занеса на децата една ябълка, за да видя какво впе-

чатление ще им направи, после – една хубава круша, 

друг път – една голяма дюля или 10 жълти сливи.  
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Ще нарежа ябълката на малки резенчета и ще раздам 

на всяко дете по едно; същото ще направя и с крушата, 

ще опитат и сливите. Ще им занеса един грозд и ще раз-

дам по едно зрънце. Това няма да го разправям на света, 

но ще прилагам.“ (1) 
 

„Децата трябва да се възпитат на чистота. Трябва да 

им се дадат песни с движения за чистота, защото образ-

ното пеене с движения много влияе на човека. Трябва да 

се внесе хигиена в училище, преобуване и преобличане, 

шкафче за принадлежности. Преди хранене децата 

трябва да си мият ръцете, а след това да си измиват уста-

та и всички събрани отпадъци да се изхвърлят на специ-

ално място.  

Учителите имат една голяма задача: преди всичко да 

създадат навици към чистота. Радостта, щастието и 

здравето зависят от чистотата. Трябва да се внесе красота 

в чистотата, да е приятно и естетично, защото в приро-

дата има идеална чистота.  

Ако бях учител, нямаше да им говоря теоретично, а 

щях да ги заведа при един чист поток с гладки камъчета 

и там да преподавам за чистотата. Ще им покажа как 

всичко е чисто сред природата.“ (1) 
 

„Извеждайте децата напролет, когато цъфтят дърве-

тата, да наблюдавате как завързват, растат и зреят пло-

довете. Нека отрано се запознаят с тези неща. Съставете 

някое разказче за обяснение защо черешите са червени; 

карайте децата да разглеждат плодовете, после им дайте 

2-3 ябълки, за да направят описание на една от тях.  

Нека описват както те виждат, по детски, да вложат 

поне една мисъл. Хубаво е да ги запознаете с изворите, 

реките, поточетата, да им говорите за тях, за ползата, 

която те принасят. Тези методи може да ги разработвате 

чрез наблюдение и опити. Кажете им после да не чупят и 
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откършват клончетата, да не късат цветята. Изтъкнете, 

че това им причинява болка и страдания.“ (16) 
 

„Когато децата са нервни, непослушни, това произли-

за от факта, че у тях има набрани нечисти вещества; за 

да се освободят от тези нечисти материи, направете им 

през лятото 30-40 [слънчеви] бани. Такава нечиста ма-

терия, такива тръни има ли у децата, никакъв морал не 

можете да им проповядвате.“ (6) 
 

„Лятно време накарайте децата да направят 30-40 

слънчеви бани, да се измият с вода, топлена на слънцето, 

поне 30-40 пъти.“ (16) 
 

„Аз бих поставил едно крадливо дете между две чест-

ни и съвестни деца. Те ще му въздействат, ще го възпи-

тават. Ако пък едно дете е много щедро, ще го поставя 

между две лоши деца, за да уравновесят неговата добри-

на. Така и едните, и другите ще имат полза.“ (2) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Във възпитателното изкуство, за което става дума 

тук, всичко трябва да бъде изградено върху стремежа да 

се подкрепи именно това, което е заложено в детето. Ето 

защо цялото обучение трябва да бъде поставено в услуга 

на възпитанието.  

Всъщност ние възпитаваме, а преподаването в извес-

тен смисъл използваме, за да възпитаваме.“ (9) 
 

„Приближаваме моралния елемент към детето чрез 

това, че го оставяме да израства, изхождайки преди 

всичко от чувството за благодарност…  

От благодарността развиваме способността за любов и 

чувството за дълг у човека.“ (9) 
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„Какво биха си поставили нашите приятели като за-

дача, ако 3-4 седмици след началото на обучението раз-

берат, че едно флегматично, едно холерично и едно ме-

ланхолично дете са станали трите „пепеляшки“ на класа 

– че са отхвърлени от всички и никой не иска да общува 

с тях? Ако това се случи, как би трябвало да реагират 

учителите? 

Децата никога не трябва да се оставят да доносничат 

едно срещу друго, а трябва по друг начин да се достигне 

до причината за тяхното отхвърляне… 

Често се налага да се помага при възпитанието на де-

цата. Идват родители и казват например: „Моето дете 

лъже.“ – Не трябва да се колебаете да дадете съвет. Ка-

жете: „Измислете случай или разказ, в който едно дете 

чрез своята лъжа е въведено в неприятна ситуация. Ко-

гато на детето се разкаже такъв разказ, след това още 

един и още един в същия дух, тогава то ще се излекува от 

склонността си към лъжата.“ 

По подобен начин бих разрешил затруднението и за 

трите деца. Всичко, което можете да научите и извлечете 

за тях, съберете в един разказ, който после ще разкажете 

пред целия клас и по този начин ще въздействате върху 

„пепеляшките“, които малко ще се успокоят, и върху ос-

таналите, които ще се засрамят. Ако го повторите, ще 

помогнете със сигурност да се постигне една взаимна 

симпатия между децата.“ (13) 

 

„Елементът на чувството е първата от трите душевни 

способности, към които трябва да се обърнем в морално-

то и религиозното възпитание. Ако се възпитава пра-

вилно, чувството ще се трансформира в благодарност. 

Още от самото начало на училищния живот ние трябва 
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системно да развиваме настроение на благодарност у 

децата – нещо, което съвременното образование допуска 

само по ограничен и относително несъзнателен начин. 

Трябва да се опитаме да породим благодарност за всич-

ко, което децата получават, с всеки конкретен пример, 

който вземаме от самия живот. 

Когато това чувство се развие правилно, то може да се 

издигне до най-висшите области на космическите зако-

ни, достъпни за познанието. В такъв момент хората усе-

щат как сетивният свят ги заобикаля. Те разбират при-

родните закони и … започват да разбират, че каквото и 

да открият само чрез сетивата, никога няма да ги напра-

ви напълно хора.  

Постепенно те намират начин за опознаване на чо-

вешкото същество, който насочва отвъд границите на 

сетивния свят, но въпреки това е достъпен чрез научни 

методи. Тогава те не само изпитват действието на уни-

версалните космически закони в себе си, но предусещат 

съществуването на духовни същества.  

Такова осъзнаване променя знанието в дълбоко чувс-

тво на благодарност към свръхсетивните същества, които 

са ги поставили в света. Знанието се разширява в благо-

дарност към Божествените същества. Знаем, че сме дали 

на младите хора познание за света по правилния начин, 

ако то в крайна сметка породи в тях чувство на благо-

дарност към свръхсетивния свят. 

По този начин чувството на благодарност е първото 

качество в рамките на трите способности на човешката 

душа, което води в моралната и религиозната сфера и 

което трябва да култивираме в младите хора. Самата 

благодарност включва определено знание, тъй като 

трябва да разберем защо сме благодарни… 
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С благодарността ние се оказваме изправени пред 

други същества. И ако можем да се идентифицираме с 

тях до степен, че да ги изживеем като себе си, в нашите 

чувства започва да се развива нещо, което наричаме 

Любов – в истинския смисъл на тази дума.  

Любовта е второто душевно настроение, което трябва 

да се подхранва в моралния и религиозния живот – мо-

жем да я подхранваме в училище, като правим всичко 

възможно, за да помогнем на учениците да се обичат 

един друг.  

Можем да осигурим здрава основа за този любов, като 

помогнем на децата през 9-тата или 10-тата да направят 

постепенен преход от етапа на подражание и авторитет 

към истинско чувство на любов към своите учители... по 

този начин ние внушаваме същността на древния призив 

да обичаш ближния си както обичаш себе си – като съ-

щевременно помагаме да развием чувство на благодар-

ност, което насочва повече към разбиране на света. 

„Обичай ближния си както обичаш себе си“ се допълва 

от призива: „Обичай Бога над всичко“. 

Такива думи на истината звучат познато на повечето 

хора днес, защото са звучали през вековете. Но не е важ-

ното да ги знаете на теория и да ги повтаряте. Най-

важно е да се намерят начини да се приложат на практи-

ка в непосредственото настояще, така че всяка епоха да 

носи обновяване на човечеството.  

Често чуваме съвета да обичаме ближния си така, 

както обичаме себе си, и Бог над всичко, но виждаме 

малко доказателства за това. Животът в училище трябва 

да се опита да гарантира, че такива неща не просто се 

говорят, а се изпълват с нов живот. 

Има само един начин, който предлага здрава основа 
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за способността да обичаме по зрял начин, и това е ес-

тествената трансформация на етапите на подражанието 

и авторитета в детството към любовта. Ако работим в 

хармония с естественото развитие на децата към пости-

гането на любовта … няма да е необходимо да измисляме 

никакви въздухарски теории, изфабрикувани от матери-

алистични мислители, предназначени да ръководят сек-

суално съзряващите юноши в техните първи любовни 

преживявания.  

По темата е написана много литература, която страда 

от простия факт, че човек вече не знае какво да прави с 

младите хора, след като достигнат полова зрялост. При-

чината за този провал е, че децата не са били подготвени 

правилно, защото хората не са знаели как да се справят с 

предишните етапи на детството. Ако юношите са били 

напътствани правилно до този преломен период от жи-

вота им, ние нямаме такива трудности с тях… 

Ако учениците са били насочвани правилно до 12-тата 

година, въвеждането на нови предмети ще ги отведе до 

това, което се намира отвъд човешкото царство. Това ги 

кара да осъзнаят, че наблюдавайки външната природа, 

те навлизат в друг свят, ограничен от сетивата и подчи-

нен на законите на един безжизнен, неорганичен свят… 

В този момент децата чувстват дълбоко в себе си, че ис-

кат да бъдат истински човеци – дори в низшата си при-

рода, на нивото на инстинктите и нагоните.  

И тогава възниква третото настроение на душата, кое-

то е чувството за дълг. Така, чрез нашето образование и 

в съответствие с природата на децата, ние ги насочихме 

да изпитат трите настроения на душата… 

В наше време хората имат морални и етични възгле-

ди, които са дълбоко вкоренени в душата и без които не 
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могат да си представят човешкото достойнство и човеш-

ките ценности. От друга страна, те се оказват заобиколе-

ни от ефектите на природните закони, които сами по 

себе си са напълно аморални – закони, които засягат 

човешкия живот независимо от всякакви морални проб-

леми и с които може да се работи само ако въпросите на 

морала останат напълно извън внимание. 

В образователните кръгове днес има широко разпрос-

транена тенденция за удобно заобикаляне на този проб-

лем, когато децата достигнат тази критична точка в жи-

вота си. В нашата настояща цивилизация обаче този 

конфликт в човешката душа е както дълбок, така и тра-

гичен. Това трябва да се разреши по един или друг на-

чин преди зряла възраст.  

Освен ако учениците не могат да примирят моралните 

и природните закони на света, така че да бъдат разглеж-

дани като част от единство, те могат да страдат от вът-

решен конфликт, който има силата да разкъса живота 

им. Днес подобен конфликт съществува в живота на поч-

ти всички мислещи хора, но те не го осъзнават. Хората 

предпочитат да се върнат към традиционните религиоз-

ни вярвания, опитвайки се да преодолеят това, което 

остава непреодолимо, освен ако не могат да се издигнат 

от сетивния свят към духовния свят, както Духовната 

наука се опитва да направи. 

За възрастните такъв конфликт е наистина трагичен. 

Ако се появи в детството преди 11-тата година, той носи 

смущения след себе си, които са достатъчно сериозни, за 

да съсипят душевния живот на детето. Едно дете никога 

не трябва да казва: „Уча зоология и не намирам нищо за 

Бог. Вярно е, че чувам за Бог, когато изучавам религия, 

но това не помага да се обясни зоологията.“ – Би било 

ужасно да се допусне децата да попаднат в подобна ди-
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лема, тъй като този вид въпроси могат напълно да ги 

изхвърлят от правилния им път в живота.  

Разбира се, образованието, което обсъждаме през 

последните няколко дни, никога не би позволило такова 

разкъсване в детската душа, защото то напълно отчита 

важността на 11-тата до 12-тата година и всичко, което 

следва. Едва тогава (не преди това) е време ученикът да 

осъзнае дисхармонията между живота, видян от гледна 

точка на природните закони, и живота, видян от морал-

на гледна точка.  

Не трябва да предпазваме прекалено децата, като за-

мазваме определени факти от живота – като факта, че 

освен благодарността, любовта и дълга, светът е двойст-

веност, видяна с човешки очи. Въпреки това, ако образо-

ванието се основава на принципите, разработени тук, 

учениците ще могат да разрешат тази привидна дисхар-

мония в света, особено на тази конкретна възраст. Някои 

проблеми ще задълбочат и обогатят религиозния живот 

на нашите ученици много повече, отколкото ако се хра-

нят само с традиционните видове религиозно обучение, 

което трябва да се приема на вяра… 

Не трябва да преподаваме приети догми или фикси-

рани формули като етични и религиозни инструкции; 

по-скоро трябва да се научим да подхранваме Божестве-

ния духовен елемент, който живее в човешката душа. 

Само тогава ще насочваме правилно децата, без да на-

кърняваме вътрешната им свобода евентуално да избе-

рат своята религия. Само тогава учениците ще бъдат 

предпазени от вътрешна несигурност, когато открият, че 

един възрастен е член на висшата църква, докато друг 

може да е пуритан. Трябва да успеем да дадем възмож-

ност на учениците да разберат истинската същност на 

религията. По същия начин, чрез култивирането на три-
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те настроения на душата, ние трябва да успеем да позво-

лим на морала да се развива свободно в душите на деца-

та, вместо да се опитваме да ги насаждаме чрез устано-

вени морални предписания.  

Този проблем е в самото сърце на социалния въпрос и 

всички разговори или социална работа, свързани с него, 

ще зависят от това дали предоставяме правилната осно-

ва за моралното възпитание на младите хора. Значител-

на част от социалния въпрос е просто въпрос на образо-

вание… 

Ако нашите образователни цели се коренят в истинс-

ко познание за човешкото същество и осъзнаваме, че 

трябва да се въздържаме от въвеждане на догми, теории 

или морални задължения в преподаването си, в крайна 

сметка ще успеем да положим правилната основа за мо-

ралния и религиозния живот на нашите ученици.“ (17) 

 

Периоди в детското развитие 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Виждаме детето. Когато го разглеждаме външно, 

всъщност ние не откриваме повратни точки в развитието 

на живота му от раждането до към 20-тата година. Ние 

възприемаме всичко като едно непрекъсващо развитие. 

Но това не е така за този, който подхожда към наблю-

дението на детския живот, въоръжен с познанието, за 

което ще говоря тук през следващите дни.  

Вътрешно в основата си детето е едно съвсем различ-

но същество докъм 7-8 години (когато започва смяната 

на зъбите) в сравнение с по-късния си живот от смяната 

на зъбите докъм 14-15 години – настъпването на полова-

та зрялост.“ (9) 
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„От раждането до смяната на зъбите детето се стреми 

да подражава на всичко, което вижда около себе си. От 7-

мата година до пубертета то се осланя в своите чувства, 

мисли и воля на авторитета; едва след половата зрялост 

юношата изпитва потребност сам да формира отноше-

нията си с околния свят по силата на своите собствени 

преценки. Ето защо, когато се изправим пред едно дете 

на възраст между 7 и 14 години, нека не забравяме, че то 

просто копнее за едно авторитетно ръководство.  

Ако не успеем да поддържаме своя авторитет, ние не 

можем да бъдем добри възпитатели на децата в този 

възрастов период.“ (12) 

 

„Виждате ли, най-натрапчивото в живота на съвреми-

ето е това, че днес наоколо се разхождат толкова много 

разкъсани човешки души, които всъщност са проблема-

тични, които не знаят как да подходят към живота и 

непрекъснато питат: „Какво да правя, какво иска живо-

тът от мен?“ – Те се захващат с едно или с друго и отново 

не постигат удовлетворение. Все повече и повече ще ста-

ват хората, които ще са такива проблемни натури. Откъ-

де идва това?  

То идва оттам, че в нашето възпитание съществува 

една празнота: обучаваме децата си така, че не събужда-

ме в тях силите, които правят човека силен в живота – 

които правят човека силен поради това, че е един имита-

тор до 7-мата си година, после следва един авторитет до 

14-тата си година и получава правилно развита любов до 

21-вата си година, защото по-късно вече не би могъл да я 

развие. Това, което липсва по този начин на човека, идва 

оттам, че силите, които е трябвало да бъдат развити в 

определени младежки години, не са били събудени – 

това го превръща в проблематична натура... 
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Ние трябва да развием силите, които могат да бъдат 

събудени в детската душа, за да може по-късно човекът 

да напусне развитието си от детството. Днес той гледа 

назад към детството, чувства се върнат в него, не може да 

извлече от детството си нещо, защото нищо не е било 

развито. Но нашите принципи на възпитание трябва 

коренно да се променят, ако искаме да постигнем в тази 

насока правилното. Преди всичко трябва да сме много 

внимателни във всичко от съвремието, което се възхва-

лява като нещо специално, като особено лечебно.“ (18) 

 

„Има три основни добродетели. Първата се отнася до 

всичко, което може да живее като воля за благодарност; 

втората – като воля за любов; а третата – като воля за 

дълг. По същество това са трите основни човешки доб-

родетели и до известна степен обхващат всички остана-

ли добродетели. 

Най-общо казано, хората никак не са наясно с това, 

което в този контекст бих искал да нарека признателност 

или благодарност. И все пак благодарността е доброде-

тел, която – за да играе правилна роля в човешката душа 

– трябва да расте с детето. Благодарността е нещо, което 

вече трябва да се влее в човешкото същество, когато си-

лите на растеж – работещи в детето в посока навътре – 

са най-оживени; когато то е на върха на своята оформя-

ща дейност. 

… благодарността ще се развие много спонтанно през 

първия период от живота (до 7-мата година), стига дете-

то да се третира правилно. Всичко, което тече с отдаде-

ност и любов от вътрешността на детето към всичко, кое-

то идва от периферията чрез родителите или други въз-

питатели, и всичко, изразено външно в имитацията на 

детето, ще бъде проникнато от естествено настроение на 
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благодарност. Трябва само да действаме по начини, кои-

то са достойни за благодарността на детето, и тя ще по-

тече към нас, особено през първия период от живота.  

След това тази благодарност се развива допълнител-

но, като се влива в силите на растеж, които карат край-

ниците да растат и които променят дори химическия 

състав на кръвта и другите телесни течности. Тази бла-

годарност живее във физическото тяло и трябва да жи-

вее в него, тъй като иначе не би била закотвена доста-

тъчно дълбоко. 

Би било много некоректно да напомняме на децата 

постоянно да бъдат благодарни за всичко, което идва от 

обкръжението им. Напротив, атмосферата на благодар-

ност трябва да расте естествено в децата само като стават 

свидетели на благодарността, която околните по-

възрастни чувстват, когато получават това, което е даде-

но безвъзмездно от техните ближни, и на начина, по 

който те изразяват своята благодарност.  

В тази ситуация човек също би култивирал навика да 

се чувства благодарен, като позволи на детето да имити-

ра това, което се върши в заобикалящата го среда. Ако 

едно дете каже „благодаря“ много естествено – не в отго-

вор на подканянето на другите, а просто чрез имитация 

– е направено нещо, което ще бъде от голяма полза за 

целия живот на детето. От това ще се развие всеобхватна 

благодарност към целия свят. 

Това универсално настроение на благодарност е осно-

вата за едно истинско религиозно отношение… В човеш-

кия живот любовта се влива във всичко, само ако има 

подходящи условия за развитие. Възможността за по-

интензивно любовно преживяване, достигащо до физи-

ческо ниво, се дава едва през втория период от живота 

между смяната на зъбите и пубертета. Но тази първа 
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нежна любов, толкова дълбоко въплътена във вътрешно-

то същество на детето, без все още да работи навън – то-

зи нежен цвят ще се вкорени здраво чрез развитието на 

благодарността.  

Любовта, родена от изживяването на благодарност 

през първия период от живота на детето, е любовта към 

Бога. Човек трябва да осъзнае, че както трябва да зарови 

корените на растението в почвата, за да получи неговия 

цвят по-късно, така трябва да посее благодарност в ду-

шата на детето, защото това е коренът на любовта към 

Бог. Любовта към Бог ще се развие от всеобщата благо-

дарност, както цветът се развива от корена. 

Втората основна добродетел – любовта, израства от 

процеса на развиване на физическата основа на любовта. 

Но човек трябва да види любовта в нейната истинска 

светлина, тъй като – поради преобладаващите материа-

листични нагласи на нашето време – концепцията за 

любовта е станала много едностранчива и тясна.  

Материалистичният възглед е склонен да вижда лю-

бовта само от гледна точка на сексуална любов – той 

обикновено проследява всички прояви на любов обратно 

към скрита сексуалност. В това, което онзи ден нарекох 

„аматьорство на квадрат“, откриваме, че много психоло-

зи приписват сексуален произход на човешките качест-

ва, дори и да нямат нищо общо със секса.  

За да балансира такова отношение, учителят трябва 

да е придобил поне известна степен на преценка за уни-

версалната природа на любовта, тъй като сексуалната 

любов не е единственото нещо, което започва да се раз-

вива между вторите зъби на детето и пубертета, но и лю-

бовта в най-пълния ѝ смисъл – любовта към всичко на 

света. Сексуалната любов е само един аспект на любовта, 

който се развива в този период от живота.  
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На тази възраст човек може да види как любовта към 

природата и любовта към другите хора се събуждат в 

детето и учителят трябва да има силна представа за това 

как сексуалната любов представлява само един аспект, 

една-единствена глава в книгата на любовта. Ако човек 

осъзнае това, ще знае и как да постави сексуалната лю-

бов на правилното ѝ място в живота. Днес за много хора, 

които гледат на живота с теоретични очи, сексуалната 

любов се е превърнала в нещо като Молох, който поглъ-

ща собственото си потомство, доколкото – ако подобни 

възгледи бяха верни – сексуалната любов би погълнала 

всички останали форми на любов. 

Начинът, по който любовта се развива в човешката 

душа, е различен от начина, по който се развива благо-

дарността. Благодарността трябва да расте заедно с рас-

тящото човешко същество и ето защо тя трябва да се за-

сажда, когато растящите сили на детето са най-силни. 

Любовта, от друга страна, трябва да се събуди. Развитие-

то на любовта наистина прилича на процеса на пробуж-

дане и – подобно на пробуждането – трябва да остане 

повече в областта на душата.  

Постепенното възникване на любовта е бавно про-

буждане, докато се достигне последният етап на този 

процес. Наблюдавайте за момент какво се случва, когато 

човек се събуди сутрин. Отначало има смътно осъзнава-

не на неясни представи; може би първите усещания за-

почват да се вълнуват; бавно клепачите се борят да бъдат 

затворени; постепенно външният свят помага за про-

буждането; и накрая настъпва моментът, когато това 

пробуждане преминава във физическото тяло. 

Така е и със събуждането на любовта, само че при де-

тето този процес отнема около 7 години. Първоначално 
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любовта става активна, когато се събуди симпатия към 

всичко, което се преподава през първите дни в учили-

ще… Всичко трябва да е наситено с тази любов. На този 

етап любовта има дълбоко душевно и нежно качество… 

Преди този етап отношението на детето към природа-

та е съвсем различно. Тогава детето изпитва голяма лю-

бов към всичко, което принадлежи на приказния свят на 

природата – любов, която трябва да бъде подхранвана от 

творчески и живописен подход. Любовта към реалности-

те в природата се събужда едва по-късно.  

В този момент сме изправени пред особено трудна за-

дача. Във всичко, свързано с учебната програма в този 

период от живота – причинност, изучаване на безжиз-

нена материя, разбиране на историческите взаимовръз-

ки, началото на физиката и химията – във всичко това 

учителят трябва да въведе елемент на благост – тук не се 

шегувам, а говоря много сериозно.  

В уроците по геометрия или физика например е необ-

ходимо учителят да позволи на истинската благост да 

влезе в преподаването. Всички уроци трябва да бъдат 

пронизани с атмосфера на благост и – най-вече – темите 

никога не трябва да се оставят да „се вкисват“.  

Много често във възрастта от 11½ до 14-15 години ра-

ботата по тези предмети страда толкова много, че става 

неприятна и кисела. За това, което учениците трябва да 

научат за пречупването и отразяването на светлината 

или за измерването на повърхностните площи в сфери-

чен купол, толкова често се говори не с изящество, а с 

кисело излъчване …, изразено в скучни и монотонни 

описания, което вдъхва на цялото съдържание допълни-

телна прекалена сериозност... 

Всичко трябва да е оцветено със спонтанен хумор, 
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който е присъщ на съдържанието, а не изкуствено при-

саден върху него. Това е същината на въпроса. Хуморът 

трябва да се намира в самите неща и преди всичко дори 

не трябва да е необходимо да се търси.  

В най-добрия случай учителите, които са подготвили 

уроците си правилно, трябва да въведат определен поря-

дък в идеите, които ще им хрумнат, докато преподават, 

защото това се случва, ако човек е добре подготвен.  

Обратното обаче е също толкова възможно, ако човек 

не е подготвил уроците адекватно – човек ще се почувст-

ва лишен от идеи, защото все още трябва да се бори със 

съдържанието на урока. Това разваля здравословното 

издишване на душата и изключва изпълнения с хумор 

въздух, от който се нуждае… 

Едва когато настъпи преходът от втория жизнен пе-

риод към третия, се дава възможност на (как да ги наре-

ка сега в тези модерни времена?) младите мъже и жени 

да наблюдават дейностите, които се случват около тях. 

По-рано те са възприемали първо смисления жест, а по-

късно смисления език на събитията около детето.  

Едва сега съществува възможността юношата да наб-

людава с разбиране дейностите, извършвани от други 

хора в околната среда. Казах, че чрез възприемането на 

смислени жестове и чрез изпитването на благодарност се 

развива любовта към Бога, както и че чрез смисления 

език, идващ от околните, се развива любовта към всичко 

човешко като основа за индивидуално чувство за морал.  

Ако сега юношата има възможност да наблюдава дей-

ностите на другите хора правилно, ще се развие и лю-

бовта към работата.  

Докато благодарността трябва да бъде оставена да 

расте, а любовта трябва да бъде събудена, това, което 
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трябва да се развие сега, трябва да се появи с пълното 

вътрешно съзнание на младия човек. Трябва да сме поз-

волили на младия човек да влезе в тази нова фаза на 

развитие след пубертета с пълно вътрешно осъзнаване, 

така че по определен начин юношата да намери себе си. 

Тогава ще се развие любов към работата. Тази любов към 

работата трябва да расте свободно върху силата на вече 

постигнатото. Това е любов към работата като цяло, а 

също и любов към това, което човек прави…  

По този начин ранната игра на детето се трансформи-

ра в правилния възглед за работата и това е, към което 

трябва да се стремим в нашето общество днес.“ (19) 

 

От 0 до 7 години 
 

Учителя: 
 

„Ако майката иска да възпита детето си добре, тя 

трябва да има най-добро разположение на лицето си, 

защото нейното лице хвърля сенки в очите на детето ѝ.  

И забележете, детето винаги гледа какво е лицето на 

майката. Тя чрез изражението на своето лице може така 

да повлияе на детето, че да произведе върху него поло-

жителен или отрицателен ефект.“ (6) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Встъпвайки във физическото си съществуване с раж-

дането, детето само продължава това, което е изживяло в 

духовния свят преди зачеването си. Човешкото същество 

живее там сред съществата от висшите йерархии и прави 
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всичко, което идва под формата на импулси от тях. Там 

то е имитатор в много по-голяма степен, тъй като се на-

мира в единство с онези същества, които наподобява. 

След това човек бива поставен във физическия свят. Тук 

продължава навикът да сме едно с обкръжението.  

Този навик се простира дотам – да се чувстваме едно 

със същества или да имитираме същества, които се на-

мират като хора в обкръжението ни и трябва да се гри-

жат за възпитанието, правейки, мислейки и чувствайки 

само това, което детето може да имитира.“ (18) 

 

„Целият живот на детето до 7-мата година представ-

лява едно непрестанно подражание на това, което става 

наоколо. И в момента, в който детето възприеме нещо – 

било движение, било звук – в него възниква стремежът 

за вътрешен жест, за преживяване на това, което е било 

възприето с помощта на цялата детска вътрешност.“ (9) 

 

„До 7-годишна възраст децата са изцяло отдадени на 

влиянията, идващи от тяхната среда. Може да се напра-

ви следното сравнение: вдишвам кислорода на въздуха, 

който е част от заобикалящата ме среда, за да обединя в 

следващия момент телесната си природа с него, като по 

този начин внасям част от външния свят в моя собствен 

вътрешен свят, където работи, живее и тъче в мен.  

По същия начин с всяко вдишване децата до 7-

годишна възраст внасят външни влияния във „вътреш-

ното дишане на душата“, като включват всеки жест, из-

ражение на лицето, действие, дума и дори всяка мисъл, 

идваща от тяхната среда. Точно както кислородът в зао-

бикалящата ме среда пулсира в дробовете ми, органите 

на моето дишане и кръвообращението, така всичко, кое-

то е част от обкръжението, пулсира в малкото дете. 
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Тази истина трябва да стои пред душата – не само по-

върхностно, но с реално психологическо въздействие. 

Забележителни последствия следват, когато човек е дос-

татъчно наясно с адаптацията на детето към заобикаля-

щата го среда. Тогава откриваме колко изненадващо 

отеква душата на малкото дете дори от една неизказана 

мисъл, която може да е повлияла за миг и съвсем леко на 

изражението на лицето ми и под чието влияние може да 

съм забавил или ускорил движенията си, независимо 

колко мигновено.  

Удивително е как малките детайли, които остават 

скрити в душата на възрастния, навлизат в душата на 

детето; как животът на детето е въвлечен в събитията на 

заобикалящата го физическа среда, но също и в душев-

ната и духовна среда. Ако станем чувствителни към този 

факт от живота, няма да си позволим дори една нечиста, 

нецеломъдрена или неморална мисъл в близост до мал-

ки деца, защото знаем колко незначителни влияния 

действат върху децата чрез естествената им способност 

да имитират всичко в заобикалящата ги среда. Усещане-

то за този факт и отношението, което създава, са това, 

което прави човек истински педагог. 

Впечатленията, които идват от компанията на възрас-

тни около детето, оставят дълбок, макар и несъзнателен 

отпечатък в душата на детето, като печат върху мек во-

сък; най-важни сред тях са образите с морален характер. 

Какво се изразява като енергия и смелост за живот в ба-

щата на детето, как бащата се държи в различни жи-

тейски ситуации – тези неща винаги ще се запечатат 

дълбоко в душата на детето и ще продължат да същест-

вуват там по изключително характерен, макар и делика-

тен начин. Енергията на бащата ще насити цялата орга-

низация на детето. Благоволението, добротата и любовта 
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на майката, обгръщащи детето като невидим пашкул, 

несъзнателно ще проникнат вътрешното му същество с 

морална възприемчивост, с откритост и интерес към 

етични и морални въпроси. 

Много е важно да се идентифицира произходът на си-

лите в организацията на детето. Колкото и невероятно и 

парадоксално да звучи това за съвременните уши, при 

малкото дете тези сили произтичат предимно от нервно-

сетивната система. Тъй като способността на детето да 

наблюдава и възприема е несъзнателна, не се забелязва 

колко интензивно и дълбоко впечатленията, идващи от 

заобикалящата среда, навлизат в неговата организация 

– не толкова чрез различни специфични сетива, колкото 

чрез общото сетивно възприятие на детето.  

Общоизвестно е, че образуването на мозъка и на нер-

вите завършва със смяната на зъбите. През първите се-

дем години нервно-сетивната организация на детето 

може да се сравни с мекия восък по своята пластичност. 

През това време детето не само получава най-добрите и 

съкровени впечатления от заобикалящата го среда, но и 

чрез действието на енергията в нервно-сетивната систе-

ма всичко получено несъзнателно се излъчва и се влива 

в кръвообращението, в здравината и надеждността на 

дихателния процес, в растежа на тъканите, във форми-

рането на мускулите и скелета.  

С помощта на нервно-сетивната система тялото на де-

тето става като отпечатък от заобикалящата го среда и 

по-специално от морала, присъщ на него.  

Когато приемаме децата в училище около смяната на 

зъбите, сякаш получаваме отпечатък от печат в начина, 

по който са формирани мускулите и тъканите, дори в 

ритъма на дишането и кръвообращението, в ритъма на 

храносмилателната система с нейната надеждност или 
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склонност към мудност. Накратко, във физическата ор-

ганизация на децата откриваме ефектите от моралните 

впечатления, получени през първите 7 години. 

Днес имаме антропология и психология. Основната 

грижа на антропологията е абстрактното наблюдение на 

физическия аспект на човека, докато тази на психологи-

ята е абстрактното наблюдение на човешките душа и Дух 

като единици, отделени от физическото тяло. Това, кое-

то липсва, е перспективата от Духовната наука, която 

наблюдава човешкото същество – тяло, душа и Дух, като 

единство; гледна точка, която показва навсякъде как и 

къде Духът се влива в материята, изпращайки своите 

сили в материалните носители.  

Странната особеност на нашия материалистичен век 

е, че материализмът не може да разпознае материята 

такава, каквато е. Материализмът вярва, че може да наб-

людава материята изцяло външно. Но само ако човек 

може да види как душата и духовните процеси навсякъде 

текат и излъчват силите си в материални процеси, човек 

наистина знае какво е материята.  

Чрез духовното познание човек се научава да знае как 

работи материята и каква е нейната истинска природа. 

Човек може да отговори на въпроса „Какво е материали-

зъм?“, като каже: „Материализмът е единственият ми-

роглед, който не разбира материята.“ 

Това може да се проследи дори в детайли. Ако човек 

се е научил как да вижда природата на човешкото съ-

щество, като гледа на тялото, душата и Духа като едно 

цяло, той също ще разпознае във формирането на мус-

кулите и тъканите и в процеса на дишане моралната 

смелост, присъща на обкръжението, към което децата са 

се адаптирали през първите 7 години.  

Човек вижда не само моралната любов, която го стоп-

ля, под формата на хармонични морални нагласи в 
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околната среда, но и последиците от дисхармоничните 

морални нагласи и липсата на любов.  

Тук проницателният педагог не може да не почувства, 

че по времето, когато децата са приети в училище, те 

вече са формирани от морална гледна точка – прозре-

ние, което, взето насериозно, само по себе си може да 

породи трагично настроение… човек осъзнава колко се-

риозно е, че когато детето загуби първите зъби, морал-

ните предразположения са фиксирани… 

Децата поглъщат впечатления от околната среда, осо-

бено тези от етичен характер, като в сън. Тези сънища 

продължават да засягат най-вътрешната физическа ор-

ганизация на децата. 

 Ако децата несъзнателно са изпитали и възприели 

смелост, морална доброта, целомъдрие и чувство за ис-

тина, тези качества ще продължат да живеят в тях. На-

личието на тези качества ще бъде такова, че по време на 

втория живот, докато децата са в училище, тези качества 

все още могат да бъдат мобилизирани. 

Бих искал да илюстрирам това с пример: да приемем, 

че едно дете е прекарало най-ранните години под влия-

нието на среда, благоприятна за интровертност. Това 

може лесно да се случи, ако детето стане свидетел на 

липса на смелост и дори на откровена страхливост в 

околните. Ако детето е видяло в околната среда тенден-

ция да се откаже от живота, ако е било свидетел на недо-

волство от живота или униние, нещо във вътрешното му 

същество – така да се каже – ще предизвика впечатление 

за непрекъснато потискана бледност.  

Педагогът, който не е достатъчно проницателен, за да 

забележи такива симптоми, ще открие, че детето проя-

вява все по-интензивно ефекта от липсата на енергия, 

страхливостта и съмнението, на които е било свидетел в 
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обкръжението си. В някои отношения дори детето ще 

проявява такива характеристики. Но ако човек може да 

разгледа тези неща с по-голяма дълбочина, ще открие, 

че това, което по този начин е започнало като отделно 

характерово предразположение през първите 7 години, 

сега може да бъде поето от образованието и насочено по 

по-положителен начин.  

Възможно е да управлявате вродената плахост, липса-

та на смелост, срамежливостта или малодушието на де-

тето, така че същите тези присъщи сили да се трансфор-

мират в благоразумие и способност да преценява пра-

вилно ситуацията. Това предполага, че учителят използ-

ва възможностите в класната стая, за да въведе примери 

за благоразумие и правилна преценка, подходящи за 

възрастта и разбирането на детето. 

Сега да приемем, че едно дете е станало свидетел на 

отвратителни сцени наоколо, от които вътрешно се е 

отдръпнало от ужас. Детето ще пренесе такива преживя-

вания в училищния живот под формата на характерово 

предразположение, засягащо дори телесната организа-

ция. Ако такава черта остане незабелязана, тя ще про-

дължи да се развива според това, което детето е усвоило 

преди това от околната среда. От друга страна, ако ис-

тинското вникване в човешката природа покаже как да 

се преориентират такива негативни тенденции, послед-

ните могат да се трансформират в чистота и благородно 

чувство на скромност. 

  Тези конкретни примери илюстрират, че въпреки че 

детето носи в училище отпечатък – дори във физическа-

та организация – на моралните нагласи, наблюдавани в 

по-ранната среда, силите, които детето е погълнало по 

този начин, могат да бъдат пренасочени по най-

различни начини… 
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Чрез любящо внимание към това, което природата на 

детето разкрива, учителят е в състояние да отклони в 

положителни канали това, което може да се е развило 

като нездравословно или вредно влияние от ранната 

среда. Защото може изрично да се каже, че в повечето 

случаи нищо не е толкова негативно или зло в етичното 

предразположение, че детето да не може да бъде проме-

нено към по-добро, като се има предвид проницател-

ността и волевата енергия на учителя. 

Съвременното общество има твърде малко доверие в 

действието на етичните и морални сили. Хората просто 

не знаят колко силно влияят моралните сили върху фи-

зическото излекуване на детето или че физическото из-

тощение може да бъде подобрено и коригирано чрез 

правилна и здравословна образователна практика.“ (20) 

 

„Но ако едно дете расте с ядосан баща или избухлив 

учител, тогава съдовата система, кръвоносните съдове, 

ще следват линията на гнева. Резултатите от тази наса-

дена тенденция в ранните години след това ще останат 

през целия останал живот. 

Това са нещата, които са най-важни за малките деца.  

Това, което казвате и преподавате, все още не прави 

впечатление, освен доколкото децата имитират това, 

което казвате в собствената си реч. Но това, което сте 

вие, има значение. Ако сте добри, тази доброта ще се 

появи в жестовете ви; а ако сте с лош нрав, това също ще 

се види в жестовете ви. Накратко, всичко, което правите, 

преминава в децата и си проправя път вътре в тях. Това е 

съществената точка. Децата са изцяло сетивен орган и 

реагират на всички впечатления на хората около тях. 

Затова основното нещо не е да си въобразявате, че деца-

та могат да научат кое е добро или лошо, че могат да на-
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учат това или онова, а да знаете, че всичко, което се пра-

ви в тяхно присъствие, се трансформира в техните детс-

ки организми в Дух, душа и тяло.  

Здравето на децата през целия им живот зависи от то-

ва как се държите в тяхно присъствие. Наклонностите, 

които децата развиват, зависят от това как се държите в 

тяхно присъствие. 

Но всички неща, които обикновено ви съветват да 

правите с децата в детската градина, са напълно безпо-

лезни. Нещата, които се въвеждат като образование в 

детската градина, обикновено са изключително „умни“. 

Може да бъдете доста очаровани от интелигентността на 

това, което е било измислено за детските градини през 

19-ти век. Там децата със сигурност учат много, почти се 

учат да четат. Те са снабдени с букви от азбуката, които 

трябва да поберат в изрязани букви.  

Всичко изглежда много умно и лесно можете да се из-

кушите да повярвате, че наистина е подходящо за деца, 

но няма никаква полза. То наистина няма никаква стой-

ност и душата на детето е увредена от него. Детето е ув-

редено дори в тялото, чак във физическото здраве. Таки-

ва методи в детската градина отглеждат слаби тела и 

души за по-късния живот. 

От друга страна, ако просто имате децата там в детс-

ката градина и се държите така, че те да ви подражават, 

ако правите всякакви неща, които децата могат да копи-

рат от собствения си вътрешен импулс на душата, както 

са били свикнали да правите в предземното съществува-

не, тогава наистина децата ще станат като вас, но вие 

трябва да знаете, че сте достойни за това подражание. 

Това е, на което трябва да обърнете внимание през пър-

вите 7 години от живота, а не това, което изразявате 

външно с думи като морална идея. 
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Ако направите мрачна физиономия, така че детето да 

остане с впечатлението, че сте заядлив човек, това вреди 

до края на живота му. Ето защо е толкова важно, особено 

за малките деца, като учител да навлезете много задъл-

бочено в наблюдението на човешкото същество и чо-

вешкия живот. Няма значение какъв училищен план 

правите – важното е какви хора сте.  

В наши дни е достатъчно лесно да се измисли учебна 

програма, защото всеки в тази епоха вече е толкова умен. 

Не казвам това иронично – в наши дни хората наистина 

са умни. Когато се съберат няколко човека и решат, че 

това или онова трябва да се направи в образованието, 

винаги излиза нещо умно. Никога не съм виждал глупа-

ва образователна програма – винаги са много умни. Но 

важното е да имате хора в училището, които могат да 

работят по начина, който посочих. Трябва да развиете 

този начин на мислене, тъй като от него зависи изклю-

чително много, особено за онзи период от живота на де-

цата, в който те наистина са изцяло сетивен орган.“ (21) 

 

„Вътрешната телесна природа на детето, когато се ро-

ди на света, е така организирана, че всъщност може да се 

опише – колкото и странно да звучи това – като вид се-

тивен организъм. До смяната на зъбите, която настъпва 

около 7-мата година, цялото дете е един голям сетивен 

орган. То получава впечатления не само от действията, 

но и от мислите, чувствата и настроенията на онези, кои-

то го възпитават. Така предадено на околната среда, 

малкото дете е същевременно малък скулптор, изваял 

цялата си човешка природа. Чудесно е да се види тази 

вътрешна тайна на самоизвайването на детето през пър-

вите 7 години от живота му (7 години, както казах, са 

само приблизителни – до смяната на зъбите). 
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Как говорим с дете, дали го увещаваме или не, начи-

нът, по който говорим в присъствието му, маниерът на 

нашата реч и на всички наши действия – всичко това 

влиза пластично във вътрешния живот на детето.  

Това е възпитателната сила. Само илюзия е да си 

представим, че детето в тези ранни години печели нещо 

от нашите увещания, нашите морални лекции, нашите 

разговори с него за негово добро. В присъствието на де-

тето трябва да действаме, да казваме и да мислим само 

това, което бихме искали то да приеме в себе си.“ (22) 

 

„… в хода на своя земен живот, т.е. слизайки в услови-

ята на физическия свят, човекът е пронизан от безуслов-

ната сигурност: „Светът е морален!“ … Величественото и 

красивото при децата е, че те представляват една самос-

тоятелна „раса", която вярва в морала на света и за която 

е напълно естествено да му подражава.“ (12) 

 

„… ако едно дете често е изложено на изблици на пре-

калено холеричен баща, който произнася думите си ся-

каш в постоянен гняв, то вътрешно ще преживее цялото 

душевно настроение на баща си чрез начина, по който 

той формира думите си. И това се отразява не само на 

душата на детето, но чрез заобикалящата го атмосфера 

на гняв води до повишаване на активността на фините 

секрети на жлезите.  

В крайна сметка жлезите на такова дете привикват 

към повишена секреционна дейност и това може да пов-

лияе на целия живот на такова дете. Освен ако тези 

вредни влияния не бъдат балансирани чрез правилния 

вид образование по-късно, ще се развие тенденция към 

нервни тревоги във всяка гневна атмосфера. Тук имате 

пример за това как определено състояние на душата ди-

ректно навлиза и засяга физическата организация.“ (19) 
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„… детето, което расте редом с възрастния, представ-

лява имитатор и на най-слабите физически проявления 

на възпитателя. То насочва себе си изцяло според изра-

жението; според това, което възприема от начина, по 

който възрастният разговаря, изпълнен с грижа. Детето 

чувства изпълнения с грижа човек, защото то е изцяло 

сетивен орган.  

Между възрастния и детето се разиграват невещест-

вени взаимодействия. Ако възрастният има някаква 

грижа, която е душевна и която намира израз в опреде-

лени физически последици, то и детето, като имитатор, 

възприема тези физически последици и формира своя 

вътрешен свят също както окото бива проникнато от 

светлинното въздействие. Детето възприема този вътре-

шен жест, тази вътрешна мимика, които намират израз в 

лепкавия език и в горчивия вкус на устата.  

В целия организъм на детето се оформя специфичен 

отпечатък на физическото изживяване у възрастния. 

Детето възприема издълженото бледо лице, което угри-

женият възрастен има, но то не може да приеме в себе си 

душевното съдържание на грижата, а само подражава на 

физическата последица от грижата. И резултатът е, че 

веднага физическата конституция на детето бива обхва-

ната от духовните формообразуващи сили, имащи за 

седалище сетивно-нервната система. Вътрешните физи-

чески и по-фините органи биват изградени според това, 

което детето е приело в себе си като физически отпеча-

тък на грижата.  

Така детето изгражда един организъм, предразполо-

жен към грижи, който по-късно лесно възприема жиз-

нените впечатления като грижи, което друг вид консти-

туция не би възприела по същия начин.  

Ето как чрез своя физически организъм детето се 

оформя като човек, изпълнен с грижи.  
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Ако искаме да бъдем възпитатели в правилния сми-

съл на думата, необходимо е да имаме подобни познания 

за по-фините жизнени въздействия. За учителя и за въз-

питателя те представляват такова предварително усло-

вие, каквото за художника е способността да наблюдава 

въздействията на цветовете. 

По описания начин протича животът на детето до 

смяната на зъбите. Това, което се разиграва в детската 

човешка същност, представлява една вътрешна борба. 

Ала човек може да получи правилна представа за тази 

борба само чрез познанието за духовната страна на света 

и човека. Повече външно погледнато, това представлява 

една борба между унаследените качества на човека и 

приспособяването към света, който го обгражда през 

времето, когато той е малко дете. 

Човекът се ражда с определени унаследени качества. 

Това може да разбере всеки, който е в състояние да наб-

людава детето през първите дни и години от неговия 

живот. За това се говори много и от общоприетата наука, 

като тя се опитва да изследва подробностите на унасле-

дяването чрез външно наблюдение. 

В първия период от живота на детето наследственост-

та представлява най-важното; обаче по-късно все повече 

изпъква приспособяването на човека към света. Посте-

пенно унаследените качества биват така преобразени, че 

човекът започва да носи в себе си не само това, което е 

унаследил от своите родители и от своите прадеди, но 

той се отваря – чрез всички свои сетива, чрез душата си, 

чрез целия си Дух – за света на своето обкръжение. В 

противен случай той се превръща в едно отчуждено от 

света същество – в човек, желаещ само онова, което е 

залегнало в неговите унаследени качества и което предс-

тавлява противоположност на заобикалящия го свят. 
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Но ние трябва да възпитаваме хора, способни да въз-

приемат всичко онова, което става в света, които всеки 

ден, когато видят нещо ново, да могат да променят свои-

те усещания и своите претенции според новите условия. 

Само такива хора няма да се затворят себично вътре в 

себе си, но ще могат свободно и открито да се изправят 

срещу света. И само това ще ни даде възможност да мо-

жем заедно със света и с хората да работим в живота… 

Нека поне веднъж с една чисто човешка всеотдайност 

към познанието се опитаме да проследим чудния процес, 

разиграващ се, когато първите зъби биват сменяни от 

вторите. В първите зъби е налице нещо унаследено. Те 

изглеждат почти така, сякаш външно погледнато са не-

годни за външния свят. Сега над всеки унаследен зъб 

постепенно започва да се формира един друг зъб. При 

това формиране бива използвана формата на първия 

зъб, обаче формата на втория зъб, който е постоянен, е 

различна – тя вече е приспособена към света.  

Това, което се случва със зъбите, става и с целия орга-

низъм на детето през тази първа възраст от неговия жи-

вот. Смяната на зъбите представлява само симптом на 

други процеси, които обаче не се разиграват така явно за 

нашия поглед. Докато сменя зъбите си, детето се прев-

ръща от едно същество, изтъкано от наследственост, в 

едно световно същество.  

Раждайки се на белия свят, човекът носи в себе си 

един унаследен организъм. В хода на първите 7 години 

той надстроява върху него един нов организъм. Бидейки 

един физически процес, той е същевременно израз на 

въздействието на духовното в детето. 

… като възпитатели ние следва да знаем какво трябва 

да се извърши у детето в духовно-душевен смисъл, за да 

може то да изгради върху унаследения един друг здрав 

организъм.“ (9) 
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„Човекът се ражда на света по такъв начин, че иска да 

внесе своето собствено тяло в музикален ритъм, в музи-

кална връзка със света, и тази вътрешна музикална спо-

собност съществува най-много в децата между 3-тата и 4-

тата година от живота им.  

Родителите могат да направят изключително много, 

ако забележат това и изхождат не толкова от външната 

музикална синхронност, а от вътрешната предопределе-

ност, от танцувалното. И точно в тази възраст би могло 

да се постигне много, като тялото на детето се прониква 

с елементарна евритмия. Ако родителите се научат да се 

занимават евритмично с детето, в децата ще възникне 

нещо съвсем различно, отколкото се случва обикновено. 

Те ще преодолеят известна тежест, която живее в край-

ниците. Всички хора в днешно време имат такава тежест 

в крайниците си – тя би била преодоляна.“ (10) 

 

От 7 до 14 години 
 

Учителя: 
 

„Ако аз бях учител, щях да съчиня много разкази за 

децата, достъпни за тях. Да се изтъкне на децата чрез 

приказки, че когато човек прави добро – печели, а кога-

то прави зло – губи, ще изгуби силата или богатството, 

или красотата си и др. Ще им се разказват приказки за 

камъните, за цветята, за дърветата, за животните.“ (2) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Това, което може да се развива между 7-мата и 14-

тата година, не може да бъде развито по-късно.  
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Силите, които властват тогава, след това отмират; по-

късно можем да получим само един непълноценен за-

местител, ако в човека не настъпи такава метаморфоза, 

която се нарича Посвещение... Следователно ние трябва 

да си даваме сметка, че само между 7-мата и 14-тата го-

дина от живота на човека известни способности могат да 

бъдат развити така, че по-късно човекът да устои в жи-

тейската борба. Ако тези способности не бъдат развити 

през това време, по-късно хората няма да са пораснали 

за житейската битка и ще трябва да претърпят пораже-

ние, какъвто е случаят днес при повечето хора.“ (10) 
 

„Учителят в началното училище е изключително ва-

жен за учителя в гимназията или университетския учи-

тел – в известен смисъл дори по-важен, тъй като универ-

ситетският учител не може да постигне нищо, ако учите-

лят в основното училище не е изпратил детето напред с 

правилно формирани силни страни. Много е важно да се 

работи с тези свързани периоди от живота.“ (23) 
 

„… една от най-големите язви на днешната образова-

телна система се състои в следното: учителите в начал-

ните класове са поставени в такова положение, че на 

тяхната работа се гледа като на много по-маловажна, 

отколкото тази на учителите в горните гимназиални 

класове... Занапред цялото общество ще има задачата да 

изгради в себе си здравото усещане, че началният учител 

е равностоен на учителя от висшите училища, особено 

по отношение на своята духовна мисия.“ (12) 
 

„Съвсем малкото дете несъзнателно наблюдава заоби-

калящата го среда. Почти може да се каже, че детето 

вдишва целия характер на околната среда през първите 7 

години. Следващите 7 години са прекарани не толкова 
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във вдишване на околната среда, а в слушане на това, 

което тя има да каже. Думата и нейното значение вече 

стават водещ мотив. Словото се превръща във водещ 

принцип... През този етап детето се научава да познава 

света и космоса чрез посредничеството на възпитателя. 

Всичко, което достига до учениците чрез устата на учи-

теля като авторитет, за тях представлява истината. Те 

наблюдават красотата в жестовете, в общото поведение и 

отново в думите, изречени около тях. Добротата се из-

живява чрез симпатиите и антипатиите, пораждани от 

тези с власт… 

Ако се опитаме да дадем на детето абстрактни морал-

ни ценности по пътя му, ще се сблъскаме с вътрешно 

негодувание не поради някакви присъщи недостатъци 

на детето, а поради естествена реакция.  

От друга страна, ако можем да създадем морални об-

рази за детето, може би взети от животинското царство, 

оставяйки животните да се показват символично в мо-

рална светлина и евентуално да разширим този подход, 

за да включи цялата природа, тогава можем да работим 

за доброто на детето, особено по време на 7-мата, 8-мата 

и 9-тата година от живота.  

Ако създадем ярки, колоритни човешки герои от соб-

ственото си въображение и позволим на собственото си 

одобрение или неодобрение на делата им да блести в 

нашите описания и ако позволим на нашите симпатии и 

антипатии да прераснат в определени чувства у децата, 

които ще се превърнат в по-обща морална преценка за 

доброто и злото, тогава нашата картина на света култи-

вира съобразени с възрастта морални преценки, основа-

ни на възприятия и чувства. Но този конкретен начин на 

представяне на света е от съществено значение.  

През първите години детето се учи от прякото възп-

риятие. Когато достигнем начална училищна възраст, 
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каквото и да идва към детето, за да укрепи моралното 

чувство, водещо до морална преценка, трябва да е пре-

минало през посредничеството на авторитетите. Сега 

учителят и възпитателят трябва да застанат пред детето 

като представители на реда на света.  

Детето се среща с учителите, за да получи картината 

на света на учителите, оцветена от техните симпатии и 

антипатии. Чрез чувствата, с които децата се срещат с 

учителите, и чрез инстинктивния живот децата сами 

трябва да намерят кое е добро и кое е зло. Учениците 

трябва да приемат света чрез посредничеството на въз-

питателя. Щастливи са децата, които благодарение на 

учителската интерпретация на света могат да изградят 

свое собствено отношение към света. 

Тези, които са имали късмета да се радват на такава 

връзка с учителите си в детството, са спечелили нещо 

ценно за остатъка от живота си. Хората, които казват, че 

децата трябва да учат интелектуално и чрез собствени 

наблюдения, освободени от влиянието на авторитета, 

говорят като отявлени аматьори; тъй като ние не учим 

децата само за годините, през които са под нашата гри-

жа, а за да подпомогнем целия им живот. И различните 

периоди от живота – чак до момента на смъртта – са 

взаимосвързани по много интересни начини. 

Ако поради естествения авторитет на своите учители, 

учениците са приели материал, който все още не са мог-

ли да разберат напълно със способността си за разсъж-

дение – тъй като интелектуалното схващане принадлежи 

към по-късен етап от развитието и действа разрушител-

но, ако бъде наложено твърде рано – ако са приели нещо 

чисто от любов към своите учители, такова съдържание 

остава дълбоко съхранено в душите им. Може би на 35 

или 40 години, или вероятно дори по-късно в живота 
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може да се случи да говорят за следното странно прежи-

вяване: „Едва сега, след като преживях толкова много 

радости, болки и разочарования, виждам светлината на 

това, което приех на 8-годишна възраст от уважение към 

авторитета на моя учител. Това значение сега изплува 

отново, смесвайки се с многобройните житейски прежи-

вявания и разширяването на хоризонтите, настъпило 

междувременно.“ 

Какво означава подобно преживяване за по-късен 

живот? Чувствителната и съпричастна психология ни 

казва, че подобни събития излъчват ободряващи живота 

сили дори в напреднала възраст. Образованието придо-

бива нов смисъл чрез разбирането, че подобно разширя-

ване на детския опит в по-напреднала възраст носи със 

себе си нов стимул за живот: ние образоваме не само за 

да задоволим краткосрочните нужди на детето, докато е 

в училище, но и за да задоволим нуждите за живота като 

цяло. Семената, положени в душата на детето, трябва да 

бъдат оставени да растат заедно с детето. Следователно 

трябва да сме наясно, че каквото и да преподаваме, 

трябва да е способно на по-нататъшен растеж.  

Нищо не е по-лошо от нашето педантично настояване 

детето да научи твърди, рязко очертани концепции. Чо-

век може да сравни този подход с принуждаване на дете-

то да държи ръцете си в желязна ръкавица, за да им 

попречи да растат. Не трябва да даваме на детето фикси-

рани или завършени дефиниции, а концепции, способни 

на разширяване и растеж. В душата на детето трябва да 

посеем семена, които могат да продължат да растат през 

целия бъдещ живот… 

Важното в тази възраст е детето да развие симпатия 

към моралното и антипатия към неморалното. Да се да-

ват на децата морални съвети би било против тяхната 
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природа, тъй като те не проникват в душите на децата. 

Цялото бъдещо морално развитие се определя от тези 

неща, които чрез формиране на симпатии се трансфор-

мират в морални преценки… 

Ако се обърне достатъчно внимание на по-

индивидуалните черти, които се появяват у учениците, 

може да се наблюдава интересен феномен на тази въз-

раст: осъзнаването, че детето има специална нужда от 

помощ от учителя.  

Понякога няколко думи, казани от детето, могат да 

бъдат като зов за помощ. Те могат да бъдат подходящият 

сигнал за проницателния учител, който сега трябва да 

намери правилните думи, за да помогне на детето да 

преодолее трудността. Защото детето преминава през 

критичен етап, когато всичко може да зависи от няколко 

думи, казани от учителя, за да се възстанови правилната 

връзка между ученик и учител. 

Какво се случва по това време? ... младият човек осъз-

нава, много съзнателно, за първи път, че „има разлика 

между мен и света“. (Това е различно от времето през 

първия 7-годишен период, когато несъзнателно детето се 

научи да се отнася към себе си като към „аз“.)  

Детето сега силно изисква нова ориентация за тялото, 

душата и Духа спрямо света. Това осъзнаване става меж-

ду 9-тата и 10-тата година. Отново несъзнателно детето 

има забележително преживяване под формата на вся-

какви привидно несвързани чувства и волеви импулси, 

които нямат външна връзка с поведението.  

Преживяването е: „Тук пред мен стои моят учител, 

който като авторитет отваря света за мен. Аз гледам на 

света чрез посредничеството на тази власт. Но този ав-

торитет ли е правилният за мен? Получавам ли правил-

ната картина на света?“  
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Моля, имайте предвид, че не казвам, че тази мисъл е 

съзнателна. Всичко това се случва неусетно в сферата на 

чувствата на детето. И все пак това време е решаващо за 

определяне дали детето може или не може да почувства 

постоянното доверие в авторитета на учителя, необхо-

димо за здравословно развитие до началото на пуберте-

та. И това преживяване предизвиква известно вътрешно 

безпокойство и нервност у детето.  

Учителят трябва да намери точните думи, за да запази 

увереността и доверието на детето. Защото заедно с това 

укрепване на доверието моралният характер на детето 

също укрепва. Отначало това е само скрито в детето, а 

сега то става вътрешно по-закотвено и детето постига 

вътрешна твърдост… 

Между 9-тия и 10-тия рожден ден това, което преди 

това все още беше закотвено предимно в дишането, в 

горната част на тялото, основно се измества към кръво-

обращението – това е времето, когато се развива прек-

расното отношение „едно към четири” в приблизително 

18-те вдишвания и 72-та удара на пулса в минута.  

Тази връзка между дишането и кръвообращението се 

установява в този период от живота. Но това е само вън-

шен израз на дълбоки процеси, протичащи в душата на 

детето, и укрепването на доверието между учител и дете 

трябва да стане част от тези процеси, тъй като чрез това 

доверие се осъществява и укрепването на вътрешното 

същество на детето… Като педагог дали съм наясно или 

не с този конкретен момент от живота на детето ще оп-

редели дали упражнявам благоприятно или вредно вли-

яние до края на живота му. 

Бих искал да покажа като сравнение как нещата, нап-

равени на този етап, продължават да влияят на целия 

останал живот. Може би сте забелязали, че има хора, 
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които, когато остареят, оказват необичайно влияние 

върху околните. Че има такива хора, е общоизвестно. 

Такива хора дори нямат нужда да говорят много, когато 

са с другите. Самото им присъствие е достатъчно, за да 

донесе на хората около тях това, което може да се нарече 

„благословия във въздуха“. От тях се излъчва благодат, 

която създава спокойна и балансирана атмосфера.  

Ако някой има търпението и енергията да проследи 

произхода на тази дарба, ще открие, че тя се е развила от 

семе, което се е появило през детството чрез дълбоко 

чувство на уважение към авторитета. Човек може също 

да го опише, като каже, че в такъв случай моралната 

преценка на детето е била подсилена от чувство на по-

чит, което постепенно е достигнало нивото на религиоз-

но преживяване.  

Ако едно дете между смяната на зъбите и пубертета 

изпитва чувство на благоговение към определени хора, 

благоговение, обагрено дори с истинско религиозно чув-

ство, което издига моралните чувства в светлината на 

благочестието, изразено в искрена молитва, тогава от 

тази детска молитва расте дарбата да благославя в нап-

реднала възраст, дарбата на излъчване на благодат към 

своите ближни. Използвайки образен език, може да се 

каже: „Ръцете, които са се научили да се молят в детство-

то, имат дарбата да благославят в напреднала възраст.“ 

Тези думи, макар и символични и образни, все пак отго-

варят на факта, че семената, засадени в детството, могат 

да имат ефект до края на живота.“ (20) 

 

„Не забравяйте, че около смяната на зъбите децата 

преминават в периода на въображението и фантазията. 

Не интелектът, а фантазията изпълва живота на тази 

възраст. Вие като учители също трябва да можете да раз-
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виете този живот на фантазията и тези, които носят ис-

тинско знание за човешкото същество в душите си, са в 

състояние да направят това. Наистина истинското поз-

нание за човека освобождава вътрешния живот на душа-

та и носи усмивка на лицето. Киселите и нацупени лица 

идват само от липса на знания. Разбира се, човек може 

да има болен орган, който оставя следи по лицето – това 

няма значение, защото детето не е засегнато от това. Ко-

гато вътрешната природа на човек е изпълнена с живо 

знание за човешкото същество, това ще бъде изразено в 

лицето му и може да направи някого наистина добър 

учител.“ (21) 
 

„От 7-мата година до половото съзряване в детето жи-

вее силата, която може да се нарече „действия по силата 

на авторитета“. Детето не би могло да бъде споходено от 

по-голямо добро от това да осъществява своите действия, 

понеже уважавани хора от обкръжението му казват: „То-

ва е правилно, това трябва да се направи.“ 

Нищо не е по-пагубно за детето от това – да се научи 

на собствена преценка прекалено рано, преди половото 

съзряване. Усещането за авторитет между 7-мата и 14-

тата година ще трябва да бъде развито по-интензивно, 

отколкото в миналото.  

Все по-съзнателно ще трябва да бъде ръководено вся-

ко възпитание в тези години в смисъла на едно чисто и 

красиво усещане за авторитет, което да се събуди в дете-

то. Защото това, което трябва да бъде посято в детето 

през тези години, има за задача да образува основата за 

това, което възрастните ще изживеят в социалния орга-

низъм като равноправие на хората. Равноправието на 

хората няма да присъства по друг начин, защото хората 

никога няма да съзреят за равноправието, ако в детство-

то им в тях не е посято чувството за авторитет.“ (18) 
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„Изобщо не трябва да говорим на децата за неодуше-

вени неща, преди да са навършили 12 години. Едва тога-

ва трябва да започнем да говорим за минерали, физични 

явления, химични явления и т.н. Трябва да си изясним, 

че нещата наистина стоят така: при детето между смяна-

та на зъбите и пубертета активна най-вече е фантазията, 

а не интелектът. Трябва непрекъснато да мислим за фан-

тазията на детето и затова, както често съм казвал, тряб-

ва особено да развием фантазията в себе си.  

Ако не направим това, а преминем към всякакви ин-

телектуални неща, когато децата са още съвсем малки, 

тогава те не могат да преминат правилно през своето 

развитие дори във физическото си тяло. И много от това, 

което днес е патологично, произтича от факта, че в тази 

материалистична епоха се е обръщало твърде много 

внимание на интелекта на децата между смяната на зъ-

бите и пубертета. 

Трябва много постепенно да въведем неодушевения 

свят, когато детето наближи 12-тата година, защото този 

неодушевен свят трябва да бъде обхванат от интелекта. 

По това време можем да представим минерали, физични 

и химични явления и т.н.  

Но дори и тук трябва да го свържем с живота, докол-

кото е възможно. Не просто да започнем например с ко-

лекция от минерали, но да започнем от земята, почвата 

и първо да опишем планинските вериги, как те създават 

конфигурацията на земята; тогава можем да говорим за 

това как подножието на планините е заобиколено от 

почва и колкото по-високо се издигаме, толкова по-

безплодни стават планините и толкова по-малко расте-

ния има. Така че говорим за безплодието на планините и 

посочваме, че там има минерали.  

Така започваме с планините и стигаме до минералите. 
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След това, когато сме дали ясно описание на плани-

ните, можем да покажем на децата минерал и да кажем: 

„Това ще намерите, ако тръгнете по тази пътека нагоре в 

планината. Това е мястото, където се намира.“ Когато сте 

направили това с няколко различни минерала, можете 

да преминете към разговор за самите минерали. Но пър-

во трябва да направите другото, като тук отново изхож-

дате от цялото, а не от частта. Това е много важно. 

За физическите явления е също толкова важно да се 

започне от самия живот. Не трябва да започвате препо-

даването си по физика, както е изложено в днешните 

учебници, а просто като запалите кибрит например и 

оставите децата да наблюдават как започва да гори; 

трябва да привлечете вниманието им към всички под-

робности – как изглежда пламъкът, какъв е отвън, какъв 

е по-навътре и как остава черно петно, малко черно ка-

паче, когато издухате пламъка; и когато направите това, 

започнете да обяснявате как е възникнал огънят в киб-

рита. Огънят се появява чрез генериране на топлина и 

т.н. Така трябва да свържете всичко със самия живот. 

Или вземете примера с лоста: не започвайте, като 

казвате, че лостът се състои от поддържаща греда, в еди-

ния край на която има сила, в другия край – друга сила, 

както често се среща в книгите по физика.  

Трябва да започнете от чифт везни; нека детето си 

представи, че отивате в някакъв магазин, където нещата 

се претеглят и от това преминете към равновесието и 

баланса и към концепцията за тегло и гравитация. Вина-

ги развивайте своята физика от самия живот, а също и 

вашите химични явления. 

Това е най-важното – да започнем с реалния живот 

при разглеждането на различните явления на физичес-

кия и минералния свят. Ако го направите по друг начин, 
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като започнете с абстракция, тогава с децата се случва 

нещо много любопитно: самият урок скоро ги изморява. 

Децата не се уморяват, ако тръгваш от реалния живот, те 

се уморяват, ако тръгваш от абстракции. 

Златното правило за цялото обучение е децата да не 

се изморяват. Има нещо много странно в днешното 

т.нар. експериментално образование. Експериментални-

те психолози регистрират кога детето се уморява от вся-

какъв вид умствена дейност и от това решават колко 

дълго да занимават детето с даден предмет, за да избег-

нат умората. 

Трябва да насочвате детето да мисли само за неща, 

които се срещат в живота. Тогава чрез вашето препода-

ване реалността ще бъде пренесена отново в живота. В 

наше време страдаме ужасно от нереалността на мисле-

нето на хората и учителят трябва да обмисли това много 

внимателно. 

Опитваме се да дадем на децата разбиране за живота. 

Всъщност днес повечето хора, особено тези, които са из-

раснали в градовете, нямат представа как се правят не-

щата, хартията например. Има много хора, които не зна-

ят как се произвежда хартията, на която пишат или дре-

хите, който носят, нито, ако носят кожени обувки, как се 

подготвя кожата. 

Помислете колко много хора има, които пият бира и 

нямат представа как се прави бирата. Това наистина е 

жалко състояние.  

Сега, разбира се, не можем да постигнем всичко, но 

ние се опитваме да си поставим за цел, доколкото е въз-

можно, да дадем на децата известни знания за работата, 

извършвана в различните занаяти, и да се погрижим 

самите те също да се научат как да вършат различни ви-

дове работа, която се извършва в истинския живот.“ (21) 
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„За учениците учителят става безспорен представител 

на истината, красотата и доброто. Детето не трябва да 

преценява абстрактно кое е вярно или невярно, красиво 

или грозно, добро или зло – тази способност за морални 

преценки принадлежи на по-късен период. Чувството на 

ученика за истина трябва да се ръководи от почитаната 

личност на учителя. Учителят трябва да бъде порталът 

за преживяване на красотата, истината и доброто. Чувст-

вото на ученика за истина ще бъде естествената после-

дица от правилната връзка между учител и дете. 

По този начин се постига нещо абсолютно съществено 

за нравственото развитие на детето и то трябва да се 

осъществи с подходящи средства. Защото от морална 

гледна точка един млад човек е морално осакатен от 

преждевременното въвеждане на морални заповеди под 

формата на „Ти трябва“ и „Ти не трябва“.  

Децата трябва да изпитат кое е добро или зло чрез 

живата среда на учителя. За да се случи това, отношени-

ето на учителя трябва да породи у децата спонтанна лю-

бов към доброто, удоволствие от доброто и чувство на 

отвращение към злото.  

В нашето морално учение ние не трябва да настоява-

ме за морални заповеди или забрана на това, което смя-

таме за морално погрешно. Моля, обърнете внимание на 

това, дами и господа, защото много зависи точно от този 

нюанс. Трябва да възпитаваме у децата – между смяната 

на зъбите и пубертета – опит за това какво е добро или 

зло в емоционалната сфера, не във волевите импулси.  

Доброто трябва да носи вътрешно удоволствие. Нуж-

но е да породим любов и симпатия към доброто, преди 

да го превърнем в морален дълг, като се позоваваме на 

сферата на волята. Това, което в крайна сметка трябва да 

стане морално действие, първо трябва да израсне от 
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преживяване на морално удоволствие или отвращение в 

сферата на чувствата. Отново ние работим най-добре за 

тази цел, когато се приближаваме към нея чрез образи.  

Ако учителите имат необходимото въображение, за да 

представят на своите ученици моралните или неморални 

действия на известни исторически личности, на които 

децата ще искат или да подражават, или да ги избягват, 

ако учителите знаят как да опишат историческа ситуа-

ция по толкова жив начин, че да предизвикат вътрешно 

удоволствие или недоволство у учениците, или ако из-

мислят такива истории (което е дори по-добре, защото 

чрез собственото си творчество те са по-тясно свързани с 

това вътрешно удоволствие или недоволство у ученици-

те), тогава моралната оценка се събужда в чувствения 

живот на учениците. 

И тогава ще се случи нещо интересно: когато децата 

достигнат полова зрялост, правилните морални импулси 

за волевия живот ще се развият от правилно предадено-

то чувство на морално удоволствие или неудоволствие, 

точно както сексуалната любов израства естествено от 

физическото развитие.  

Отличителният белег на правилното образование е, 

че всичко, което е предназначено да се развие чрез вът-

решна зрялост на душата от предишен етап на развитие, 

ще се случи от само себе си. Този подход е много по-

добър от присаждането на предварително изградени мо-

рални кодекси върху учениците. Ако искаме да култиви-

раме морал, той трябва да расте в сферата на волята. То-

зи растеж ще се случи само когато посеем семената за 

него в малки деца. Можем да направим това, като разпа-

лим чувство на удоволствие от доброто и чувство на отв-

ращение към злото през етапа от живота, когато децата 

трябва да изпитват любов и симпатия към възпитателя. 
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Всичко зависи от предаването на подходящо съдър-

жание на децата в правилния момент от живота. После 

това съдържание ще се развие правилно в по-късния 

живот. Точно както когато посадим жълъд в почвата, 

клоните, листата и плодовете ще израснат над него, така 

и когато посадим правилните семена в децата на 7 или 8 

години под формата на морално удоволствие или неу-

доволствие, подходящото чувство за морален дълг ще се 

развие, когато детето навърши 17 или 18 години. 

В този смисъл е особено важно да знаете как да ръко-

водите религиозното развитие на детето. То не може да 

бъде истинско и вътрешно правилно, ако е предизвикано 

единствено чрез религиозни истории или вярвания – 

зависи по-скоро от способността на учителя да породи 

религиозно настроение у детето.  

Религиозното образование постига своите цели само 

когато религиозното настроение се издига спонтанно от 

дълбините на душите на децата. Но ако самите учители 

не са проникнати от религиозно настроение, то не може 

да се развие в детето… 

За да се постигне правилното култивиране на религи-

озно настроение – нещо, което лесно се пренебрегва в 

наши дни, то трябва да се развие у децата. Едно искрено 

чувство на благодарност трябва да се възпитава от най-

ранна възраст. Разбира се, любовта трябва да расте в ес-

тествената връзка между учител и ученик през годините 

между смяната на зъбите и пубертета и трябва да се 

обърне много внимание на подхранването на тази лю-

бов. Благодарността трябва да се развива така, че децата 

да я изпитват за всичко получено. Каквото и да е полу-

чено от друг човек, да предизвиква чувство на благодар-

ност. Чрез преживяването на това чувство на благодар-

ност се постига огромно обогатяване на душата.  
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Човек трябва да се погрижи дори в много малко дете 

да се развие чувство на благодарност. Ако човек направи 

това, чувството на благодарност ще се трансформира в 

любов, когато детето навлезе във втория период от жи-

вота си. Във всяка ситуация в живота любовта ще бъде 

проникната от благодарност. Дори едно повърхностно 

наблюдение на социалния живот показва, че ценен им-

пулс за социалния въпрос може да бъде насърчен, когато 

образоваме хората към по-голямо чувство на благодар-

ност за това, което правят техните събратя. Защото това 

чувство на благодарност е мост от една човешка душа и 

сърце към друга – без благодарност този мост никога не 

би могъл да бъде построен. 

… ако това чувство на благодарност се възпитава в де-

тето в ранна възраст и се изживява в любовта на детето 

към учителя между вторите зъби и пубертета; ако благо-

дарността се насърчава да влезе в душата на детето, така 

че с настъпването на полова зрялост душата да може да 

разгърне истинска любов към други човешки същества, 

както и към цялата природа и Божествените и духовни 

същества; ако благодарността стане всепроникваща, то-

гава от благодарността в човека ще се развие религиоз-

ното настроение.  

Благодарността към Божествените и духовни сили, 

поддържащи живота, може да бъде огромна защита за 

душата. Тя е важен фактор за генериране на вътрешна 

топлина и чувство за сигурност в живота.  

Чувството на благодарност към Божествените и ду-

ховни сили само по себе си е голям източник на съживя-

ване за нашия земен живот. Бих искал да го кажа по 

следния начин: това, което засилва физическите орга-

нични сили в кръвта, е сравнимо с това, което оживява 

духовно човешката душа, когато тя развива любов и бла-

годарност към цялата Вселена.“ (20) 
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„Ала по-късно, когато детето постепенно завърши 

смяната на зъбите, когато на мястото на зъбите, които са 

унаследени, се появяват другите … то започва да възпри-

ема от околната среда не само това, което наблюдава, но 

и това, което живее в наблюдавания обект.  

За детето настъпва възрастта, която трябва да бъде из-

градена предимно върху основата на онова уважение 

към авторитета по отношение на възпитаващата и обу-

чаващата го околна среда… 

Това, което детето изисква от нас съобразно своята 

същност, е да може да ни вярва, да може да има инстин-

ктивно чувство: „Ето тук до мен стои един човек и той ми 

казва нещо. Той може да го каже, той е свързан по такъв 

начин с целия свят, че той може да го каже. За мен този 

човек е посредник между мен и целия Космос.“ 

Ето така детето застава пред другия човек и по-точно 

пред обучаващия, възпитаващия го човек. За детето той 

е посредникът между Божествения свят и самото дете в 

неговото безсилие. И само когато възпитателят осъзнае, 

че трябва да бъде един естествен авторитет, че трябва да 

бъде някой, към когото детето да може да отправя своя 

поглед по един съвсем естествен начин, само тогава той 

ще бъде възпитател. 

Ето защо в хода на Валдорфското образование ние от-

крихме, че проблемът за възпитанието е преди всичко 

проблем на учителя: какъв трябва да бъде учителят, за 

да може да бъде той естествен авторитет – посредник 

между Божествения порядък и детето?... 

За детето между 7-мата и 14-тата година е много по-

важно да можем да го научим на нещо по един път, из-

пълнен с обич, а не да му го доказваме. Много по-ценно 

е дадено учение да бъде изпълнено с душевност, откол-

кото с логика, защото детето все още не се нуждае от ло-
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гика, детето има нужда от нас – то се нуждае от нашата 

човечност. 

Ето защо във Валдорфското училище в тази възраст 

между 6-7 и 14 години отдаваме цялото внимание на то-

ва учителят да научи децата на това, което се полага за 

тази възраст на човека по начин, изпълнен с художест-

вена любов, чрез едно изпълнено с любов изкуство. За-

щото на това почива възпитателното изкуство, което 

имаме предвид тук: да се познава човекът, да се знае 

какво изисква от нас всеки един жизнен период по от-

ношение на възпитанието и обучението… 

По един начин трябва да възпитаваме детето до 10-

тата му година и по съвсем различен начин от 10-тата до 

14-тата година, когато го оставяме да придобива позна-

ние за човека… 

И така, можем да кажем: тъй както през първите го-

дини детето е един имитатор, един подражател, така в 

по-късните години то става последовател – същество, 

развиващо себе си душевно, в зависимост от това, което е 

изживяло душевно. Сега сетивните органи са станали 

самостоятелни и в действителност душата едва сега е 

изплувала със същността си. Безкрайно нежно трябва да 

боравим с душата на детето, непрекъснато като учители 

и като възпитатели да влизаме в тесен контакт с онова, 

което става всеки ден в нея. 

… приблизително между 9-тата и 11-тата година съ-

ществува една критична точка, която не бива да остава 

незабелязана от възпитателя. В тази възраст между 9 и 

11 години за всяко дете, което не се развива забавено, 

идва една точка, в която пред душата му изплува въпро-

сът: „По какъв начин ще свикна със света?“ Не бива да си 

представяме, че въпросът бива поставен така, както го 

формулирах сега. Въпросът възниква с образа на едно 
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неопределено чувство, на една неудовлетвореност. Въп-

росът възниква така, че детето започва да чувства по-

силна нужда да се опре на някой възрастен човек.  

Въпросът може би възниква така, че се проявява в ед-

на силна любовна привързаност към някой възрастен 

човек. Но ние трябва да умеем да наблюдаваме по пра-

вилен начин това, което става с детето в тази критична 

точка. Детето изведнъж се чувства самотно. Изведнъж то 

започва да търси контакт. Досега то е възприемало авто-

ритета като нещо естествено. Сега то започва да пита: 

„Какво става с този авторитет?“ От това дали в този мо-

мент ще намерим правилната дума или не зависи изк-

лючително много целият по-късен живот на човека. 

Изключително важно е, когато лекарят наблюдава 

дадено детско заболяване, да знае: това, което става в 

организма, са процеси на развитие, имащи значение не 

само за детето. Ако те не протекат по правилен начин в 

детето, човек ще го усеща дори и като старец.  

Ние трябва да знаем: това, което предизвикваме в де-

тето – като представи, усещания, волеви импулси – не 

бива да става под формата на сковани понятия, които 

детето да трябва да запомня, да заучава. Тези представи, 

импулси и усещания, които даваме на детето, трябва да 

живеят така, както живеят нашите крайници. Дланта на 

детето е малка. Тя трябва да се развие самостоятелно: 

ние нямаме право да я ограничаваме.  

Представите на детето (душевното развитие на дете-

то) са малки, нежни. Не бива да ги натикваме в ясни 

контури, за които може би ще предполагаме, че като 

възрастен индивид след 30 години ще има все още съ-

щите представи, каквито е имал като малко дете.  

Трябва така да формираме представите, които даваме 

на детето, че те да могат да растат. 



 

 

71 

Валдорфското училище не трябва да бъде училище, 

но трябва да бъде предучилище за голямото училище, 

което самият живот представлява за човека. В училище-

то ние всъщност трябва не да учим, за да можем нещо, а 

трябва да учим, за да можем да учим винаги от живота. 

Това трябва да лежи в основата на една духовно-научна 

педагогика и дидактика.  

Човек трябва да има усет за онова, на което учи детето 

под формата на нещо живо, до което да може да достиг-

не в по-късна възраст. Защото това, което бива форми-

рано в детето, понякога се проявява по такъв начин в 

скритите дълбини на детската душа, че не можем да го 

забележим. То се проявява в по-късна възраст.  

Можем да си послужим с един образ (това трябва да 

бъде само един образ, почиващ обаче на истината): съ-

ществуват хора, които в една определена своя възраст 

действат благотворно върху своите близки. Те могат – 

ако мога така да се изразя – да благославят.  

Такива хора съществуват. Не е необходимо да говорят, 

необходимо е само да присъстват със своята благославя-

ща личност. Обикновено ние не наблюдаваме човека 

през целия му живот, иначе бихме забелязали следното: 

как са били възпитавани такива хора в детството си, спо-

собни по-късно да благославят?  

Може би са били възпитавани съзнателно от този или 

онзи, а може би е станало интуитивно от страна на въз-

питателя и преподавателя. Те са били така възпитавани, 

че като деца са се научили да уважават, научили са се 

като деца да се молят в най-широкия смисъл на думата, 

научили са се да поглеждат нагоре към нещо с прекло-

нение – едва после те се оказват способни и да изискват 

нещо от горе. Ако човек първо се е научил да поглежда 

нагоре, да уважава, да бъде изцяло обхванат от авторите-
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та, след това той ще има способността да благославя, да 

действа отгоре надолу, сам да стане авторитет, да бъде 

естествен авторитет… 

Едва тогава, след като човекът е преодолял този авто-

ритет, когато е узрял полово и по този начин физиоло-

гически е добил отношение към външния свят, различно 

от физическото, едва тогава в своя душевен и телесен 

живот … той добива едно различно отпреди отношение 

към външния свят. Едва сега във всичко изговорено чо-

векът търси оценъчното, логичното; едва сега можем да 

се надяваме така да възпитаваме и да обучаваме човека, 

че да апелираме към неговия интелект. Това е изключи-

телно важно: да не започваме – съзнателно или несъзна-

телно, да въздействаме твърде рано върху интелекта, 

както е обичайно това днес… 

Какво действа в детето, когато виждаме как то чрез 

авторитета поема в себе си онова, което трябва да насоч-

ва и води душата му? Детето слуша, то не подлага на ло-

гическа проверка казаното. Детето несъзнателно приема 

онова, което въздейства върху неговата душа и – изхож-

дайки от душата – формира и укрепва тялото му.“ (9) 

 

„Между смяната на зъбите и пубертета детето се ръко-

води от тази предпоставка: „Светът е красив.“ – А щом 

детето приема, че светът е красив, следва, че красиво 

трябва да бъде и самото обучение. То може да бъде кра-

сиво не ако се ръководим от банални правила, преслед-

ващи чисто практически цели, а ако се потопим в худо-

жественото изживяване. Вие ще изпитате голяма болка, 

когато в днешните педагогически ръководства четете за 

„обучението като извор на радост“ и в същото време 

виждате с очите си какво неестетично впечатление оста-

вят някои учители у своите ученици. Днес често се гово-
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ри за нагледното обучение по метода на Сократ. Обаче 

въпросите, които се поставят на децата, имат чисто прак-

тически характер и нямат нищо общо с красотата. В този 

случай от примерите няма никаква полза.“ (12) 

 

„Най-голямата грешка, присъща на обучението между 

7-мата и 12-тата година в днешно време, е тази, че се 

обучава прекалено интелектуално. Колкото и да се про-

повядва против интелектуалното, твърде много се следи 

за интелекта. Ето защо при нас ще идват деца, които ве-

че имат силно изразени старчески черти, които ще носят 

в себе си много повече старческо от онова, което би 

трябвало да имат децата на 13-14 години… 

Ние го видяхме доста нагледно дори при едно заседа-

ние на съвета за култура, където се появи един такъв 

млад участник в туристическото движение или предста-

вител на някакво младежко движение. Той започна да 

чете своите съвсем скучни абстрактни неща – как мла-

дежта искала да бъде обучавана и възпитавана.  

За някои хора беше твърде скучно, тъй като това бяха 

разбиращи се от само себе си неща, очевидни неща, кои-

то страдат от старческа слабост. Тогава слушателите ста-

наха, започнаха да шумят и младият оратор подхвърли 

на множеството: „Констатирам, че в днешно време ста-

рите не разбират младите.“ Но работата беше в това, че 

това полудете беше много остаряло поради едно непра-

вилно възпитание и едно неправилно обучение.“ (10) 

 

„Децата, които идват при нас в края на основното 

училище (14-годишните), са деформирани. При обуче-

нието им е било обръщано прекалено голямо внимание 

на интелекта. Те твърде малко са изпитали благотворно-

то въздействие на формирането на волята и душевност-
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та. Затова ние ще трябва да наваксаме именно през пос-

ледните години онова, което е дефицит при тях.  

При всеки удобен случай ние ще трябва да се стремим 

да внасяме воля и душа в чисто интелектуалното, като 

трансформираме много от онова, което децата са възп-

риели само интелектуално, в нещо, което е насочено към 

волята и душевността…“ (10) 

 

„Ние ще разберем учебната програма едва тогава, ко-

гато сме се школували дидактически дотолкова, че да 

сме проумели същността на отделните неща между 7-

мата и 15-тата година.  

Искам да ви покажа нагледно, като на учители, какво 

трябва да използвате в часовете в това отношение – по 

малко по-различен, по-елементарен начин, понятен за 

децата, когато са на възраст между 9 и 10 години. Някои 

деца ще стигат до този момент още преди 9-тата година, 

при други той ще настъпва едва по-късно, но това, за 

което ще ви говоря днес, започва приблизително около 

9-тата година. 

Когато наближим тази възраст, ние ще изпитаме не-

обходимост да включим в уроците и нещо от природните 

науки. Преди това естествената история се поднася на 

децата в разказна форма… В по-ранна възраст приро-

дознанието се дава на децата повече в разказна, описа-

телна форма. Със същинското обучение по природни 

науки всъщност не може да се започне, преди да се пре-

мине Рубикон през 9-тата година от живота. 

От голямо значение е да знаем, че това, което трябва 

да се предизвика в детето при обучение по естествена 

история, уврежда из основи, ако в часовете по природоз-

нание не се започне с разглеждането на човека.  

Може би с право ще кажете: „На детето, когато е на 9 
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години, могат да се кажат твърде малко неща от естест-

вената история на човека. Може да е още твърде малко, 

но и малкото, на което можем да научим детето относно 

човека, трябва да му се обясни като подготовка за цялото 

останало природонаучно обучение.  

Правейки това, трябва да знаете, че в човека се съ-

държа един вид синтез на всичките 3 природни царства 

– че останалите 3 природни царства са събрани в човека 

на една по-висока степен. Не е нужно да казвате това на 

детето, но в хода на вашето преподаване ще трябва да 

предизвикате у него чувството, че човекът е едно обоб-

щение на всички останали царства в природата.“ (10) 
 

„Формиращият се човек,  детето, се покварява изклю-

чително много, ако не се процедира така, че през 10-тата 

година то да се насочва винаги посредством чувствата, 

посредством възприятията към това, че човекът е във 

взаимовръзка с външната природа, че той е един синтез 

на външния природен свят.“ (10) 
 

„Между 9-тата и 12-тата година започва да се случва 

нещо наистина забележително; детето се чувства по-

силно свързано с музикалния елемент… Можем да наб-

людаваме как детето преди 9-тата и 10-тата година реа-

гира на музиката – как музикалният елемент живее в 

детето като оформяща сила и как, разбира се, музикал-

ните сили са активни във вътрешното извайване на фи-

зическото тяло.  

Наистина, ако забележим как афинитетът на детето 

към музиката лесно се изразява в изпълнени с нетърпе-

ние движения, подобни на танц – тогава сме длъжни да 

признаем, че истинската способност на детето да възп-

риема музиката започва да се развива между 9-тата и 10-

тата година. По това време става ясно забележимо.  
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Естествено, тези неща не попадат в строго отделни 

рамки и ако човек може да ги схване напълно, ще култи-

вира и музикален подход преди 9-тата година, но това 

ще стане по подходящ начин... В противен случай детето 

на възраст от 9 до 10 години би получило твърде голям 

шок, ако внезапно бъде изложено на пълната сила на 

музикалния елемент – ако бъде обхванато от музикални 

преживявания без подходяща подготовка. 

От това можем да видим, че детето реагира на опре-

делени външни прояви и явления с определени вътреш-

ни изисквания – чрез развиване на определени вътреш-

ни потребности. При разпознаването на тези потребнос-

ти знанието не остава теоретично, а се превръща в педа-

гогически инстинкт.  

Човек започва да вижда как тук един конкретен про-

цес е в състояние на покълване, а там друг се заражда в 

детето. Наблюдението на децата става инстинктивно, 

докато други методи водят до теории, които могат да се 

прилагат само външно и остават чужди на детето.  

Няма нужда да давате на детето сладкиши, за да на-

сърчите душевната връзка. Това трябва да се постигне 

чрез правилен подход към душевните състояния на дете-

то. Но най-важният елемент е вътрешната връзка между 

учител и ученик през учебното време.“ (19) 

 

„… когато обучавате ученици под 9 години, не трябва 

да позволявате околната среда на децата и всичко, което 

тя съдържа, да изглежда като нещо отделно от тях. Тряб-

ва да позволите на растенията да оживеят – наистина 

всичко трябва да живее и да говори на децата, защото те 

все още не правят разлика между себе си и света като 

цяло. От това е очевидно, че преди 9-тата година не мо-

жете да достигнете до децата с каквито и да било инте-



 

 

77 

лектуални описания. Всичко трябва да се трансформира 

в картини – в свежи и живи картини. Веднага щом пре-

минете към по-директно описание, няма да постигнете 

нищо през 8-мата до 9-тата година. Този подход става 

възможен едва по-късно. Човек трябва да намери пътя 

във всеки конкретен период от живота.  

До 9-тата година децата разбират само картинно 

представяне. Всичко друго ги заобикаля, както звукът 

заобикаля окото. Но между 9-тата и 10-тата година, ко-

гато децата постепенно осъзнават собствената си иден-

тичност, можете да започнете да представяте повече 

фактологични описания на растенията.  

Въпреки това все още не е възможно да се опише ни-

що, което принадлежи на царството на минералите, тъй 

като новоразвиващата се способност на децата да правят 

разлика между себе си и света все още не е достатъчно 

силна, за да им позволи да разберат значителната раз-

лика между това, което е живо, и онова, което принад-

лежи към света на мъртвите минерали. Децата на този 

етап могат само да оценят разликата между себе си и 

растението. След това можете постепенно да преминете 

към описание на животни, но отново това трябва да се 

направи така, че запознаването с животинския свят да 

остане реално за детето. 

Не трябва да преподавате ботаника за възрастни в по-

ниските класове – това означава, че не можете да опи-

шете растение, без в същото време да говорите за слън-

цето, което го грее, за климатичните условия и конфигу-

рацията на почвата – по подходящ начин според въз-

растта на детето, разбира се. 

Да се преподава ботаника, както се прави, в демонст-

рации – взимайки отделни растения едно до друго, на-

рушава природата на детето. Дори при демонстрациите 
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всичко зависи от избора на обект, който ще се изучава. 

Детето има инстинктивно усещане за това, което е живо, 

и за това, което е истински реално. Ако донесете нещо 

мъртво, вие наранявате онова, което е живо в детето, 

атакувате усещането на детето за истина и реалност.“ (19) 

 

„Тук обаче можем да обърнем внимание и на някои 

неща, които пронизват цялото обучение с чувствен еле-

мент. И ако вие навсякъде към учебния си материал до-

бавяте и нещо, свързано с чувствата, тогава онова, което 

трябва да бъде постигнато чрез обучението, остава за цял 

живот. Ако обаче през последните години вие препода-

вате само неща, свързани с разума, с интелекта, малко от 

тях остават за живота по-късно.  

Ето защо трябва да се замислите над това – как вие 

самите можете да проникнете с чувства онова, което 

правите с въображение в последните класове. През пос-

ледните години вие трябва да се стремите да излагате 

нагледно – по отношение на чувствата – материала по 

география, история, природознание. Към фантазията 

трябва да се добавят чувствата. 

Тогава по отношение на учебната програма времето в 

основното училище действително ще се раздели на 3 

части, както ги проследихме: най-напред докъм 9-тата 

година, когато на развиващото се човешко същество 

поднасяме предимно онова, което е конвенционално, 

писането, четенето; след това докъм 12-тата година, ко-

гато учим ставащия човек на всичко онова, което също се 

основава на конвенционалното, но и на заложеното в 

собствената разсъдъчна способност на човека. Залагаме 

за тези учебни години зоология, ботаника, защото тогава 

човекът все още има известно инстинктивно усещане за 

съществуващите родствени отношения… 
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В средните класове на основното училище ние трябва 

да разработваме тези неща посредством представи, свър-

зани с чувствата, тъй като тогава все още са налице инс-

тинктите за усещане на родството с животните, растени-

ята, когато – дори това да не е издигнато в обикновената 

светлина на разсъдъчното съзнание – човек се чувства ту 

като котка, ту като вълк или орел. Това усещане на себе 

си ту като едно, ту като друго, съществува само до въз-

растта малко след 9-тата година. 

Преди това го има в много по-висока степен, но в него 

не може да се проникне, тъй като я няма познавателната 

способност за това. Ако децата съзреят преждевременно 

и говорят много за себе си, когато са на 4-5 години, при 

тях много, много често ще срещаме сравнения с орела, 

мишката и т.н. И когато са на 9 години и започнем да 

преподаваме природознание, както беше посочено, ние 

все още ще се натъкваме на едно много сродно, инстинк-

тивно усещане при детето. По-късно тази инстинктив-

ност съзрява и за възприемане на връзката с растител-

ния свят. 

Затова най-напред изучаваме естествената история на 

животинския свят, а след това – на растителния свят. 

Минералите ги оставяме за най-накрая, тъй като за тях 

ни трябва почти само разсъдъчна способност, а това не 

апелира към нещо, с което човекът да е родствено свър-

зан с външния свят… 

По средата на учебното време в основното училище, 

от 9-тата до 11-тата година, има прекрасно равновесие 

между инстинктивното у човека и разсъдъчната му спо-

собност. Ние можем да предположим, че детето ще реа-

гира с разбиране, ако се осланяме на едно донякъде инс-

тинктивно разбиране, ако не представяме нещата прека-

лено нагледно, особено по естествена история и ботани-

ка. Трябва да избягваме външната аналогия, особено що 
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се отнася до растителния свят, тъй като това всъщност е 

противно на естественото чувство. Естественото чувство 

е склонно да търси в растенията душевни качества; не 

външната форма на човешкото тяло в това или онова 

дърво, а душевни отношения, каквито се опитахме да 

установим при растителната система. 

A разсъдъчната способност, при която можем да раз-

читаме на разсъдъчното, интелектуално разбиране на 

човека, спада към последните учебни години. Затова 

използваме именно 12-годишната възраст, когато започ-

ва да се развива разсъдъчното разбиране, за да го съче-

таем с онова, за което още е нужен силен инстинкт, ма-

кар и вече силно затъмнен от разсъдъчната способност. 

Това са донякъде сумрачните инстинкти на душата, кои-

то ние трябва да преодолеем с помощта на разсъдъка. 

Тогава човек притежава инстинкт за процентните от-

ношения, за онова, което трябва да се събира като плод 

на труда, което се съдържа в дисконта и т.н. Това апели-

ра към инстинктите, но ние трябва вече силно да го заг-

лушаваме с разсъдъчното разбиране – ето защо в това 

време вече трябва да заложим отношенията, които съ-

ществуват между математическите изчисления и обра-

щението на стоките и на имуществените отношения, то-

ест изчисляването на проценти, на лихви и т. н., пресмя-

тане на дисконт и други подобни. 

Много е важно да не даваме на детето тези понятия 

твърде късно. А да му ги поднесем много по-късно озна-

чава – като го учим на това – да разчитаме само на его-

изма му.  

Ние все още не апелираме към егоизма, ако учим чо-

века към 12-тата му година да разбира от менителници и 

други подобни неща, даваме му понятия за търговските 

сметки и т.н. Същинското счетоводство можем да учим 

по-късно; за него се иска вече повече разбиране. 
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Но е от голямо значение в посоченото време да се да-

дат понятия. Тъй като, когато детето е още твърде младо, 

все още не са се събудили вътрешните користни чувства 

за лихви, издаване на менителници и други от този род. 

В търговското училище, когато човек е по-голям, това 

вече става по-опасно. 

Това са неща, които вие като преподаватели трябва да 

приемете много надълбоко. Не се опитвайте да правите 

прекалено много, например при описанието на растени-

ята. Старайте се да направите часовете по ботаника та-

кива, че да оставяте много неща на фантазията на уче-

ниците, така че от усещането детето да може да си изгра-

ди с помощта на въображението още много неща относ-

но онова, което цари като душевна връзка между човеш-

ката душа и растителното царство.  

Който си въобразява твърде много неща за нагледно-

то обучение, той всъщност не знае, че човекът трябва да 

се учи на някои неща, които не могат да бъдат онагледе-

ни външно. И когато чрез нагледно обучение се опитва-

ме да учим човека на неща, които всъщност би трябвало 

да му се дават чрез морално въздействие посредством 

чувствата, тогава вредим именно чрез нагледността. Не 

бива да забравяме, че самото гледане и онагледяването е 

силна притурка към нашия материалистичен мироглед. 

Разбира се, че онагледяването трябва да се използва там, 

където му е мястото, но не бива да се превръща в гледка 

онова, което е подходящо за предизвикване на морално-

душевно въздействие от учителя върху ученика.“ (10) 

 

„Около 12-годишна възраст започва важна промяна в 

развитието на детето. На 12, 13, 14 години – при всяко 

дете е различно – това, което изразява половата зрялост, 

влиза в действие, а именно способността за преценка. 
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Преценката влиза в действие и трябва да работи заедно с 

намаляването на нуждата от авторитет… 

Това е времето, когато можем да започнем да въвеж-

даме естественонаучни и по-специално физически фак-

ти, които са напълно независими от хората, например 

пречупването на светлината и други подобни.  

На тази възраст започва разбирането как да използ-

ваме природата във връзка с човека.“ (24) 

 

„Между смяната на зъбите и пубертета децата живеят 

предимно в царството на чувствата. Преди смяната на 

зъбите те живеят в областта на волята, която – макар и 

все още далеч от сферата на мисленето – е тясно свърза-

на с факта, че децата имитират заобикалящата ги среда. 

Но това, което тогава физически навлиза в детското съ-

щество, съдържа и морални и духовни сили, които са се 

настанили здраво в детския организъм. Ето защо през 

10-тата и 11-тата година (и в повечето случаи до началото 

на 12-тата година) е невъзможно да се предаде знание, 

което изисква разбиране на причинно-следствената 

връзка.  

Следователно не трябва да се запознават учениците с 

царството на минералите до около 12-тата година. Освен 

това концепциите, свързани с физиката, не трябва да се 

изследват преди тази възраст, въпреки че те трябва да 

бъдат подготвени по-рано чрез изображения, които зао-

бикалят причинно-следствената връзка. Всичко, свърза-

но с причината и следствието в неорганичния свят, може 

да бъде схванато от децата едва около 12-тата година. 

Това е едната страна на проблема. 

Срещаме другата страна, когато преподаваме история. 

Около 12-тата година е невъзможно да се събуди у уче-

ниците разбиране за сложната тъкан от исторически 
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взаимовръзки. До тази възраст е разумно учителите да 

представят графични описания на исторически личнос-

ти, чиито действия – поради тяхната доброта, истинност 

и други добродетели – ще стимулират съчувствие или – 

в случай на отрицателни качества – антипатия в душите 

на децата.  

На този етап историческото съдържание трябва да се 

хареса преди всичко на чувствата на учениците. Това 

може да бъде постигнато чрез мъдър подбор на истори-

чески личности и събития. Те трябва сами по себе си да 

представят цялостна история, която въпреки това трябва 

да остане жива в съзнанието на учениците. Причинно-

следствените връзки между по-ранни и по-късни исто-

рически събития могат да бъдат смислено преподавани 

само в зората на регресивните сили на астралното тяло – 

те стават все по-активни след 14-тата година. Около 12-

тата година на децата … е времето, когато човек може да 

започне да апелира към чувството за причинно-

следствена връзка и в историята. 

Когато това се направи по-рано (и тясно свързано с 

концепцията за причина и следствие е формирането на 

преценки), човек задейства нещо, което може да стане 

много вредно в по-късния живот…  

От друга страна, историческият процес, който е за-

вършен сам по себе си, или историческите персонажи, 

които са описани ярко, могат просто да бъдат разгледани 

по начина, по който се гледат снимки. Обаче веднага 

щом човек свърже по-късни исторически периоди с по-

ранни, той трябва да направи преценка – да отхвърли 

или приеме, и този избор винаги съдържа елемент на „да 

или не“. Крайният резултат от такава преждевременна 

преценка при деца под 14 години е вътрешно негодува-

ние към преценки, които са общоприети от обществото.  
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Ако способността за преценка се развие твърде рано, 

преценките на другите се приемат по-скоро със скрита 

разрушителна сила, отколкото с добронамереност. Тези 

неща показват колко е важно да правиш правилното 

нещо в точното време.“ (19) 

 

„В действителност преди 11-тата година човекът няма 

никакво разбиране за причина и следствие. Той чува 

думите. Ние вярваме, че човекът има разбиране. Но той 

няма разбиране, защото той владее костната си система, 

изхождайки от мускулната система. След 12-тата година 

костната система, намерила вече място във външния 

свят, овладява мускулната система и оттам – Духа и ду-

шата. И последицата от това е, че сега човекът получава 

едно вътрешно изживяване – разбиране за причина и 

следствие, за силата и за това, което бива чувствано като 

нещо вертикално, хоризонтално и т. н. 

По тази причина, когато преди 11-тата година в една 

твърде интелектуална форма на детето бъдат поднесени 

минералогията, физиката, химията, механиката, тогава 

това вреди на неговото развитие, понеже детето все още 

не е в състояние с цялата си човешка същност да съпре-

живее механичното, динамичното. Така също преди 11-

тата година детето не може да съпреживее причинните 

взаимовръзки в историята... 

Ако преди 11-тата година аз поднеса на детето меха-

нични представи … в мозъка те се натрупват и го втвър-

дяват, така че по-късно в младежките години идва миг-

рената, а мозъкът продължава да се втвърдява.“ (9) 

 

„Да приемем, че преподавам на едно дете примерно 

от 9-тата, 10-тата година. Аз желая да доближа детето до 

идеята за безсмъртието на човешката душа. И каквито и 



 

 

85 

красиви философски разяснения да направя, детето ни-

що няма да разбере. То остава съвсем недокоснато от 

това, което аз му предлагам. Но ако му кажа: „Мило дете, 

погледни как пеперудата излиза от какавидата и ти ще 

получиш за себе си един образ, който можеш да прило-

жиш спрямо човека. Погледни човешкото тяло – то е 

също като какавидата. Когато настъпи смъртта, така ду-

шата излиза от тялото. Ала пеперудата е видима, а душа-

та – невидима.“ 

И така, аз искам само да загатна този образ. Но ще 

разгърна този образ пред детето и по-нататък. И когато 

направя това, бих могъл да наблюдавам различни вари-

анти. Можем да имаме пред себе си един учител, който 

да разяснява на детето този образ, и детето нищо да не 

получи от него. Детето може би ще има пред себе си един 

много красив образ, но за душата си – за това, което 

трябва да бъде постигнато – то няма да получи нищо. 

Друг един учител също ще разясни този образ – може би 

дори със същите думи – и тогава детето ще получи изк-

лючително много за себе си. Детето ще се разгърне в ду-

шата си. 

В какво се състои разликата? Разликата се състои в 

това, че първият учител е страшно умен, безкрайно умен. 

Затова си казва следното: „Е, един умен човек не би мо-

гъл да вярва, че какавидата и пеперудата представляват 

един образ – този образ го създавам сам, защото детето е 

глупаво. Детето е глупаво, аз съм умен. Аз създавам за 

детето един образ.“ – Този умен учител, който има пред 

себе си глупавото дете и който създава за глупавото дете 

един умен образ, няма да бъде разбран! Но ето тук идва 

друг учител, който сам вярва в своя образ. Той си казва: 

„За да можем да разберем безсмъртието, самият Божест-

вен световен ред е вложил този образ в природата. Този 
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образ не е изобретен от нас, но ние откриваме този об-

раз. Творческата духовност в природата е създала за нас 

този образ, за да можем в него да съзрем безсмъртието. 

Сам Бог е изрисувал пред нас този образ. Ние вярваме в 

този образ, тъй както трябва да повярва в него и детето. 

А детето има в себе си всичко, от което има нужда, ала 

само ако ние самите не казваме: „Ние сме умни, а детето 

е глупаво!“, а ако кажем: „Чрез раждането детето е внес-

ло в света своя умен Дух. Детето е умно, ала Духът все 

още не е пробуден. И ако ние не можем да пробудим то-

зи Дух, то глупавите сме ние, а не детето.“ 

Ако ние само веднъж допуснем в себе си мисълта, че 

детето всъщност е вътрешно умно, а ние сме явно глупа-

вите, и че спрямо детето ще имаме задачата тепърва да 

ставаме по-умни, учейки се от детето, едва тогава ще 

можем да направим впечатление на детето с нашето 

преподаване. 

И когато това стане, чрез първия пример, чрез учите-

ля, който намира себе си за умен, ние виждаме въздейст-

вието на интелекта, а във втория пример виждаме дейст-

вието на Духа, на духовното, на това, което е вътрешно 

живо, което се свързва с нещата и което може да действа 

дори когато човек няма ясновидски поглед към Духа.  

Тук Духът е този, който действа. Човекът действа в 

Духа, когато самият той вярва в своя образ. Когато човек 

не вярва в него, но – изхождайки само от своята инте-

лектуалност – със своя ум застава вън от действител-

ността, тогава той има пред себе си само едно отражение. 

Но отраженията нямат действена сила – те са неактивни. 

Отраженията са пасивни. Духът е продуктивен, Духът е 

творчески и за да действаме в Духа, трябва преди всичко 

да включим себе си в творческия елемент. Така по пътя 

на душевната работа, включвайки самите себе си в об-
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разните представи, ние се приближаваме към Духа, ние 

постепенно навлизаме в духовното. Ала преди това ние 

трябва да усетим безсилието на интелектуалността и ед-

ва после можем да навлезем в духовното.“ (9) 
 

„Онова, което излита от пашкула и в което виждаме 

пеперудата, наистина е един поставен от Божественото 

сътворение образ на безсмъртието на душата. И пеперу-

дата не би съществувала, ако не съществуваше безсмърт-

ната душа. Защото не може да съществува образ – а това 

е именно образ – ако в основата му не лежи истината. 

Така е в цялата природа. Това, което ни дава естествоз-

нанието, е призрак. До природата можем да се прибли-

жим само когато знаем, че тя е образ на нещо друго.“ (18) 
 

„Да приемем: аз имам в себе си ясното познание, че 

между смяната на зъбите и настъпването на половата 

зрялост детето преди всичко има нужда от авторитета, 

има нужда от примери, в които да вярва. Тогава аз доп-

ринасям с нещо за това детето да ми вярва, защото за 

него аз съм посредник на Божествено-духовния свят. То 

ми вярва. Детето приема нещата, но все още не ги разби-

ра. Ние не разбираме толкова много неща, които несъз-

нателно сме приели у себе си в нашата детска възраст.  

Ако в своето детство ние приемахме само това, което 

разбираме, тогава за нашия по-късен живот би останало 

много малко. И Жан Паул, немският поет и мислител, не 

би могъл да каже, че през първите 3 години от своя жи-

вот човекът придобива повече неща за своето човешко 

съществуване, отколкото през трите години, прекарани в 

някоя академия. 

Но нека да погледнем какво означава, ако, да кажем, в 

своята 35-та година, изхождайки от някаква жизнена 

ситуация, аз получа в себе си следното чувство:  
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„Ето тук сега в теб се надига нещо, което ти преди си 

чувал от своя възпитател. Тогава ти си бил може би само 

на 8 или 9 години и нищо не си разбирал от това. Но 

възпитателят е бил за теб личност, достойна за уваже-

ние. Ти си му вярвал. Той се е въплътил в твоята душа, в 

твоята памет. Ето това сега се надига. Сега то получава 

своето разбиране спрямо живота. Всичко това ти успя-

ваш да проумееш.“ 

Човек, който в по-късния си живот по този начин мо-

же да извади нещо от дълбините на своя душевен живот, 

което едва тогава да разбере – за него всичко това предс-

тавлява извор на жизнена сила. То непрекъснато го про-

низва с жизнена сила.  

Когато усетим по този начин да се надига в душата ни 

нещо, което сме приели у себе си в едно по-ранно време, 

изхождайки от почитание, от авторитет, и което едва 

сега разбираме, тогава трябва да обърнем внимание на 

обстоятелството, че ако искаме да възпитаваме по пра-

вилен начин, ние трябва да имаме предвид не момента, а 

целия живот. И към това трябва да се насочваме с всич-

ко, на което трябва да научим детето. 

Казаха ми, че вчера е предизвикал негодувание обра-

зът, с чиято помощ на детето се дава понятие за това как 

човекът може да стане съпричастен на безсмъртието. Аз 

казах да стане съпричастен не на „вечността“, а на „безс-

мъртието“. Аз казах: „За непосредственото разглеждане 

в този случай изплува образът на излизащата от какави-

дата пеперуда.” Този образ трябваше да онагледи не не-

що друго, а онова, което след това беше прибавено като 

излизане на душата от физическото тяло… 

Става дума за следното: какво понятие да поднесем на 

детето, какъв образ да внесем в детската душа, за да не я 

приближим твърде рано до логиката? От това, което ние 
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чрез този образ – да кажем, във възрастта от 8-9 години 

– поднасяме на детето, от това израства по-късно именно 

правилното понятие за безсмъртието.“ (9) 

 

„Помислете за последните научни тестове, които изс-

ледват умората при деца чрез коефициенти на умора. 

Позволете ми отново да повторя на този етап, за да из-

бегна недоразумения, че нямам намерение да пренеб-

регвам съвременните методи на научно изследване като 

такива, нито да хвърлям презрение върху тях.  

В тези експерименти се измерват различни степени 

на умора, например в часовете по физкултура или арит-

метика и т.н. Няма нищо лошо в откриването на такива 

фактори, но те не трябва да формират основата на нечие 

учение. Човек не може да състави график според тези 

коефициенти, защото истинската задача на учителя е 

много различна.  

На този етап от детството целта трябва да бъде да се 

работи с единствената система в човешкото същество, 

която никога не се уморява през целия живот на човека. 

Единствената система, податлива на умора, е метабо-

литната система и системата на крайниците. Тази систе-

ма се изморява и предава умората си на другите системи. 

Но аз ви питам възможно ли е ритмичната система да се 

измори? Не, никога не трябва да се уморява, защото ако 

сърцето не биеше неуморно през целия живот, без да 

страда от умора, и ако дишането не беше непрекъснато, 

без да се изтощаваме, ние просто не бихме могли да жи-

веем. Ритмичната система не се уморява. 

Ако ние уморяваме нашите ученици твърде много 

чрез една или друга дейност, това показва, че през разг-

лежданата възраст – между 7 и 14 години – не сме апе-

лирали достатъчно силно към ритмичната система. Тази 

средна система отново живее изцяло в изобразителното 
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царство и е негов външен израз. Ако не успеете да предс-

тавите уроците по аритметика или писане с въображе-

ние, ще изморите учениците си. Но ако от вътрешна 

свежест и в един миг можете да извикате способността 

на образите у децата, няма да ги уморите. Ако все пак 

започнат да увисват, източникът на тяхната умора е в 

двигателната им система. Например столът, на който 

седи детето, може да е твърде неудобен или химикалката 

може да не пасва правилно на ръката.  

Няма нужда да изчисляваме чрез педагогическата 

психология колко дълго детето може да се занимава с 

аритметика без излишно напрежение. Важното е учите-

лят да знае как да преподава различните предмети в 

хармония с ритмичната система на учениците и как чрез 

познаване на човека съдържанието на урока може да 

бъде представено в подходяща форма. 

Това може да стане възможно само когато признаем, 

че ученикът се събужда за интелектуалната страна на 

живота едва с настъпването на полова зрялост и че меж-

ду смяната на зъбите и пубертета учителите трябва да 

ръководят чрез личен пример, донасяйки на своите уче-

ници каквото искат да се развие в тях. Следователно пе-

дагогиката, която произтича от истинско познание за 

човешкото същество, трябва да бъде до голяма степен 

въпрос на собствените вътрешни нагласи на учителите – 

педагогика, предназначена да работи върху собствените 

морални нагласи на учителите…  

Вместо да говорим за това как трябва да се отнасяме 

към децата, трябва да се стремим към познание за това 

как ние като учители и възпитатели трябва да се дър-

жим. В нашата работа се нуждаем от силите на сърцето. 

И все пак не е достатъчно просто да декларираме, че 

вместо да се обръщаме към интелекта на нашите учени-

ци, сега трябва да се обърнем към сърцата им...  
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Това, от което наистина се нуждаем – и това искам да 

подчертая още веднъж – е ние самите да вложим сърца-

та си в нашата педагогика.“ (19) 
 

„В основното училище ние имаме деца, намиращи се 

между смяната на зъбите и настъпването на половата 

зрялост. Тук трябва да знаем: с цялото преподаване и с 

цялото възпитание ние влияем преди всичко върху рит-

мичната система. Всяко едно занимание с детето е пог-

решно, ако то е насочено да въздейства върху нещо, раз-

лично от тази ритмична система. Но какво действа върху 

тази ритмична система и вътре в нея? Върху нея действа 

онова, което се доближава до човека в художествени 

форми и чрез една или друга художествена дейност.  

Да не забравяме как с тази ритмична система е свър-

зано и всяко музикално занимание. Музиката живее ка-

то ритъм, който намира продължение и в самата рит-

мична система на човека. Самият „вътрешен човек“ се 

превръща в лира и виола.  

Цялата ритмична система поема в себе си като отпе-

чатък това, което виолата и пианото разгръщат по един 

музикален път. И така, както е с музикалното занима-

ние, така и по един по-фин, по-задълбочен начин стоят 

нещата с пластиката и рисуването. Цветовите хармонии, 

цветовите мелодии също така биват впоследствие изжи-

вявани във вътрешността на човека като вътрешни про-

цеси на ритмичната органна система. 

Ако трябва по правилен начин да застанем до детето 

като възпитатели, като преподаватели, то ние трябва да 

знаем, че в тази възраст е необходимо да поднесем на 

детето целия учебен материал по един художествен на-

чин. Това е същественото за основното училище – цели-

ят урок при децата да бъде така оформен, че да бъде на-

сочен към ритмичната система на детето… 
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Когато детето, намиращо се между смяната на зъбите 

и периода на половата зрялост, усети умора в определена 

степен, тогава ти не си въздействал по правилен начин 

върху неговата ритмична система, а си въздействал вър-

ху някаква друга система. Защото ритмичната система не 

се уморява в продължение на целия живот. Сърцето туп-

ти през целия живот ден и нощ. Човек се изморява чрез 

интелектуалната, вещество-обменната и двигателната 

система. Когато човек знае, че в описания възрастов пе-

риод трябва да въздейства върху ритмичната система, 

тогава вижда, че настъпването на умората показва къде 

не сме действали правилно, къде не сме се съобразили 

достатъчно с ритмичната система. Ако открием едно 

силно уморено дете, нека си кажем: „Трябва да направим 

нещо за такова построяване на урока, чрез което той ня-

ма да действа изморително върху детето.“ (9) 

 

„Тъкмо в това – постепенно да доведем детето до спо-

собността правилно да разгърне в себе си морални им-

пулси – се състои най-големият, най-значителен възпи-

тателен въпрос. Ала моралните импулси не могат да бъ-

дат внесени в детето, ако ние му заповядваме, ако му 

казваме: „Това трябва да стане така, това е добро!“ 

Или чрез помощта на един апел да убеждаваме него-

вия интелект, че нещо трябва да стане и че е добро. Или 

да му казваме: „Това е лошо, онова е грозно, това не би 

трябвало да правиш“, ако искаме да му докажем, че не-

що е лошо.  

Това как човекът ще постави себе си интелектуално 

спрямо доброто и злото, спрямо цялото морално уст-

ройство на света е нещо, което тепърва трябва да се про-

буди. И то се пробужда с настъпването на половата зря-

лост – ритмичната система в значителна степен е из-
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вършила своя принос в цялостното човешко развитие, 

когато интелектуалното узрява за своето пълно разгръ-

щане. Само тогава изникват правилните морални им-

пулси в човека с тяхната необходима сила, когато в съот-

ветното състояние на зрялост той изживява вътрешното 

удовлетворение сам да бъде в състояние да си изгради 

морална преценка за битието. 

Въпросът не се свежда до това да предлагаме морални 

преценки, а в това да се погрижим за кълновете, от които 

впоследствие ще се формират собствените морални си-

ли. Не бива да насаждаме в детето моралната преценка.  

Детето трябва така да бъде подготвено, че когато с 

настъпването на половата зрялост се пробуди за непъл-

ноценна оценъчна способност, само да е в състояние 

чрез наблюдаване на живота да формира морална пре-

ценка. Това най-трудно ще бъде постигнато, ако даваме 

на детето готови повели.  

Но ние можем да го постигнем, ако въздействаме вър-

ху него чрез примера на подражание или чрез издигане-

то на образци пред неговия поглед. Необходимо е чрез 

описанието на такива хора, които са добри или са стана-

ли добри, или са замислени като добри със силата на 

фантазията, да посочим на детето образци на доброто. 

По този начин ритмичната система в детето изживява 

себе си по пътя на възприемане на доброто.  

Детето живее във възхода и спада на чувствата, които 

по съответен начин продължават да вибрират в ритмич-

ната система. А благодарение на обстоятелството, че в 

този жизнен период ритмичната система в детето е осо-

бено активна, е възможно да се развият харесването или 

нехаресването на доброто или злото. Апелира се не към 

интелекта, а към симпатията спрямо доброто, което изп-

лува пред душата на детето със силата на един образ, и се 

апелира към антипатията спрямо злото.  
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Душата бива подготвена по такъв начин, че по-късно, 

в подходящата възраст, емоционалната преценка да мо-

же да узрее до интелектуална преценка. Въпросът се 

свежда не до настояването „ти трябва“, а до това в детето 

да бъде предизвикана появата на една естетическа пре-

ценка, така че доброто да му харесва, то да се отнася към 

него със симпатия и обратно, то да развие у себе си неха-

ресване, антипатия към злото. 

Съществува голяма разлика дали ще подходим по то-

зи начин или чрез интелектуалното формулиране на 

повели ще въздействаме върху интелекта, за който дете-

то трябва да се пробуди едва по-късно, когато вече е до-

расло за самото възпитание, когато вече се превръща в 

човек, който трябва да бъде възпитаван от самия живот.  

Ние деформираме нещо в човешкото устройство, ако 

не подготвим човека така, че той да бъде в състояние в 

правилния период да изживее вътрешно удовлетворение 

от пробуждането на моралната сила.  

Ако подходим по начин, различен от описания, чове-

кът няма да се пробуди за моралния елемент, а в съот-

ветната възраст ще има у себе си само един абстрактен 

спомен за това, което при другите хора съществува като 

морална повеля. Ние подготвяме правилно детето в пе-

риода на неговото ритмично развитие, ако го доведем до 

естетическото нехаресване на злото, защото в естетичес-

кото усещане е заложен зародишът, от който трябва да 

израсне интелектуалният елемент. Една директно наса-

дена интелектуална преценка е като цвете, откъснато от 

стеблото и корените си. 

Когато се пробуди след половата зрялост и ако има в 

себе си спомените за готови морално-интелектуални 

преценки, детето чувства себе си вътрешно поробено. То 

вероятно няма да си казва на себе си, че е вътрешно по-
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робено, но за целия по-късен живот ще му липсва онзи 

вероятно по-важен опит за живота, изразяващ се в след-

ното смътно чувство: „Моралният елемент сам се е про-

будил в мен; сам съм разгърнал в себе си морална пре-

ценка; тя е моя.“ 

Изживяването на това вътрешно удовлетворение в по-

късния живот не се постига чрез абстрактно морално 

назидание – то трябва да бъде грижливо подготвено.“ (9) 

 

„Да вземем за пример едно дете, което на 8-годишна 

възраст е приело нещо, което все още не може да бъде 

разбрано; приело е нещо просто въз основа на любов и 

уважение към учителя, просто защото каквото и да каже 

учителят, трябва да е правилно и добре. Тук любовта или 

симпатията към учителя е средството за вътрешно прие-

мане, ала детето може да не разбере въпроса напълно до 

около 35-годишна възраст.  

Не е лесно да се говори за такива неща на съвремен-

ните хора, защото те са склонни да не са съгласни с идея-

та, че достатъчно зрялост се придобива само в 35-тата 

година от живота за разбиране на някои въпроси. Исти-

ната обаче е, че едва на 35 години човек е достатъчно 

зрял, за да разбере някои неща, които е приел като дете 

от любов към учителя…  

Тогава нещо възниква отвътре като огледално отра-

жение, което всъщност е връщане към дните на детство-

то. Това е като възникване на вътрешно видение. Човек е 

на 35 години, пораснал е и от дълбините на душата му 

идва осъзнаването: „Едва сега разбирам какво съм приел 

на доверие, когато бях на 8.“ 

Тази способност да разберем нещо, което – проникна-

то с любов – е живяло в нашето същество в продължение 

на много години, има изключително съживяващ ефект 
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върху живота на човека. Можем да дадем на децата тази 

потенциална подмладяваща сила, като защитим тяхното 

вродено чувство за авторитет – така че това чувство да 

може да се превърне в средство за любов и съчувствие – 

и също като дадем на децата това, което те все още не 

могат напълно да разберат, но постепенно ще узрее през 

предстоящите години живот. Такива взаимовръзки не се 

признават от учителите, които носят в своите класове 

само това, което е в рамките на сегашния капацитет на 

техните ученици да разберат… 

Учител, който познава човешката природа, никога не 

би казал на дете: „Все още не можеш да разбереш това.“ 

Човек никога не трябва да прибягва до такава забележ-

ка, защото винаги може да облече това, което има да ка-

же, в подходящо облекло, ако е установено необходимо-

то разбирателство с учениците.“ (19) 

 

„Но едно нещо, което децата на тази възраст не могат 

да направят, е да следват обясненията – те изобщо нямат 

разбиране за това. Ако учителят се опита да обясни 

предметите през първите учебни години, децата ще за-

тъпеят. Този подход просто не работи.  

От друга страна, всичко ще върви гладко, ако вместо 

да обяснява предмета, човек оформи съдържанието в 

история, ако думите се рисуват с ментални образи и ако 

ритъмът се въведе в целия начин на преподаване. Ако 

връзката на учителите с музиката не е ограничена до 

музиката в тесен смисъл, но ако те могат да въведат му-

зикален елемент в преподаването си, ако техните уроци 

са проникнати от такт, ритъм и други по-малко очевид-

ни музикални качества, тогава децата ще реагират спон-

танно и с остро разбиране. От друга страна, ако учители-

те, които представят света, като апелират към чувствата 
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на своите ученици, трябваше да говорят сега за човешко-

то същество като отделна единица, децата биха се почув-

ствали вътрешно негодуващи. Те биха го отхвърлили; 

всъщност те просто не могат да го понесат. Това, което 

децата наистина искат по време на този етап, е всичко, за 

което научават, дори и да е част от неорганичната при-

рода, да бъде представено по жив, човешки начин.“ (19) 

 

„Да предположим, че едно дете е обучавано по такъв 

начин, че да възприема определено нещо не защото е 

готово да го разбере чрез ума, а защото топлината на 

ентусиазма на учителя му се предава на него и то го въз-

приема; защото учителят в своя ентусиазъм му разказва 

за това. Детето го приема само защото живее в топлина-

та, излъчвана от учителя. Ако детето „погълне“ нещо, 

което надхвърля разбирането му, само поради заразява-

щия ентусиазъм на неговия учител, то още няма да раз-

бере какво е възприело... Но то ще живее в душата му.  

На 30 години възрастният ще си спомни какво е въз-

приел като дете може би на 10 години. Той го преживява 

отново. Сега той е станал зрял и може да разбере какво е 

в състояние да освободи от дълбините на душата си – той 

може да разбере нещото, на което е бил научен чисто 

чрез силата на ентусиазма и което сега е в състояние да 

освободи чрез своя зрял ум.  

Това са най-ценните моменти в живота – когато умст-

веният ви живот не трябва да се ограничава до това, кое-

то идва от външния свят, а преживявате отново това, 

което сте поели в младостта си с недостатъчно разбиране 

и което сега можете да освободите и поемете с по-зрелия 

си ум. Колкото повече грижи полагате детето да не полу-

чава просто уроци, при които на практика възприема 

само това, което разбира (те ще изчезнат с годините и 
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нито радост, нито ентусиазъм ще идват от тях) – толкова 

повече ще направите за по-нататъшното му развитие; 

тъй като уроците, взети просто чрез топлотата на учите-

ля, са животворни, когато се преживеят отново.“ (19) 

 

„Като цяло през първия период от живота, завършващ 

със смяната на зъбите, върху детето работят образите на 

всички дейности, извършвани в неговата среда. След 

това с появата на вторите зъби детето започва да възпри-

ема действителното съдържание, представено в картин-

на форма. И ние трябва да влеем този образен елемент 

във всичко, с което подхождаме към детето, във всичко, 

което донасяме на детето чрез езика. 

Нещо съвсем различно се изисква, когато човек се 

сблъсква с деца между смяната на зъбите и пубертета. 

Тук трябва да се има предвид, че на тази възраст тяхното 

мислене все още не е логично, а има напълно образен 

характер. Верни на природата, такива деца отхвърлят 

логичния подход. Те искат да живеят в образи. Високо-

интелигентните възрастни не правят особено впечатле-

ние на деца на 7, 9, 11 или дори 13 години.  

На тази възраст те се чувстват безразлични към инте-

лектуалните постижения. От друга страна … хора с прия-

телски и любезен нрав наистина правят дълбоко впечат-

ление на децата. До душата на детето достигат хора, чии-

то гласове носят нежност, сякаш думите им галят детето, 

изразяват одобрение и похвала. Това лично въздействие 

е важното, защото със смяната на зъбите детето вече не 

се предава единствено на заобикалящите го дейности.  

Сега се събужда нова откритост към това, което въз-

растните казват с естествения авторитет, който са разви-

ли. Това разкрива най-характерния елемент, присъщ на 

детето между смяната на зъбите и пубертета… 



 

 

99 

Ако например фактически опишете растение на мал-

ко дете, това е като да очаквате окото да разбере думата 

„червено“. Окото може да разбере само червения цвят, 

но не и думата. Едно дете не може да разбере обикнове-

но описание на растение. Но щом кажете на детето какво 

казва и прави растението, веднага ще има разбиране. 

… мислите на детето още не са абстрактни, нито ло-

гични; те също са неподвижни снимки. Между изниква-

нето на вторите зъби и пубертета децата живеят в това, 

което идва чрез езика, с неговия артистичен и образен 

елемент. Така до детето ще достигне само това, което е 

потопено в образност.“ (19) 
 

„Ние работим върху душевния живот на децата, като 

им позволяваме да изпитват чувства на симпатия и ан-

типатия. Това означава, че ние действаме правилно, като 

развиваме този вид симпатии и антипатии между 7-мата 

и 14-тата година, които най-накрая ще доведат до пра-

вилни преценки в религиозната сфера. И така ние из-

бягваме нагласите „трябва“ или „не трябва“ в нашите 

уроци по религия, защото нямат голяма стойност за обу-

чението на дете на тази възраст. Вместо това организи-

раме уроците така, че да предизвикаме симпатия към 

това, което детето трябва да прави. Ние не обясняваме 

истинските си цели на децата… По същия начин се опит-

ваме да предизвикаме чувства на антипатия към това, 

което не е предназначено да правят…  

Трябва да избягваме догматичния подход и установя-

ването на морални заповеди. Трябва да направим всичко 

възможно, за да подготвим душата на детето за това, 

което трябва да се развие по-късно като способността на 

възрастните да формират разумни преценки.  

По този начин ще направим много повече за бъдеща-

та религиозна ориентация на детето, отколкото като 

представяме религиозни заповеди или фиксирани сим-
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воли на вярата на възраст, когато децата все още не са 

готови за тях. Като обличаме нашия обект в образи, под-

готвяме почвата за това, което в по-късния живот ще се 

появи като религиозна преценка…  

Обръщайки се към душевния живот на децата в уро-

ците по религия – т.е. като представяме нашия предмет 

картинно, а не чрез символи на вярата или под формата 

на морални заповеди – ние им даваме свободата да на-

мерят своята религиозна ориентация по-късно в живота. 

Изключително важно е за младите хора (от пубертета 

чак до 20-те им години) да имат възможността да издиг-

нат със собствените си сили това, което първоначално са 

получили чрез своя душевен живот – дадено с известна 

широта от много гледни точки – в съзнателни индиви-

дуални преценки. Това ще им позволи да намерят своя 

собствен път към Божествения свят. 

Има голяма разлика дали децата през периода на ав-

торитета са възпитавани в определено религиозно вяр-

ване, или дали, ставайки свидетели на религиозното от-

ношение на учителя, са способни „като растение да раз-

перят клоните си“ и да развият собствения си морал по-

късно в живота… 

Бъдещите етапи трябва да бъдат подготвяни правилно 

въз основа на правилното вникване в човешката приро-

да. В моите лекции съм използвал сравнението на река-

та, която изчезва под земята и се появява отново на по-

ниско ниво. През първите 7 години децата имат вродена 

религиозна нагласа. После тя навлиза в дълбините на 

душата им, става част от тях и се появява отново под 

формата на мислене едва с настъпването на пубертета…  

Във всеки човек има индивидуална ориентация към 

религията, която след 15-тата година трябва постепенно 

да се извоюва. Нашата задача е да подготвим почвата, за 

да може това да се случи както трябва.“ (19) 
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„Когато постъпят в училище … още има копнеж в де-

цата да възприемат чрез сетивата всичко, което се случва 

около тях. Това възприемане, преминаващо в имитация, 

по-късно се свързва със слушане за това, което идва от 

естествения авторитет на учителя. Истината на този етап 

не се основава на преценката на детето, а идва под мас-

ката на това, което казва естествено почитаният автори-

тет на учителя. По същия начин това, което се смята за 

невярно, просто се съгласува с това, което този свободно 

приет авторитет смята за невярно.  

Това се отнася и за това, което се вижда като красиво 

или грозно, добро или зло. Децата могат да развият спо-

собността за независима преценка в зряла възраст само 

ако са преминали през опита да гледат на гласа на авто-

ритета с безкритично преклонение. Разбира се, тук ня-

мам предвид никакъв вид наложена власт; властта, за 

която говоря, никога не трябва да бъде налагана отвън. 

 И ако в някои случаи е необходим авторитарен под-

ход в името на цялото общество, детето не трябва да го 

осъзнава. Детето винаги трябва да се чувства сигурно, 

като гледа с пълно доверие на авторитета на учителя или 

на друг отговорен възрастен. Всичко трябва да бъде под-

крепено от това нежно отношение към авторитета … осо-

бено от 7-мата до 9-тата година.“ (25) 

 

„Вярвам, че всички сте имали някога опит като този: 

когато сте вървели по улицата и нещо ви е уплашило, 

тогава вие не сте се уплашили само с главата и със сър-

цето, но сте се изплашили и с крайниците си и сте усети-

ли страха в тях. От това ще можете да направите извода, 

че отдадеността на нещо, което предизвиква чувства и 

афекти, обхваща целия човек, не само сърцето и главата. 

Това е една истина, към която възпитаващият и обуча-
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ващият трябва да насочи вниманието си. Той трябва да 

държи на това да бъде обхващан целият човек. Затова 

мислете за разказването на легенди и приказки от тази 

гледна точка и развийте правилен усет, така че когато 

разказвате на детето приказки, изхождайки от вашето 

собствено вътрешно настроение, ще разказвате така, че 

детето после ще чувства в цялото си тяло нещо от разка-

заното… 

Трябва да имаме усещането, че обхващаме цялото де-

те и че разбиране за разказаното трябва да дойде едва от 

чувствата, от афектите, които предизвикваме. Следова-

телно гледайте на това като на идеал, така че когато раз-

казвате на детето приказки или легенди, или когато пра-

вите с него нещо художествено, да не обяснявате, да не 

въздействате логически, а да направите така, че да бъде 

обхванат целият човек… 

Старайте се никога да не разказвате така, че да се до-

могвате до главата и ума, а да разказвате така, че да пре-

дизвиквате в детето известно тихо потръпване – в опре-

делени граници, – да предизвиквате обхващащи целия 

човек желания или неудоволствия, така че това да про-

дължава да звучи, когато детето се е отделило от Вас и 

едва след това да се превърне в разбиране и в интерес 

към даденото нещо. 

Опитайте се да въздействате чрез своята цялостна 

свързаност с децата. Стремете се да събуждате интереса 

не по изкуствен начин, като разчитате на сензации, а да 

накарате интересът да възникне от собствената същност 

на детето, като изграждате вътрешна връзка с децата. 

Как може да бъде постигнато това с цял клас? С едно 

отделно дете се получава сравнително лесно. Трябва са-

мо да го обичаме, трябва само да правим с любов онова, 

което правим с него, тогава то ще обхване целия човек, 
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не само сърцето и главата. При цял клас не е по-трудно, 

ако самият човек е завладян от нещата, ако самият той 

не е обхванат само в сърцето и главата. Вземете простия 

пример: искам да обясня на детето, че душата продъл-

жава да живее след смъртта. Никога няма да мога да му 

направя това понятно, а само ще се заблуждавам, като 

му го обяснявам чрез теории.  

Преди 14-тата година никакъв вид понятие не може 

да втълпи на детето какво е безсмъртие. Но аз мога да му 

кажа: „Погледни тази какавида на пеперуда. Вътре няма 

нищо. Вътре е била пеперудата, но тя е изпълзяла.“ Мога 

също така да му покажа процеса и е добре на детето да 

бъдат показвани такива метаморфози. Сега мога да нап-

равя сравнението: „Представи си, сега ти самият си така-

ва какавида. Душата ти е в тебе, по-късно тя ще си про-

бие път навън, ще излезе навън така, както пеперудата 

изхвръква от какавидата.“  

Това, разбира се, е наивно казано. Вие можете дълго 

да говорите за това. Ако обаче самите Вие не вярвате, че 

пеперудата изобразява душата на човека, няма да пос-

тигнете кой знае какво с едно такова сравнение при де-

тето. Не бива да внасяте и онази чиста неистина, че гле-

дате на това нещо само като на направено човешко срав-

нение. Това не е такова сравнение, а е установен от Бо-

жествения миров ред факт.  

Двете неща не са направени от нашия интелект. И ако 

се отнасяме с нещата по подобаващия начин, ще се нау-

чим да вярваме във факта, че навсякъде в природата има 

сравнения за духовно-душевното. Когато сме в съгласие 

с това, на което учим детето, нашето действие обхваща 

цялото дете…  

С нашите собствени възгледи ние трябва да имаме та-

кова отношение към фактите, че примерно с изпълзява-



 

104 

нето на пеперудата от какавидата да внасяме в детската 

душа не самоволен образ, а пример, който разбираме и в 

който вярваме, който е създаден от мировите Божестве-

ни сили. Детето трябва да разбира не като слуша с уши-

те, а как една душа говори на друга душа.“ (10) 
 

„След смяната на зъбите, ако децата мислят концепту-

ално, сякаш шипове се забиват през цялото им същество, 

особено когато такива концепции идват от неорганично-

то, безжизнено царство. Всичко, взето от бездушното 

царство, само по себе си ще отчужди едно дете.  

Следователно тези, чиято задача е да учат деца на та-

зи възраст, се нуждаят от артистични способности, които 

ще вдъхнат живот на всичко, което предават – всичко 

трябва да е живо. Учителите трябва да оставят растения-

та да говорят и животните да действат като морални съ-

щества. Учителите трябва да могат да превърнат целия 

свят в приказки, басни и легенди. 

В този контекст трябва да се има предвид и нещо дру-

го от голямо значение. Какво биха направили мързели-

вите учители, когато са изправени пред такова образова-

телно предизвикателство? Те най-вероятно ще отидат в 

библиотека и ще потърсят книги с легенди, истории за 

животни и други подобни теми, след което ще ги проче-

тат за използване в класната стая.  

Разбира се, понякога се налага да се задоволите с по-

лоши аранжименти, но този метод далеч не е идеален. В 

идеалния случай учителите биха се подготвили толкова 

добре за тази задача – която наистина изисква задълбо-

чена подготовка –, че разговор между растенията или 

приказка за лилия и роза да бъдат предадени на децата 

като собствено творение на учителя. И в идеалния слу-

чай разговорът между слънцето и луната трябва да бъде 

продукт на уникалното въображение на учителя.  
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Защо трябва да се работи по този начин? Нека отго-

воря образно. Ако разказвате на учениците какво сте 

намерили в книгите — колкото и вдъхновени да сте — 

ако им разказвате това, което сте чели и може би дори 

научили наизуст, ще говорите с тях като сух човек... А от 

друга страна, ако сте креативни в работата си като учи-

тел, материалът ви ще излъчва все по-големи сили, ще 

бъде свеж и жив, а това храни душите на децата. 

Ако, като учители, искате да достигнете до деца на та-

зи възраст, трябва да имате творчески порив да облечете 

света на растенията и животните, слънцето и луната с 

живи истории. След като сте били погълнати от такава 

въображаема работа, която изисква голямо вътрешно 

усилие, вие ще бързате към училище със стъпки, изда-

ващи вашето нетърпение да споделите разказа с вашия 

клас, и ефектът от подобно начинание ще бъде полезен 

за всички децата. Такива учители знаят много добре, че 

тяхната история ще остане незавършена, докато не видят 

сияещите лица на тези млади слушатели.“ (17) 

 

„В нашите уроци трябва да се грижим децата да из-

питват красивото, художествено и естетическо възприе-

мане на света. Техните идеи и умствени картини трябва 

да бъдат проникнати от религиозно/морално чувство. 

Подобни чувства, когато се култивират през годините на 

основното училище, ще имат голямо значение през 13-

тата, 14-тата и 15-тата година. Защото дете, чиито чувст-

ва към красивото и към естетическата представа за света 

не са били стимулирани, по време на пубертета лесно ще 

стане прекалено чувствено, дори може би еротично.  

Няма по-добър начин за противодействие на еротич-

ните чувства от здравословното развитие на естетичес-

кото чувство за възвишеното и красивото в природата.  
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Ако успеете да накарате децата да почувстват дълбоко 

красотата и цветовете в изгрева и залеза, в цветята; да 

изпитат възвишеното великолепие на гръмотевична бу-

ря – ако възпитате у тях естетическото чувство, ще нап-

равите повече за тях, отколкото се прави с често абсурд-

но практикуваното сексуално образование, което се дава 

на децата във все по-ранна възраст.  

Чувството за красивото, естетическото възприемане 

на света противодейства на еротичното чувство. Прежи-

вявайки света като красив, човекът ще постигне и пра-

вилната, здрава връзка с тялото си, няма да бъде измъч-

ван от него, както се случва в еротиката. 

Най-важното е през пубертета децата да са развили 

определени морални, религиозни чувства. Такива чувст-

ва също укрепват астралното тяло и Аза. Те стават слаби, 

ако религиозните, моралните чувства и импулси са пре-

небрегнати. След това децата стават лениви, сякаш фи-

зически парализирани. Това ще си проличи особено 

през годините, които обсъждаме сега.  

Липсата на морални и етични импулси също води до 

нередности в сексуалния живот. Трябва да вземем пред-

вид разликите между момичетата и момчетата в нашето 

образование на тази възраст. Трябва да положим усилия 

да развием моралните и етични чувства на момичетата 

по начин, насочен към естетическия живот.  

Трябва да се погрижим специално момичетата да се 

наслаждават особено на моралното, религиозното и доб-

рото в това, което чуват в уроците. Те трябва да изпитват 

удоволствие от знанието, че светът е проникнат от ду-

ховното, трябва да им бъдат дадени картини, които под-

хранват въображението; които изразяват света като про-

никнат от Божественото; които показват красивите ас-

пекти на доброто и морално човешко същество.  
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По отношение на момчетата ще бъде необходимо да 

им се предоставят идеи и умствени картини, които на-

сочват към сила и засягат религиозния и етичен живот. 

При момичетата трябва да донесем религиозния и 

морален живот в очите им, докато при момчетата трябва 

да донесем религиозното и красивото предимно в сърце-

то, в ума, подчертавайки усещането за сила, което се из-

лъчва от тях. Естествено, не трябва да довеждаме тези 

неща до крайност. Не трябва да мислим да правим мо-

мичетата естетични котенца, които гледат на всичко са-

мо естетически. Нито момчетата трябва да бъдат прев-

ръщани в негодници като резултат от техния егоизъм, 

породен от прекалено силно чувство за тяхната сила, 

която трябва да събудим, но само като я свържем с доб-

рото, красивото и моралното... 

Ние трябва да знаем реалността на тези тенденции и 

по време на цялото начално образование трябва да се 

погрижим момичетата да бъдат насочвани да изпитват 

удоволствие от красивото, да бъдат впечатлени от рели-

гиозните и естетическите аспекти на уроците; и трябва 

да се погрижим да се каже на момчетата: „Ако направите 

това, мускулите ви ще се стегнат, ще станете силен, 

ефективен млад мъж!“ 

Усещането за проникване от Божественото трябва на-

истина да се разпалва в момчетата по този начин. Тези 

появяващи се сега специални качества наистина са за-

ложени много деликатно в човешката природа.“ (26) 

 

„Мога да ви уверя, че след като изкуството на образо-

ванието, основано на Духовната наука, стъпи здраво, то 

ще постави в света хора, които са много по-практични от 

онези, които са преминали през нашите материалистич-

но насочени образователни системи.  
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Валдорфското образование ще бъде пропито с твор-

чески дух, а не с мечтателство, което изкушава хората да 

затворят очи за външната реалност… 

Всеки учител, който желае да запознае подрастващите 

с практическите неща на живота, лесно може да се обез-

сърчи от липсата на ръчни умения, която е симптома-

тична за нашето време.  

Наистина трябва да се запитаме дали има някаква 

възможност да насърчим децата между смяната на зъби-

те и пубертета да станат по-практични и сръчни. И ако 

погледнем живота такъв, какъвто е в действителност – 

водени от живота, а не от абстрактни идеи или теорети-

зиране – откриваме, че отговорът е да доближим децата 

възможно най-много до красотата. Колкото повече мо-

жем да ги накараме да оценят красотата, толкова по-

добре ще бъдат подготвени по време на пубертета да се 

справят с практически задачи, без да бъдат ощетени до 

края на живота си.  

Нашите ученици няма да могат безопасно да разберат 

работата на превозните средства или железопътните 

двигатели, освен ако естетическата оценка на живописта 

или скулптурата не е култивирана на подходяща въз-

раст. Това е факт, който учителите трябва да имат пред-

вид. Красотата обаче трябва да се разглежда като част от 

живота, а не отделна и завършена сама по себе си. В този 

смисъл нашата цивилизация трябва да научи още много, 

особено в областта на образованието… 

Ако можехме да култивираме чувството за красота, 

което живее непокътнато във всяко дете, със сигурност е 

възможно в рамките на няколко поколения да транс-

формираме цялата грозота, която ни заобикаля в почти 

всеки европейски град – и едва ли можете да отречете, 

че естетически сме заобиколен от всякакви ужасни неща 

в почти всеки голям град… 
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През училищните години растящите човешки същес-

тва са най-възприемчиви към оценката на красотата. Ето 

защо трябва да направим всичко възможно, за да събу-

дим и култивираме чувството за красота у децата, особе-

но между вторите зъби и началото на пубертета, така че 

то да продължи да живее в по-късен живот.“ (17) 
 

Макс Хайндел: 
 

„В края на втория период от 7 години детето трябва да 

бъде подготвено да усвои силата, която сега се събужда в 

него и която ще му даде възможност да продължи своя 

род. Не трябва да му се разрешава да събира тези знания 

от съмнителни източници само защото родителите бягат 

от отговорността да му обяснят поради погрешно разб-

рано чувство за срамежливост. 

Едно цвете може да бъде взето като предмет за урок, 

откъдето всички деца, от най-малкото до най-голямото, 

могат да получат най-доброто познание под формата на 

приказка. Те могат да научат как цветята са като семейс-

тва, без да ги затрудняваме с разни ботанически терми-

ни, макар че е добре родителите да познават до известна 

степен елементарната ботаника. Покажете на децата ня-

колко цветя. Кажете им: „Ето това цвете е от семейство, 

където има само момчета (тичинков цвят) и ето друго 

цвете, където има само момичета (плодников цвят). А 

ето едно, където са и двете – момчета и момичета.“ 

Покажете им тази част, която съдържа прашеца. 

Кажете им, че тези малки цветя-момчета са също като 

момчетата в човешки семейства: че те обичат приключе-

нията и искат да кръстосват света, докато момичетата си 

стоят вкъщи. Покажете им пчелите с кошничките за 

прашеца на техните крачета и им кажете: „Вижте как 

тези малки цветя-момчета, възседнали крилати коне 
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като древните рицари, обикалят из света да търсят 

принцесата, затворена в магичния замък; как тези мом-

чета-рицари (цветният прашец) си пробиват път, за да 

влязат до мястото на опрашването.“  

Тогава им кажете как това означава, че рицарят и 

принцесата се женят, ще живеят щастливо след това и 

ще станат родители на много малки цветя – момчета и 

момичета. Когато напълно проумеят това, те ще разберат 

също и продължаването на рода в животинското и в чо-

вешкото царства – за тях няма разлика: човек е толкова 

чист, целомъдрен и свещен, колкото и другите същества. 

И малките деца, отгледани по този метод, ще имат вина-

ги почит към размножителната функция, която не може 

да бъде внушена по по-добър начин.  

Когато едно дете е било информирано по такъв начин, 

то е добре подготвено за раждането на астралното през 

пубертета.“ (27) 

 

От 14 до 21 години 
 

Учителя: 
 

„В основното училище детето трябва да твори чрез 

сърцето и въображението, а в гимназията – чрез сърцето 

и ума.“ (2) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„До 7-мата година, когато настъпва смяната на зъбите, 

децата по същество са имитатори. Те се развиват, можем 

да кажем, като правят това, което виждат да се прави в 

тяхната среда. Всичките им дейности са основно имита-
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ции. След това, по време на смяната на зъбите, децата 

започват да изпитват нужда от авторитет, нужда да им се 

казва какво да правят. Така, докато преди смяната на 

зъбите приемаха нещата, които се вършат в околната 

среда като нещо естествено, копирайки доброто и лошо-

то, истинското и фалшивото, сега те вече не изпитват 

нужда да подражават, а знаят, че могат да изпълняват 

това, което им е казано да правят и да не правят.  

По-късно в пубертета децата започват да чувстват, че 

вече могат сами да правят преценки, но все още искат да 

бъдат подкрепяни от авторитети по свой избор: „Този 

човек може да бъде изслушан. Мога да приема негови-

те/нейните мнения и преценки.“ – Важно е да позволим 

на децата да израснат в това естествено отношение към 

авторитета по правилния начин.“ (26) 
 

„Когато човешките същества достигнат полова зря-

лост, разбира се, се развива любов към другия пол… Но 

така индивидуализираното е същевременно индивидуа-

лен израз на обща любов към човечеството. Общата лю-

бов към човечеството, както и любовта към определени 

личности, се развиват по същия начин, по който се раз-

вива любовта към другия пол при полова зрялост.  

Тази любов, която един човек има към другите, се 

развива като независима сила едва с половата зрялост, 

тъй като любовта трябва да бъде освободена от подчине-

ние. Този вид любов е истинска преданост. До половата 

зрялост любовта е потребност. Тя е нещо, което самото 

същество на детето изисква егоистично. Трябва да приз-

наем, че децата в началното училище егоистично изиск-

ват да могат да обичат. Те трябва да имат до себе си онзи 

авторитетен човек, към когото се придържат, на когото 

са отдадени, защото намират удоволствие в предаността, 

към която са принудени от собствената си природа.  
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Това е основният елемент в любовта независимо дали 

е любов към човечеството, към природата, към звездите 

или любов към духовните същества и Бог.“ (23) 
 

„След настъпването на полова зрялост (между 14, 15 и 

21 години) в човека се развива не само половият любо-

вен живот – той се развива само като конкретен случай 

на общата любов към човека. 

… конфигурацията на икономическия живот, който е 

едно историческо предизвикателство, никога няма да 

може да бъде просветлена от това, което е нужно – идея-

та за братството, означаващо общата любов към човека, 

ако в тези години не бъде развита общата любов към 

човека. Братството в икономическия живот – така, както 

трябва да се стремим към него в бъдеще – ще присъства 

в човешките души само когато възпитанието след 15-тата 

година бъде насочено в посока да се работи с пълна съз-

нателност именно върху общочовешката любов, ако ця-

лото възпитание през този възрастов период бъде пост-

роено върху любовта към човека и любовта към външ-

ния свят като цяло.“ (18) 
 

„Едва след настъпването на половата зрялост юноша-

та стига до убеждението, че светът е истинен. Едва тогава 

обучението може да приеме „научен" характер.  

Преди половата зрялост обучението изобщо не следва 

да има систематичен и научен характер; защото точно 

понятие за истината човек може да изгради едва след 

половата зрялост.“ (12) 
 

„Вие няма да можете да събудите у детето истинско 

разбиране за историческите импулси, ако започнете да 

разглеждате историческите събития, преди детето да е 

навършило 12 години.  
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Преди това вие можете да поднасяте на детето исто-

рията под формата на разкази, да му разказвате биогра-

фии. Това то ще го разбира. Но то няма да разбира исто-

рическите взаимовръзки, преди да навърши 12 години. 

Затова ще сторите нещо лошо, ако не се съобразите с 

този момент. По това време човекът започва да изпитва 

силно желание да му бъде представено вече наистина 

като история онова, което той е поел по-рано под форма-

та на разкази. И ако преди сте разказвали на детето ис-

тории за този или онзи кръстоносец или за други неща, 

сега трябва да се опитате да преобразите това така, че 

при тази промяна детето да почувства историческите 

импулси и взаимовръзки.  

Когато наблюдавате подобно нещо, когато ясно забе-

лежите, че от 12-тата година нататък детето проявява 

разбиране, ако правите нещата както трябва. Тогава ще 

си кажете: „Значи до 9-тата година ще се огранича глав-

но до онова, което вече описахме като художествено, и 

ще изведа от него писането и четенето, след това ще 

премина и към аритметиката … а към историческото – 

доколкото това не са просто истории – ще пристъпя чак 

след като детето е достигнало 12-годишна възраст.  

Тогава то започва да проявява вътрешен интерес към 

големите исторически взаимовръзки. Това ще бъде осо-

бено важно за в бъдеще, тъй като все повече ще се налага 

хората да се възпитават в разбиране на историческите 

зависимости, докато досега те не са стигали до същинско 

разбиране на историята. 

… те са били вкарвани механично в живота на иконо-

миката и държавата и са удовлетворявали изискванията, 

интересите на икономическия и държавен живот, щом са 

знаели истории за владетели и войни – което не е исто-

рия – и щом са знаели кога са живели владетелите и 
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най-много още няколко други известни личности и кога 

са се водили войните. Как се е развивала културата на 

човечеството – в бъдеще това трябва да стане специален 

предмет на изучаване… 

Човекът започва да разбира и нещо друго, когато е 

преминал Рубикон след навършване на 12-годишна въз-

раст. Преди това вие можете да говорите с детето по 

възможно най-ясен начин за устройството на човешкото 

око, но преди да е достигнало тази възраст, то няма да 

може да усвои по правилния начин с разбиране устройс-

твото на човешкото око. 

Защото какво означава всъщност да предадем на де-

тето знания за организацията на човешкото око? Това 

означава да насочим вниманието на детето към това как 

лъчите на светлината стигат до окото, попадат в него, 

как тези лъчи се поемат от лещата и се пречупват, как 

след това минават през стъкловидното тяло, как дейст-

ват като образ върху задната стена на окото и т.н.  

Вие трябва да опишете всичко това като физически 

процеси. Описвате един физически процес, който се из-

вършва всъщност в самия човек – в човешкия сетивен 

орган. Ако искате да опишете това, вие трябва да сте раз-

вили в детето още преди това понятията, които ще му 

позволят да възприеме едно описание на окото в този 

смисъл. Това ще рече, че преди това трябва да сте научи-

ли детето на това какво представлява пречупването на 

светлинните лъчи.  

То може да му бъде обяснено много просто, като му се 

покаже леща, каже му се какво е оптически център и му 

се покаже как се пречупват лъчите. Но така се описват 

само физически факти, които са извън човека. Това мо-

же да се прави след 9-тата и преди 12-тата година. Физи-

ческите описания могат да се прилагат върху органите 
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на човека едва след навършване на 12-годишна възраст, 

защото детето едва тогава започва да преценява по пра-

вилен начин как външният свят действа в самия човек, 

как дейността на външния свят продължава и вътре в 

човека. То не може да разбере това преди 12-тата си го-

дина. То може да разбира физическите процеси, но не и 

как се извършват физическите процеси в самия човек… 

Когато описвате човешкото око, онова, което действа 

вън в природата, същото то действа и в човека.  

Трябва да се прояви подобно разбиране и при двата 

процеса, а това разбиране всъщност започва едва с 12-

тата година. Затова учебната програма ще трябва да се 

разработи така, че подходящите за разбирането на самия 

човек физични понятия да се дадат на детето във време-

то между 9-тата и 12-тата година, следователно успоред-

но с естествознанието то да се учи и на елементарна фи-

зика, но да се изчака с прилагането на физичните зако-

номерности върху човека до 12-тата година – така както 

до 12-тата година трябва да се продължи с разказването 

на истории, за да може след това от тези истории да се 

направи „история“. 

Това, което изложих, важи за началото. По-

нататъшното структуриране на обучението по физика 

може, разбира се, да продължи и във времето след 12-

тата година. Но преди 9-тата година не бива да се започ-

ва нито с физика, нито с естествена история. С часовете 

по история и подобни на обучението по физиология ча-

сове, т.е. с описание на дейностите на човека, не бива да 

се започва преди да се навършат 12 години. Ако размис-

лите, че разбирането е нещо, което не възниква само в 

човешкия интелект, а винаги обхваща и чувствата и во-

лята, няма да сте далеч от онова, което казах сега. А ко-

гато хората не обръщат внимание на подобни неща, 

причината е, че се отдават на илюзии.  
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На интелектуалното в човека могат да се дават исто-

рически или физиологични понятия преди 12-тата годи-

на, но по този начин се уврежда човешката природа – 

всъщност тя се ощетява за цял живот. Така вие ще полу-

чите възможност например между 9-тата и 12-тата годи-

на с течение на времето да говорите за пречупването на 

лъчите, за композиционно изображение посредством 

лещи или други инструменти. Между 9-тата и 12-тата 

година вие ще дискутирате с детето например принципа 

на действие на театралния бинокъл. В този период ще 

можете да обсъждате с него и устройството, принципа на 

действие на часовника, да му обясните разликата между 

часовника с махало и джобния часовник и всякакви по-

добни неща. Но преди 12-тата година не бива да обясня-

вате на детето приложението на пречупването на лъчите 

и формирането на образа върху човешкото око.“ (10) 

 

„… ще приведа един случай – нали днес искаме да 

констатираме всичко с опити … направени академично, 

основно в университетите. За да се организира експери-

мент в рамките на една лекция, с даден курсист или 

слушател се уговаря следното: „Аз ще застана като про-

фесор на катедрата и ще произнеса първите думи от да-

дена лекция. – Така, сега записваме това. – В този мо-

мент вие ще скочите на катедрата и ще смъкнете палтото 

от закачалката, където съм го закачил преди това.“  

Слушателят трябва да изпълни всичко точно така, 

както се уговаря. После професорът се държи по съот-

ветния начин: той се хвърля върху курсиста, за да му 

попречи да свали палтото. Сега се уговаря по-нататък: 

„Влизаме в ръкопашен бой. Уточняваме много подробно 

движенията, които ще правим. Заучаваме всичко много 

точно, научаваме го наизуст, за да можем да направим 
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цялата сцена точно така.” Тогава аудиторията, която не 

знае нищо – всичко това се уговаря само с един слушател 

– ще се държи по определен начин. Това не можем да 

определим. Но ще се опитаме да въвлечем в тайната и 

трети човек, който сега ще си отбелязва точно какво 

прави аудиторията. И така, провели сме експеримента. 

След това караме всеки един слушател от аудиторията да 

запише сцената. 

Подобни опити са правени във висшите училища. Ек-

спериментът, който описах, наистина е проведен и при 

него се установило: когато има аудитория от около 30 

човека, най-много 4 до 5 човека записват случката дос-

товерно! Това може да се констатира, тъй като преди 

това всичко е било много точно уговорено и е изпълнено 

според уговорката. Следователно едва една десета от 

наблюдателите отбелязва събитието вярно. Повечето 

записват безумни неща, когато подобно произшествие ги 

изненада.  

В днешно време, когато хората обичат да експеримен-

тират, това е нещо, което се прави с удоволствие и от ко-

ето след това се вади важното научно заключение, че 

свидетелите, които биват призовавани пред съда, не са 

надеждни. Щом вече и образовани хора от една универ-

ситетска аудитория – та всички те са образовани хора – 

третират едно събитие така, че само една десета от тях го 

записва достоверно, а другите пишат неверни и дори 

безумни неща, как може да се очаква от свидетелите при 

съдебните процеси да предадат достоверно като събитие 

нещо, което са видели може би преди седмици или дори 

преди месеци? Здравият човешки разум знае това от жи-

вота. Понеже и в живота хората разказват в крайна смет-

ка най-често недостоверно и много рядко достоверно 

неща, които са видели. Човек трябва да има нюх за това 
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дали дадено нещо се предава неправилно, или достовер-

но. Вярно е едва една десета от онова, което хората отля-

во и отдясно казват в тесния смисъл, че е преразказ на 

нещо действително случило се…  

Трябва да се погрижим за това културата ни да се раз-

вива по такъв начин, че да можем да се осланяме повече 

на свидетелите и хората да говорят повече истината. Но 

за да се постигне това, трябва да се започне още в детска 

възраст. И затова е по-важно да караме децата да раз-

казват случили се и преживени неща, отколкото да кул-

тивираме свободни съчинения. Така децата ще си създа-

дат навици да не си измислят нищо в живота и евенту-

ално и пред съда, а да казват истината по отношение на 

външните сетивни факти… Затова трябва да съблюдава-

ме подобни детайли в педагогиката, да караме децата, 

когато могат вече да пишат – особено след 12-тата годи-

на – да разказват действителни случки, а не толкова да 

пишат свободни съчинения… 

От особена важност е също така в часовете по чужд 

език да стигнем с учениците постепенно дотам те да мо-

гат да предават случили се, чути неща под формата на 

кратки разкази.“ (10)  

 

„Можем да забележим, че момчетата изпитват особе-

но силна нужда на тази възраст – само трябва да откри-

ем това и да го разберем правилно – от: „Всеки трябва да 

избере своя герой, когото да следва по пътя си към 

Олимп.“ – И за нас е особено важно да представим на 

момчетата хубав идеал, живописна личност – независи-

мо дали е митичен или просто въображаем персонаж – и 

да го разработим заедно с момчетата или да осигурим 

елементите за такова разработване… 

Момичетата се учат на предене, тъкане, хигиена и 

първа помощ; момчетата ще направят това по-късно. А 



 

 

119 

момичетата трябва да наблюдават как момчетата бора-

вят с геодезическите инструменти. Можем да направим 

това във Валдорфското училище, можем да накараме 

момчетата да начертаят точна карта на определен район. 

Накратко, ние ще събудим у нашите ученици разбиране 

за това какво трябва да се направи в живота, ако искаме 

той да продължи. Без такова разбиране ние продължа-

ваме да живеем в чужда среда. 

Това всъщност е ужасната характеристика на нашето 

време – че хората живеят в среда, която им е чужда. 

Трябва само да излезете на улицата и да погледнете доб-

ре хората, които се качват на улична кола или автобус. 

Колко от тях всъщност знаят как се задвижва този ули-

чен автомобил, какви природни сили са необходими за 

това? Това има ефект върху цялата човешка конституция 

– Дух, душа и тяло. Има голяма разлика между това да 

имаме поне елементарни познания за нещата, които из-

ползваме в ежедневието, и да нямаме такива познания. 

Да пътуваш в кола, самолет или автобус, използвайки 

електрическа джаджа, без да разбираш поне основните 

принципи, означава слепота на душата и Духа.  

Точно както слепият човек се движи през живота си, 

без да изпитва въздействието на светлината, така и хора-

та се движат сляпо през културния живот, защото не 

виждат, не са имали възможност да се научат да виждат 

и разбират предметите около тях. Това е порок на Духа и 

душата. А щетите, които виждаме в нашите напреднали 

цивилизации, са резултат от слепотата на хората по от-

ношение на околната среда.“ (26) 

 

„Помислете си само колко много хора пътуват днес с 

електрическата железница, без да имат и ни най-малка 

представа от това на какво всъщност се дължи движени-
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ето на тази железница. Представете си колко много хора 

гледат в наше време как парната машина профучава 

покрай тях под формата на локомотив, без да имат и по-

нятие от това как се възпроизвежда физическото и меха-

ничното действие, което води до придвижването на пар-

ната машина. Помислете си само какво отношение има-

ме всъщност – като хора – чрез подобно незнание спря-

мо нашата околна среда, от която даже се ползваме.  

Ние се намираме в един свят, който е създаден от хо-

ра, формиран е според човешки мисли, свят, който из-

ползваме и от който нищо не разбираме. Този факт, че 

не разбираме нищо от нещо, създадено от хора, което 

всъщност е резултат от човешки мисли, е от голямо зна-

чение за цялостната човешка душевна и духовна нагла-

са. Хората трябва всъщност само да притъпят съзнанието 

си, за да не възприемат въздействията, които произтичат 

от този факт. 

Винаги можем да гледаме с голямо удовлетворение, 

когато хора – как да го кажем, за да не засегнем някого – 

от по-добрите съсловия влязат в някоя фабрика и се по-

чувстват твърде неловко. Това се получава, защото те 

усещат как от подсъзнанието им възниква чувство и из-

питват усещането, че използват всичко това, което се 

произвежда във фабриката, а като хора всъщност нямат 

ни най-малко отношение към случващото се в тази фаб-

рика. Те не знаят нищо за него. 

Когато човек усети тази неловкост – нека вземем като 

пример нещо познато, – когато един заклет пушач отиде 

в цигарената фабрика „Валдорф – Астория“ и няма пред-

става какво се случва там, за да стигнат цигарите до него, 

можем да се радваме, че въпросният човек все още поне 

може да усети това свое незнание относно създадената от 

човешката мисъл околна среда, в която той живее и от 
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чиито произведения се ползва. Можем да се радваме и 

когато хората, които не разбират нищо от работата на 

електрическата железница, се качват и слизат от влака с 

известно неудобство. Тъй като усещането за дискомфорт 

вече е първата наченка за подобряване в тази област. 

Най-лошото е да съпреживяваме създадения от хората 

свят, без да ни е грижа за този свят. 

Можем да противодействаме на това … ако наистина 

не пускаме детето от училище през 15-тата, 16-тата му 

година, без то да има елементарни понятия поне за най-

важните неща в живота. Така че да изпита силно жела-

ние при всеки удобен случай да проявява любопитство, 

любознателност спрямо онова, което се случва в обкръ-

жаващия го свят, и да продължава да развива познания-

та си, изхождайки от това любопитство и любознател-

ност… Това означава, че не бива да пропускаме, изхож-

дайки от физическите естественоисторически понятия, 

които сме придобили, да въведем детето поне в намира-

щите се в близост производствени системи.  

Като цяло с навършването на 15-тата и 16-тата си го-

дина детето би трябвало да е добило понятие от онова, 

което се прави в една фабрика за производство на сапун 

или в една предачница. Естествено, въпросът ще е в това 

да правим нещата колкото се може по-икономично.  

Навсякъде може да се представи нещо обобщаващо за 

дадено обширно предприятие, което да покаже по много 

опростен начин онова, което се разиграва по сложен на-

чин. Мисля, че г-н Молт ще се съгласи с мен, като твър-

дя, че ако подхождахме икономично, целият производс-

твен процес при изготвянето на цигарите – от началото 

до края – би могъл да се резюмира за детето в няколко 

кратки изречения, които би трябвало да му станат раз-

бираеми благодарение на останалия учебен материал.  
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Подобно поднасяне на известни данни за отрасли на 

производството през 13-тата, 14-тата, 15-тата, 16-тата го-

дина има изключително благотворно действие. Би било 

много добре, ако през тези години човек си създаде един 

вид брошура, в която да пише: производство на сапун, на 

цигари, предачница, тъкачница и т.н.  

Не трябва да му представяме веднага подробно една 

механична или химическа технология, но ако детето 

може да си направи подобна тетрадка, тя много ще му 

помогне. Дори да я изгуби, нещо ще остане. Всъщност не 

остава само това, че след това човек знае тези неща, а 

остава най-важното – че като върви през живота и в 

професията си, той ще чувства, че някога е знаел тези 

неща, някога ги е разработвал.  

Това оказва влияние върху увереността на неговите 

действия. Отразява се на увереността, с която човекът се 

поставя в живота. Това е много важно за волята и реши-

телността на човека. В никоя професия няма да имате 

истински инициативни хора, ако тези хора не са поста-

вени в живота така, че спрямо дадено нещо, което не 

спада към тяхната професия, да имат усещането, че ня-

кога са придобили макар и елементарно знание за него. 

Дори да са го забравили, в тях остава нещо – в тях има 

следи.  

Все пак ние учим много неща и в училище. И при наг-

ледното обучение, което често се превръща в баналност, 

ученикът бива учен на нещо подобно, но може да се ви-

ди, че по-късно чувството: „Аз това съм го правил и е 

голям късмет, че съм го минал!“, въобще го няма, а съ-

ществува усещането: „Слава Богу, забравил съм това и е 

добре, че съм забравил, каквото съм учил!“ Никога не 

трябва да предизвикваме такова чувство у човека. От 

подсъзнанието ни ще изплуват безброй неща, ако в детс-
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твото си сме били обучавани така, че да е съблюдавано 

това, което току-що казах, когато по-късно влезем в ня-

кое предприятие или друго подобно място. В днешно 

време всичко в живота е специализирано. Това специа-

лизиране всъщност е ужасно. И в живота е специализи-

рано толкова много главно поради това, че започваме да 

специализираме още при обучението. 

Това, което изложих, може да бъде обобщено с думи-

те: всичко, което детето учи в училище, в крайна сметка 

трябва да се разпростре, доколкото е възможно, по няка-

къв начин така, че навсякъде нишките да водят към 

практическия живот на човека. По този начин много, 

много неща, които днес са асоциални, ще могат да станат 

социални, така че поне при нас да си пробие път разби-

рането за онова, което по-късно няма да е непосредстве-

но свързано с нашата професия… 

По принцип никое дете не трябва да стига 15-тата си 

година, без в часовете по математика да са му дадени 

знания поне относно най-простите счетоводни форми.  

През тези години и основните правила на граматика-

та би следвало да се въвеждат … като много повече се 

следи за това граматиката да се влее в официално съчи-

нение, в официално писмо. И никое дете не бива да 

прехвърля 15-тата си година, без да е минало през стадия 

на писане на примери от практически делови писма.  

Не казвайте, че детето може да научи това и по-късно. 

То навярно може, преодолявайки ужасни трудности, да 

научи това и по-късно, но именно чрез преодоляване на 

препятствия. Ще окажете голямо благодеяние на детето, 

ако го научите да вкарва познанията си по граматика и 

по езика в официални писма. В наше време не би тряб-

вало да има човек, който да не се е научил да пише, как-

то подобава, делово писмо. Разбира се, може да не му се 
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наложи да го използва в по-късния си живот, но все пак 

не бива да има човек, който да не е бил научен да пише, 

както подобава, официално писмо.  

Ако през 13-тата до 15-тата си година детето е било 

пресищано предимно със сантиментален идеализъм, по-

късно идеализмът ще го отвращава и то ще стане мате-

риалист. Ако през тези години вече въвеждаме детето в 

практическия живот, то запазва здравословно отноше-

ние към идеалистичните потребности на душата, които 

могат да бъдат заличени само тогава, когато в ранната 

младост им се робува по един неразумен начин.“ (10) 

 

„Тези от нашите студенти, които е вероятно да следват 

академична кариера, трябва да придобият поне известен 

опит в практическата работа, включваща ръчни умения. 

От друга страна, студентите, които е вероятно да чираку-

ват в занаят, трябва да се запознаят с вида опит, необхо-

дим за по-академична кариера. Всичко това трябва да 

бъде част от общообразователната училищна програма.  

Не е правилно да изпращате момчета и момичета 

направо във фабрики, за да работят заедно с възрастни. 

Вместо това в училище трябва да се въведат различни 

занаяти, така че младите хора да могат да използват на-

ученото като вид модел, преди да намерят пътя си към 

по-професионални умения.  

Нито пък виждам причина, поради която по-големите 

ученици не трябва да получават задачата да произвеж-

дат определени артикули в училищните работилници, 

които след това да се продават на обществеността.“ (17) 

 

„При определени обстоятелства забелязваме сред мо-

мичетата как общото развитие започва да клони към 

анемия. Момичето става, както се казва, малокръвно, 

бледо, анемично. Това наистина се дължи на обстоятелс-
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твото, че в тази 14-та, 15-та, 16-та година духовният еле-

мент бива излъчен от цялостното човешко устройство: а 

този духовен елемент, който преди това е действал в це-

лия човек, регулира кръвта. Сега кръвта е предоставена 

сама на себе си. Тя трябва да бъде правилно подготвяна, 

за да може, изхождайки от собствената си сила, да снаб-

дява далечните части на тялото.  

Момичетата стават малокръвни, бледи. Ние трябва да 

знаем, че това малокръвие настъпва тогава, когато със 

стимулите, които в преходния период сме давали на мо-

мичетата, не сме успели да събудим достатъчно интерес 

в тях. Ако държим будни вниманието, интереса, тогава 

целият физически организъм е различен в дейността си, 

стимулирана от самата човешка същност, и тогава ма-

локръвието няма да настъпи по същия начин. 

При момчетата настъпва обратното. При момчетата 

настъпва един вид неврит – състояние, при което те имат 

един вид прекомерно количество венозна кръв в мозъка 

си. По тази причина тъкмо през тези години мозъкът 

функционира така, сякаш е препълнен с кръв.  

При момичетата имаме работа с малокръвие в тялото, 

при момчетата имаме едно тихо препълване с кръв и по-

точно, един вид неправилно движение на артериалната 

и венозната кръв в главата. Това се дължи на обстоятелс-

твото, че момчетата са били превъзбудени от впечатле-

ния, че сме поднесли на момчетата впечатленията по 

такъв начин, че те е трябвало да препускат от едно впе-

чатление към друго и не са могли да си починат. И ние 

ще видим, че невъзпитаните постъпки при 14-15-16-

годишните се проявяват тъкмо по този начин и са свър-

зани с цялостното физическо развитие. Ако по този на-

чин, без да пренебрегваме физическото, гледаме на 

същността на човека, тогава като учители и възпитатели 

можем да постигнем изключително много.“ (9) 
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Четирите темперамента 
 

Кратко описание на всеки от темпераментите + тест за 

определяне на темперамента: istina.bg/test/temperamenti 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Трябва да се върнем към Духа на човека и предиш-

ните му въплъщения, ако искаме да обясним духовно-

душевното, което откриваме у него. Трябва да се върнем 

към миналите му животи – към онова, което е придобил 

тогава. Всичко, което е донесъл от там, начинът, по кой-

то е живял тогава, трябва да разглеждаме като причини 

за заложбите, предразположенията, способностите за 

едно или друго, които човекът притежава в новия живот. 

Защото всеки човек донася със себе си от предишния 

живот определени качества, присъщи му в новия живот, 

както и съдбата си до известна степен. Така той донася 

със себе си от предишните прераждания една дълбока 

същностна сърцевина и я обвива с това, което му е даде-

но по пътя на унаследяването… 

Така, както синият и жълтият цвят се съединяват в 

зеленото, двата потока се съединяват у човека в това, 

което наричаме темперамент. От това, че два потока се 

сливат в човека, когато той навлезе във физическия свят, 

се получава различна смесица от четирите звена на чо-

вешката същност2, като едно от тях придобива господст-

во над останалите и им налага своя оттенък. В зависи-

мост от това дали една или друга от тези съставни части 

се откроява особено силно, откриваме в човека един или 

 
2 Физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло (аура) и Аз 
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друг темперамент... При възпитанието трябва да се 

обърне специално внимание на темперамента – при де-

цата е от голямо значение този развиващ се темперамент 

да може да се води и направлява. Но и по-късно, при 

самовъзпитаването, това е все така важно за човека. За 

този, който иска да се самовъзпитава, е важно да обръща 

внимание на това, което се изразява в темперамента му. 

Какво би бил светът без темпераментите!  

Ако хората имаха само един темперамент? Най-

скучното нещо, което можете да си представите… Цялото 

разнообразие, красота и богатство на живота са възмож-

ни само благодарение на темпераментите.“ (35) 

 

„Не бива да питаме: „Какво липсва на детето? Какво 

да му втълпим?“ – Трябва да попитаме: „Какво има в 

едно сангвинично дете?“ – И на него трябва да се опрем.  

Тогава човек ще си каже: „Именно заради това, че ня-

кой се опитва да възпита в едно дете някакво несвойст-

вено качество, той не може да промени неговите качест-

ва.“ – По отношение на тези неща, които се основават в 

най-дълбоката природа на човека, трябва да знаем, че по 

този начин можем единствено да ги изкривим. Затова 

ние се опираме не на нещата, които детето не притежава, 

а на тези, които има. Ние се опираме тъкмо на сангви-

ничната природа, на подвижността на астралното тяло и 

не се опитваме да му втълпяваме неща, които са зависи-

ми от другите звена на човешката природа… 

Човек може да действа така, че да изхожда от силите, 

които детето притежава. То няма да може да се заинтри-

гува трайно от нещо с наказание или уговорки. Към не-

ща, предмети, събития то няма лесно да покаже нещо 

друго освен временен, изменчив интерес, но към някоя 

особено подходяща за сангвиничното дете личност – и 
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това ще покаже опитът – то ще прояви траен, пълен ин-

терес, колкото и непостоянно да е детето. Ако ние сме 

подходящата личност или пък ако го запознаем с такава, 

интересът със сигурност ще се появи.  

Нужно е само да се търси във вярната посока. Само по 

обиколния път чрез любовта към някоя личност може да 

се пробуди интерес у сангвиничното дете. Когато обаче у 

него бъде събудена любовта към едно лице, тя твори чу-

деса. Тази любов може да излекува едностранчивия тем-

перамент на детето.  

Повече от всеки друг темперамент сангвиничното де-

те се нуждае от любов към някоя личност. Всичко трябва 

да бъде направено, за да се събуди любов у едно такова 

дете. Любов е магическата дума. По този обиколен път 

на привързаност към една определена личност трябва да 

върви цялостното възпитание на сангвиничното дете. 

Затова е необходимо родители и педагози да имат пред-

вид, че трайният интерес у сангвиничното дете може да 

бъде събуден не като му го втълпяваме, а да прозрат, че 

този интерес може да бъде спечелен по обиколния път 

на привързаността към една личност.  

Детето трябва да развие тази лична привързаност; чо-

век трябва да стане достоен за обичта на детето. Тази е 

задачата по отношение на сангвиничното дете. От въз-

питателя зависи сангвиничното дете да се научи да оби-

ча една или друга личност. И по-нататък човек може да 

гради възпитанието върху самата природата на сангви-

ничното дете. Нали сангвиничната природа се изразява 

в това, че не може да открие интерес, който да стане тра-

ен. Трябва да разберем какво означава това.  

Трябва да се погрижим в обкръжението на детето да 

има всякакви неща, към които сме забелязали, че то все 

пак проявява по-задълбочен интерес. 



 

 

129 

Да предположим, че някой се плаши от това, че в де-

тето му се изразява едностранчиво холеричният темпе-

рамент. Не бива да се предписва същата рецепта като 

при сангвиничното дете. Няма да е лесно холерикът да 

изпита любов към личността на човека. Друг начин на 

въздействие от един човек върху друг трябва да използ-

ваме, за да се доближим до него. При холеричното дете 

обаче също има един обиколен път, по който развитието 

винаги може да се ръководи. Това, което уверено води 

възпитанието, е следното: почит и уважение към един 

авторитет.  

За холеричното дете човек трябва да бъде достоен за 

почит и уважение във висшия смисъл на тази дума. Тук 

не става дума за обич, породена от лични качества, както 

при сангвиничното дете, а за това, че холеричното дете 

трябва винаги да вярва, че възпитателят разбира от ра-

ботата си. Човек трябва да покаже, че е наясно с нещата, 

които стават около детето.  

Той не бива да разкрива слабите си места. Той трябва 

да прави всичко възможно холеричното дете никога да 

не забележи, че може би не е в състояние да му даде ня-

какво сведение, някакъв съвет за това, което то трябва да 

направи. Трябва да внимава и да държи здраво юздите 

на авторитета в ръцете си и никога да не допуска греш-

ката да покаже, че не знае какво да прави. Детето трябва 

винаги да вярва, че възпитателят разбира от работата си. 

Иначе той веднага ще загуби уважението на детето.  

Ако любовта към една личност са магическите 

думи при сангвиничното дете, то почит и уважение 

към достойнствата на една личност са магическите 

думи при холеричното дете. 

Съпротивления, трудности трябва да бъдат поставяни 

на пътя на холеричното дете. Човек трябва да опита да 
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направи живота му не така лесен. Той трябва да му съз-

дава трудности, така че холеричният темперамент да не 

бъде потискан, а да му се дава воля тъкмо чрез това, че 

пред детето стоят известни трудности, които то трябва да 

преодолее. Не бива холеричният темперамент на детето 

да му се изтръгва със сила, да му се отнема чрез възпита-

нието. То трябва да бъде насочено тъкмо към онези не-

ща, спрямо които проявяването на холеричния темпе-

рамент е оправдано.  

Холеричното дете трябва да се научи да се бори с 

обективния свят, изхождайки от една вътрешна необхо-

димост. И в този случай съществува един обиколен път, 

по който холеричният темперамент може да бъде възпи-

тан. Тогава преди всичко е необходимо да събудим стра-

хопочитание, чувство на преклонение, като се държим с 

детето така, че наистина да събудим такова уважение, 

като му покажем: Ние можем да преодоляваме труднос-

тите, които то самото не е успяло да преодолее – страхо-

почитанието, уважението към това, което възпитателят 

може да постигне; към това, което той може да преодо-

лее въпреки обективните трудности. – Това е най-

ефикасното средство: уважението пред уменията на въз-

питателя. Ето пътят, по който човек може да се справи 

най-добре с възпитанието на холеричното дете. 

За възпитателя на меланхоличното дете ще бъде осо-

бено необходимо да му покаже, че има мъка на този свят. 

Ако искаме да подходим към това дете като възпитатели, 

трябва и тук да открием точката, от която да изходим. 

Меланхоличното дете е предразположено към болката, 

към неудоволствието – те са заседнали в душата. Тях не 

можем да изкореним, но можем да ги пренасочим. 

И тук има едно средство: да показваме на меланхо-

личното дете преди всичко как един човек може да стра-
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да. Нека го оставим да изпита тъкмо във външния свят 

оправдана болка и мъка, за да разбере, че има неща, за-

ради които то може да изпита болка. 

Макар и да не бива да се прекалява, всичко зависи все 

пак от това да бъде предизвикана болка от външните 

неща, която да го отклони от вътрешната. 

Не е лесно да се направлява меланхоличното дете. Но 

тук отново има едно магическо средство. Както при санг-

виничното дете магическите слова са любовта към една 

личност, при холеричното – почитта и уважението към 

способностите на възпитателя, то при меланхоличното 

дете това, от което зависи всичко, е възпитателите да 

бъдат личности, които в живота са преминали през из-

вестни изпитания, които действат и говорят, изхождайки 

от своя наситен с изпитания живот. Детето трябва да 

усеща, че възпитателят наистина е познал болката. На-

карайте детето да разпознае във всички неизброими не-

ща от живота личните житейски драми.  

Най-щастлив е меланхоликът, който може да израсне 

близо до човек, който е излязъл мъдър от тежките пре-

живявания; тогава една душа въздейства на друга по 

най-успешен начин. Когато до меланхоличното дете стои 

човек, който, противно на основаващото се в душата на 

детето влечение към скръбта, може да говори напълно 

основателно за болки и страдания, които му е причинил 

външният свят, тогава меланхоличното дете се окуража-

ва от това споделяне на изживяното, от това съпреживя-

ване на оправданата болка. Един човек, който може да 

накара другите да почувстват и усетят в разказа му, че е 

бил подложен на изпитания от съдбата – такъв човек е 

благодат за меланхоличното дете. 

При едно флегматично дете ще ни бъде наистина 

трудно, ако като възпитатели сме задължени да се дър-
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жим с детето по подобаващия начин. Трудно е да се пос-

тигне влияние върху флегматика. Но има едно средство, 

с което се върви по заобиколен път. В този случай отново 

най-погрешното нещо би било, ако се опитаме да раз-

търсим скрития уютно в себе си човек, ако смятаме, че 

можем пряко да му втълпим някакви интереси. Отново 

трябва да разчитаме на това, което той притежава. Има 

нещо, за което флегматика винаги ще се захване, особе-

но флегматичното дете.  

Ако възпитаваме мъдро, ако обградим детето с това, 

от което то се нуждае, ще можем да постигнем много. За 

флегматичното дете е необходимо да общува интензивно 

с други деца. Ако за децата изобщо е добре да имат при-

ятели в игрите, това е особено важно за флегматика. За 

него са нужни приятели в игрите, които да имат най-

разнообразни интереси.  

Няма нещо у флегматичното дете, за което човек мо-

же да се захване. Да бъде заинтригувано от предмети и 

събития не е никак лесно. Затова едно такова дете трябва 

да общува със свои връстници. То може да бъде възпита-

но чрез съпреживяването на интересите, и то на въз-

можно повече интереси от страна на други личности. 

Ако то се отнася равнодушно към това, което го заобика-

ля, неговият интерес може да бъде събуден, като върху 

него въздействат интересите на неговите приятели.  

Само чрез това своеобразно сугестивно действие – 

чрез интересите на другите – е възможно да се разпали 

интересът му.  Да се събуди собствения интерес чрез кос-

веното преживяване на интереса на другите, чрез съп-

реживяването на интереса на неговите приятели – това е 

ключът към възпитанието на флегматика, както съпре-

живяването на човешката съдба в лицето на другия е 

средството при меланхолика. Още веднъж: Да бъде раз-
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пален чрез интереса на другите – това е ефикасното въз-

питателно средство за флегматика. Както сангвиникът 

трябва да изпитва привързаност към една личност, така 

флегматикът трябва да го свързва приятелство с въз-

можно повече негови връстници. Това е единственият 

път, по който дремещата в него сила може да бъде раз-

палена. 

Не нещата като такива въздействат на флегматика. 

Чрез един предмет от кръга на задължения в училището 

или вкъщи няма да заинтригувате малкия флегматик, но 

можете да постигнете това по обиколния път на интере-

сите на други души на същата възраст. Когато по този 

начин нещата се отразяват в други хора, тези интереси се 

отразяват в и душата на флегматичното дете. 

Сангвиникът трябва да бъде възпитан в любов и при-

вързаност към една личност. Холерикът трябва да бъде 

възпитан в уважение към постиженията на личността. 

Меланхоликът трябва да бъде възпитан в състрадание 

към чуждата съдба. Флегматикът трябва да бъде убеден в 

предимството да споделя интересите на другите.“ (35) 

 

„За да създадете подходящата атмосфера за даден жи-

вописен разказ, трябва преди всичко да имате добро 

разбиране за темперамента на децата. Ето защо отноше-

нието към децата според темперамента има толкова 

важно място в обучението. И ще откриете, че най-

добрият начин е да започнете, като поставите децата с 

еднакъв темперамент заедно. На първо място, имате по-

цялостен поглед, като знаете, че там са холериците, там 

– меланхолиците, а тук – сангвиниците. Това също ще ви 

даде гледна точка, от която да познавате целия клас… 

Ако съберете флегматиците заедно, те ще се кориги-

рат взаимно, тъй като ще бъдат толкова отегчени един от 
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друг, че ще развият известна антипатия към собствената 

си флегматичност и тя ще намалява все повече. Холери-

ците се удрят и пляскат един друг и накрая се уморяват 

от ударите, които получават. И така децата с всеки тем-

перамент се шлифоват невероятно добре, когато седят 

заедно.  

Но когато учителят говори на децата, например, кога-

то разговаря с тях за дадена история, той трябва да раз-

вие като нещо естествено инстинктивната дарба да се 

отнася към всяко дете според темперамента. Да кажем, 

че имам флегматично дете – ако искам да говоря с тако-

ва дете за дадена история, трябва да изглеждам дори по-

флегматичен от него. С дете сангвиник, което винаги 

прелита от едно впечатление към друго и не може да се 

задържи на нито едно от тях, трябва да се опитам да 

премина от едно впечатление към следващо дори по-

бързо от детето. 

С едно холерично дете трябва да се опитате да препо-

давате нещата по бърз и категоричен начин, така че вие 

самите да станете холерик и ще видите как собствените 

холерични наклонности на детето стават отблъскващи за 

него. Подобното трябва да се третира с подобно, стига да 

не се правиш на смешен. Така постепенно ще можете да 

създадете атмосфера, в която дадената история не просто 

се разказва, но може да се говори за нея след това.“ (21) 

 

„Разбира се, има деца със смесени темпераменти и то-

ва също трябва да се има предвид. Като цяло обаче има 

благоприятен ефект, когато деца с еднакъв темперамент 

седят заедно, поради простата причина, че темперамен-

тите се трият един в друг. Меланхоличните деца напри-

мер ще имат съсед, който също е меланхолик. Те осъзна-

ват как той страда от всякакви неудобства, произтичащи 
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от физическото тяло. Меланхоличните ученици разпоз-

нават подобни симптоми в себе си и самите изражения 

на съседите им ще имат лечебен ефект върху собствената 

им природа. 

Ако флегматичните деца седят до други флегматици, 

те стават толкова отегчени от тях, че в крайна сметка 

тяхната флегматична природа се раздвижва толкова, че 

те се опитват да се отърсят от летаргията си. 

Децата сангвиници, когато са седнали сред други сан-

гвиници, разпознават начина, по който прелитат от едно 

впечатление към друго, моментално се интересуват от 

едно нещо, а след това от друго, докато не им се прииска 

да ги прогонят като мухи. Изживявайки собствените си 

черти в своите съседи, сангвиничните деца осъзнават 

колко повърхностен е собственият им темперамент. 

А когато холеричните деца се настанят заедно, ще има 

такава постоянна размяна на удари, че получените си-

нини, които си нанасят взаимно, ще имат изключителен 

лечебен ефект върху темперамента им. 

Трябва да спазвате тези неща и ще откриете, че като 

въведете, чрез избора си на места за сядане, социален 

елемент в класната стая, ще имате здравословен и ба-

лансиращ ефект върху всяко дете. По този начин отно-

шението на учителя към всеки от темпераментите също 

ще намери подходящ израз.  

Другото, което трябва да имате предвид, е, че не би 

било полезно да се лекуват меланхолични деца – или 

друг темперамент – чрез противопоставяне на присъщо-

то им разположение. Напротив, трябва да развием нави-

ка да се отнасяме към подобно с подобно. Ако например 

принудим един холерик да седи неподвижно и да мълчи, 

резултатът ще бъде натрупване на потисната холерика, 

която ще действа като отрова в тялото на детето. Това 
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няма да помогне. От друга страна, ако например учите-

лят проявява постоянен интерес и разбиране към тъж-

ните настроения на едно меланхолично дете, това отно-

шение най-накрая ще доведе до благоприятен и лечебен 

ефект. Когато имаме работа с флегматични деца, външ-

но също трябва да изглеждаме доста флегматични и до-

някъде безразлични, въпреки истинския вътрешен ин-

терес към ученика.  

Сангвиничните деца трябва да бъдат подложени на 

много бързо променящи се сетивни впечатления. По 

този начин засилваме склонностите на собствения им 

темперамент, в резултат на което те се опитват да навак-

сат многото мимолетни впечатления. Те ще развият 

концентрация. Големият брой сетивни впечатления ще 

доведе до вътрешно усилие за концентрация в детето. 

Като третираме подобното с подобно, можем да се 

справим с различните темпераменти. Що се отнася до 

холеричните деца, ако условията в училище позволяват, 

най-добре е следобедите да ги изпращате в градината и 

да ги оставяте да тичат, докато се изтощят. Бих ги оста-

вил да се катерят по дърветата.  

Когато стигнат до върха на дърво, бих им позволил да 

извикат на приятелка, която седи на върха на друго дър-

во. Бих ги оставил да си крещят, докато се изморят. Ако 

позволим на холеричните деца да се освободят по естес-

твен начин от задържаната холерика, ние упражняваме 

лечебно въздействие върху техния темперамент. 

Ще се научите да работите ефективно като учители, 

като опознаете качествата на различните темпераменти. 

Едно обаче е съществено. Изобщо няма да е от полза, ако 

учителите влязат в класната стая с мрачно поведение – 

такова, което дори в ранна възраст оставя дълбоки бръч-

ки, издълбани по лицата им.  
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Учителите трябва да знаят как да действат с огромно 

чувство за хумор в класната стая. Те трябва да могат да 

станат част от всичко, което срещат в класната стая. Учи-

телите трябва да могат да оставят собственото си същес-

тво да се влее в това на децата.“ (17) 

 

„Не трябва да се оправдаваме с това, че класовете са 

препълнени, защото истинският учител трябва да може, 

когато е необходимо, да преподава на големи класове и 

да се справя с тях. Трябва да се съблюдава многообрази-

ето на човешката същност на децата. Това многообразие 

може да се сведе до 4 основни типа и най-важната задача 

на възпитателя и учителя е да познава истински тези 4 

типа темперамент. Ние винаги ще откриваме, че харак-

терните качества на всяко едно дете спадат към един от 

тези темпераменти… 

Когато детето проявява нетраен интерес към всичко, 

тогава ние трябва да го определим като сангвиник. Тази 

ориентация ни е нужна, когато трябва да възпитаваме 

много деца, за да констатираме кои от тях проявяват ин-

терес към външните въздействия, който след това бързо 

спада. Те имат сангвиничен темперамент. 

След това трябва да знаем точно кои деца се самовг-

лъбяват и са склонни към дълги размишления – това са 

меланхоличните деца. Те са трудно достъпни за въздейс-

твията на външния свят. Те размишляват, затворени в 

себе си, и ние оставаме с впечатлението, че са заети с 

нещо вътре в себе си.  

Имаме ли обратното усещане – че децата не са заети с 

нещо вътрешно, но и не демонстрират външно участие, 

тогава имаме работа с флегматици.  

Деца, които изразяват остро своята воля и буйстват, са 

холерици. Разбира се, има и много други особености, 
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чрез които се определят 4-те типа темперамент при де-

цата. Необходимо е обаче през първите месеци на обуче-

нието да се занимаем с това, да проверим децата по тези 

4 особености, за да знаем техния тип. Така ние ще мо-

жем да разделим един клас на 4 групи. Желателно е пос-

тепенно да разместим децата… Ние ще разделим момче-

тата на 4 групи и момичетата на 4 групи – една холерич-

на, една сангвинична, една флегматична и една мелан-

холична…  

На меланхоличните деца се показва нещо, върху кое-

то те могат да разсъждават; на сангвиниците – нещо, 

което могат да възприемат зрително. По този начин те се 

допълват, учат се едни от други, насочват интереса си 

един към друг. 

Вие трябва да проявявате търпение към самите себе 

си, защото това овладяване на детския свят е необходи-

мо да се превърне в навик. Вие трябва да проявявате усет 

към коя група да се обръщате – това трябва да става от 

само себе си… 

Ние искаме така да разпределим учителите, че една 

група да се занимава със сангвиничния темперамент, 

друга – с флегматичния, трета – с меланхоличния, а чет-

върта – с холеричния темперамент. 

Моля ви да помислите по два въпроса: как се проявя-

ва при децата темпераментът и как се овладява той? За 

това овладяване искам да кажа още нещо:  

Да предположим, че имаме едно сангвинично дете. 

Ако искаме да го дресираме така, че да изкореним него-

вите качества, ще постъпим лошо. Ние трябва да позна-

ваме темперамента, да излезем насреща му и да допри-

несем възможно най-много за вниманието на сангви-

ничното дете – да ангажираме чувствата му и по този 

начин да се противопоставим на неговите склонности. 
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Така на детето ще се отдаде да се освободи постепенно от 

състоянието, в което е изпаднало, и да влезе в хармония 

с другите темпераменти. 

Не трябва да се опитваме да предпазваме холерични-

те деца от гнева. Трябва да се отнасяме към тези техни 

качества така, че независимо и вън от детето да ги насо-

чим в правилната посока. Трудно е да се оставя детето 

винаги да излива гнева си. 

Налице е разлика между едно флегматично и едно 

холерично дете. Флегматичното дете е безучастно и не е 

особено задълбочено в себе си. Опитайте, като учители, 

да отделяте повече внимание на едно такова дете, да го 

пробуждате, да се интересувате от всяко негово вълне-

ние. Винаги има възможност за това. Флегматичното 

дете може да бъде много интересно, ако се намери под-

ход към неговата безучастност. Но не изразявайте отк-

рито този ваш вътрешен интерес – опитайте се да изг-

леждате безучастен. Опитайте сами да раздвоите своята 

същност. Ако вътрешно сте прекалено деен, външно се 

дръжте така, че да сте огледало на него самия. Така ще 

можете да въздействате възпитателно. 

При холеричното дете се опитайте да бъдете безучас-

тен, да наблюдавате хладнокръвно, когато то се гневи. 

Например, ако то хвърли мастилница на земята, опитай-

те да устоите на това буйство външно флегматично – 

толкова спокойно, колкото е възможно. Като противо-

действие разговаряйте за случилото се възможно повече 

с участието на детето, но не непосредствено след това. 

Покажете се външно спокоен и кажете: „Той счупи мас-

тилницата.“ На другия ден, когато детето се е успокоило, 

обсъдете с негово участие нещата. Говорете за това, кое-

то е направило. Накарайте го да повтори цялата сцена в 

своето съзнание. Обсъдете спокойно произшествието – 

как е хвърлило на пода мастилницата, как е я разбило. 
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По този начин може да се постигне извънредно много с 

буйстващите деца. По друг начин преборване с гнева не 

може да се постигне… 

При работата с децата най-голямо значение има вът-

решното, душевното. Детето се обучава и възпитава от 

душа в душа. Вие ще въздействате върху детето чрез соб-

ственото си вътрешно душевно състояние…  

Децата също си влияят помежду си. И това е правило: 

когато децата са разделени на 4 група с еднакъв темпе-

рамент, и двама от една група седят един до друг, това 

обстоятелство не им действа възбуждащо, а уравновеся-

ващо. Например група от сангвинични деца се приспо-

собяват едни към други.  

Като учители вие трябва да оставите душата си да 

въздейства върху децата, докато се изгладят сходните 

темпераменти и настроения. Бърборенето помежду им 

означава вътрешна склонност към вътрешно изглаждане 

на личността. Холериците ще приказват по-малко по-

между си, когато седят до другите.“ (13) 

 

„Въпрос: Трябва ли децата да знаят нещо за това 

разделяне на темпераментите? 

– Това е нещо, което трябва да се оставя зад кулисите. 

Много зависи от това учителят тактично да знае какво да 

остави зад кулисите. Всичко, което обсъждаме тук, е за 

да осигурим авторитета на учителя. Ако му измени, няма 

да може да премине през трудностите. 

Учениците не трябва да се подреждат един до друг 

според успеха им. Това може да не се спазва, ако учени-

ците предявят желание до кого да седнат. 

Въпрос: Може ли и по-големите ученици да се под-

реждат според темперамента? 

– Да, и в гимназията. Но след 25 години вече не е не-

обходимо.“ (13) 
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„Все повече трябва да бъдем в състояние да навлизаме 

в личното, в индивидуалното. Тук съответните опорни 

точки изникват в лицето на обстоятелството, че децата, 

които ни биват поверени за възпитание и обучение, са 

различни според своя темперамент. Наистина да вник-

нем вътрешно в темпераментите е нещо, което от самото 

начало има най-голямо значение в рамките на възпита-

телното изкуство, за което се говори тук и което бива 

прилагано във Валдорфското училище. 

Нека да предположим, че имаме пред себе си мелан-

холично дете… Как се проявява то пред нас? Първона-

чално външно то се проявява пред нас като едно тихо, 

затворено в себе си дете. Ала тази външна характеристи-

ка не ни върши много работа. Ние можем да се прибли-

жим до детето в меланхолична нагласа едва когато ви-

дим, че тъкмо при меланхоличното дете най-силно вли-

яние има чисто физическото тяло. И когато знаем, че 

меланхолията почива на обстоятелството, че в организ-

ма силно се отлагат соли, разбираме защо детето с ме-

ланхолична нагласа чувства себе си толкова тежко в це-

лия си физически организъм. Когато то трябва да пов-

дигне дори само крак или ръка, в него става нещо съвсем 

различно в сравнение с друго дете. Налице са препятст-

вия за повдигането на крака или ръката… 

Така детето с меланхолична нагласа постепенно за-

почва да гледа навътре и не поглежда радостно навън, 

тъй като собственото му тяло силно привлича неговото 

внимание и то има толкова много грижи с него. Едва 

когато знаем как при меланхоличното дете душата, уст-

ремена нагоре, и Духът, стремящ се към разширение, 

биват обременени от постоянно извиращите от жлезите 

телесни отлагания, които обременяват тялото и проник-

ват в телесните тъкани, едва когато разберем правилно 
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това натежаване и чрез него това приковаване на внима-

нието към телесното, едва тогава ние ще се справим с 

меланхоличното дете. 

Често се казва: „Ето, меланхоличното дете е затворено 

в себе си, то седи мирно, движи се малко. И ние го кара-

ме да приема в себе си именно живи, подвижни предста-

ви. Стремим се да го излекуваме с противоположното. 

Стремим се да се справим с меланхоличното дете, като го 

ободряваме с различни весели неща, които му поднася-

ме.“ – Това е един съвсем погрешен метод.  

По този начин ние изобщо не можем да се справим с 

меланхоличното дете. Ние трябва да имаме способността 

чрез съчувствие и съпреживяване на неговата физическа 

тежест да се приближим към детето по начин, съответст-

ващ на неговата природа. Трябва да опитаме да подне-

сем на меланхоличното дете именно не весели, комични 

представи, а да му поднесем сериозни представи. Такива, 

каквито то е в състояние да извлече от самото себе си. 

Ние трябва да му поднесем нещо, за което да намира 

отзвук в собствения си тежък организъм. 

Обаче за подобно възпитание е необходимо да имаме 

търпение, защото това възпитание не дава ефект от днес 

за утре – то действа в продължение на години. То дейст-

ва по такъв начин, че – приемайки отвън нещо, което то 

има в себе си – детето приема и лечебни сили срещу не-

го. Ако отвън му поднесем нещо съвсем чуждо, ако на 

сериозното дете му поднесем нещо весело, то остава без-

различно спрямо веселото. Но ако му поднесем собстве-

ната си тъга, мъка, грижа, тогава то приема отвън това, 

което има в своя вътрешен свят. По такъв начин в него-

вия вътрешен свят бива предизвикана ответната реак-

ция, бива предизвикано противоположното. Следвайки в 

модерна форма старото златно правило: подобното не 
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само бива разпознато от подобното, но подобното и бива 

правилно лекувано с подобното. Така именно ние и ле-

куваме по пътя на педагогиката… 

Ние можем да се справим с флегматичното дете само 

ако отново – точно както при меланхоличното дете – 

самите ние се превърнем в един вид флегматични хора 

редом с него; само ако успеем художествено да се прене-

сем в неговото флегматично настроение. Тогава детето 

има до себе си това, което е самото то. И това, което то 

има до себе си, накрая започва да му омръзва. Дори 

флегматичното дете започва да скучае, когато има до 

себе си учител-флегматик! И ако отново имаме търпе-

ние, ние ще открием, че ако на флегматичното дете под-

несем потопени във флегма представи и процеси, тогава 

нещо в детето ще се възпламени. 

Особено трудно за възпитание е сангвиничното дете. 

В сангвиничното дете особено доминираща е дейността 

на ритмичния организъм… Ето защо сангвиничното дете 

препуска от едно впечатление към друго. Ако впечатле-

нията не се сменят достатъчно бързо и ако не идват 

следващите, детето се чувства вътрешно притеснено. И 

така, ние можем да кажем: сангвиничното дете усеща 

себе си вътрешно притеснено, ако вниманието му трябва 

да бъде продължително време приковано на едно място; 

то чувства, че не може да остане на същото място, то бя-

га, в него нахлуват чужди мисли. Това дете трудно може 

да бъде задържано на едно място. 

Отново трябва да кажа нещо подобно за отношението 

към сангвиничното дете. Трябва да се опитаме да леку-

ваме сангвиничното дете не като го принуждаваме да 

стои дълго време пред едно впечатление, а като правим 

точно обратното. Да посрещнем сангвиничността и да 

променяме бързо впечатленията, като принудим детето 

да възприема бързо впечатленията едно след друго… И 
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последицата от това е, че детето само забавя себе си. 

Но по съвсем различен начин трябва да се отнасяме 

спрямо холеричното дете. Холеричното дете носи в себе 

си тази своеобразност, че то постоянно изостава от нор-

малното човешко развитие. Това изглежда странно, но 

вземете следния случай: едно 8-9-годишно дете като 

нормален човек движи по определен начин крайниците 

си, бързо или бавно, в зависимост от външните впечат-

ления. Сравнете 8-9-годишното дете с 3-4-годишното 

дете – то танцува по земята, то в много по-слаба степен 

владее своите движения, то мърда, движи се, все още не 

е развило душевен елемент. Но ако кърмачетата биха 

развили силно душевния елемент, тогава те все пак не 

биха ви се сторили всички холерични. Кърмачетата с 

тяхното ритане – а те ритат много тъкмо когато са здра-

ви – всички те са холерични. 

Холеричното дете задържа в себе си нещо от вилнее-

нето и беснеенето на съвсем малкото дете. По този начин 

в холеричното дете – 8-9-годишното момче или момиче 

– продължава да живее малкото кърмаче. По тази при-

чина детето е холерично и ние трябва да се опитаме така 

да се отнасяме към него, че постепенно да „парализира-

ме“ това „малко дете“, което продължава да живее вътре. 

Това трябва да се осъществи с помощта на хумора. 

Защото, ако в по-късна възраст имаме срещу себе си 

един холерик, който е бил такъв и на 8-9-10 години, то-

гава ние не можем да се справим с него чрез предупреж-

дения: да му направим предупредителна забележка – 

това него изобщо не го впечатлява.  

Но ако го накараме да разкаже нещо, което аз самият 

съм разказал преди това, при което той трябва доста хо-

лерично да разиграе разказа с мимика, тогава той ще 

трябва да се вживее в своя малък човек и тогава той пос-

тепенно успокоява този малък човек в себе си…  
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И превръщайки сам себе си в холерик, редом до холе-

ричното дете – разбира се, постоянно владеейки себе си 

и с чувство за хумор – аз ще помогна това холерично 

дете до мен да стане по-спокойно. Когато учителят за-

почне да танцува – моля ви да не разбирате това в лошия 

смисъл – тогава неспокойството на детето постепенно 

престава. Само трябва да имаме способността да не се 

запъхтяваме и задъхваме пред холеричното дете, да не 

провесваме глава, а да достигаме до един вид съпрежи-

вяване на това вътрешно лудуване. И вие ще видите – 

детето ще става все по-мирно и по-мирно. Това изцяло 

парализира вътрешното лудуване. 

Обаче в това не бива да има нищо изкуствено. Ако в 

това, което учителят дава на детето, има нещо изкустве-

но, нещо нехудожествено, тогава успех няма да има. 

Учителят наистина трябва да има в себе си артистична 

кръв, за да може това, което разиграва пред детето, да 

заживява пред него по един достоверен начин. Иначе от 

страна на учителя става нещо измамно, а това не бива да 

се допуска. Отношението на учителя към детето трябва 

да бъде напълно истинно. 

Виждате ли, опирайки се на темпераментите, човек по 

определен начин може да овладява класа, дори когато 

класът по необходимост трябва да бъде по-голям. 

Валдорфският учител изследва темпераментите на 

децата, които са му поверени. И така той знае: имам ме-

ланхолици, флегматици, сангвиници, холерици. По въз-

можност съвсем непреднамерено, без, разбира се, това да 

бъде забелязано, учителят събира меланхолиците на 

едно място. Той знае, че те са там – в единия ъгъл на 

класа. След това събира на друго място холериците. Той 

знае, че те са там в другия ъгъл. Така постъпва и със сан-

гвиниците, и с флегматиците. Чрез този вид социално 
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разграничаване темпераментите се изглаждат взаимно 

помежду си. Меланхоликът се ободрява, когато е сред 

меланхолици. А холериците биват основно излекувани, 

защото най-доброто за тях е да поставим лудуващите 

холерици да изживеят себе си един чрез друг. И ако пос-

ле има синини по телата им, това действа изключително 

успокояващо.  

Така това, което сякаш тайнствено действа от човек на 

човек, може да бъде превърнато в нещо целебно чрез 

правилното социално отношение. И ако с достатъчно 

чувство за хумор ние изпратим в двора на училището 

някое особено холерично, превъзбудено момче и го оста-

вим да се катери нагоре-надолу по дърветата, от което то 

накрая капва от умора, тогава то, връщайки се в класа, 

ще е изживяло своя холеричен темперамент чрез самото 

себе си, чрез природата. Ако го оставим да изживее себе 

си чрез преодоляване на препятствия, тогава след извес-

тно време то ще се завърне успокоено. Виждате ли, тук 

става дума за следното: все по-добре да намираме пътя, 

по който чрез темпераментите да навлезем изцяло в ин-

дивидуалността, в личността на детето.  

Днес много хора казват, че трябва да се възпитава ин-

дивидуално. Да, но първо трябва да открием индивиди-

те. Първо трябва да опознаем самия човек, след това 

трябва да опознаем меланхолика. Меланхоликът никога 

не е чист меланхолик – темпераментите са винаги сме-

сени, при което единият темперамент преобладава. Но 

само ако правилно познаваме отделния темперамент, 

ние ще открием индивидуалността.“ (9) 

 

„Ако децата са много, е трудно да се приложат толкова 

много мерки. В такъв случай сангвиничните деца се съ-

бират в една група. След това с помощта на примера 
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върху сангвиничните деца може да се въздейства чрез 

меланхоличните. Когато в сангвиничната група нещо не 

е наред, обърнете се към меланхоличната и оставете този 

темперамент да изиграе своята роля за изглаждането на 

нещата. Важно е не просто да се запази сериозността и 

спокойствието, а сериозността и спокойствието на ме-

ланхоличните деца да бъдат противопоставени на санг-

виничните деца. 

Да предположим, че вие говорите за коня. Виждате 

едно сангвинично дете от групата, което отдавна вече не 

е тук. Сега се опитвате да констатирате това. Ако попита-

те нещо детето, веднага ще стане ясно, че то не внимава. 

Тогава опитайте да констатирате в меланхоличната гру-

па факта, че докато по-рано сте говорили за гардероб, но 

сега вече отдавна става дума за кон, едно дете все още 

мисли за гардероба. Кажете: „Виждаш ли, ти вече отдав-

на забеляза коня, а приятелят ти още не се е откъснал от 

гардероба!“ 

Подобни ходове въздействат силно. По този начин 

децата се поправят едни-други. Вглеждането в себе си 

има силно въздействие. Подсъзнателната психика има 

остро усещане за това, че при подобно изоставане и не-

съответствие социалният живот не може да върви нап-

ред. Това трябва да се използва – тогава и масовото обу-

чение ще се превърне в изключително добро средство за 

напредване, ако децата взаимно изглаждат своите качес-

тва. За да покажете контраста, трябва да имате лека ръка 

и чувство за хумор, така че децата да видят: човек не 

трябва никога да се ядосва, не трябва да негодува, а да 

гледа на нещата като на такива, каквото са… 

Как трябва да се държим с флегматичното дете, кога-

то ни доведе до отчаяние? Идеалното, което можем да 

направим, е да помолим майката на детето да го буди 

винаги час по-рано от обикновеното – по принцип тези 
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деца спят повече от необходимото – и в този час, който 

му се отнема от съня, то трябва да се занимава с всевъз-

можни неща. От часа, в който е събудено, до часа, в кой-

то е свикнало да бъде будено, то трябва да се занимава – 

това е идеално лечение. По този начин ще се премахне 

голяма част от неговата флегматичност. 

Може да се направи и друго нещо, което много пома-

га: когато флегматичната група седи и вие минавате 

покрай нея често, можете да направите нещо такова: (д-р 

Щайнер удря с връзката ключове по масата) и така пре-

дизвиквате шок, с който събуждате децата и те премина-

ват от затворената към отворената уста. В момента, в 

който сте ги шокирали, опитайте да ги занимавате в 

продължение на 5 минути. Те трябва да се изваждат от 

летаргията чрез външни въздействия…  

Трябва непрекъснато да се търсят нови средства, кои-

то да шокират и да превръщат увисналите устни в отво-

рена уста. Предизвиква се точно това, което те не правят 

с удоволствие. Така се решава въпросът, когато тези деца 

са ви довели до отчаяние. Ако проявявате търпение и 

наистина разтърсвате винаги флегматичната група по 

този начин, ще успеете да постигнете много.“ (13) 

 

„Меланхоличните деца … са предразположени към 

подражание. Когато обичат някого, те запечатват здраво 

всичко, което той е направил…  

Меланхоликът е в едно видимо колебание – той смя-

та, че собствените му преживявания засягат само него. В 

момента, в който разбере, че и други хора имат същите 

или подобни преживявания, в него става прелом, поне-

же забелязва, че не само той е такава интересна индиви-

дуалност, както си е мислил. Оставете го ясно да разбере: 

„Ти не си толкова необикновен – има много такива ек-

земпляри, които преживяват едно или друго.“  
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По този начин силно се ограничават импулсите, които 

водят до меланхолия. Затова е добре да го занимавате 

преди всичко с биографии на велики личности. Той по-

малко се интересува от външната природа, отколкото от 

отделната личност. Тези биографии трябва да се използ-

ват най-вече за да се извади той от своята меланхолия… 

Меланхоличните деца по правило са стройни и слаби; 

сангвиниците са най-нормалните; тези, чиито рамене са 

по-изпъкнали, са флегматични, а тези, които са с набита 

фигура, така че главата да изглежда потънала в тялото, 

са холерични деца… 

Аз ви моля, когато става дума за темперамента на де-

тето, да се съблюдава следното: като учители не се чувст-

вайте призвани да определите съответния темперамент 

предварително като „грешка“ и да искате да се преборите 

с него. Ние трябва да опознаем темперамента и да си 

поставим въпроса: „Как да го овладеем така, че да пос-

тигнем желаната цел, така че от темперамента да се пос-

тигне най-доброто и децата с негова помощ да достигнат 

своята жизнена цел?“  

При холеричния темперамент би помогнало твърде 

малко, ако бързаме – вместо това можем да направим 

друго… При холерика е възможно да се прилагат измис-

лени, изкуствени ситуации, които привличат внимание-

то на детето. Вниманието на едно буйстващо дете трябва 

да се насочи чрез измислена ситуация – аз бих му разка-

зал например за едно диво дете, което съм срещнал, като 

му го описвам като действителност.  

След това екзалтирано бих му описал случката, бих му 

разказал как съм се справил с него, как съм го преценил, 

така че холерикът да вникне в другото, измисленото де-

те, да види постъпката. По този начин то ще събере сме-

лост да се държи по-добре… 
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При холеричното дете винаги трябва преди всичко да 

имате предвид, че човек непрекъснато се оформя, че по 

време на своя живот подлежи на метаморфози.  

И както добре отразяваме темпераментните състоя-

ния на отделното дете, така добре … можем да кажем: по 

принцип всички деца са сангвиници, независимо дали 

поотделно са флегматици или холерици. Всички юноши 

и девойки са холерици и когато това не е така, става дума 

за нездраво развитие. В зрялата си възраст човек е ме-

ланхолик, а в старческата – флегматик.“ (13) 

 

„Флегматиците се завладяват по-трудно. Няма да е 

лесно да ги заинтересувате с едно познато животно. Те 

често са виждали кон и малко се интересуват от него. В 

такъв случай бих казал на флегматичните деца:  

„Вижте по какво се отличавате от коня. Нека да взе-

мем само малките различия. Вие имате такъв крак: тук 

са пръстите, тук е петата, средната част. Това е вашият 

крак. Сега погледнете крака на коня: това е задният крак 

на коня. Къде са пръстите? Къде са петата и средната 

част? При вас по-нагоре е коляното. Къде е коляното на 

коня? Това са му пръстите, петата по-нагоре, коляното – 

още по-нагоре. Съвсем различно е. Представете си колко 

по-различно изглежда кракът на коня от вашия!“ – Това 

ще постави флегматичното дете в напрежение и то ще го 

запомни. 

При холеричните деца бих разправил една история – 

как едно дете намира в гората кон. Конят тича, а далеч 

зад него тича човекът, от когото е избягал конят. Детето 

трябва да хване коня за юздата. Когато знам, че детето е 

холерик, мога да опитам да му обясня какво трябва да 

направи, за да хване юздата. Много добре ще бъде то да 

види във фантазията си как хваща коня. Холеричното 

дете тайно малко се страхува от тази процедура, но кога-
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то от него се поиска да го направи, това се противопоста-

вя на холеричния темперамент.  

След това то ще бъде малко засрамено, малко по-

скромно. От него се е поискало нещо, което може да се 

поиска само от едно холерично дете.“ (13) 
 

„Дете с ясно изразен сангвиничен темперамент и де-

ликатни меланхолични черти лесно може да бъде под-

помогнато с рисуване. И дори ако изглежда, че такова 

дете има малък талант за музика или евритмия, все пак 

трябва да се опитаме да развием предразположението 

към тях, което със сигурност е налице.“ (26) 
 

„Пред флегматичните деца бих спирал изречението 

по-често, за да могат те да вникнат и да използват това 

за развитие на фантазията си. Да се възбужда любопитс-

твото на най-важните места, за да се стимулират мисле-

нето и представите: „Царската дъщеря била много кра-

сива, но не толкова... добра!“ Така се въздейства точно 

върху флегматичните деца.“ (13) 
 

„Когато например имате флегматик, можете да въз-

действате върху него с нещо, което го завладява от танца 

или рисуването.“ (13) 
 

„Чрез рисуването флегматичното дете се откъсва от 

своята флегматичност.“ (13) 
 

„При малките деца меланхоличното често е маска на 

един изявен егоизъм; при възрастните думичката „чес-

то“ може да отпадне.“ (13) 
 

„Възможно е да се коригира левичарството доста лес-

но чрез свиренето на пиано. Това е нещо, което трябва да 

имаме предвид. Винаги трябва да коригираме левичарс-

твото.  
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При свиренето на пиано трябва да вземем предвид и 

темперамента на детето, така че меланхолиците да дадат 

предпочитание на дясната ръка. При тях лесно можете 

да откриете склонност да свирят с лявата ръка. При хо-

лериците трябва да наблегнем на лявата ръка. При 

флегматиците трябва да се погрижите да използват две-

те си ръце в баланс, същото важи и за сангвиниците. То-

ва е важното. 

  Също така би било предимство, ако се опитате кол-

кото е възможно повече да отстраните децата от просто 

механично усещане, когато свирят на пиано, но ги нака-

рате да се научат да усещат клавишите като такива. Те 

трябва да се научат да усещат различните места на пиа-

ното, нагоре и надолу, надясно и наляво, така че да по-

чувстват самото пиано. Също така е добра идея да ги на-

карате да свирят без писмена музика, поне в началото. 

Ако забележим, че едно дете е склонно да бъде нев-

нимателно, да е отнесено и да се отвръща от това, което 

представяте, да е твърде сангвинично или флегматично, 

ще трябва да се погрижим да засилим изобразителните 

сили на детето, така че то да стане по-способно да обръ-

ща внимание на външния свят. Можем да направим то-

ва, като осигурим на детето повече сол. Ако имате нап-

ример деца, които са невнимателни и разсеяни, тогава, 

ако проучите въпроса, ще откриете, че организмът на 

детето не преработва правилно солта.“ (28) 

 

„Да вземем случая, когато по един малко патологичен 

начин при някои деца се проявява това, което бихме 

могли да наречем „предразположение към меланхолия“ 

или „предразположение към сангвиничност“. Учителят 

трябва да знае къде е границата между физиологичното 

и патологичното. Ако той забележи, че при дадено ме-
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ланхолично дете нещата отиват в посока на патологич-

ното – това става много по-често, отколкото се предпола-

га – тогава той ще потърси връзка с родителите и ще се 

опита да чуе как детето бива хранено вкъщи. Тогава той 

ще открие връзка между начина на хранене и патоло-

гичната меланхолия.  

Наистина могат да съществуват и други причини, но 

тук аз привеждам само един пример, за да бъда конкре-

тен. Вероятно учителят ще открие, че на това дете вкъщи 

му дават твърде малко сладки неща за ядене. Поради 

това, че с храната се дава твърде малко захар, чернод-

робната дейност не бива правилно регулирана. Защото 

при това меланхолично дете съществува следната свое-

образност, а именно, че едно определено вещество, което 

иначе се образува в растенията, тук се изгражда също и в 

черния дроб, но все пак нещо не е както трябва.  

При всеки човек в черния дроб бива образувана скор-

бяла, ала такава скорбяла, която не е растителна, но е 

животинска скорбяла и в черния дроб тя веднага бива 

превърната в захар.  

При меланхоличното дете тази дейност не протича 

правилно и трябва да дадем съвет на майката да дава на 

детето повече захар с храната: по този начин ще въз-

действаме върху гликогенната функция на черния дроб 

и ще видим, че дори чрез тази чисто хигиенична мярка 

може да бъде постигнато изключително много. Възпита-

нието трябва да се разпростира върху целия човек. 

При сангвиничното дете ще открием точно обратното. 

Това дете често се превръща в обожател на захарните 

петлета. На такива деца се дават много бонбони, много 

захар с храната. Когато детето се превърне в обожател на 

захарни петлета, тогава настъпва точно противополож-

ната дейност… Когато съветваме майката да ограничи 
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малко захарта в храната на патологичното дете-

сангвиник, което е неспокойно, което нервно скача от 

едно впечатление на друго, тогава бихме могли да въз-

действаме изключително благотворно върху детето. 

Ето защо чрез неща, които не се осъществяват чрез 

преподаването и чрез възпитаването, а се осъществяват 

между другото, ако сме добри възпитатели, можем да 

направляваме по правилен начин детето, така че то на-

истина да израсне с едно здраво и силно физическо тяло. 

И ние ще забележим как тъкмо това има изключително 

голямо значение за цялостното развитие на човека.“ (9) 
 

„Ако забележите например, че изразеният меланхо-

личен характер на детето застрашава физическото здра-

ве, трябва да се свържете с родителите. Валдорфското 

училище е изградено изцяло върху пряк и близък кон-

такт с родителите. Във Валдорфското училище родите-

лите на учениците биват викани на родителски срещи 

всеки месец, а понякога и по-често.  

На такива срещи се обсъждат въпроси, които изискват 

сътрудничество между дома и училището. Много точки 

трябва да бъдат доведени до знанието на родителите. 

Например може да има дете със силно меланхоличен 

темперамент. Човек признава, че това разположение е 

свързано със секрецията на черния дроб, а това от своя 

страна е свързано с консумацията на захар. При срещите 

с родителите се предлагат всички възможности за пости-

гане на споразумение за увеличаване на приема на захар 

чрез подслаждане на храните на детето.“ (20) 

 

„Когато са преяли, както често се наблюдава при 

флегматичните деца, тогава нищо не могат да научат. На 

сангвиничните деца не би трябвало да се дава много ме-

со, а на флегматичните – яйца.  
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Меланхоличните деца пък могат да получават разно-

образна храна, но без много корени и зеле. 

При меланхоличните деца храненето е твърде инди-

видуално и трябва да се наблюдава. За сангвиничните и 

флегматичните деца могат да се правят обобщения.“ (13) 

 

„Нека си представим, че преди смяната на зъбите де-

тето е изложено на холеричен темперамент. Ако у учител 

или възпитател се проявява активно този темперамент, 

това трайно засяга душата на детето, оставяйки отпеча-

тък върху кръвоносната система и всичко, което съставя 

вътрешния ритмичен живот. Такива ефекти първона-

чално не проникват много дълбоко; наистина, те са само 

семена, но това семе расте и расте – както всички семена. 

Понякога се случва на 40 или 50 години нарушения на 

ритъма на кръвообращението да се появят като пряк 

резултат от необуздания холеричен темперамент на учи-

теля. Наистина, ние възпитаваме децата не само за детс-

твото, а за цялото им земно съществуване и дори, както 

ще видим по-късно, за времето отвъд.  

Или нека си представим меланхолик, който не овла-

дява своя темперамент – някой, който не е бил мотиви-

ран по време на обучението за учител да го хармонизира 

и да намери подходящ начин да го насочи градивно към 

работата с деца. Такива учители се поддават на собстве-

ната си меланхолия в общуването с децата.  

Но живеейки, чувствайки и мислейки с такава вът-

решна меланхолия, те непрекъснато лишават децата 

точно от това, което трябва да тече от учителя към детето 

– топлината. Тази топлина, която толкова често липсва в 

образованието, действа първо като топлина на душата, а 

след това преминава в тялото, най-вече в храносмила-

телната система. Липсата ѝ ускорява семето на опреде-



 

156 

лени тенденции, които се появяват по-късно в живота 

като всякакви разстройства и заболявания на кръвта.  

Или помислете за флегматика – човек, който е без-

различен към взаимодействията с детето… Основата не е 

достатъчно здрава за правилното взаимодействие на 

душата между учител и дете. Детето е недостатъчно 

вдъхновено за вътрешна дейност. Ако наблюдавате ня-

кой, който се е развил под влиянието на флегматичен 

човек, и проследите хода на живота му в по-късните го-

дини, често ще забележите склонност към мозъчна сла-

бост, лоша циркулация в мозъка или притъпяване на 

мозъчната дейност.  

А сега нека да разгледаме ефектите на сангвиниците 

върху детето – тези, които позволяват на сангвиничната 

им природа да излезе извън контрол. Такъв индивид 

реагира силно на всяко впечатление, но впечатленията 

преминават бързо. Има вътрешен живот, но собствената 

природа на човека се изнася направо в околния свят. 

Децата не могат да се справят с такъв учител, който бър-

за от едно впечатление към друго и не успява да ги сти-

мулира правилно.  

За да събуди достатъчна вътрешна активност в едно 

дете, учителят трябва с любов да задържи детето върху 

едно впечатление за определен период от време. Ако 

наблюдаваме дете, което е израснало под влиянието на 

неконтролирана сангвинична природа, виждаме в по-

късния живот, че има известна липса на жизнена сила – 

живот, който няма сила и съдържание.  

Така, ако имаме способността да го видим (а образо-

ванието зависи от способността за фино възприятие), 

разпознаваме различни типове хора на 40 или 50 години 

от живота им и можем да кажем дали даден човек е бил 

повлиян от темперамента на педагог, който е бил мелан-

холик, флегматик, холерик или сангвиник.“ (26) 
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„Холеричният темперамент на учителя може да бъде 

изразен, когато той излее гнева си. По-късно ще видим 

как учителите могат да се контролират. Нека като за на-

чало приемем, че учителят има нрав, който се изразява в 

силни яростни изблици. Това може да го накара да дейс-

тва или да се държи с детето по начини, произтичащи от 

холеричния темперамент, за които по-късно се съжаля-

ва. Учителят може да прави неща в присъствието на де-

тето, които предизвикват страх (ще се прояви крехката 

природа на детската душа).  

Уплахата на детето може да не трае дълго, но въпреки 

това се вкоренява дълбоко във физическия организъм на 

детето. Холеричен възрастен може да има такъв ефект, 

че детето винаги да се приближава към учителя със 

страх, докато друго дете може да се чувства стресирано. С 

други думи, има много специфичен начин, по който хо-

леричният темперамент действа върху детето… 

Децата възприемат впечатления от всички хора около 

тях със същата интензивност, с която сетивните органи 

възприемат впечатления от околната среда. Начинът, по 

който се движим около децата … се поглъща от тях – те 

са напълно сетивни.  

Можем да кажем, че възрастният вкусва с устата, с 

небцето или езика. Децата обаче усещат вкуса в самите 

дълбини на своя организъм; все едно усещането за вкус е 

разпространено в цялото тяло. Това важи и за другите 

сетива. Ефектите на светлината са свързани вътрешно с 

дихателната система и кръвообращението на детето. То-

ва, което за възрастен е отделно визуално възприятие, 

детето преживява в цялото тяло; и без никакво предва-

рително обмисляне волевите импулси на детето приемат 

формата на рефлекси. Цялото тяло на детето реагира 

рефлексивно на всяко впечатление от околната среда. 
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Това означава, че Духът, душата и тялото на малкото 

дете все още са недиференцирани, все още са вплетени в 

единно цяло. Духът и душата работят в тялото и пряко 

влияят върху процесите на кръвообращението и хранос-

милането. Забележително е колко близо са душата и ме-

таболизмът на едно дете и колко тясно работят заедно. 

Едва по-късно, при смяната на зъбите, душевният еле-

мент се разграничава от метаболизма. Всяка стимулация 

на душата на детето се транскрибира в кръвообращение-

то, дишането и храносмилането. Това означава, че среда-

та на детето влияе върху цялото му тяло. 

И така, когато холеричен учител се доближи до дете и 

избухне в пристъпи на гняв, всичко, направено под това 

влияние – ако учителят не се е научил да се справя с него 

– влиза в душата на детето и пуска корени в тялото. За-

бележителното е, че то потъва в основите на детското 

същество и всичко, вложено по този начин в растящото 

човешко тяло, се появява отново по-късно.  

Точно както едно семе се засажда през есента и се по-

явява отново през пролетта като растение, така каквото 

и да е засадено като семе в дете на 8 или 9 години излиза 

отново при възрастен на 45 или 50. И ние можем да ви-

дим ефектите от темперамента на несдържания учител 

холерик под формата на метаболитни заболявания при 

възрастни или дори много стари хора. 

Ако можехме само да проверим причината, поради 

която този или онзи човек страда от артрит, или защо 

друг има всякакви метаболитни нарушения, лошо хра-

носмилане или подагра, ще има само един отговор: мно-

го от тези неща могат да бъдат приписани на насилни-

ческия темперамент на учителя, който се е занимавал с 

детето в ранна възраст. 

Ако постигнем педагогическо разбиране, като гледаме 

на цялото човешко същество, а не само на детето – което 



 

 

159 

е много по-удобно – става ясно, че образованието играе 

централна роля в хода на човешкия живот. Виждаме 

колко често щастието или нещастието в Духа, душата 

или физическия живот са свързани с образованието на 

човека. Само помислете за това: лекарите са помолени от 

възрастните хора да поправят грешките на техните пре-

подаватели, докато всъщност проблемите са потънали 

толкова дълбоко в човека, че не може да се направи ни-

що повече. Впечатленията върху душата на детето са се 

трансформирали във физически ефекти, а психологи-

ческото взаимодейства с физическото. Знаейки всичко 

това, ние започваме да обръщаме внимание по правил-

ния начин и придобиваме подходяща оценка за методи-

те на преподаване и какво се изисква за жизнеспособно 

образование според самата човешка природа.“ (29) 
 

„… влиянието на меланхоличния учител кара детето 

да потиска душевните импулси. Вместо да ги изрази, 

детето се оттегля навътре. Ако учителят се поддаде на 

меланхоличен темперамент, докато е с деца, това може 

да доведе в по-късния им живот до проблеми с дишането 

и кръвообращението. 

Учителите не трябва да образоват, като имат предвид 

само детството. И лекарите трябва да гледат отвъд спе-

цифичното начало на заболяването към определена въз-

раст, със способността да наблюдават човешкия живот 

като едно свързано цяло. По този начин хората могат да 

видят, че много случаи на сърдечни проблеми между 40 

и 45 години са започнали в резултат на неконтролира-

ния меланхоличен темперамент на учителя.“ (29) 
 

„Учителят, който силно проявява сангвиничния тем-

перамент, е податлив към всякакви впечатления. Когато 

ученик направи бъркотия, учителят гледа на другата 
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страна, вместо да се ядоса. Ученик може да прошепне на 

съсед, а учителят отново да гледа на другата страна. Това 

е типично за сангвиничния темперамент – впечатления-

та идват бързо, но не проникват дълбоко.  

Такъв учител може да извика ученичка, за да зададе 

кратък въпрос; но той не се интересува дълго от нея и 

почти веднага я изпраща обратно на мястото ѝ. Този 

учител е пълен сангвиник. 

Отново, ако погледнем целия човешки живот, можем 

да проследим много случаи на недостатъчна жизненост 

и жажда за живот – което може дори да е патологично – 

до ефектите от неконтролирания сангвиничен темпера-

мент на учителя. Без себепознание сангвиничният тем-

перамент на учителя потиска жизнеността и жаждата за 

живот и отслабва волята, която извира от детето. Тези 

взаимоотношения, разкрити от Духовната наука, ни по-

магат да разберем човешкото същество.“ (29) 

 

Основи на Новата педагогика 
 

Учителя: 
 

„Първото условие за възпитанието на детето е Любов-

та. Искаш ли да възпитаваш детето, ти трябва да го оби-

чаш – нищо повече… 

Когато първите човеци в рая проявиха своето непос-

лушание, Бог ги изпъди в света да копаят, да орат и да 

сеят, но те пак не се поправиха. Като видя, че и с изпъж-

дане светът не се възпита, Бог приложи един от най-

силните методи за възпитанието му, а именно — закона 

на Любовта. Няма сила в света, която може да противо-

действа на Любовта. И най-упоритите духове отстъпват 

пред Любовта. Значи, след като всички методи за  
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възпитанието на човека се оказали слаби и безрезултат-

ни, Бог приложил Любовта като най-мощен метод… 

Следователно, искате ли да възпитавате някого, при-

ложете Любовта като велик фактор, като велика сила в 

света. Да възпитаваш някого, това значи да го обичаш с 

цялото си сърце и душа. Във вашето лице той трябва да 

вижда човек, на когото да се довери напълно, за да при-

еме и приложи всичките ви съвети.“ (30) 
 

„Като цяло децата искат да ги обичат. Когато учителят 

ги обича, те са готови да направят всичко заради него. 

Учителите се изтощават по единствената причина, че 

считат едни ученици за глупави, а други – за умни, а пък 

те трябва да считат всички свои ученици за надарени, да 

гледат благосклонно към тях и да ги обичат. Това е доста 

трудно… 

Когато отида при някое дете, аз участвам в игрите му 

и внимавам какво ми обяснява. Сега при възпитанието 

преждевременно правим децата на старци. А те трябва 

да преживеят детството си. Оставете ги, нека си поиграят 

и да се радват на тези крилати дни. После, човек като 

стане на 10 години, трябва да преживее юношеството, и 

по-нататък – според възрастта… 

В часовете по химия, физика, география, биология и 

математика трябва да се дават нови научни факти, които 

да говорят за духовните основи на Битието и да водят 

към духовен мироглед. Чрез тези науки да се дойде до 

духовната страна на Природата, до целесъобразността и 

съобразителността ѝ. Да се види, че в Природата същест-

вува велика разумност. 

Учителят да не подтиква учениците си да блеснат 

външно, но да насочи вниманието им навътре. Да оцени 

техните заложби и дарби и те сами да се убедят, че чрез 

развитието на това богатство ще имат плодотворен жи-

вот. Учителят е за това – да насочи учениците си към 



 

162 

едно правилно разбиране на живота. 

Учителят да наблюдава по какво се отличават дарови-

тите деца от обикновените, каква е стойката им, жестът и 

поривите. Онези, които не са способни за задълбочено 

учение, от една дадена възраст трябва да усвоят профе-

сия, занаят. На някои Природата е дала по-широк кръг 

на дейност, условия за общо образование, и който е да-

ровит, макар и беден, обществото трябва да му даде въз-

можност да продължи своето образование… 

Ако се отвори училище, в което да се прилагат новите 

методи на възпитание, то децата ще бъдат привикнати 

да наблюдават движението и растежа на дърветата, те-

чението на реките, растежа на цветята. Така те ще видят 

великото и красивото. Могат да ни дадат едно начално 

училище с първите 4 класа, една прогимназия и една 

гимназия – 2 години са достатъчни, за да се видят резул-

татите. Без да се вдига шум, ще се приложи новият ме-

тод, по който може да се възпитава занапред.  

И така, след като се направи опитът, ако е добър, мо-

же да стане общ. Материалът, който ще се изучава, ще 

бъде същият, какъвто е в програмата за всички училища, 

но разликата е, че ще се преподава по нов начин.“ (1) 
 

„Ако възпитателят иска да поправи своя ученик и 

апелира само към неговия ум или сърце, няма да има 

резултат. Но ако говори и на душата му, ще има резулта-

ти.“ (2) 
 

„Някои възпитателни методи, които днес се прилагат, 

не са нищо друго освен дресиране. Вие възпитавате чо-

века при известни условия, но щом бъде поставен при 

други условия, той се проявява пак по старому. Детето не 

че не знае, но прозорчето, през което гледа, е малко. Но 

колкото повече детето расте, толкова прозорчето става 

по-голямо. 



 

 

163 

Възможностите на детето са вътре в него. Бог е наса-

дил новото в човека, и то отвътре. Възпитателят трябва 

да създаде условия за развитие и растеж на онова, което 

е вложено в душата от Бога, а не той сам да насажда нови 

идеи в нея. При съвременното възпитание ние искаме да 

направим детето като нас. Това е грешно. Дайте му под-

тик да развие вложеното в него.  

Ако някой ученик е нервен, нека си остане нервен. 

Онзи, който е тих, оставете го да си бъде тих. Може да го 

накараш да скача, но това е неестествено за него.“ (2) 
 

„Невъзможно е да възпитавате двама души по един и 

същ начин. Колкото хора има на Земята, толкова раз-

лични методи има на възпитание. При възпитанието им 

може да се приложи един и същ принцип, но никога 

един и същ метод. Неуспехът на съвременната култура се 

дължи на това, че възпитателите си служат с един и същ 

метод на възпитание. Това е механично разбиране.  

Че някое дете е направило гримаса, не обръщайте 

внимание. Преди да влезе учителят в стаята, цялата стая 

е в прах. Учителят, като влезе, не проявява недоволство, 

а казва да се отвори за малко прозорецът.  

Първото нещо е да не се обръща внимание, когато де-

цата не мируват. Например, ако едно дете е откраднало 

плодове, учителят да го повика и да му даде цяла торба с 

плодове. Когато работи с децата, човек трябва да има 

голямо търпение. 

Една учителка ми разказа, че когато казала на един 

ученик да стане да разкаже урока, той не поискал да ста-

не. И учителката се разсърдила. А пък аз, ако съм на 

нейно място, ще оставя този ученик, щом не иска да ста-

не; ще кажа на съседния ученик да стане. Ако той не ис-

ка, ще попитам друг ученик да стане и да разкаже. Друг 

път ще попитам онзи ученик, който сега не иска да стане. 
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И ако пак не иска, пак ще го оставя. И след няколко опи-

та той вече ще иска да стане да говори… 

Учителят трябва да гради върху онова, което ученици-

те носят в себе си. Те носят в себе си големи богатства. 

Учителят трябва само да помогне да се открият тези 

богатства. Това трябва да каже учителят на учениците – 

те да разберат, че носят богатства.“ (2) 
 

„Майките трябва да се съобразяват с вкуса на децата 

си, например какви дрешки те обичат да носят, защото 

всяко дете си има свой индивидуален вкус за обличане. 

Ако изопачавате този вътрешен вкус на детето, вие го 

развращавате. Не изопачавайте вкуса на детето, а го ос-

тавете да се развива естествено. 

Новото учение препоръчва, ако имате момченце, да 

не го оставяте да дружи само с момченца, а да дружи и с 

момиченца – това действа отлично. Приятелството на 

добри момченца с момиченца е много добро възпита-

телно средство. Започнете ли да ги отделяте от най-

ранната им възраст, вие ги развращавате, внасяте между 

тях чувства, каквито имат и възрастните.“ (6) 
 

„Детето трябва да започне и с геометрия, и с аритме-

тика, но пак във връзка с живата Природа. Най-напред 

ще участват сетивата – то да разглежда формите и отно-

шенията им като големина и тегло, цвят и звук, ред и 

последователност…  

Ще рисува предметите, които има наоколо. Рисуване-

то ще влезе в геометрията, т.е. ще дойде като следствие 

при наблюдаване реда на нещата. С боите после. 

Ако бях учител, щях да поставя едно момиче с едно 

момче на чин… Или може да седнат момичетата отпред, 

а момчетата – отзад, и никога не трябва да се нареждат 

момичетата отзад… 
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Учителят трябва да настани децата с усмихнати лица 

така, че песимистичните да ги гледат.  

Има деца, на които учителят не може да се сърди – 

когато се усмихне детето, изменя се и неговото настрое-

ние, защото има нещо магическо в тях. Заради щастли-

вите, заради любимите деца учителят прощава и на ос-

таналите. Самите ученици са предметно учение за учи-

теля и той постоянно се учи от тях.“ (1) 

 

„Човек не трябва да се учи с цел да се прехранва. Зна-

нието е необходимо за човешкото развитие, а не за прех-

раната. Човек трябва да обича знанието, а не да гледа на 

него като професия. Гледа ли на знанието като условие 

за прехрана, човек постепенно се изражда. Приеме ли го 

с Любов, той се повдига. Това трябва да се приложи при 

възпитанието.“ (2) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Рано или късно хората ще разберат, че социалният 

напредък е възможен само ако възпитанието бъде поста-

вено на здрава основа.“ (12) 
 

„Ние трябва да проникнем цялото наше възпитание с 

чувството: „Срещу нас е човекът, който бива създаван, но 

той е продължение на онова, което се е разиграло в ду-

ховния свят, преди човекът да бъде роден или заченат…” 

Ако не придобиете това, което ще ви накара да гледа-

те на всеки човек като на космическа загадка, ще можете 

да постигнете само чувството да смятате всеки човек за 

един механизъм. А предизвикването на чувството, че 

човекът е само един механизъм, би било причина за ги-

белта на земната култура. И обратното – изгревът на 
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земната култура може да бъде търсен в проникването на 

нашия педагогически импулс с усещането за космичес-

кото значение на целия човек.“ (10) 
 

„Трябва да проникнем цялото обучение с художествен 

елемент. Затова още от самото начало трябва да отдадем 

голямо значение на това да култивираме художественото 

в детето… Следователно започваме по най-простия на-

чин с рисуването с линии с цветове. Но започваме и с 

музикалното, така че детето от самото начало да свикне 

да борави с някакъв инструмент, за да бъде оживено ху-

дожественото чувство в него… 

Нашата задача в методиката ще бъде тази – да анга-

жираме винаги целия човек. Не бихме могли да го пра-

вим, ако не насочим вниманието си към развиването на 

заложения в човека художествен усет. Така ще развием и 

за по-нататъшния му живот склонност да проявява ин-

терес към целия свят с цялото си същество.  

Основната грешка досега винаги е била тази, че хора-

та са се поставяли в света само с главата си, a останалата 

част само са влачели след себе си. И следствието е, че 

сега другите части следват животинските си импулси… 

Но не става въпрос само за това, че трябва да се кул-

тивира и художественото, а за това, че целостта на обу-

чението трябва да се изведе от художественото. Цялата 

методика трябва да се потопи в художественото. Възпи-

танието и обучението трябва да се превърнат в истинско 

изкуство.  

Знанието трябва да стои само в основата. 

Така от елемента на рисуването ние ще изведем най-

напред писмените форми на буквите, след това – печат-

ните форми. Ще изградим четенето върху рисуването. 

По този начин ще видите, че така задействаме една 

струна, с която детската душа иска да е в съзвучие…“ (10) 
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„Ако успеете да пробудите у детето чувство на прекло-

нение и страхопочитание, ако съумеете да извисите ду-

шата му с това, което най-общо означаваме като „молит-

вено настроение“, тогава тези представи остават живи 

чак до дълбока старост и се превръщат в чудната способ-

ност, която ни позволява да благославяме.  

Възрастните хора, съхранили от детството навика да 

се молят, имат силата да благославят!“ (12) 

 

„Ако например учителят по религия се съгласеше по-

някога да взема нещо от областта на другите предмети, 

ако например в обучението по религия би обяснил на 

детето парната машина – като направи връзка с нещо 

астрономическо или съвсем светско – или друго подоб-

но, самият факт, че това го прави учителят по религия, 

би имал огромно значение за съзнанието на подраства-

щите деца… 

Не бива да си мислим педантично: „Сега преподаваш 

география или история и въобще не трябва да те е грижа 

за останалото.“ – Не. Когато обясняваме на детето, че 

думата „диван“ е дошла от Ориента по време на кръсто-

носните походи, трябва да видим как в урока по история 

можем да включим нещо относно производствения про-

цес при дивана. След това ще преминем към други мебе-

ли, които са по-западноевропейски, следователно от 

т.нар. предмет на обучение ще извлечем нещо съвсем 

различно. 

Това ще се отрази много благотворно върху подраст-

ващото дете именно от методично-дидактическа гледна 

точка, защото преминаването от едно нещо към друго – 

но така, че едното да е във връзка с другото – е най-

благотворно за развитието на Духа и душата, а дори и на 

тялото. Защото можем да кажем:  
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Едно дете, за радост на което в часовете по история 

неочаквано се разказва за производството на дивани, а 

оттам дори може би и за ориенталските шарки на кили-

мите, но по такъв начин, че детето наистина да добие 

обща представа, ще има по-добро храносмилане от друго 

дете, което след часа по френски просто има час по гео-

метрия. Първото ще бъде по-здраво и физически. 

Така ние можем да осигуряваме по-добра вътрешна 

хигиена на обучението. И без това сега повечето хора 

имат какви ли не проблеми с храносмилането, физичес-

ки смущения, които много пъти се дължат на неестест-

веното ни обучение, тъй като с преподаването не можем 

да се адаптираме към това, което изисква животът... 

И ако някога някой реши да изследва културно-

исторически връзката на женските болести с дидактика-

та на висшето девическо обучение, от това ще се получи 

интересна глава на книга… Преди всичко трябва да се 

знае, че човекът е едно сложно същество, и онова, което 

искаме да култивираме в него, най-напред трябва да бъ-

де многократно подготвено… 

И ако през първия период, когато детето дойде в учи-

лище, до 9-тата година става въпрос предимно за това да 

се потопим изцяло в човешката природа и да възпитава-

ме и обучаваме, изхождайки от нея, при изработването 

на учебната програма от 13-тата до 15-тата година основ-

ното е ние като обучаващи и преподаващи да сме пото-

пени изцяло в живота, да изпитваме интерес и симпатия 

към живота, да обучаваме, изхождайки от живота.“ (10) 
 

„… трябва да се научим да сме готови в подходящите 

моменти да свържем определени аспекти от уроците с 

неща от живота. Най-важната връзка, която можем да 

установим, е тази с човека. Никога не трябва да пропус-

каме възможност за осъществяване на тази връзка.  
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Всяка ситуация – било то по време на обсъждане на 

животно, растение или феномена на топлината –

предоставя възможност, без да изпускаме от поглед те-

мата, без да отклоняваме учениците от нея, да се свър-

жем с човешкото същество. Всъщност какво ни пречи, 

когато говорим за явлението затопляне, да споменем и 

треската? Какво ни пречи, когато говорим за еластични 

топки във физиката, да споменем и явлението повръща-

не – процес, подобен на отблъскването при еластичните 

топки? Обратно, какво ни пречи по време на урока за 

рефлексите в човешкия организъм да споменем просто-

то явление отблъскване в еластичните топки и т.н.? 

Такива връзки с живота като цяло могат да се устано-

вят още в по-ниските класове, децата могат постепенно 

да свикнат да виждат човека като съвкупност от всички 

земни явления.  

Когато преподаваме природните явления, които са 

извън човешкото същество, те винаги ще бъдат забраве-

ни. Когато, от друга страна, ги свържем с човека, когато 

разглеждаме съответните явления в човека, ще забеле-

жим друга тенденция: че наистина е невъзможно да се 

разглежда нещо, което е свързано с човека, без чувства. 

Не можем да опишем функциите на ухото или сърцето, 

без да предизвикаме чувства у децата. Свързвайки вън-

шния свят с човешкото същество, ние винаги стимули-

раме неговите чувства – и това е толкова важно.“ (26) 
 

„Момчетата и момичетата не трябва да се разделят. 

Ние ги делим само заради общественото мнение. Създа-

вали се били любовни връзки – не трябва да се трево-

жим от това, но ни се сърдят. Когато учителят има авто-

ритет, обучението не страда от тези връзки. 

От учители-специалисти се нуждаем за обучението по 

изкуствата, които въздействат върху волята, а също и за 
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езиковото обучение. Художествените предмети са за 

специалисти. Класният ръководител работи преди всич-

ко като общ учител. Чрез своето общо обучение въздейс-

тва особено върху интелекта... Върху волята действат 

изкуствата: гимнастика, евритмия, рисуване. 

Учителят върви с учениците до края. След последния 

клас той започва отново с първокласниците.“ (13) 
 

„… в образователната система, култивирана във Вал-

дорфското училище, центърът на тежестта е в учителите 

и техните редовни срещи, защото цялото училище е за-

мислено като един жив и проникнат от Духа организъм… 

Всичко протича заедно в срещите на учителите, къде-

то практически съвети, базирани на действителния пре-

подавателски опит, се дават и получават свободно. Чрез 

учителския колектив се прави истински опит да се съз-

даде своеобразна душа за целия училищен организъм. И 

така учителят в 1-ви клас ще знае, че учителят в 6-ти 

клас има дете, което е изостанало по един или друг на-

чин, или друго, което може да е особено надарено.  

Такъв общ интерес и споделено знание оказват пло-

дотворно влияние. Цялото учителско тяло, обединено по 

този начин, ще преживее цялото училище като единство. 

Тогава общ ентусиазъм ще проникне в училището, но и 

желание да споделим всичките му мъки и грижи.  

Целият учителски състав ще носи всичко, което тряб-

ва да се носи, особено по отношение на морални и рели-

гиозни въпроси, но също и по въпроси от познавателен 

характер. По този начин различните колеги научават и 

как един конкретен предмет, преподаван от един от учи-

телите, влияе на съвсем различен предмет, преподаван 

от друг учител. Както в случая на човешкия организъм 

не е безразлично дали стомахът е добре настроен към 

главата, така и в училище не е без значение дали един 
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урок от 9 до 10 ч. сутринта, даден на 3-ти клас, е правил-

но свързан с урока от 11 до 12 ч. в 8-ми клас.  

Това е доста радикално и крайно, разбира се. Нещата 

не се случват съвсем така, но се представят така, защото 

отговарят по същество на реалността.“ (19) 
 

„Все пак е добре учителите да знаят, че си сътрудни-

чат като партньори, че децата дължат здравословното 

изкачване на телесните си течности – което е от същест-

вено значение по време на мисловен урок като история – 

на урока по пеене или евритмия от предишния ден. Мо-

жем само да се възползваме от такъв цялостен преглед 

на образованието, който да ни насърчи, ако възникне 

проблем, да си сътрудничим с колегите. Ще открием, че 

можем да се съветваме, ако, например като учител по 

история, мога да обсъждам дете с учителя по музика. Ако 

тази консултация се проведе по дидактичен, рутинен 

начин, няма да се случи нищо.  

Положителни резултати ще бъдат постигнати само 

когато от цялостния преглед почувстваме желание да 

обсъдим проблем с колега. Тогава можем да сме убедени, 

че когато учителят по физика забележи проблем и го 

обсъди с учителя по пеене, проблемът ще бъде намален 

или решен, когато се предприемат подходящи стъпки в 

пеенето. Учителят по пеене ще знае по-добре какво да 

прави от учителя по физика и ще му е благодарен, че е 

обърнал внимание на проблема.  

Само така ще установим ползотворно сътрудничество 

като учители. Само по този начин ще можем да разгле-

даме цялостното човешко същество.“ (26) 
 

„По същество нашите уроци се състоят от две взаимо-

действащи си части: Първо, инструктираме, увещаваме 

децата да участват, да използват уменията си, да бъдат 
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физически активни. Независимо дали е в евритмията, 

музиката, физическото възпитание, дори писането или 

механичните процеси в аритметиката – ние се опитваме 

да породим активност. А другата част от нашите уроци е 

свързана със съзерцание. Тук молим децата да мислят, 

да обмислят нещата, които им казваме. 

Въпреки че тези два аспекта винаги си взаимодейст-

ват, те са коренно различни. Обикновено не се оценява 

колко много учителят по мисловен предмет като история 

дължи на свой колега, който е по-загрижен за уменията 

и способностите.  

Концентрирането само върху мисълта води децата 

към закърнял, прозаичен живот на възрастни, с тенден-

ция към скука. Те ще имат повърхностен поглед върху 

живота, няма да са склонни да наблюдават точно, няма 

да обръщат внимание на събитията около тях. Децата, 

които са обучавани предимно в мислене, стават вцепе-

нени, объркани възрастни. Като учители по мисловните 

предмети ние наистина дължим много на учителите по 

ръчен труд, музика и евритмия. Можем да стигнем тол-

кова далеч, че да кажем, че учителят по история работи 

благодарение на учителя по музика или пеене и обрат-

ното – учителите по пеене и музика работят благодаре-

ние на мисловните елементи в историята и т.н.“ (26) 
 

„Дори учителите са приели лозунга: „Ученето трябва 

да е удоволствие за децата.“ – Ние не приемаме за лошо, 

когато подобно нещо се каже от лаици, имащи добри 

намерения. Но трябва да се отхвърля категорично, кога-

то се предава от професионалисти! Защото е добре да си 

спомните педагогическата реалност и след това да об-

мислите някои неща, които са трудни за преодоляване от 

децата, и да се запитате какво можете да направите вие 

като учител, за да бъде всичко истинска радост за тях.  
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Или помислете за някои склонности при децата и се 

запитайте: „Има ли такова дете в училище, което от сут-

рин до вечер да изпита само радост, радост, радост?“ Не 

може да се получи, това е един от онези лозунги, произ-

ведени от хора, които стоят извън реалността на нещата. 

Факт е, че някои неща няма да бъдат приятни за децата, 

но въпреки това ще трябва да ги изпитат.  

Ако например учителят доставя на детето само удо-

волствие, то не би могло да развие чувство за дълг, което 

може да се придобие само ако се научим да преодолява-

ме себе си. Нямаше да има никаква полза от това.  

Така че това не е целта. Смисълът е съвсем друг, а 

именно: чрез нашето педагогическо изкуство да спече-

лим любовта на децата толкова силно, че под наше ръ-

ководство те да правят неща, които не е задължително да 

доставят удоволствие, неща, които дори могат да бъдат 

неприятни и дори да причинят малко болка. Затова 

трябва да кажем: ако правилният вид любов се пренесе в 

преподаването, ако успеем да събудим правилния вид 

любов у децата, тогава в тях ще се развие повече от ра-

дост и удоволствие – те ще развият преданост към учи-

теля и тогава ще се почувстват съвсем различно. Тогава 

те ще почувстват: „Има много трудни неща, но за този 

или онзи учител ще направя и трудните неща.“ (19) 
 

„Всичко, което правя като учител на дете през годи-

ните на обучение, ще потъне дълбоко във физическата, 

психологическата и духовната му природа. Каквото и да 

направя, което да посее семе в началото на живота, по 

някакъв начин ще продължи да живее и работи десети-

летия под повърхността, появявайки се отново по забе-

лежителни начини много години по-късно...“ (29) 
 

„Най-голямата трудност е тази, че дори и най-

идеалният възпитателен метод не бива да откъсва човека 
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от живота. Човекът не е нещо абстрактно, което може да 

бъде сглобено в завършен вид; човекът е дете на опреде-

лени родители. Той израства в определени социални 

условия. След като е бил отгледан и възпитан, той трябва 

да се върне обратно в тези социални условия.  

Виждате ли, ако вие желаете да възпитате едно дете 

така, че абсолютно да отговаря на идеала за 14-15-

годишна възраст, то може да бъде идеално, но детето 

няма да си намери място в днешния живот, няма да знае 

откъде да започне. Така че въпросът не се свежда просто 

до осъществяването на един идеал и във Валдорфското 

училище, а става дума за това детето да бъде възпитава-

но така, че винаги да бъде в състояние да установи връз-

ка с днешния живот, с днешния социален ред.  

Няма полза, ако кажем: „Този социален ред е лош!“ – 

Лош или добър, трябва да живеем в него и не можем то-

ку-така да откъсваме децата от този социален ред.“ (9) 
 

„Повечето грешки в областта на възпитанието се дъл-

жат на незнание.“ (12) 

 

Окованата образователна система 
 

Учителя: 
 

„При сегашните условия е трудно да се прилагат но-

вите методи на възпитание. Да се прилагат нови методи 

при сегашното възпитание е все едно да се кърпи стара 

дреха с нова кръпка – дупката става още по-голяма.“ (6) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Ако хвърлим поглед назад към учебните програми, 

издадени преди относително не много време, преди  
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50-60 години, ще видим, че те са сравнително кратки. В 

тях с няколко кратки изречения се дава онова, което 

трябва да се прави всяка учебна година по един или друг 

учебен предмет. Учебните програми са били най-много 

2-3-4 страници. В онези времена всичко останало се е 

предоставяло на самото педагогическо-дидактическо 

обучение, което се е стремяло да импулсира от своите 

предпоставки и от силите в учителите онова, което е 

трябвало да се прави с образователните програми.  

Днес нещата вече не стоят така. В днешно време прог-

рамата за средните училища е набъбнала в цяла книга, 

най-отгоре на която пише „ведомствена книга“. И в нея 

се съдържа не само онова, което се изисква, но има и 

всевъзможни указания как то трябва да се прави в учи-

лищата. Това означава, че през последните десетилетия 

се върви към това – педагогиката да бъде погълната от 

държавното законодателство... 

Социалистическите водачи подсъзнателно се стремят 

съвсем решително към това и макар че и до днес се сра-

муват да го заявят открито, то несъмнено е заседнало в 

подсъзнанието им – техният идеал е да ограничат в ди-

рективи онова, което до неотдавна беше свободно в об-

ластта на педагогиката. Затова ние тук, които искаме да 

предпазим възпитателното и образователното дело от 

ленинската гибел, която би могла да обхване и Средна 

Европа, трябва да подходим към учебната програма по 

съвсем различен начин...“ (10) 
 

„… какво представлява „социалистическата образова-

телна програма“? Според нея децата трябва да се отнасят 

помежду си така, както и възрастните. Но това е най-

погрешното, което може да се измисли в областта на 

възпитанието. Ние трябва да сме наясно, че душевните и 

физическите сили на детето са в процес на развитие и 
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като цяло се различават съществено от силите и отноше-

нията, които са валидни при ежедневното общуване на 

възрастните. Накратко, преподаването и възпитанието 

трябва да се обърнат към по-дълбоката човешка приро-

да, иначе те няма да постигнат нищо.“ (12) 
 

„Това, което толкова много вреди на хората, често е 

резултат от тяхното обучение по аритметика. Начинът, 

по който се учим да правим аритметика, обикновено 

противоречи на човешката природа. Всичко, което се 

появява при много хора днес като склонност към мате-

риализъм, по същество е резултат от неправилно обуче-

ние по аритметика около 9-годишна възраст.  

Друго нещо, което е толкова разрушително за по-

късното развитие на душата при много хора, е, че те за-

почват да разсъждават твърде рано и ние им представя-

ме материала, за да учат по начин, за който те все още не 

са достатъчно зрели. Те приемат голям брой предвари-

телно определени преценки, които след това продължа-

ват да им влияят… Когато идеите се свързват една с дру-

га в нас, когато се струпват и ние тичаме след тях, тогава 

в мисленето си сме под техен контрол и вече нямаме 

власт над себе си. Чрез образованието трябва да предпа-

зим хората от това да позволят на тези асоциации да 

вземат надмощие над волята.“ (23) 
 

Развиване на фантазията 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„През последните години на основното образование 

трябва да апелираме именно към силите на фантазията. 

Трябва да подпомагаме най-вече общата интелигентност 
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на 7-годишното дете, което се учи да пише и да чете, а не 

да насърчаваме неговите разсъдъчни способности, които 

се проявяват едва след 12-тата година. Накратко: през 

този възрастов период следва да насърчаваме фантазия-

та, а не разсъдъчните способности. Пробуждайки детска-

та фантазия, ние правим възможно усвояването, при-

мерно, на историята и географията… 

Цялото обучение, що се отнася до геометрията и 

аритметиката, също трябва да се обърне към фантазията. 

И ние апелираме към фантазията най-вече тогава, кога-

то се стремим … да направим една повърхност разбирае-

ма не само за разума, но и за детската фантазия, така че 

детето самостоятелно да я насочи към геометрията и 

аритметиката. Ето защо на една от последните си лекции 

казах, че винаги се учудвам от факта, че никой досега не 

се е опитал да обясни питагоровата теорема примерно по 

следния начин: „Нека да приемем, че тук имаме 3 деца. 

Едното от тях трябва да издуха толкова много пясък, че 

да покрие с него един от квадратите; второто дете трябва 

да издуха толкова пясък, че да покрие с него втория 

квадрат, а третото дете съответно да покрие най-малкия 

квадрат.“ 

Ще подпомогнем фантазията на детето, ако му кажем: 

„Голямата повърхност трябва да бъде покрита с такова 

количество пясък, което да е равно на пясъка, необходим 

за покриването на по-малката и на най-малката.“ – Тук в 

съображение идва не математическата точност, а обра-

зите на фантазията.  

Сега детето може да проследи трите повърхности, 

движено от силите на своята фантазия. То би вникнало в 

питагоровата теорема с помощта на издухания пясък, 

който покрива съответните квадрати. Естествено, това не 

може да се наблюдава в действителност, но така или 

иначе детската фантазия е заинтригувана. 



 

178 

Непрекъснато следва да имаме предвид, особено в та-

зи възраст, че всичко, което учителят дава на детето, 

трябва да се стреми към форми, които подхранват фан-

тазията. Учителят трябва сам да изживее учебната мате-

рия и да я проникне с фантазия. А това е възможно само 

ако я изпълни със своята емоционално наситена воля. 

Понякога последиците от този подход са забележителни 

дори и в по-късната възраст.  

Обаче най-същественото в последните години на ос-

новното образование е да се подсили съвместният живот 

– вътрешната свързаност между учител и ученици.  

Не може да бъде добър преподавател този, който не 

полага постоянни усилия, за да поддържа полета на сво-

ята фантазия там, където с нейна помощ учебните пред-

мети трябва да добиват все нови и нови форми. Защото в 

действителност всичко онова, което веднъж е подготвено 

с въображение и фантазия, и след години бъде поднесе-

но в същия вид, остава сковано и сухо. Фантазията тряб-

ва да бъде непрекъснато обновявана, в противен случай 

нейните творения губят всякаква стойност. 

Всичко това обаче хвърля ясна светлина върху начи-

на, по който учителят трябва да изгражда своята лич-

ност. Нито за миг от своя живот той не бива да си позво-

лява отпускане или досада.  

Има две несъвместими понятия в живота: учителско-

то призвание и педантизма. И ако някога те все пак се 

съчетаят в едно цяло, това означава много по-големи 

нещастия, отколкото обикновено можем да си предста-

вим. Аз изобщо не допускам, скъпи мои приятели, че 

някой би могъл да приеме абсурдното съчетание между 

учителското призвание и педантизма! 

Добре разбирате, че съществува вътрешен морал на 

преподаването, вътрешен императив на преподавателя. 
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Един истински категоричен императив за учителя! Този 

категоричен императив е следният: „Поддържай своята 

фантазия жива! И ако усетиш, че дори за миг ставаш 

педант, замисли се върху следното: „За другите хора пе-

дантизмът е само една негативна черта, обаче за мен той 

е нещо неморално!“ – Да, тъкмо от този принцип следва 

да се ръководи учителят! В противен случай, скъпи мои 

приятели, нека той потърси други професии, за да при-

ложи своите знания и умения. Естествено, в живота съв-

сем не е лесно да се постигне това съвършенство, но така 

или иначе идеалът трябва да бъде посочен.“ (12) 

 

„Безкрайното препитване на ученика за разбиращи се 

от само себе си неща с цел поддържане на нагледното 

преподаване означава над цялото обучение да се разп-

ростре отегчение, каквото не бива да има при него. И 

тогава от обучението се отнема точно онова, което под-

чертах като изключително необходимо в края на пре-

дишната лекция – развиването у възпитаниците на спо-

собността да фантазират. 

Ако с цел нагледност обсъждате с питомника си фор-

мата на някаква тенджера просто като сравнение, вие ще 

навредите на фантазията му. Когато обсъждате с него 

формите на гръцка ваза и го оставите от разбирането на 

формите при гръцката ваза сам да извлече душевните 

сили за разбирането и на една обикновена тенджера, ще 

направите нещо много по-добро от онова, което днес 

често прави нагледното обучение. Защото това нагледно 

обучение често се оказва убийствено точно за фантазия-

та. И в часовете няма да е лесно именно по тази причина 

да оставите някои неща неизказани, така че това да е 

повод за детето да продължи да се занимава душевно с 

това, което е възприело в часа.  
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Въобще не е добре в училище всичко да се обяснява 

до последната запетайка. Тогава детето си тръгва за 

вкъщи с усещането, че вече е научило всичко, и се зани-

мава с глупости. Но ако накарате фантазията на детето 

да покълне, то ще остане приковано от онова, което сте 

му предложили в часовете, и ще прави по-малко щуро-

тии. Фактът, че в днешно време децата ни са такива па-

костници, се дължи на това, че им предлагаме твърде 

много погрешно нагледно обучение и прекалено малко 

обучение за волята и чувствата.“ (10) 
 

Развиване на паметта 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Нека сега вземем обратния случай – не претоварване 

на паметта, а обратното. Имам предвид съвременните 

учители, които може би препоръчват никога да не се 

напряга паметта на учениците и които следователно на-

пълно пропускат култивирането и обучението на памет-

та в своето преподаване…  

Ако човек пренебрегне тренирането на паметта, ще 

забележи и физически симптоми при децата… Просле-

дявайки такъв случай, можем да забележим, че пренеб-

регването на тренирането на паметта отслабва способ-

ността на физическото тяло да абсорбира храна в раз-

лични органи. Ако паметта не се стимулира достатъчно, 

стомахът реагира, като не отделя достатъчно киселини 

или отделените киселини не са достатъчни за правилно-

то храносмилане. Тази тенденция ще се разпространи 

върху целия организъм и способността за усвояване на 

необходимите вещества намалява. След много години 

човек може да открие, че физическото тяло на такъв  
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човек е винаги гладно, но не може да функционира пра-

вилно, органично погледнато. Такъв човек има склон-

ност към белодробни и сродни заболявания.  

Всяко образование, основано на истинско познание за 

човека, няма да се отклони в „никога-никога“ на неясна 

духовност, а непрекъснато ще наблюдава целия човек, 

обхващащ Духа, душата и тялото. Това е абсолютно не-

обходимо за изкуството на образованието.“ (20) 
 

„Забележете колко различна памет имат бледите деца 

в сравнение с децата, които имат хубави розови бузи, 

или колко различни по отношение на паметта са раз-

личните човешки раси. Всичко от този род зависи от де-

ликатната организация и процесите на метаболизма. 

Ние можем например да укрепим паметта на едно бледо 

дете, ако като учители сме в състояние да се погрижим 

то да получи здрав сън, така че деликатните процеси в 

неговия метаболизъм да получат повече стимулация.  

Друг начин за подпомагане на паметта му би бил да 

му осигурим ритъм в нашето преподаване между просто 

слушане и самостоятелна работа.  

Нека предположим, че оставите детето да слуша 

твърде много. То може да успее да възприеме и да разбе-

ре, защото диша през цялото време и следователно под-

държа мозъчната си течност в движение. Но волята на 

детето няма да бъде достатъчно проявена. Тя, както зна-

ете, е свързана с метаболизма. Така че, ако оставите де-

тето да придобие твърде много навика да гледа и слуша, 

без да го оставите да върши достатъчно работа само, ня-

ма да можете да го образовате и научите добре, защото 

вътрешната асимилация е свързана с метаболизма и во-

лята, а така волята не е достатъчно активна. Затова тряб-

ва да намерите правилния ритъм между слушане или 

гледане и индивидуална работа.“ (19) 
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„Като начало позволете ми да насоча вниманието ви 

към многото погрешни идеи, които са актуални по от-

ношение на човешкото същество. Особено учителите са 

убедени, че това, което преподаваме – било то чрез визу-

ално възприятие, истории или дейности, ще повиши 

уменията, идеите и концепциите на децата, ще засили 

техните чувства и това развитие и укрепване ще бъде 

активно през целия живот на децата. Но това не е вярно. 

Нека продължим с пример: ние даваме на децата опре-

делени идеи и мисловни образи – в урок по история, по 

история на литературата, по математика или по геогра-

фия, като предполагаме, че те ще ги запазят като трайно 

притежание.  

Обикновено се приема, че такива концепции се спус-

кат някъде в по-ниските области на душата, в под- или 

несъзнаваните сфери, и че там те остават по един или 

друг начин, за да бъдат използвани винаги, когато въз-

никне ситуация. „Това е функцията на паметта“ – така 

казват. Но това предположение не е вярно. Представите, 

мисловните образи, които произвеждаме в децата и кои-

то те усъвършенстват и развиват с наша помощ, веднага 

се променят, когато децата се занимават с други неща 

след урока. По никакъв начин една концепция не плува 

в несъзнаваното в първоначалната си форма, за да бъде 

извикана на случаен принцип. Това със сигурност не е 

така… 

Процесът, чрез който децата по-късно си спомнят, е 

доста различен от това, което обикновено се приема… 

Когато възприемаме нещо, когато в случая на децата 

насочваме душевната им дейност към някакъв външен 

обект и развиваме с тях идея или концепция, дейността 

със сигурност ще бъде собствена на децата; те са заети, 

работят с идеята или концепцията. Наричаме този про-



 

 

183 

цес възприятие. Когато децата си спомнят нещо, се 

включва същият процес, но вече е насочен навътре. Не-

що се случва в децата. Децата работят, развиват нещо по 

същия начин, както при възприемането на външен 

обект. Тези вътрешни процеси, които продължават, ко-

гато първоначалните умствени образи на възприятие 

вече не присъстват директно, са изключително сложни. 

Много е трудно да се опише във всеки конкретен случай 

как умственият образ се подготвя да се свърже отново с 

човешкото същество, за да се появи като памет, така че 

образът да може отново да бъде възприет, този път като 

вътрешно събитие. Но когато си спомняме, ние наистина 

възприемаме вътрешните събития по същия начин, по 

който възприемаме външните обекти.  

Наистина не е толкова важно да имате точни позна-

ния за тези процеси. Трябва да сме наясно с нещо друго. 

Трябва да знаем, че продължаващите ефекти на умстве-

ните образи и идеи, които по-късно възникват в паметта, 

всъщност се случват в сферата на нашите чувства. Това е 

нашият живот на чувства с неговите радости, болки, удо-

волствия, неудоволствия, напрежение и релаксация – 

това е действителното средство за трайните качества на 

идеите и умствените образи, които можем да си припом-

ним на по-късен етап. Нашите умствени образи се про-

менят във вълнения на чувства и именно тези вълнения 

на чувства ние по-късно възприемаме и те ни позволяват 

да си спомним.  

За нас е важно да разберем този процес, защото тряб-

ва да му обърнем специално внимание в образованието. 

Ако в съответствие с убежденията на повечето учители 

днес просто представяме на децата неща, които да гле-

дат, да бъдат точно възприети от сетивата, ние не им да-

ваме нищо, което да им помогне да запомнят по-късно в 
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живота. Паметта им обаче ще се подобри значително, 

ако вложим чувство в думите си, ако преподаваме с топ-

лота, ако подправим уроците си с възможността да поз-

волим на децата да изпитат съответните емоции, ако ги 

накараме да се усмихнат или да се почувстват тъжни, ако 

се стремим да отидем отвъд чисто интелектуалните ас-

пекти към живота на чувствата… 

Добавяме напрежение, очакване и релаксация, които 

ще проникнат и ще помогнат на мисловния процес.  

Никога не подценявайте ефекта на неизвестното или 

полуизвестното. Ефектът от тях върху усещането е изк-

лючително важен. Ако към края на урока кажем: „И утре 

ще направим това...“ – децата не трябва да знаят нищо за 

„това“ – очакването и любопитството им все пак ще бъ-

дат събудени. Ако например съм преподавал свойствата 

на квадрата преди тези на триъгълника и завърша урока, 

като кажа: „Утре ще учим за триъгълника“, децата все 

още не знаят нищо за триъгълника, но този факт пре-

дизвиква известно напрежение, очакване за това, което 

предстои, очакване с нетърпение за урока на следващия 

ден… Трябва да използваме неизвестното или полуиз-

вестното, за да улесним усилията на децата да вписват 

детайлите в цялото. Наистина не трябва да пренебрегва-

ме подобни неща.“ (26) 
 

„За запомнянето на органичните природни форми, на 

животински и растителни форми, ще спомогнете много, 

ако опитате да скицирате в рисунка характерните особе-

ности. Ако при растителните и животински форми оста-

вите децата да запомнят карикатурата, направена с вкус, 

по този заобиколен път те ще могат да запомнят и оста-

налото. Така би могла да се запомни една мишка. 

Има и друга възможност за възприемането на форми-

те. Дайте възможност на детето онова, което не може да 
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запомни отвън, да запомни отвътре. Например детето не 

може да разбере един паралелепипед – тяло, ограничено 

от 6 страни. То не може да го запомни.  

Кажете му: „Представи си, че си едно съвсем мъничко 

джудже, което е влязло там. Ти стоиш там като в стая.“ – 

Оставете го да възприеме отвътре онова, което не може 

да разбере отвън. То може това. Но тези неща трябва 

често да се повтарят с детето. При форми, подобни на 

минералите, това може да се постигне относително лес-

но. Вече става по-сложно, когато се касае за възприема-

нето на цветовете или други качества на минерала. Тога-

ва накарайте детето да си представи малкото като нещо 

голямо. Т.е. то трябва често да си представя някакъв ма-

лък жълт кристал като огромно кристално тяло.“ (13) 
 

Опасността от  
претоварването на паметта 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Не е добре да се претоварва паметта на детето. Из-

хождайки от абстракцията, това може да бъде разбрано 

от всеки. Но много по-трудно е да бъде видяно какво оз-

начава претоварването на паметта за живота на човека: а 

именно, че в по-късните години от живота можем да 

наблюдаваме в човека ревматизъм, подагра.  

За жалост, медицинското наблюдение не се простира 

върху хода на целия човешки живот. Можем да наблю-

даваме много хора с ревматизъм, с подагра, без да е има-

ло никакви предпоставки за тях. Налице е била само ед-

на много слаба предпоставка, предизвикана може би 

тъкмо поради това, че паметта е била твърде силно  



 

186 

обременявана, че човекът е трябвало твърде много да си 

спомня. Но паметта също така не трябва да остава и 

твърде слабо натоварена, защото тогава – и по-точно 

между 16-тата и 24-тата година – много лесно възникват 

лабилни състояния във физическия организъм.“ (9) 
 

„Всичко, което ускорява растежните процеси в човека, 

е свързано по един или друг начин с паметта. Работата е 

там, че ако претоварим паметта, създаваме условия за 

физически слаби, източени на височина човешки тела. 

Докато прекомерното ангажиране на фантазията забавя 

растежа на човешкия организъм. Паметта и фантазията 

се намират в една дълбока и тайнствена връзка с рас-

тежните сили на човека, която не бива да изпускаме от 

нашето внимание. 

Още в началото на учебната година учителят трябва 

да има верен поглед за душевното и телесното състояние 

на своите ученици, да отчита промените в хода на всеки 

възрастов период, особено що се отнася до 9-тата и 12-

тата година. Той трябва – ако ми позволите този израз – 

да организира едно „ревю“ и да установи как изглеждат 

неговите деца. В края на учебната година той трябва да 

повтори „ревюто“, за да отчете евентуалните промени.  

Много вероятно е да забележи как едно дете се е раз-

вивало „нормално“, как друго е „изостанало“ и т.н. И 

тогава той ще се запита: „Как да организирам обучение-

то през следващата учебна година така, че фантазията и 

паметта да са подходящо застъпени, за да направя нещо 

срещу аномалията?“ 

Виждате колко важно е учениците да бъдат в ръцете 

на един и същ учител и какво безумие е всяка година 

децата да сменят своя учител.  

В началото на всяка учебна година, както и в началото 

на всеки възрастов период (7, 9, 12 години), учителят 
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започва да опознава учениците си. Той добре различава 

групите на фантазиращите и на запаметяващите деца – 

едните са разпилени, другите забелязват всичко. Двете 

„ревюта" ще ви улеснят извънредно много. Обаче към 

външното наблюдение трябва да се прибави и едно вни-

мателно проучване на самата фантазия, на самата памет, 

което ще ни подскаже дали детето не е застрашено от 

прекомерно бързо израстване (при подчертано добри 

паметови възможности) или има опасност да остане с по-

нисък ръст (ако преобладава фантазията).“ (12) 

 

Учебната програма 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Когато бавно развивате всичко интелектуално от ар-

тистичното, тоест от цялото човешко същество, вие също 

ще развиете цялото човешко същество – хора с истинска 

инициатива, с истинска жизнена сила в телата си. Те ня-

ма да бъдат като съвременните хора, които вече не знаят 

къде се намират, след като са взели последните си изпи-

ти. Това е истинска трагедия.  

Ако вашата професионална задача е да разбирате хо-

рата, тогава е възможно да изпитате следното. Вие нап-

ример трябва да изпробвате някого на около 25 или 30 

години дали да получи дадена длъжност. Подхождате 

към него с очакването, че той трябва да развие някаква 

инициатива, особено ако ще започне практическа про-

фесия. Човекът обаче ви казва, че очаквате едно или 

друго, но той иска да отиде в Индия или Америка, за да 

научи повече за професията. Това означава, че той 

всъщност иска да навлезе в професията пасивно. Той не 
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иска да развива нищо от собствената си инициатива, а 

вместо това желае светът да направи нещо от него.  

Знам, че това е ужасно за мнозина, но в същото време 

посочвам нещо, което можем да видим при хора, които 

са завършили образованието си през последните десети-

летия. То не е развило истинска инициатива, която дос-

тига до душите на хората, когато е необходимо по-късно 

в живота. Разбира се, лесно е да се каже, че трябва да 

развиваме инициатива. Въпросът обаче е как да напра-

вим това, как да подредим материала, който ще предста-

вим в обучението, така че той да не действа против ини-

циативата във волята, а да я укрепва.“ (23) 
 

„Обучение, което предварително предписва на учите-

ля програмата и всичко друго, всъщност действително 

напълно изключва изкуството на педагога. А това не би-

ва да се прави. Учителят трябва да е движещият и ожи-

вяващият елемент в цялото образователно дело.“ (10) 
 

„Когато при нас дойде дете до 9-годишна възраст, 

имаме първия период от обучението в основното учили-

ще. Какво ще правим тогава? Ще тръгнем от художест-

веното. Ще занимаваме детето както с музика, така и с 

изобразително изкуство... Ще направим така, че писане-

то да възникне плавно от рисуването. Ще оставяме пис-

мените форми да възникват постепенно от рисуваните 

форми и след това ще преминем към четенето. 

Важно е да осъзнаете причините за тази стъпка – че 

не започвате най-напред с четенето и после да свързвате 

писането с него, а че преминавате от писането към чете-

нето. В известна степен писането е все още по-живо от 

четенето. Четенето вече много усамотява човека и го от-

дръпва от света. При писането още подражаваме на при-

родните форми, когато го извличаме от рисуването.  
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Печатните букви са станали вече много абстрактни. Те 

са възникнали от ръкописните букви; затова ние правим 

така, че и при обучението те да възникват от ръкописни-

те букви.  

Добре е, ако поне при обучението по писане не пре-

късвате връзката, която води от рисуваната форма към 

изписаната буква, така че детето в известна степен да 

чувства в буквата първоначално нарисуваната форма. По 

този начин преодолявате при писането това, което е 

чуждо на природния свят.  

Като се справя с писането, човекът усвоява нещо, кое-

то е много чуждо на света. Но когато свързваме писме-

ните форми с природните форми, например извличаме 

буквата F от образа на рибата (Fisch), ние поне го връ-

щаме отново към природния свят. А това е много, много 

важно – да не откъсваме човека от света... 

Културата ще става все по-нездравословна и човечес-

твото ще трябва да превръща педагогическия процес все 

повече в оздравителен процес срещу онова, което разбо-

лява в околната среда. Не бива да си правим илюзии в 

това отношение. Затова е много важно писането да се 

свърже отново с рисуването и да се учи преди четенето. 

Малко по-късно би трябвало да се започне с аритме-

тиката… През първата степен в цялата учебна програма 

ще трябва винаги да се включват занимания по чуждое-

зиково обучение, тъй като това се налага от културното 

развитие. Но на тази възраст чуждите езици трябва да са 

все още учене в говорене, като децата се занимават така, 

че да се научат да говорят. 

Едва през втората степен (от 9 до 12-годишна възраст) 

започваме да развиваме повече съзнанието. И правим 

това чрез граматиката. Тогава, благодарение на промя-

ната, която е претърпял и която характеризирах, човекът 

вече е в състояние да възприема със съзнанието си това, 
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което учи по граматика. Тогава всъщност разглеждаме 

морфологията… 

В тази възраст на човека можем да преминем също 

така и към геометрията, докато преди това сме правили 

изцяло в изобразителния елемент онова, което по-късно 

става геометрия. С помощта на изобразителното можем 

да развием триъгълник, квадрат, окръжност и линия. 

Следователно показваме същинските форми чрез изоб-

разяването, като чертаем и казваме: „Това е триъгълник, 

това е квадрат.“ Но с това, което се прибавя като геомет-

рия, когато търсим връзките между формите, с него за-

почваме едва към 9-тата година. Разбира се, обучението 

по чужди езици продължава, навлизайки и в разглежда-

нето на граматиката. 

Физическите понятия даваме на детето най-накрая. 

Тогава стигаме до третата степен, която продължава до 

края на обучението в основното училище, тоест до 14-

тата, 15-тата година. Тогава започваме да разработваме 

синтаксиса. Детето всъщност съзрява за това едва към 

12-тата си година. Преди тази възраст правим инстинк-

тивно онова, което кара детето да съставя изречение. 

Сега настъпва времето, когато, използвайки геомет-

рическите форми, можем да преминем към минералното 

царство. Разглеждаме минералното царство в непрекъс-

ната връзка с физическото, което прилагаме и при чове-

ка, както вече казах: например свързваме пречупването 

на лъчите с лещата на окото – физически и химически. 

Може да преминем после към историята. Обучението по 

география можем да подпомагаме винаги с историята 

(като внасяме физически понятия) и с геометрията (като 

рисуваме карти и внасяме физически понятия). 

Ние учим география и накрая я свързваме с история-

та. Това ще рече, че показваме как различните народи са 

формирали своите характери. 
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… започвайки да занимаваме с музика малките деца, 

които ни биват предавани, не можем да водим музикал-

ните занимания по същото време в дадена класна стая, 

ако другите имат нещо, за което е нужна тишина, когато 

учат. Следователно ще трябва да изместим изобразител-

ното изкуство при малките деца преди обед, а музикал-

ните занимания – в късния следобед.  

Ще трябва да разпределим нещата в училище прост-

ранствено така, че едното да може да върви наред с дру-

гото. Например не можем да караме децата да рецитират 

стихотворения и да говорим за история, ако в съседната 

стая малките свирят на тромпет.“ (10) 

 

„… водим занятията така, че единият предмет да не 

следва другия винаги по разписание, а занимаваме деца-

та продължително време с един учебен предмет, а после, 

след като седмици наред сме ги занимавали с него, се 

връщаме към нещо друго. По този начин концентрираме 

обучението и благодарение на това можем да препода-

ваме много по-икономично, отколкото да прахосваме 

сили и време с онази ужасна програма на часовете: да 

вземаме първия час един предмет, а следващия час да 

изтриваме това, което е научено в предишния.“ (10) 

 

„Още в началото искам да обърна вниманието ви вър-

ху това, че урокът трябва да се организира възможно 

най-концентрирано… Затова не трябва да имаме това, 

което наричат учебен план. Ние ще работим противно на 

организацията, която е идеал на модерното материалис-

тично възпитание. В Базел например се говори за 40-

минутен урок. Това означава, че всичко, което се напра-

ви за тези 40 минути, веднага след това отново ще угасне 

и в душите ще настъпи опасно объркване. 
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Ние точно ще обмислим какъв учебен материал съот-

ветства на определена детска възраст и след това този 

материал ще се премине за едно определено време. Това 

означава, че в продължение на 6 до 8 седмици в преди-

обедните часове ще се учи четене, след това на негово 

място ще дойде писането, след това смятането, така че 

детето през цялото време да се концентрира върху един 

учебен предмет. Накратко, нашето обучение ще се със-

тои в това, че съществува възможност (само възможност, 

защото ще се застъпят всички възможни варианти) да се 

започва сутрин с четене, така че няколко седмици да че-

тем, след това да пишем, след това да смятаме. 

В тези часове ще редуваме историите, които ще се 

разказват. През първата учебна година ще се разказват 

преди всичко приказки. През втората година ще се опи-

таме да предадем в разказвателна форма живота на жи-

вотните. От басните ще преминем към истинските взаи-

моотношения между животните. Но обучението ще е 

организирано така, че вниманието на детето в продъл-

жение на седмици да е концентрирано върху едно и съ-

що нещо. В края на учебната година ще има часове, в 

които ще се опреснява взетото в началото.  

Постоянно ще се грижим за всичко художествено. 

След обед или когато имаме време преди обед трябва да 

се грижим за художественото като особено средство за 

формиране на волята. 

В съответствие с идеала за образованието концентри-

раното обучение на детето, при което е необходимо умс-

твено напрежение, не трябва да бъде повече от час и по-

ловина дневно. После може да разказваме още половин 

час приказки. Освен това винаги остава възможността за 

час и половина да се възпитава художественото у децата. 

И затова децата до около 12 години не би трябвало да се 

занимават повече от 3 часа и половина дневно… 
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Когато имаме повече деца в един клас, тогава може да 

се организира така, че от 7:00 до 10:00 да сме с едната 

група, а от 10:00 до 13:00 да сме с другата група от деца, 

като по този начин се решава въпросът с класните стаи. 

Така е представен идеалът – детето да не е заето пове-

че от 3 часа и половина. По този начин децата ще са ви-

наги бодри и за нас остава задачата да измислим какво 

да правят те по времето, когато нямат обучение.  

През лятото те могат да играят в градините, но през 

зимата в спортната зала ще бъде по-сложно. Трябва да се 

организират всяка седмица по един час гимнастика и 

един час евритмия.  

Мисля, че няма голяма разлика дали обучението ще 

започне веднага сутринта или по-късно, така че да могат 

да се формират две групи. 

Ще бъде добре, ако помислите върху това, с което ще 

занимавате децата в разказвателните часове. Вие трябва 

да подбирате материал, който да е близък до децата през 

целия училищен период от 7-мата до 14-тата година. 

Необходимо е през първата учебна година да разпола-

гате с определено богатство от приказки. За следващия 

период трябва да осигурите истории от животинския 

свят и басни. Следват библейски истории извън другото 

религиозно възпитание.  

След това сцени от старата история, сцени от средно-

вековната и нова история. След това трябва да сте в със-

тояние да предложите разкази за народите и тяхното 

създаване. Следват взаимоотношенията между народите, 

характерните особености на индийци, китайци, амери-

канци и т.н., т.е. знания за народите. Това е една особена 

необходимост, произтичаща от настоящата епоха.“ (13) 
 

„Необходимо е, без да насилваме нещата, не с напря-

гане, а чрез икономия на възпитанието да постигнем 
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концентрация у децата. Това можем да постигнем по 

начина, по който днешният човек се нуждае – единстве-

но когато премахнем от училищата това, което днес е 

много почитано: проклетия учебен план – това убийст-

вено средство за истинското развитие на човешките си-

ли. Само помислете какво означава: от 7:00 до 8:00 – 

смятане, от 8:00 до 9:00 – езикознание, от 9:00 до 10:00 

– география, от 10:00 до 11:00 – история! Всичко, което 

между 7:00 и 8:00 е преминало през душата, се изтрива 

между 8:00 и 9:00 и т.н…  

… в бъдеще ще е необходимо да си казваме: за една 

определена възраст е например наложително да се научи 

малко смятане. Затова трябва да се вземат 2-3 месеца, в 

които сутрин да се учи смятане. Не учебен план, в който 

всичко е едно през друго, а смятане за един определен 

период – и след това нататък. И нещата да се поставят 

точно така, както в един определен момент природата 

изисква това! 

… има хора, които искат още да скъсят часовете, така 

че предметите да се изучават по половин час и да след-

ват един след друг. Днес някои разглеждат това като 

идеал. Само трябва да си представим какъв невъзможен 

калейдоскоп е това – едно след друго: религия, смятане, 

география, рисуване, пеене! И вътре в главата изглежда 

все едно в калейдоскопа безразборно са разхвърляни 

камъчета. Само за външния свят то „прилича на нещо“, 

защото не е налице и най-малката връзка. И никой не 

желае да повярва, че днес е необходимо да се мисли на 

едро, не на дребно; че е нужно да имаме големи, обхват-

ни гледни точки.“ (18) 
 

„Устроихме Валдорфското училище по такъв начин, 

че засега основният урок се преподава сутрин. През ля-

тото основният урок започва малко по-рано, а през  
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зимата – около 8:00-8:15. Този основен урок е характерен 

с това, че от него е премахната т.нар. часова програма. 

Ние нямаме часова програма в обикновения смисъл на 

думата. За този двучасов сутрешен урок, който за малки-

те деца бива прекъснат от едно междучасие, първона-

чално се подбира определен материал и този материал 

следва да е приключен за 4 или 6 седмици. 

После се преминава към друг материал. Така се полу-

чава следното: децата нямат например от 8:00 до 9:00 

религия, от 9:00 до 10:00 естествена история, от 10:00 до 

11:00 смятане – при което те непрекъснато биват хвър-

ляни в нещо ново – а по-скоро през октомври имат нап-

ример 4 седмици смятане, след това 3 седмици естестве-

на история и т.н. 

Това, което тук би могло да бъде порицано, е, че деца-

та ще забравят нещо – нещо ще изчезне от паметта им, 

което е било преминато като един вътрешно свързан 

материал, но това трябва да бъде заместено от иконо-

мичността на урока и усърдието на учителите. През пос-

ледните седмици на учебната година материалът се пре-

говаря, така че се прави един вид обобщение за учебната 

година. По този начин детето изцяло се враства в даде-

ния материал. 

Изключение трябва да прави преподаването на чужд 

език, което при нас протича под формата на устен урок. 

Сега във Валдорфското училище, доколкото можем, пра-

вим така, че още с влизането в началното училище дете-

то започва да изучава чужд език: английски или френс-

ки. Така още в началото детето започва да се учи да го-

вори на съответния език. По възможност детето изучава 

езика, без да прибягва до превода на едни или други 

мисли. Дадената дума от чуждия език бива свързана със 

съответния предмет. Така детето научава „маса“ на чуж-
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дия език, а не научава чуждата дума чрез превеждането 

на немската дума „маса“. Особено при по-малките деца 

ясно се вижда как те се учат да се вживяват в един език, 

който не е техен роден език. Ние се придържаме към 

правилото, че на съвсем малки деца изобщо не бива да се 

поднася абстрактната, интелектуалната граматика.  

Граматическият елемент може да бъде разбран от де-

цата едва от възрастта между 9 и 10 години… В същест-

вената си част този езиков урок бива преподаван между 

10 и 11 часа преди обяд. Това е времето, през което пре-

подаваме следващото след основния урок, който заема 

първите часове на утрото. В това време се вмества и 

всичко онова, което представлява урок по религия.  

… преди всичко бих желал да подчертая, че за следо-

бедните часове оставяме пеенето, заниманията по музи-

ка и евритмията. Тук детето трябва да участва по въз-

можност с цялата си същност в това, което му предлага 

преподаването и възпитанието.“ (9) 
 

„В резултат на работата по този начин във Валдорфс-

кото училище се появи нещо, което наричаме „блокови 

периоди“ или „основни уроци“. Тези основни уроци – 

много по-дълги от обикновените уроци, които позволя-

ват един предмет да бъде изучаван в дълбочина, не раз-

сейват децата, както често се случва поради твърде мно-

го смени на предмети… 

Блоковите периоди на основните уроци, от друга 

страна, са структурирани така, че един и същ предмет се 

преподава всеки ден в продължение на около 3 или 4 

седмици (в зависимост от вида на предмета) през първа-

та половина на сутрешната сесия. Например в период на 

основен урок географията ще се изучава в продължение 

на може би 3 или 4 седмици – не строго или по тежък 

начин, а по по-спокоен, но напълно сериозен начин.  
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Когато същият предмет бъде разгледан отново по 

време на един от следващите семестри, той ще се осно-

вава на това, което е било дадено през предишния бло-

ков период. По този начин предметът, обхванат през 

една година, се преподава в блокови часове вместо в ре-

довни ежеседмични уроци. Този метод без съмнение е 

по-натоварващ за учителите, отколкото конвенционал-

ните договорености за график, тъй като такива дълги 

уроци по география лесно биха могли да станат скучни 

за децата. Това се решава чрез много по-дълбоко вживя-

ване на учителите в предметите, така че те да могат да 

изпълнят своите свободно избрани задачи.“ (19) 

 

„Няма да разберете напълно как да се отнасяте към 

развиващото се дете, ако не сте в състояние да прецените 

какъв път извървява при детето дадено нещо, което вие 

му разкривате така, че при настоящата степен на разви-

тие то все още да не го разбира напълно, обаче ще го 

разбере, когато по-късно отново се върнете на него и 

можете да му обясните не само това, което то възприема 

сега, но и което е поело в себе си по-рано.  

Това оказва много силно въздействие върху душев-

ността. Така че във всяко добро училище до голяма сте-

пен би трябвало да се съблюдава това учителят да води 

учениците си, докато е възможно – да ги поема в 1-ви 

клас, да ги води през следващата година във 2-ри клас, 

да продължава да върви нагоре с тях през 3-тата година 

и т. н., докато позволяват възможностите на външните 

институции. А учителят, който тази година е водил 8-ми 

клас, следващата година трябва да поеме отново 1-ви 

клас. Това е нужно, понеже понякога трябва да можем да 

се върнем чак след много време към онова, което сме 

влели преди години в детските души.  
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Развитието на душевността страда във всички случаи, 

ако децата се предават всяка година на друг учител, кой-

то не продължава да развива онова, което се е вляло през 

предишни години в детските души. Част от дидактиката 

на преподаването е, че учителят трябва да върви нагоре 

през училищните степени заедно с учениците си. Само 

така може да се разбере ритъмът на живота. А животът 

има ритъм в най-широкия смисъл на думата. Това се 

проявява при ежедневното извършване на дадена рабо-

та, дори в най-обичайното.  

Ако сте свикнали, например само за една седмица, 

всеки ден в 10:30 да ядете сандвич, вероятно и през 2-

рата седмица по това време ще ви се яде сандвич. Толко-

ва силно влиза човешкият организъм в даден ритъм.  

Но не само външният организъм, а целият човек е 

предразположен към ритъма. Затова е добре през целия 

живот – а за това става дума, когато човек възпитава и 

обучава деца – да можем да виждаме повторенията. 

Добре е да мислим как даже всяка година да се връщаме 

отново и отново към определени възпитателни мотиви. 

Затова избирайте неща, които ще разглеждате с децата, 

отбелязвайте си ги и всяка година се връщайте пак към 

нещо подобно. Това може да бъде съблюдавано дори при 

най-абстрактните неща. Преподавате, да кажем – както 

подобава на детската душевност – събиране в 1-ви клас.  

Във 2-ри клас пак се връщате към събирането и учите 

децата на нещо повече за него; и през 3-тата година се 

връщате към това. Така същото действие се разиграва 

нееднократно, само че в прогресивно повторение.“ (10) 
 

„Никога не трябва да давате на децата домашна рабо-

та, освен ако не знаете, че те ще върнат решените задачи 

и че са ги направили с усърдие. Трябва да се внесе ожив-

ление в работата и да насърчаваме децата, за да не се 
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парализира тяхното вътрешно желание. Например тряб-

ва да го направите така, че когато сте покрили някакъв 

материал и искате да им възложите някакви задачи във 

връзка с него, да кажете: „Утре ще се занимаваме със 

следните аритметични операции.“ – След това изчакайте 

и вижте дали децата ще се подготвят у дома. Някои ще се 

заинтересуват достатъчно, за да го направят, а след това 

други ще се заинтересуват. Трябва да накарате децата да 

искат да правят това, което трябва да правят в училище.  

Това, което трябва да правите всеки ден, трябва да ид-

ва от това, което те искат да правят… Можете да помог-

нете на децата или да им подскажете, че трябва да нап-

равят това или онова у дома. Но не го изисквайте.“ (28) 
 

Оценяването 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Необходимо е да установим какво сме постигнали с 

детето през изминалата учебна година. Днес това се на-

рича издаване на свидетелство за това дали и доколко 

детето е постигнало учебната цел.  

Начинът, по който бива постигната учебната цел от 

детето за период от една година – или понякога за по-

кратък период от време – в някои страни бива предоста-

вен на родителите и на отговорните за детето личности, 

като за целта се използват цифри: 1, 2, 3, 4. Всяко число 

означава, че по отношение на определени предмети де-

тето е постигнало определени способности... 

Издаването на свидетелства във Валдорфското учи-

лище става по друг начин. Когато учителският колектив 

представлява такова единство, че всяко едно дете в учи-
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лището да бъде познавано от всеки един учител, тогава 

става възможно, изхождайки от детето като цяло, да бъ-

де дадена оценка за детето като цяло. Ето защо свиде-

телството, което ние издаваме на детето в края на учеб-

ната година, изглежда като една малка биография от-

носно опита, който е натрупан с детето – както в класа, 

така и извън него. 

Тогава и детето, и родителите, и отговорните настой-

ници имат пред себе си отражението на това, което дете-

то представлява в тази възраст. Във Валдорфското учи-

лище се убедихме, че в това свидетелство можем да 

вписваме дори сериозни укори – децата ги приемат със 

задоволство. После вписваме и още нещо в свидетелст-

вото – свързваме миналото с бъдещето.  

Ние познаваме детето, знаем дали му липсва нещо в 

областта на волевата, на чувствената или на мисловната 

дейност, дали преобладават едни или други чувства. 

Според това за всяка една детска индивидуалност във 

Валдорфското училище създаваме по една основна пого-

ворка и я вписваме в свидетелството. Тя служи за основ-

но направление през следващата година.  

Детето възприема тази поговорка, така че непрекъс-

нато трябва да мисли върху нея. Тази поговорка има спо-

собността след това да въздейства по съответен начин 

уравновесяващо, контролиращо върху волята, афектите 

или душевните качества. Така свидетелството представ-

лява не само интелектуален израз на това, което детето е 

постигнало, но то съдържа в себе си сила – то действа до 

момента, в който детето получи ново свидетелство. Но 

точно чрез това можете да видите колко точно трябва да 

навлезем в детската индивидуалност, за да може детето 

да напусне класа с едно свидетелство, притежаващо ис-

тинска действена сила… 
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По този начин ние извънредно рядко си служим с ме-

тода, наричан в живота „оставане“, когато детето трябва 

да остане още една година в класа, в който е било вече, 

за да поумнее в този клас. Нас дори ни укориха, че в по-

горните класове на Валдорфското училище имаме деца, 

за които външните училищни власти бяха на мнение, че 

е трябвало да останат в същия клас. Дори поради извест-

ни човешки основания при нас е изключително трудно 

да прилагаме това „оставане в същия клас“, тъй като на-

шите учители са така привързани към децата, че на мно-

зина от тях биха се насълзили очите, ако трябваше да 

оставят някое дете. Между децата и учителя наистина се 

създава една тясна връзка и по този начин наистина не 

се стига до това зловещо „оставане в същия клас“.  

И без друго чрез „оставане в същия клас“ не можем да 

постигнем нищо разумно. Да приемем, че оставяме да-

дено момче или момиче на 9 години в същия клас; мом-

чето или момичето е с такова предразположение, че то 

трябва да се пробуди на 11 години – в такъв случай ще 

пуснем детето в класа на 11 години с една година закъс-

нение. Това е много по-вредно, отколкото ако учителят 

има с това дете затруднения, когато то е слабо по отдел-

ните предмети, и ако учителят въпреки това трябва да 

вземе това дете в по-горния клас. 

Единствено за най-слабите ученици ние сме предви-

дили помощен клас, в който са събрани слабите ученици 

от всички останали класове, тъй като нямаме средства за 

по-голям брой помощни класове. Имаме само един по-

мощен клас, но с отличен учител – д-р Шуберт. Когато 

стана дума за основаване на помощен клас, ние заявих-

ме: „Може да се твърди с аксиоматична сигурност, че 

тъкмо Вие, д-р Шуберт, следва да водите този помощен 

клас.“ Това е в заложбите му. Той е в състояние да извле-

че нещо именно от патологичните качества на децата. 
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Той се отнася спрямо всяко дете съвсем индивидуално 

до такава степен, че самият той предпочита децата му да 

не стоят на отделните чинове, а да са седнали около една 

кръгла маса. Слабите деца, които са умствено слаби или 

са изостанали по друга причина, биват така обучени, че 

след известно време отново могат да продължат със своя 

собствен клас. Това, разбира се, може да бъде постигнато 

много бавно. Но дори и с подобно преместване в помощ-

ния клас ние сме изключително внимателни. И когато се 

опитвам да обоснова необходимостта някое дете да бъде 

преместено в помощния клас, обикновено трябва първо 

да се преборя с учителя на класа, защото той не желае да 

даде детето. Понякога изключително ярко изпъква на-

чинът, по който индивидуалностите на учителите се 

срастват с индивидуалностите на учениците.“ (9) 
 

„Ако можем да минем без учебници, е по-добре. Кога-

то децата не се изпитват открито, не са необходими 

учебници. В Австрия децата трябва да се изпитват отк-

рито. Ние трябва да установим как да докажем постига-

нето на учебните цели. Идеалът е да няма никакви изпи-

ти. Заключителният изпит е компромис с държавните 

инстанции. Трябва без изпити да се знае състоянието на 

децата. Страхът от изпитване преди половото съзряване 

е особено опасен за цялата физиологична структура на 

човека. Най-добре ще е премахването на цялата изпитна 

система. Децата ще станат много по-находчиви.“ (13) 
 

Музика и поезия 
 

Учителя: 
 

„Първият метод, с който трябва да започне новото 

възпитание, е музиката. Едно нещо, което желая на  
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българите, е да станат музикални. Музиката да работи в 

техните умове и сърца. На музиката трябва да се обърне 

особено внимание като важен възпитателен фактор.“ (2) 
  

„За в бъдеще при възпитанието на децата имайте 

предвид, че не можете да всадите никаква идея в тях, ако 

не е развито музикалното им чувство. Ако вие мислите 

да дадете култура на човечеството без музика, не се лъ-

жете – не е възможно. Не е съществувала досега култура 

без музика и за в бъдеще няма да съществува.“ (31) 
 

„Искат да възпитават съвременното поколение. Съв-

ременното поколение без музика не може да се възпита. 

Това да го знаете. Всичко може да положите, всички 

усилия и пари, и книги да пишете, но възпитание, кул-

тура да създадете – не може без музика.“ (32) 
 

„На учителите най-първо трябва да се даде нова музи-

ка, която да се употреби като възпитателно средство. 

При новото възпитание човек ще се променя с музика. 

Сегашното възпитание става без музика. Тя се счита за 

лукс и възрастният казва, че с такива детински работи не 

се занимава. Днес запознават децата с музиката, с нотите 

и начина на пеене, но не са я възприели като възпитате-

лен метод. Няма по-трудна работа от това да възпитаваш 

хората без музика – то е все едно да месиш брашно без 

вода. В бъдеще учителят няма да се оплаква от немирст-

вото на учениците, няма да има нужда да им казва: 

„Мълчете!“, но щом вземе цигулката, ще им засвири, те 

веднага ще млъкнат и така той ще може да им говори 

дълго, а те ще го слушат внимателно и задълбочено. 

Един учител от града все се оплакваше, че учениците 

му в седми клас са немирни, но той допускаше грешка, 

като ги нахокваше и им казваше, че са много прости и 
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опърничави. Не, той трябваше да им каже нещо друго, от 

което да спечелят. Откакто започна да им чете стихотво-

рения, учениците му станаха кротки. 

Когато децата вкъщи вдигат много шум, майката 

трябва да отиде при пианото, да изсвири и да изпее: 

„Мълчете, деца, укротете се!“ – И всички ще млъкнат.  

Дай на едно дете 3 ябълки и го накарай да пее, дай му 

една дреха и го накарай да пее, дай му някоя книга и го 

накарай да пее. И ще видиш едно различие в пеенето му.  

Музиката може да се употреби като метод за събужда-

не на заложбите, дарбите и добродетелите на детската 

душа.“ (1) 
 

„Ако в съвременното училище учителите внесат музи-

ката, то много препятствия ще се отстранят. В училище 

трябва да се внесат музиката и новите гимнастически 

упражнения. Има нещо, което липсва в програмата, по-

неже е станала много механична…  

Ние има какво да дадем сега … нашите песни. С тях 

правете опити. Братските песни имат строго определени 

думи, които нямат две или повече значения. 

Когато учителят влезе в клас, най-напред учениците 

трябва да изпеят една песен и после да почнат работата 

си. Учителите трябва да бъдат музикални.“ (1) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„От съществено значение е, тъй като вътрешните про-

цеси на живота между смяната на зъбите и пубертета го 

изискват, да давате на децата уроци по музика още от 

самото начало и в началото, доколкото е възможно, да ги 

приучите да пеят малки песнички, емпирично без каква-

то и да е теория: нищо повече от просто пеене на пес-

нички, но те трябва да бъдат добре изпети. 
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След това можете да използвате по-простите песни, от 

които децата постепенно могат да научат какво е мело-

дия, ритъм, такт и т. н.; но първо трябва да приучите де-

цата да пеят малки песни като цяло и да свирят малко, 

доколкото е възможно. Освен при пълна липса на 

склонност в тази посока всяко валдорфско дете започва 

да учи някакъв инструмент, когато влезе в училище. 

Както казах, доколкото обстоятелствата позволяват, вся-

ко дете трябва да се научи да свири на инструмент. Кол-

кото е възможно по-рано, децата трябва да усетят какво 

означава тяхното собствено музикално същество да се 

влее в обективния инструмент.  

За тази цел пианото, което всъщност би трябвало да 

бъде само вид инструмент за запаметяване, разбира се, е 

най-лошия възможен избор за детето. Трябва да се избе-

ре друг вид инструмент и по възможност да е духов. Тук, 

разбира се, човек трябва да има много артистичен такт и 

бих казал, също и голям авторитет. Ако можете, изберете 

духов инструмент, тъй като децата ще научат най-много 

от това и така постепенно ще разберат музиката.  

Разбира се, когато децата започнат да свирят, може да 

ви настръхнат косите. Но, от друга страна, е прекрасно 

нещо в живота на детето, когато цялата тази конфигура-

ция на въздуха, която иначе е затворена и задържана по 

протежение на нервните влакна, сега може да бъде 

удължена и направлявана. Човекът усеща как целият 

организъм се увеличава. Процеси, които иначе са само в 

организма, се пренасят във външния свят.  

Подобно нещо се случва, когато детето учи цигулка, 

когато действителните процеси, музиката, която е вътре, 

се пренася директно и детето усеща как музиката вътре 

преминава в струните чрез лъка. Но не забравяйте, че 

трябва да започнете да давате тези уроци по музика и 
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пеене възможно най-рано. Защото е много важно не са-

мо да направите цялото си обучение артистично, но съ-

що така да започнете да преподавате по-специфичните 

художествени предмети – рисуване, моделиране и музи-

ка – веднага щом децата дойдат на училище и да се пог-

рижите децата наистина да започват да притежават 

всички тези неща като вътрешно съкровище.“ (21)  
 

„Децата със слабо въображение и памет трябва да бъ-

дат насърчавани да свирят на музикални инструменти, а 

децата с развито въображение – да се занимават с пеене. 

Би било идеално, ако имахме необходимите помещения, 

да обучаваме двете групи едновременно: едната по пее-

не, другата по инструментална музика.  

Ако можехме да практикуваме двоен метод – слушане 

и създаване на музика, това би имало изключително 

хармонизиращ ефект върху децата. Би било много цен-

но, ако можем да направим възможно редуването между 

пеене и слушане: да оставим половината клас да пее, а 

другата половина да слуша и след това обратното.  

Тази практика наистина трябва да се култивира, за-

щото слушането на музика има хигиеничен, лечебен 

ефект върху това, което главата трябва да направи в чо-

вешкия организъм, а пеенето има лечебен ефект върху 

това, което тялото трябва да направи в главата.  

Ако изпълнявахме всичко възможно по този начин, 

щяхме да имаме много по-здрави хора.“ (26) 
 

„Правилният метод за преподаване на пеене или раз-

виване на музикален слух предполага, че децата обикно-

вено чуват правилно и след това развиват желание да 

имитират, така че имитацията да се адаптира към слуха. 

Затова най-добрият метод е учителят да пее на децата с 

любов и да се приспособи към това, което музикално им 
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липсва. По този начин се събужда естествената потреб-

ност на учениците да подражават и да коригират греш-

ките си чрез това, което чуват от учителя.“ (23) 
 

„Дори и да не се забелязва ефект, пеенето и евритмия-

та са хигиенни, дори терапевтични дейности. Това не 

може да се отрече.“ (26) 
 

„Сигурно е вярно, че продуцирайки нещо музикално, 

ние караме все повече на сцената да излизат само онези 

деца, които наистина са музикални. Но и немузикалните 

деца би трябвало да са там, да развиват възприемчивост, 

тъй като ще забележим, че и при немузикалните деца 

има наченки на музикални заложби, само че те са много 

надълбоко и трябва да бъдат издигнати нагоре с любвео-

билна помощ.  

Това никога не бива да се пропуска, тъй като онова, 

което пише в една пиеса на Шекспир, е много по-вярно, 

отколкото се смята: „Човекът, който не носи музика в 

себе си, става за предателство, разбойничество и коварс-

тво... Не вярвай на такъв!“ Това е една много дълбока 

истина. Затова не би трябвало да се пропуска нищо, кое-

то може да даде музикалното дори и на онези деца, кои-

то първоначално минават за немузикални. 

Много важно е, особено в социално отношение, музи-

калното да се култивира и по елементарен начин, така че 

децата да бъдат учени без зашеметяваща теория, изхож-

дайки от елементарните факти на самото музикално. 

Децата трябва да получат съвсем ясна представа за еле-

ментарното музикално, за хармониите, мелодиите и т. 

н., чрез използването на възможно най-елементарни 

факти, посредством слуховото анализиране на мелодии 

и хармонии, така че и в музикалното да се подхожда по 

елементарен начин при изграждането на цялостно ху-
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дожественото, както се прави това при пластично-

изобразителното, където нещата се отработват посте-

пенно от детайла. 

… Не трябва да се забравя, че всичко пластично-

изобразително работи в посока на индивидуализирането 

на хората, а всичко музикално-поетично пък благопри-

ятства развитието на социалния живот. Хората стават 

единни чрез музикално-поетичното; и се индивидуали-

зират посредством пластично-изобразителното.  

Индивидуалността се запазва повече с пластично-

изобразителното, а единението – чрез съвместен живот 

и творене в музикалното и поетичното. 

Поетичното се ражда от уединението на душата, само 

там; но то се разбира чрез човешката общност. Това, кое-

то искаме да обосновем, не е нещо абстрактно, а е нещо 

съвсем конкретно – с това, което е сътворил поетически, 

човекът разкрива своя вътрешен свят. И като се възпри-

ема създаденото, неговата душа среща най-дълбоката 

душевност на другия човек. Затова в подрастващото дете 

трябва да се възпитава радост от всичко и влечение към 

музикалното и поетичното. 

При поетичното детето би трябвало да се запознае 

възможно най-рано с истински поетичното. В днешно 

време човек расте в такъв социален ред, където бива ти-

ранизиран с прозата на езика.  

Сега има безброй рецитатори, които тиранизират хо-

рата с проза, като поставят на преден план онова, което е 

проза – чисто съдържателното в една поетична творба.  

И когато едно стихотворение бъде оформено така, че 

съдържателният нюанс да играе всъщност основна роля, 

на това днес се гледа като на съвършена рецитация. Но 

една истинска съвършена рецитация е онази, която под-

чертава особено музикалния елемент.  
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… Често съм обръщал внимание на това как при един 

поет като Шилер стихотворението се ражда от дълбини-

те на душата му. При много от стихотворенията му в ду-

шата му най-напред е витаела някаква обща мелодия и 

той едва по-късно като че ли е потапял съдържанието, 

думите в тази обща мелодия. Общата мелодия е това, в 

което е включено съдържанието, и тогава поетичното се 

изчерпва с оформлението на езиковото, не със съдържа-

телното, а с такта, ритъма, спазването на римите – тоест 

с музикалното, което се намира в основата на поетично-

то… Затова е особено важно при всяка поетична творба 

вниманието на детето да се насочва към заложеното в 

основата ѝ музикално. Ето защо разпределението на ча-

совете трябва да се направи така, че рецитаторският 

елемент, който се внася в училище, да се сложи по въз-

можност близо до музикалния. 

Учителят по музика трябва да е близък с преподава-

теля по рецитация, така че едното непосредствено да 

следва другото и така да възникне жива връзка между 

двете. Би било много добре, ако преподаващият музика 

може да присъства в часовете по рецитация и обратно, 

така че единият да може винаги да обръща внимание на 

връзките с другия час.  

Така напълно ще бъде изключено това, което все още 

оказва много силно влияние и което наистина е ужасно: 

абстрактното обясняване на стихотворения. Това абст-

рактно обясняване на поетични творби, което довежда 

до граматическото, е смъртта на всичко, което би тряб-

вало да въздейства върху детето. Интерпретирането на 

стихотворения е нещо много ужасно… 

Тогава от останалите часове трябва да се влее необхо-

димото, което е нужно за разбирането на една поетична 

творба. Трябва да бъдат положени грижи за часа по ре-

цитация детето вече да носи със себе си онова, което е 
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необходимо за разбирането на стихотворението. Може – 

например, когато с детето се разглежда „Разходка“ на 

Шилер – да бъде изложено културно-историческото и 

психологическото, свързано със стихотворението, но не 

като се върви ред по ред въз основа на стихотворението, 

а така, че пред детето да се изложи онова, което се нами-

ра над съдържателното. В часа по рецитация трябва да се 

държи изключително много на художественото подна-

сяне на художественото. 

Ако използвахме по този начин художественото в не-

говите две направления, за да се хармонизира човешки-

ят характер, тогава бихме постигнали извънредно много. 

Трябва само да се вземе предвид, че когато човек пее, се 

постига нещо безкрайно важно за съвместните действия 

на човека и света… Когато човек пее, той дава израз на 

най-значимата мъдрост, от която е изграден светът… 

Би представлявало известен напредък, ако се про-

дължи с това, което започнахме: стиховете да се държат 

в чист речитатив, а с мелодията да се оживява само ри-

муващата дума, така че поетичният ред да протича в ре-

читатив, а римуваната дума да се пее като ария. По този 

начин би възникнало едно чисто разделяне на музикал-

ното в дадено стихотворение от словесното, което сму-

щава истински музикалния човек. 

От друга страна, като се развива слухът за музикално-

то, човекът ще бъде подтикван да усеща по жив начин 

музикалното в света. Това е от изключително голямо 

значение за развиващия се човек.“ (10) 
 

Движения и спорт 
 

Учителя: 
 

„В съвременното възпитание трябва да се въведат тези 
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ритмични упражнения [Паневритмията]. Има движе-

ния, които са разумни. Много движения не са разумни. 

Има движения, които подобряват мозъка. Има движе-

ния, които подобряват чувствата. Има движения, които 

подобряват волята.  

Ако се въведат тези музикални ритмични упражне-

ния, децата ще напредват много повече. Всяка сутрин 

половин час ще се правят тези упражнения. Тези неща 

ние сме ги опитали вече 15-20 години върху децата и 

върху възрастните какво влияние упражняват.“ (33) 

 

„Паневритмията трябва да се въведе в училището. 

Един час на ден, употребен за Паневритмията, ще под-

готви ново поколение.“ (2) 

 

„Трябват движения, които да дадат творчество на дет-

ските сили. Паневритмията и Слънчеви лъчи могат да се 

въведат в училищата. Ще се почне с първите 10 упраж-

нения на Паневритмията. Движенията, които ние дава-

ме, са сила. Няма творчество, няма събуждане на висша-

та детска природа без тези движения.“ (1) 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„Друг важен аспект от нашата тема се отнася до пос-

ледствията от умственото натоварване при децата. Ако 

претоварваме техните умствени сили, определено оказ-

ваме вредно влияние върху общото им здраве. Ако поп-

речим на децата да открият естествената си склонност 

към движение и игра, метаболитната организация няма 

да бъде достатъчно стимулирана. Като натоварваме де-

цата с твърде много знания за света, ние изкуствено уве-

личаваме метаболитната активност в главата… Когато 
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претоварваме учениците с факти за външната материал-

на сфера, вместо с духовни въпроси, ние отклоняваме 

част от нормалната храносмилателна дейност от метабо-

лизма към главата, като по този начин причиняваме не-

обичайна активност в цялата метаболитна система.“ (17) 

 

„Колкото повече натоварваме детето с чисто телесни 

упражнения, толкова по-сънливо и по-склонно към зат-

лъстяване става то. Колкото повече превръщаме меха-

ничните упражнения в смислени, какъвто е случаят с 

евритмията, където всяко движение изразява определен 

звук, толкова по-голяма хармония постигаме между сън 

и будност, толкова по-здраво укрепва детската воля и по-

нормално протича неговият живот. Обстоятелството, че 

постепенно превърнахме гимнастиката в нещо механич-

но, е един от вторичните признаци на нашата материа-

листична епоха. А фактът, че деформирахме гимнасти-

ката – а и много други физически упражнения – до вид 

спортна дейност, при която наред с безсмислените дви-

жения се извършват и съвсем противоестествени движе-

ния, подсказва не само материалистично мислене, но и 

една чисто животинска тенденция.  

Интензивната спортна дейност е практически дарви-

низъм. Теоретическият дарвинизъм означава да твър-

дим, че човекът произлиза от животното. Практическият 

дарвинизъм се свежда до интензивно спортуване и озна-

чава да провъзгласим етични норми, които връщат чо-

века обратно към животното.  

Днес тези неща следва да бъдат казани достатъчно 

ясно и категорично, за да бъдат наистина разбрани от 

възпитателя, понеже той има да възпитава не само пове-

рените му деца, но и да упражнява определено социално 

въздействие върху цялото човечество, така че то да не 
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допуска в себе си влияния, които в хода на времето неиз-

бежно биха довели до неговото озверяване. Не говоря за 

някакъв фалшив аскетизъм, а за нещо, което е извлечено 

от обективния свят и е достоверно, както са достоверни 

изводите на естествените науки… 

Както има разлика между смислената физическа дей-

ност и безцелната двигателна активност, така има раз-

лика между механично протичащата мисловна дейност 

и емоционално наситените мисловни занимания. Ако 

нашата духовно-душевна работа пробужда все по-голям 

интерес у нас, тогава тя стимулира дишането и забавя 

разрушителните процеси в нервната тъкан. Колкото по-

повърхностно четете една книга, толкова повече ускоря-

вате вътрешния разпад на материята. А колкото по-

жадно и съсредоточено вниквате в даден текст, толкова 

повече укрепвате кръвоносната система и самата жизне-

устойчивост на материята, с което не позволявате на ду-

ховните усилия да нарушат вашия сън.  

Когато човек е принуден да чете за изпити, той прави 

това против своите интереси. Защото, ако би следвал 

своите интереси, поне при съвременните условия на жи-

вот, той би пропаднал пред всяка изпитна комисия. 

Прекомерното четене за изпити има тези последици, че 

нарушава съня и внася истинско безредие в нормалния 

човешки живот. Децата не правят изключение. Напро-

тив: за тях е най-добре изпитите в края на учебната го-

дина да бъдат изобщо премахнати!  

Напълно естествено е краят и началото на учебната 

година да протичат по един и същ начин. Ако ние като 

учители добре разбираме своите задължения, рано или 

късно ще се запитаме: „Но защо трябва да изпитвам де-

тето? Нали то цяла година е било пред очите ми и аз 

прекрасно зная неговите силни и слаби страни!“ 
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Разбира се, при днешните условия тези неща могат да 

бъдат разглеждани само като един идеал и аз ви моля да 

не проявявате излишно новаторство. Засега насочете 

вашето внимание към това, с което бихте могли да обно-

вите съвременната култура … научете хората да мислят 

по друг начин и тогава външните социални отношения 

ще приемат нови форми, различни от досегашните.“ (12) 
 

„Западните хора приемат Земята охотно. Макар и да 

не говорят за това, те биха искали завинаги да останат на 

Земята… Сега трябва да ви съобщя нещо: етерното тяло 

иска да се движи по небесните закони, в съответствие с 

небето. Планетите се движат по кръга, докато физичес-

кото тяло се стреми да излезе вън от кръга… Но да взе-

мем сега висшето съсловие на Запад – тези хора не тряб-

ва да работят и какво става с тях? Те се чувстват неком-

фортно, защото етерното тяло постоянно ги мъчи.  

Ако такъв натъпкал се с пържоли човек се движи из 

света, на него му омръзва, него постоянно го мъчи етер-

ното тяло, което иска да извършва кръгови движения. И 

на него също му се иска да извършва кръгови движения, 

следвайки етерното тяло. А това е така неприятно за не-

го! Етерното тяло би искало постоянно да танцува, да 

прави плавни, прекрасни кръгови движения, но хране-

щият се с пържоли не е в състояние да го следва.  

Затова той иска да приучи своето физическо тяло да 

бъде достатъчно силно, за да не позволи на етерното тя-

ло постоянно да го увлича по кръга. Той се занимава със 

спорт – не само с гимнастика и физкултура, а именно със 

спорт. Като резултат от заниманието със спорт, човек 

съвсем се освобождава от влиянието на своето етерно 

тяло и напълно следва само физическите, земни движе-

ния. Вследствие от това човек става все повече родствен 

на Земята и се откъсва от духовния свят.“ (36) 
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„Това, което наричаме евритмия, от педагогическа 

гледна точка е нещо, което бихме могли да наречем 

„одушевена гимнастика“. Бихме могли да разгледаме 

евритмията и от гледна точка на изкуството, но това ще 

говоря друг път. Евритмията се добавя към нормалната 

физиологична гимнастика… Евритмията се различава от 

нея по това, че всяко движение на детето се одушевява. 

Всяко движение не е просто физическо движение – то е в 

същото време израз на душата по същия начин, по който 

изговорената дума е израз на душата. 

Установихме, че от всички 280 деца, които имаме в 

осем класа във Валдорфското училище, само трима не 

желаят да участват в това обучение. Те изобщо не искаха 

да го правят, докато на другите им беше много приятно. 

Когато разгледахме това, открихме, че тези тримата 

изобщо не харесват никаква физическа активност. Те 

просто бяха твърде мързеливи. Предпочитаха по-

пасивни дейности. Те не искаха да се влеят в това одуше-

вено движение. В крайна сметка евритмията е такава, 

когато я разбереш, че можеш да я четеш по същия на-

чин, както можеш да четеш думи и изречения.  

Ако мога да използвам Гьотев израз, евритмията се 

развива чрез сетивно и свръхсетивно наблюдение на 

тенденциите в движението на ларинкса, венците и уст-

ните и след това прилагане на Гьотевия принцип на ме-

таморфозата за прехвърляне на движението на тези ор-

гани към цялото човешко същество… Тук имам предвид, 

че всичко, което едно човешко същество прави в движе-

ние според волята си, е отражение не на действителните 

движения, а на тенденциите на тези движения, открити 

в органите на речта, така че цялото човешко същество 

става жизнено, движещ се ларинкс.  

Евритмията има огромно влияние върху природата на 

детето. Трябва само да си припомним, че говоренето е 
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просто локализиране на цялата дейност на човека. В го-

воренето дейностите на мисленето и волята се събират. 

Срещайки се един с друг, те се превръщат в дейност на 

чувствата. Интелектуалната дейност, която на нашия 

цивилизован език е много абстрактна, е изоставена в 

евритмията, така че всичко произтича от човешката во-

ля. Така волята е това, което действително се използва в 

евритмията… Простата физиологична гимнастика обаче 

не прави нищо за укрепване на волята. Това е убежде-

ние, което имам от краткото време, в което сме раздели-

ли необходимото време за гимнастика между нормална 

гимнастика и евритмия. Разбира се, това е въпрос, който 

трябва да бъде разгледан допълнително. Въпреки това 

смятам, че има голямо социално значение.“ (23) 
 

„Няма да имате ни най-малки затруднения да приоб-

щите евритмията към децата. Ако са здраво развити де-

ца, ще я искат. Винаги ще откриете нещо, което е пато-

логично нередно с децата, които не желаят да правят 

евритмия. Останалите я искат като нещо естествено, 

точно както като малки деца искат да се научат да гово-

рят, ако всичките им органи са здрави.  

Това е така, защото детето изпитва много силен им-

пулс да изрази своите вътрешни преживявания като 

дейности на волята в собственото си тяло. 

… фактът, че евритмията все още не се преподава в 

съвременното образование, доказва, че няма мисъл за 

извличане на човешките способности от самата природа 

на човешкото същество, защото, ако направите това, то-

гава трябва да стигнете до евритмията в естествения ход 

на нещата.“ (21)  
 

„Чрез пеенето, евритмията и физкултурата одухотво-

ряваме децата. Те са доста различни същества в края на 
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урока – има много повече Дух в тях. Но този Дух иска да 

се консолидира, да остане в децата. Не трябва да позво-

ляваме да се разсее. Можем да предотвратим разсейва-

нето му съвсем просто и ефективно, като накараме деца-

та да седят или да стоят тихо в края на урока. Трябва да 

се опитаме да запазим това спокойствие за няколко ми-

нути. Колкото по-големи са децата, толкова по-важно ще 

бъде това. Трябва да обърнем внимание на тези неща, 

ако искаме да подготвим децата по най-добрия начин за 

следващия ден. Не е в интерес на децата да ги оставяме 

да напускат стаята веднага след урок по физкултура, пе-

ене или евритмия. Вместо това трябва да ги оставим да 

се успокоят и да седят тихо за няколко минути.“ (26) 

 

Труд и творчество 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Не пропускайте още от самото начало, като говорите 

на детето за връзката между земеделието и човешкия 

живот, да му дадете ясна представа за плуга, браната и 

т.н. във връзка с географските представи. И се постарай-

те някои от тези неща да бъдат правени подражателно от 

детето, та дори да е под формата на игра или на малко 

художествено произведение. Благодарение на това дете-

то развива сръчност и го правим способно да се включва 

по-късно по правилен начин в живота. И ако може даже 

да се направят малки плугове и да се оставят децата да 

орат градината в училището, ако може да жънат с малки 

сърпове или да косят с малки коси, би се получила добра 

връзка с живота, понеже душевната връзка между живо-

та на детето и живота в света е по-важна от сръчността. 
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Понеже в действителност е така: дете, което е рязало 

тревата със сърп или я е косило с коса, става друг човек в 

сравнение с дете, което не е правило това. Просто се раз-

вива различна душевност. Абстрактното обучение в 

сръчност не може да замени това. По възможност трябва 

да се избягва правенето на разни неща от клечки и хар-

тиените плетеници, тъй като това по-скоро пречи, от-

колкото да способства за правилното поставяне в живо-

та. Много по-добре е, ако подтиквате детето да прави 

неща, които наистина се правят в живота, отколкото да 

измисляте такива, които не се случват.“ (10) 
 

„Най-общо казано, образованието върви по стъпките 

на нашата съвременна цивилизация, която постепенно 

става все по-материалистична. Симптом за това е често-

то използване на механични методи за сметка на орга-

ничните методи – особено през ранните години на детс-

твото до смяната на зъбите, което е най-впечатлителното 

и важно време от живота. Не трябва да изпускаме от 

поглед факта, че до вторите зъби детето живее чрез под-

ражание. Сериозната страна на живота, с всичките му 

изисквания в ежедневната работа, се пресъздава дълбоко 

сериозно от детето в неговата игра...  

Разликата между детската игра и работата на възрас-

тния е, че приносът на възрастния към обществото се 

ръководи от чувство за цел и трябва да се вмести във 

външни изисквания, докато детето иска да бъде активно 

просто поради вроден и естествен импулс…  

Значимата и най-важна задача за началното училище 

се състои точно в това постепенно преминаване от игра 

към работа. И ако някой е в състояние да отговори прак-

тически на големия въпрос как детската игра може пос-

тепенно да се превърне в работа, той е решил основния 

проблем през тези години от 7 до 14. 
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В играта си децата отразяват случващото се около тях; 

искат да имитират. Но понеже ключът към детството е 

бил изгубен поради недостатъчно познаване на човеш-

кото същество, всички видове изкуствени игрови дей-

ности за деца в детска градина са били интелектуално 

измислени от възрастните.  

Тъй като децата искат да имитират работата на въз-

растните, са измислени специални игри за тяхна полза, 

като например „Подредете малките клечки“, или както 

се наричат тези неща. Тези изкуствени дейности всъщ-

ност отклоняват вътрешните сили на детето да излязат 

от организма като жив поток, който намира естествен 

изход в желанието на детето да подражава на по-

големите. Чрез всякакви механични манипулации деца-

та се насърчават да правят неща, които изобщо не са 

подходящи за тяхната възраст…  

Излишно е предучилищният персонал да ходи от ед-

но дете на друго и да показва на всяко какво да прави. 

Децата все още не искат да следват дадените инструк-

ции. Всичко, което те искат, е да копират това, което 

възрастният прави, така че задачата на учителя в детска-

та градина е да коригира работата, взета от ежедневието, 

така че да стане подходяща за игрови дейности на деца-

та. Няма нужда да се измислят професии като тези, кои-

то възрастните срещат в живота, освен при специални 

обстоятелства, като работа, която изисква специализи-

рани умения.  

Например на децата в предучилищна възраст се казва 

да правят успоредни разрези в ленти хартия и след това 

да прокарат многоцветни хартиени ленти през прорези-

те, така че накрая да се появи изтъкан цветен модел. То-

зи вид механичен процес в детската градина всъщност 

пречи на децата да се занимават с нормални и подходя-
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щи дейности. Би било по-добре да им дадете нещо много 

просто да шият или бродират. Каквото и да се каже на 

едно малко дете да прави, не трябва да бъде изкуствено 

измислено от възрастни, които се чувстват удобно в на-

шата интелектуална култура, а трябва да произтича от 

задачите на обикновения живот.  

Целият смисъл на предучилищното образование е да 

даде възможност на малките деца да имитират живота 

по прост и здравословен начин. 

Това приспособяване към живота на възрастните е 

изключително важна педагогическа задача до детската 

възраст с цялата си целенасоченост, така че това, което 

се прави там, да задоволи естествената и вродена пот-

ребност на детето от активност…  

Изключително важна и необходима задача е да оп-

ростим нашите сложни форми на живот, както напри-

мер когато малко момче играе с лопата или някакъв друг 

инструмент или когато момиче играе с кукла. По този 

начин децата превръщат заниманията на възрастните в 

детска игра, включително по-сложните дейности в света 

на възрастните. Това е трудоемка работа, за която до мо-

мента почти не е извършено необходимото. Трябва да се 

признае, че в имитацията на децата, във всичките им 

сетивно насочени дейности, работят морални и духовни 

сили – артистични импулси, които позволяват на детето 

да реагира по напълно индивидуален начин. 

Дайте на дете кърпичка или парче плат, завържете го 

на възел, така че да се появи глава отгоре и два крака 

отдолу и сте направили кукла или нещо като клоун. С 

няколко петна от мастило можете да й дадете очи, нос и 

уста, или още по-добре, позволете на детето да го напра-

ви и с такава кукла ще видите, че едно здраво дете из-

питва голяма радост. Сега детето може да добави много 
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от чертите ѝ чрез въображение и имитация в душата. 

Много по-добре е да направите кукла от ленен парцал, 

отколкото да дадете на детето една от онези перфектни 

кукли – може би с ярко оцветени бузи и елегантно обле-

чена, която дори затваря очи, когато я поставите хори-

зонтално и т.н. Какво правите, ако подарите на детето 

такава кукла? Пречите на разгръщането на собствената 

душевна дейност на детето. Всеки път, когато напълно 

завършен предмет хване окото, детето трябва да потисне 

в себе си вроденото си желание за душевна активност и 

разгръщането на една чудна пробуждаща се фантазия. 

Така отделяте децата от живота, защото ги възпирате от 

собствената им вътрешна дейност.“ (19) 

 

„Детето трябва да работи, изхождайки от своята воля, 

а не от това, което му е наложено отвън. В едно обучение, 

изискващо сръчност, ние оставяме детето да изработва 

различни предмети …, които то прави по собствена воля. 

И виждаме как в един урок, построен върху основата на 

живота, детето започва да извежда нещата от себе си.  

Искам да ви разкажа един пример: оставяме децата да 

изрежат нещо от дърво – нещо, което е с полухудожест-

вен, полуприложен характер. В тази купа например мо-

же да бъде сложено нещо. Оставяме децата да изрежат 

купата в такава форма, чрез която в тях да се появи едно 

чувство за форма и изработка, така че децата да създадат 

нещо, което е получило формата си чрез тяхната воля и 

чрез техния вкус.  

Но при това се установява нещо много странно. Взе-

мете например следното: в определен период от време в 

класа сме се занимавали с човешката анатомия, така 

както е било необходимо за този клас в училището. 

Обяснили сме на децата формата на костната система, 
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както и външната страна на тялото, начина на живот в 

човешкия организъм. Когато урокът е така артистично 

изграден, както представих това през последните дни, 

тогава децата по един жив начин поемат в себе си препо-

даваното знание. То е навлязло в тяхната воля, а не само 

в мислите им, в главите им.  

И когато децата започнат да изработват даден пред-

мет, тогава се вижда, че преподаването продължава да 

живее в ръцете им. Предметите придобиват различни 

форми в зависимост от това с какво сме се занимавали 

през часа. Детето изживява преподаденото в изработе-

ните форми. По това, което децата извайват пластично, 

виждаме с какво са се занимавали те в сутрешните часо-

ве от 8 до 10 часа, защото това, което трябва да бъде пре-

дадено като урок, навлиза в целия човек. 

Това може да бъде постигнато само ако се съобразим с 

начина, по който работи природата. Позволете ми да 

кажа нещо доста еретично: възрастните обичат да дават 

на децата кукли, „особено“ красиви кукли. И те не забе-

лязват, че децата всъщност не желаят това. Децата ги 

връщат, но възрастните пак им ги натрапват. Красиви 

кукли, добре изписани!  

Много по-добре е да дадете на децата една носна кър-

па или ако ви е жал за носната кърпа,  тогава нещо дру-

го. Ето тук кърпата се връзва, тук е главата, рисуваме 

носа, две очи и т.н. Здравите деца много повече предпо-

читат да играят с това, отколкото с „красивата кукла“, 

защото тук не остава място за тяхната фантазия. Докол-

кото куклата е изписана възможно най-красиво, дори с 

червени бузи – тогава за фантазията не остава нищо. 

Редом до красивата кукла детето опустява вътрешно. 

Това обаче ни насочва към начина, по който трябва да 

изведем на бял свят онова от детето, което изгражда са-
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мото дете. И виждате ли, когато нашите деца в 6-тата 

учебна година започнат да изработват нещата, изхож-

дайки от собственото си чувство за форма, тогава това се 

проявява така, както е при тези малки модели, които сме 

донесли тук. Нещата са такива, каквито са произлезли 

изцяло от индивидуалността на дадено дете. 

И става дума най-вече за това децата отрано да бъдат 

насочени към онова умение да си представят живота, 

изхождащ не от някаква вътрешна вцепененост, а от ед-

на вътрешна подвижност. Ето защо, когато, изхождайки 

от същността на играта, оставим децата да извайват това, 

което за тях е сериозно, тогава ние трябва да се опитаме 

във всичко това да внесем подвижност.  

Виждате ли, такива неща като този юнак (изрязана от 

дърво мечка) децата правят, изхождайки изцяло от себе 

си – правят целия този механизъм за дърпане без по-

мощта на нашето упътване, така че този юнак си движи 

езика, когато бъде дръпнат ето така. Или децата внасят 

фантазията си в тези неща: те не правят котката така, че 

същата да изглежда послушна, а това, което забелязват, 

без да познават по-дълбоката връзка, те го вграждат съв-

сем ясно – котешката гърбица. 

Особено държа на следното: още при играчките деца-

та да се вживяват в това, което се движи, което не стои 

просто на едно място, а кара детето да действа. Така де-

цата измайсторяват неща, които в хода на постепенното 

изработване им доставят изключителна радост.  

Те не само правят различни неща, но изхождайки из-

цяло от собствената си идея, съчиняват разни истории за 

джуджета, гноми и други подобни. По съвсем сложен 

начин децата намират възможността да изработват та-

кива неща. Ние не им казваме как може да бъде напра-

вено това, но детето само бива насочено така, че да може 
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от себе си да изработи такъв един весел симпатяга (дви-

жещ се гарван), който веднага след това може да стане 

безкрайно тъжен. А когато детето успее да изработи ето 

това (бухал), тогава то е особено удовлетворено!  

 
Това са неща, изработени от деца между 11 и 15 годи-

ни – все още се правят от по-големите, но постепенно ще 

изместим тези занимания в по-долните класове, където 

формите ще бъдат по-прости. 

Освен този час по сръчност имаме и същински час по 

ръчен труд. И тук трябва да отбележа, че при всички за-

нимания във Валдорфското училище момчетата и моми-

четата са заедно. Момчетата и момичетата са заедно чак 

до най-горния клас. Отивайки така към по-горните кла-

сове, заниманията естествено стават по-обособени. Но 

общо взето, с известни изключения, момчетата изучават 

същите трудови дейности, както и момичетата… 

Единственото, което се прояви по странен начин, е 

следното: в най-горния клас, който засега имаме и в кой-

то са събрани 16 и 17-годишни момчета и момичета, и в 

който те се учат да предат и тъкат, така че тези хора на-

истина да бъдат въведени в практическия живот, да 

опознаят този живот – в този клас момчетата не пожела-

ха да предат, а пожелаха да помагат на момичетата.  

Те казаха, че момичетата трябвало да предат, а те ис-

кали да бъдат носачи – така че поеха един вид рицарско 
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покровителство над момичетата. Това е единственото, 

което досега се установи, а именно, че в случая момчета-

та пожелаха да обслужат момичетата. Но във всичко ос-

танало видяхме, че момчетата извършват всички въз-

можни трудови дейности. 

Опитваме също така от това, което се оформя като 

урок по рисуване, да направим урок по ръчен труд. Не в 

смисъла първо да караме децата да рисуват, а след това 

да бродират, но се стремим да оставим децата да боравят 

с цветовете, изхождайки наистина напълно от цялата 

своя човешка същност. Разбира се, изключително важно 

е първоначално да предизвикаме у детето правилното 

изживяване на цветовия елемент.  

Ако вземете малките бои, които обикновено могат да 

бъдат купени в магазина, и оставите децата да рисуват с 

четка от палитрата, тогава те няма да научат нищо. Не-

обходимо е детето да се научи да живее с цветовете, не да 

взема готовите цветове от палитрата, а да взема разтво-

рените във вода цветове. Тогава детето получава усеща-

нето как един цвят започва да живее до другия; то полу-

чава чувство за вътрешна хармония и за вътрешно из-

живяване на цветовете.  

Е да, всичко това понякога носи със себе си трудности 

– понякога видът на класа съвсем не е добър, след като е 

бил преподаван урок по рисуване, защото всички деца не 

са особено сръчни и трудно усвояват сръчността. И ма-

кар това да носи трудности, ако по този начин въведем 

децата първоначално в цветовия елемент така, че те да 

се научат да рисуват, изхождайки от изживяването на 

цвета, без при това да се стремят натуралистично да 

подражават на нещо – тогава всичко това води до огро-

мен напредък… Въпросът винаги се свежда до подреж-

дането на цветовете един до друг и един върху друг. Така 
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детето изживява себе си в цвета и едва после постепенно 

се стига дотам, че от цвета да може да изведе формата. 

Вие виждате как тук – наистина при напредналите деца 

– без да се започва от рисуването, изхождайки от цвета, 

получаваме нещо, свързано с формата, с образа.  

На същия принцип лежи и преподаването на малките 

деца… Тук не се рисува нещо, но тук децата изживяват, 

живеят, изхождайки от цвета. Рисуването на нещо може 

да дойде едва по-късно. Когато децата твърде рано за-

почнат да рисуват нещо, тогава те губят усета за живота, 

тогава в тях се надига усещането за мъртвото. 

Ако подходим по този начин, преходът към нещо 

предметно от света е много по-жив, отколкото ако тази 

основа не е създадена. Виждате ли, тези деца, които пър-

воначално са се научили да изживяват цвета, по-късно 

започват да рисуват например остров Сицилия във връз-

ка с урока по география – при това се получава карта на 

страната. Ето как художествената работа се съчетава до-

ри с урока по география. 

Когато така събудим в детето чувството за хармония 

на цветовете, тогава децата започват да изработват 

предмети, които се оказват полезни в живота… Тук става 

дума за това в детето да бъде събуден един истински усет 

за живота. Това дава възможността именно чрез форма-

та и цвета детето да бъде въведено в живота. 

Понякога можем да видим следното ужасно нещо: 

Някой поставя на дрехата си якичка, слага колан, а долу 

шевица върху подгъва, при което и на трите места виж-

даме един и същ мотив. Понякога можем да видим таки-

ва неща. Това, разбира се, е ужасно, изхождайки от ня-

какви инстинкти за художественост. Детето отрано тряб-

ва да се научи, че една лента, която е предназначена за 

врата, носи в себе си тенденцията да се разтваря надолу, 
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да действа по посока 

надолу, че коланът 

трябва да действа по 

посока на двете страни и 

че долната ивица на 

дрехата трябва по няка-

къв начин да се стреми 

нагоре, а надолу да стои 

стабилно.  

Не бива да се случва така, че детето просто да се научи 

да изработва художествено дадена шевица. Детето тряб-

ва да знае как ще изглежда една шевица в зависимост от 

това дали ще бъде поставена върху една или друга част 

на човешкото тяло. Например, когато се прави подвър-

зия на книга, тя трябва да бъде направена така, че като я 

погледне, човек да знае откъде трябва да бъде отворена 

книгата. Между горе и долу трябва да има разлика.  

Детето по необходимост трябва да се врасне в това 

чувство за пространство и за форма. Всичко това про-

никва в човека чак до върха на пръстите му. Това е зани-

мание, което понякога въздейства върху физическото 

тяло по-силно, отколкото гимнастиката. Така вие вижда-

те как от боравенето с цветовете израства онова, което 

после се превръща във всякакви полезни предмети, кои-

то биват изработени, така че детето наистина да чувства 

единия цвят, поставен до другия, и едната форма – до 

другата. Всичко това е част от нещо цялостно и затова 

детето го прави именно по този начин. 

Това е нещо, което с всяка своя подробност има връз-

ка с живия елемент на труда. Училищното преподаване 

трябва да бъде предучилище за живота. Между тези из-

работени предмети можете да видите всякакви интерес-

ни неща, дори ето тук нещо, изработено от едно сравни-

телно малко момиче (поставка за яйце). 
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Не мога да ви покажа всичко в тази лекция; исках са-

мо да насоча вниманието ви към тези красиви неща, ко-

ито сме донесли от Валдорфското училище… Виждате, 

децата имат съвсем мили хрумвания: те схващат живота; 

тези неща са издялани от дърво... 

От тази карта можете да видите: отначало детето из-

живява цвета, после то заживява изцяло душевно. След 

като чрез изживяванията на цветовете детето намира 

път към това, което се предава в часа по география, тога-

ва то израства дотам да каже: о-в Крит трябва да бъде 

нарисуван с определен цвят, а така – Малоазийския 

бряг; Пелопонес – така. Чрез цвета детето се научава да 

се изразява по художествен начин и така една географс-

ка карта наистина се превръща във вътрешен душевен 

продукт. 

Помислете си само как децата съпреживяват Земята, 

когато, изхождайки от своята вътрешност, рисувайки 

Крит, Пелопонес или Северна Гърция, при всеки един 

цвят те имат и съответното усещане. Тогава в тяхната 

душа оживява това, което е Гърция, и в известен смисъл 

детето отново създава Гърция, тръгвайки от самото себе 

си. По този начин човекът наистина приема в себе си 

света по един жив начин.  

И съвсем различно оживяват нещата в детето, ако по 

този начин го оставим да съпреживява обичайната суха 

реалност на деня – а именно: когато първоначално се 

научи художествено да изживява в простото рисуване 

елементите – онези, бих казал, цветни срички и думи, 

чрез които то изразява самото себе си.“ (9) 

 

„Но тази възможност да „сменяме уроците си по зана-

яти“ – ако мога така да се изразя – ни позволява сега да 

преминем към подвързване на книги, а след това към 
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правене на кутии. Всички те са част от практическите 

дейности, които играят доминираща роля във Валдорф-

ската педагогика и показват как погледът към практи-

ческата страна на живота е естествен страничен продукт 

за всеки, който е превърнал духовния стремеж и духов-

ното изследване в основна цел в живота. В света има об-

разователни методи, умни идеи на откровено непрак-

тични теоретици … методи, които въпреки това са на-

пълно отдалечени от реалността.  

Ако човек започне с теории за образованието, ще за-

върши с най-малко практически резултати. Теориите 

сами по себе си не дават нищо полезно и твърде често 

пораждат само пристрастия.  

Реалистичната педагогика, от друга страна, е рожба 

на истинското познание за човека. И изкуствата и заная-

тите в определен период от живота са именно такова 

знание, приложено към конкретна ситуация.“ (19) 

 

Вредата от работа с машини 
 

Учителя: 
 

„До 14-годишна възраст целта е детето да бъде сред 

природата, да се занимава с растения и да употребява 

малки ръчни инструменти. Когато се събуди умът, тогава 

да се занимава с машини, т.е. когато мине 14-годишна 

възраст. Ако почне отначало с машини, ще стане без-

душно. Събудим ли един център в мозъка преждевре-

менно, тогава е вредно. Трябва да се работи с прости и 

естествени форми, за да няма голямо напрежение на 

мисълта, тъй като многото мислене е изхарчване на 

енергия, с която детето не разполага в мозъка си.“ (1) 
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Рудолф Щайнер: 
 

„Машината се различава от всичко останало, с което 

човекът може да има нещо общо във външния си живот. 

Моля ви, наблюдавайте животното. Ако приложите на-

учните или други познавателни мисли върху животното 

– не желая да говоря за човека в днешната връзка – ще 

можете да изследвате толкова много неща в животното, 

но все пак ще остане нещо, бих казал, Божествено-

дълбинно в животното, не ще можете да го изчерпите, 

няма да го разгадаете. Зад това, което вие мислите за 

животното, винаги има нещо, което ще остане неизвест-

но за вас. При растението то не е по-малко. Дори ако 

вземете и кристала, ще трябва да си кажете:  

„Със сигурност човек може да схване най-външното в 

света на кристала, във формите и така нататък, ако е 

обучен за това, но винаги ще има и още нещо, което той 

може да почита като такова, до което не може да достиг-

не с непосредствен, неясновидски разум.“ 

Вземете машината – тя е видима от всички страни. 

Знае се: силата се проявява така, буталото е поставено 

така и така в отвора, триенето е такова и такова, можем 

да изчислим ефекта на полза, ако познаваме отделните 

елементи – зад машината няма нищо, което ни подтиква 

да си кажем: „Това е нещо, което не може да бъде схва-

нато в обикновения, невиждащ човешки разум.“  

Това означава твърде много за контакта на човека с 

машината. И ако от своя страна сме изправени пред хи-

ляди и хиляди хора, които имат работа с машините, то 

ние ще знаем какво се струпва в душите на хората от та-

зи машина… Това, че машината е така разбираема ду-

ховно-душевно, прави контакта с нея толкова опустоши-

телен за човека. Всичко, което е събрано като сили и 
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взаимоотношения между силите в машината, … е това, 

което изсмуква сърцето и душата на човека, което го из-

сушава, което го прави нечовешки.“ (18) 
 

Първата учебна година 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Сега бих искал да се обърна към децата, които днес са 

на училище за първи път. Все още не е нужно да разби-

рате много… 

Вие сте обичали родителите си; това е нещо, което 

знаете как да правите. Сега трябва също да се научите да 

обичате своите учители. Ако обичате учителите си, ще 

можете да научите всичко, което има за учене, с малко 

помощ от тях. Това ще стане много нежно. Ще трябва да 

се научите да седите неподвижно от време на време, но 

когато урокът свърши, можете отново да тичате навън, 

но не много бързо, за да не паднете и да си нараните гла-

вата. Също така винаги трябва да сте много приятелски 

настроени един към друг. Основното нещо е да се научи-

те да седите мирно, да обичате учителите си и да сте си-

гурни, че вие и другите сте здрави. 

… бих искал да ви кажа, че никога повече не можете 

да напускате училище. 

Със сигурност ще напуснете Валдорфското училище. 

Някои от вас ще напуснат след 8-ми клас, а други – след 

още няколко класа… Но когато всичко свърши, тогава 

наистина започвате да ходите на училище, защото най-

важното и смислено училище от всички е училището на 

живота, а в училището на живота влизате едва когато сте 

напуснали училище. Нашата работа е да бъдем подгот-

вителното училище за училището на живота.“ (34) 
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„Мили мои деца… Вашите родители са били загриже-

ни да израснете като добри и способни хора и са ви дове-

ли тук, в това Валдорфско училище, защото вярват, че 

учителите тук могат да ви научат да израснете като доб-

ри и способни хора. 

Не забравяйте, че трябва да научите! Вашите родите-

ли са ви довели тук и са ви поверили на вашите скъпи 

учители и вие трябва да носите подарък на родителите 

си в края на всеки ден и особено в края на годината – 

подарък, който те ще харесат много и който ще ги накара 

да казват (ако е добър подарък): „Моето момче или мое-

то момиче е научило нещо истинско.“ – Трябва да осъз-

наете, че за тях е нещо наистина хубаво, когато се прибе-

рете вкъщи в края на учебната година и кажете: „Тате и 

мамо, наистина се постарах да науча нещо добро.“  

Ако можете да направите това, мили деца, доставяте 

голямо удоволствие на родителите си и премахвате една 

от най-големите им тревоги. Това е нещо, за което осо-

бено искаме да помислим днес. Нека се замислим, че сме 

тук, в това училище, за да изпълним това, което вашите 

родители възнамеряваха, когато ви доведоха… 

По-късно в живота, ако можете да си спомните как 

някога сте научили нещо, как един хубав ден вашият 

учител ви е говорил с любов и за вас е било истинска 

радост да сте в училище, тогава наистина ще имате 

слънце, което грее в живота ви. Някой ден, когато сте 

наистина стари и имате побелели коси, можете да си 

спомните, че сте научили нещо хубаво. И ако си спомня-

те, че сте били в училище по правилния начин, ще види-

те, че това ви дава сила и че нещо от това ще продължи 

през целия ви живот. 

Има нещо, което прави спомнянето неприятно, нещо, 

което замъглява паметта ни, и това е, ако трябва да си 

помислим: „О, бях толкова мързелив човек!“  
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Не е добре по-късно в живота, ако трябва да мислим 

колко мързеливи сме били. Има много лошо влияние 

върху живота ни, ако трябва да помним, че не сме оби-

чали учителите си и не сме имали любов към предмета 

или към това, което е на дъската, или към това, което се 

казва или чете на глас. Винаги е хубаво по-късно, ако 

можем да си спомним как сме работили усилено и сме 

обичали учителя, но е болезнено, когато трябва да си 

кажем: „Бях мързеливо дете. Ако не бях толкова мързе-

лив, сега щях да съм способен човек.“ 

Може би е било забавно да си мързелив, но по-късно 

ще съжаляваш горчиво. По същия начин, ако не сте 

внимавали, няма да разберете нищо от живота и тогава 

целият ви живот ще бъде като слънце с голям облак пред 

него, който покрива целия свят с градушка. Така ще бъ-

де, ако трябва да помните, че не обичате учителите си 

или не обичате това, на което са ви учили… 

Затова сте тук. Вие сте тук, за да израснете като добри, 

силни и способни хора в живота, а това може да се случи 

само ако можете да си спомните детството си като време, 

когато сте се опитвали много да обръщате внимание и да 

обичате предметите и учителите си. Това трябва да усе-

тите във всеки урок.  

Когато дойдете на училище сутрин и кажете сутреш-

ния си стих, трябва да запомните, че сте тук, за да стане-

те добър и способен човек. Когато се прибирате от учи-

лище, трябва да мислите как всяка минута, в която не сте 

трудолюбиви, внимателни и любящи, е загубена минута, 

защото карате родителите си да се тревожат. Носите най-

хубавото вкъщи на родителите си, ако те кажат, когато 

ви видят да идвате: „Мога да разбера, като гледам децата 

си, че днес носят нещо хубаво вкъщи от училище.“  

Помислете за прибирането при родителите си след 

училище. Те трябва да могат да си кажат: „Децата ми ще 

пораснат като добри, способни хора“.“ (34) 
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„Мили деца, скъпи момчета и момичета! [Щайнер се 

обръща към първокласниците и казва:] Много учители 

са говорили тази сутрин. Сигурен съм, че знаете какво е 

учител. Учителят е добър човек. Но трябва да знаем за-

що един учител е добър човек. Вече сте научили от роди-

телите си какво е добър човек. Добрите хора имат много 

качества, но има едно по-специално качество: добрите 

хора обичат децата. Родителите ви са толкова добри хо-

ра, защото са ви обичали толкова много. И понеже ви 

обичат, те ви изпращат на училище тук, където ще имате 

учители, които ви обичат. 

Какво трябва да направите, ако знаете, че учителят е 

човек, който обича децата? Какво трябва да направите 

тогава? Тези, които вече са били тук, могат да ви го ка-

жат, така че попитайте момчетата и момичетата дали 

обичат своите учители. [Децата крещят силно: „Да!“] 

Виждате ли, те обичат своите учители. 

Вашият учител ще бъде вашият втори благодетел. Са-

мо помислете, ще научите какво означава това. Както 

вашите родители, които са били и все още са ваши бла-

годетели, така и вашият учител ще бъде ваш благодетел. 

По-големите деца вече са забелязали колко ги обичат 

учителите. И колкото повече отивате в горните класове, 

толкова по-сигурни ще ставате, че можете да израснете 

добри и способни хора само ако научите нещо истинско 

и ако се научите как да се държите в живота.“ (34) 
 

„Трябва да си представите от какво радикално значе-

ние е първият учебен час, който провеждате с вашите 

ученици във всеки клас. От този първи учебен час в из-

вестно отношение ще произтече нещо много по-важно, 

отколкото от всички други часове. Но и другите часове 

след това трябва да бъдат използвани, за да се направи, 

от друга страна, плодотворно за цялостното обучение 
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онова, което може да произлезе от първия час. Сега нека 

си представим конкретно какъв облик ще придадем на 

първия учебен час с децата.  

В най-скоро време ще можете да се запознаете с тези 

деца, които идват от всички възможни направления на 

възпитанието, но и на изкривеното възпитание. Разбира 

се, тук аз мога само най-общо да скицирам нещата, кои-

то вие след това ще можете да разширите. Въпросът ще 

бъде в това да не се водите от някакви заплетени педаго-

гически принципи, издигнати в по-новото време, а да 

гледате какво може да е наистина от значение за разви-

тието на детето. 

И така, имате пред себе си класа с най-различни по 

характер деца. Първото нещо ще бъде да насочите вни-

манието на децата върху това защо всъщност са тук. От 

извънредно голяма важност е да говорите с децата горе-

долу по следния начин: „Сега вие сте в училище и аз ще 

ви кажа защо сте дошли на училище.“ 

И сега тази постъпка – че децата са дошли на учили-

ще – трябва веднага да бъде издигната в съзнанието: 

„Вие сте дошли на училище, защото в училището трябва 

да научите нещо. Днес вие няма още да разбирате всичко 

онова, което трябва да учите, но в училище може би ще 

трябва да учите.  

Защо ще трябва вероятно да учите? Сега вече сте се 

запознали и с възрастните, с големите хора, и сигурно 

сте видели, че те могат да правят неща, които вие още не 

можете. И вие сте тук, за да можете и вие някога да пра-

вите онова, което правят големите. Някога вие ще може-

те да правите това, което сега все още не можете.“ 

Изключително важно е да се премине с децата през 

този комплекс от представи. Но от този комплекс от 

представи следва и нещо друго: никое обучение, което не 
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се съпътства с известно преклонение към предишното 

поколение, не се движи в правилна орбита. Дори да 

трябва да остане в чувствата и емоциите, този нюанс 

трябва да бъде култивиран у децата с всички средства, 

така че детето да гледа с уважение към онова, което вече 

са постигнали по-старите поколения и което и то ще 

трябва да постигне благодарение на училището.  

Насочването на погледа с определено почитание към 

културата на околния свят трябва да бъде събудено у де-

тето още от самото начало, така че в онези хора, които 

вече са по-възрастни, то да вижда до известна степен 

малко по-висши същества. Без да се предизвика това 

чувство, не може да се напредва в обучението и възпита-

нието. Но не може да се напредва и ако в съзнанието на 

душата не се издигне онова, което всъщност трябва да 

стане. Затова трябва да продължим със следните раз-

мишления без никакви колебания, че с това вече се над-

хвърля хоризонтът на детето.  

Не пречи, ако на детето се казват много неща, които 

то ще разбере едва по-късно. Принципът, че на детето 

трябва да се поднася само онова, което то вече разбира, 

за което може вече да съди, е максима, която вече е съ-

сипала много неща в нашата култура.  

Един много известен възпитател на една още по-

известна личност от нашето съвремие се похвали вед-

нъж, че е възпитавал тази личност според следната мак-

сима: „Аз възпитах това момче добре, понеже го заставях 

да прави незабавно преценка за всичко.“ – Е, днес много 

хора са съгласни с този принцип – да съдим веднага за 

всичко – и не е странно, че един много известен педагог 

на една още по-известна личност изтъква, че ще наблег-

не на този принцип и в педагогическата литература. 

Преживях и това: във връзка с тази максима да прочета в 
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едно съвременно педагогическо произведение: „Можем 

само да желаем всяко немско момче или момиче да мо-

же да получи такова образцово възпитание.“  

От това виждате, че в съвременната педагогика могат 

да се срещнат много неща за това как не трябва да се 

прави, тъй като в този начин на възпитаване се крие го-

лям трагизъм, който е свързан и с настоящата световна 

катастрофа. 

Следователно не става дума за това детето да си изг-

ражда веднага преценка за всичко, а за това да поема с 

любов, от уважение към педагога онова, което трябва да 

възприема между 7-мата и 15-тата година. Затова трябва 

да се опитаме да продължим загатнатия разговор с дете-

то, който може да се разшири по всякакъв начин, приб-

лизително така:  

„Виж, възрастните имат книги и могат да четат. Ти 

още не можеш да четеш, но ти ще се научиш да четеш. И 

след като си се научил да четеш, ти също ще можеш да 

вземеш книгите и да научиш от тях онова, което големи-

те знаят от тези книги. Големите могат да си пишат и 

писма, могат да си записват въобще каквото и да било за 

всичко. По-късно ти също ще можеш да пишеш писма, 

тъй като освен това, че ще се научиш да четеш, ти ще се 

научиш и да пишеш. А освен да четат и пишат, големите 

могат и да смятат. Ти още изобщо не знаеш какво е 

аритметика. Но в живота човек трябва да може да смята, 

когато например иска да си купи нещо за ядене, да си 

купи или да си направи дрехи.“ 

Такъв разговор трябва да се води с детето и след това 

да му се каже: „Ти ще се научиш и да смяташ.“  

Добре е, ако вниманието на детето се насочи към това 

и ако по възможност още на следващия ден вниманието 

му отново се върне към него… 
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Как може реално да се въздейства върху формирането 

на волята още от самото начало? – Когато е обсъдено 

достатъчно подробно всичко това, от една страна то слу-

жи, за да развие детето съзнание защо е на училище, от 

друга страна е предназначено, за да добие детето извест-

но уважение към възрастните. Тогава е важно да се пре-

мине към нещо друго.  

Тогава е добре да му се каже например: „Я се поглед-

ни. Ти имаш две ръце – лява и дясна. Тези ръце са ти 

дадени за работа; с тях ти можеш да правиш всякакви 

неща.“ Следователно се опитваме да издигнем в съзна-

нието и това, което е в човека.  

Детето не трябва само да знае, че има ръце, но и да 

осъзнае, че има ръце. Естествено, може би ще кажете: 

„Но то съзнава, че има ръце.“ Обаче има разлика дали то 

знае, че има ръце за работа, или тази мисъл никога не е 

минавала през душата му. Когато сме говорили с детето 

известно време за ръцете и за работата с ръцете, го кара-

ме да прави нещо, развиващо сръчност. Това може да се 

направи евентуално още първия час. Можем да му ка-

жем: „Сега аз правя това (рисува права линия). Хайде 

сега, направи го с твоята ръка!“ 

Можем да накараме децата да правят същото бавно – 

тъй като ще стане бавно, когато извикваме децата едно 

по едно и ги караме да правят това на дъската, а после да 

се върнат на местата си. Правилното смилане на урока е 

от огромно значение. След това можем да кажем на де-

тето: „Сега ще направя това (рисува крива линия); сега и 

вие ще го направите с вашите ръце.“ Когато приключим, 

им казваме: „Това е права линия, а другото е крива ли-

ния; следователно вие направихте с вашите ръце една 

права и една крива линия.“ На децата, които са несръч-

ни, се помага, но трябва да се следи всяко дете да го пра-

ви от самото начало с известно съвършенство. 
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И така, трябва да се държи на това още от самото на-

чало децата да правят нещо и да се следи по-нататък – 

през следващите часове – едно такова действие да бъде 

разглеждано нееднократно. Следователно и през след-

ващите часове караме децата да правят права линия, 

след това – крива линия. Но тогава се разглежда един 

фин нюанс.  

Най-напред не трябва да се отдава голямо значение 

на това да караме децата да правят права и крива линия 

по памет; и следващия път вие им показвате, правейки 

правата линия на дъската, и оставяте децата да ви под-

ражават. Също така и при кривата линия. Тогава само 

питате: „Кажи какво е това?“ – „Права линия!“ – „А сега 

ти кажи какво е това?“ – „Крива линия!“ Следователно 

би трябвало да използвате принципа на повторението … 

като не вие самият посочвате, а оставяте детето да пока-

же какво има пред себе си. Да се използва този фин ню-

анс е от голямо значение… 

Въобще не трябва да се опасявате, че е твърде рано – 

особено добре е следното нещо да се прави много рано с 

децата – да се постави кутия с бои, а до нея буркан с во-

да. Вземате четка, потапяте я в буркана с вода, вземате 

малко от боята и – след като преди това сте закрепили с 

габърчета бяла повърхност на дъската – нанасяте малка 

жълта повърхност. След като сте направили това малко 

жълто поле, карате всяко дете също да направи такава 

жълта повърхност. Всяко дете трябва да оставя известно 

разстояние от другите жълти петна, така че да получите 

толкова и толкова жълти площи.  

След това вие потапяте четката в синия цвят и нанася-

те от него непосредствено до повърхността, която сте 

боядисали в жълто. После оставяте децата да нанесат 

синьо по същия начин. След като приблизително поло-
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вината деца са го направили, казвате: „Сега нека напра-

вим нещо друго – сега аз ще потопя четката в зеленото и 

ще сложа до другите повърхности и зелено.“  

После оставям другите деца – като някак си предотв-

ратявам те да проявяват ревност едно към друго – да 

нанасят зелено по същия начин.  

Това ще отнеме известно време; децата ще „смелят“ 

добре колко е важно да се напредва съвсем бавно, малко 

по малко в урока. След това вече трябва да кажете: „Сега 

ще ви кажа нещо, което още не можете да разберете, но 

което някога ще проумеете добре: това, което направих-

ме тук горе, като нанесохме до жълтото синьо, е по-

хубаво, отколкото това долу, където до жълтото поста-

вихме зелено; синьо до жълто е по-хубаво от зелено до 

жълто!“ – Това ще залегне много дълбоко в душата на 

детето. 

Най-напред при повторенията ще трябва често да го 

връщаме към него, но и самото дете ще го гложди; то 

няма да го приеме напълно безразлично, а ще се научи 

чрез прости, примитивни примери постепенно да разби-

ра, да разграничава в чувствата си нещо красиво от друго 

по-малко красиво. 

Подобно нещо може да се използва и в часовете по 

музика. И там е добре да се тръгне от някакъв тон. Даже 

детето въобще не трябва да научава името на този тон, а 

в някаква мелодия се удря даден тон. Веднага след това е 

добре да оставим самите деца да възпроизвеждат този 

тон, тоест и там да свържем волевото с него.  

После подаваме втори благозвучен тон и караме група 

деца да произведат същия тон. След това продължаваме, 

като към даден тон удряме друг, дисонантен и оставяме 

децата отново да направят същото след нас. И сега се 

опитваме, както преди с цветовете, да събудим в децата 



 

 

241 

усет за консонанс и дисонанс при тоновете, като им го-

ворим не за благозвучие и неблагозвучие, а за красиво и 

по-малко красиво, тоест и тук насочваме вниманието им 

към възприятията. 

Първият урок трябва да тръгне от тези неща, не от 

буквите. Трябва да се започне с това.“ (10) 

 

„В първи клас … ще им четем по възможност по-

малко, но ще се подготвяме толкова добре, че да можем 

да им разказваме онова, което искаме да им преподадем. 

 След това се опитваме да накараме децата да преразка-

жат разказаното от нас. Но не използваме четива, които 

не стимулират фантазията, а вземаме текстове, които 

развиват до голяма степен фантазията, а именно – при-

казки. Да се разказват по възможност приказки. 

И след като дълго време сме правили с детето това 

разказване и преразказване, се опитваме да го доведем 

дотам да разказва накратко нещо, което то е преживяло 

лично. Например го караме да ни разкаже нещо, което 

то обича да разказва. При всичкото това разказване, 

преразказване, разказване на нещо лично преживяно 

правим непедантичен преход от диалекта към образова-

ната разговорна реч, като просто поправяме грешките, 

които детето допуска – най-напред то прави много 

грешки, а след това все по-малко. С разказа и преразказа 

осъществяваме с детето прехода от говоренето на диа-

лект към образования разговорен стил… 

След това все пак трябва да включим и нещо, което е 

най-добре да го няма през първите години и което е об-

ременяване на детската душа: трябва да научим детето 

на това какво е гласна и какво е съгласна. Ако можехме 

да следваме съвършената учебна програма, не бихме го 

направили още в първи клас. Но в края на първата годи-
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на може да дойде някой инспектор и да попита детето 

какво е „и“ и какво е „л“; и тогава детето не би знаело, че 

едното е гласен, а другото – съгласен звук. И биха ни 

казали: „Ето, незнанието е резултат от Антропософия-

та3.“ – Затова трябва да се погрижим детето да може да 

различава гласните от съгласните… 

Вече ви отбелязах как можем да различим за детето 

съществителното от прилагателното име – като накара-

ме детето да види как се отнася съществителното към 

онова, което се намира в пространството навън, как стои 

само за себе си.  

Тук трябва да се опитаме да кажем на детето: „Виж – 

дърво! Дървото е нещо, което стои неподвижно в прост-

ранството. Но погледни едно дърво през зимата, през 

пролетта, разгледай го през лятото. Дървото винаги е 

тук, но то изглежда едно през зимата, друго е през лято-

то, през пролетта. През зимата ние казваме: „То е кафя-

во.“ През пролетта казваме: „То е зелено.“ През лятото 

казваме: „То е пъстро.“ – Това са неговите качества.“ 

Така ние показваме на детето най-напред разликата 

между онова, което се запазва, и променящите се харак-

теристики. И тогава му казваме: „Когато използваме ду-

ма за това, което остава непроменено, тя е съществител-

но; когато употребяваме дума за онова, което се променя 

в запазващото се, тя е прилагателно.” 

След това даваме на детето понятието за действие: 

„Седни си на стола. Ти си послушно дете. „Послушен“ е 

прилагателно. Сега стани и върви. Тук ти правиш нещо. 

Това е действие. Това действие означаваме с помощта на 

глагол.“ Следователно ние се стремим да доведем детето 

 
3Антропософия (от гръцки ез.: „мъдрост за човека“) или „Духовна 

наука“ – мистично течение, чрез което ясновидецът Р. Щайнер пре-

дава на човечеството много знания за тайните на човека и Всемира. 
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до същността и след това минаваме от присъщото свойс-

тво към думите. Така, без да нанасяме много вреда, ще 

можем да научим детето на това какво е съществително 

име, член, прилагателно, глагол. 

… в първи клас ще имаме много от това, което ще се 

отрази изключително благотворно върху подрастващото 

дете. Първата година ще бъде не само писането, но и ед-

но елементарно, примитивно рисуване с бои и с линии, 

тъй като ние изхождаме от него за обучението по писане. 

В първи клас ще имаме не само пеене, но и елементарно 

изучаване на музикалното с помощта на инструмент.  

Ще караме детето от самото начало не само да пее, но 

ще го насочваме и към даден музикален инструмент. 

Това пак ще е много благотворно за него. Ще го научим 

на първите елементи при слушането на съзвучие от то-

нове. И ще се опитаме да държим равновесие между 

произвеждане на музикалното отвътре посредством пее-

нето и слушането на тоналното отвън или произвежда-

нето на тоналното с помощта на инструмент. 

Всички тези неща, художественото изобразяване, 

свикването с музикалното ще ни дадат особено през 

първата година един прекрасен елемент за формиране 

на волята – онова формиране на волята, което е почти 

напълно чуждо на днешното училище. И ако после пре-

върнем за малчуганите и обичайната физическа култура 

в евритмия, тогава ще способстваме във висша степен за 

формирането на волята. 

… останалите занятия ще сложим преди обед, а пев-

ческо-музикалното и гимнастическо-евритмичното ще 

упражняваме с децата следобед, все пак умерено, докато 

усетим, че им идва много. Тъй като да правим това един 

час седмично [според учебната програма в Германия], е 

смешно. Това вече ви показва, че обучението е насочено 

в посока на интелектуалното. 
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В първи клас на началното училище днес се работи с 

шестгодишни деца или с деца, които са най-много на 

шест години и няколко месеца. С тези деца могат много 

добре да се упражняват елементите на художественото, 

на музикалното, също така добре може да се правят гим-

настика и евритмия. Но ако с тях се учи религия в днеш-

ния стил, тогава въобще не им се преподава религия, а 

само се тренира паметта и това в случая е добро. Тъй ка-

то е просто нелепо на 6 до 7-годишно дете да се говори за 

понятията, които имат значение в религията. 

То може само да ги запомни. Поддържането на памет-

та е нещо много добро, но трябва да съзнаваме, че тогава 

всъщност даваме на детето всевъзможни неща, за които 

то няма ни най-малка представа в тази възраст. 

И още нещо, което е дадено тук за първи клас и ще ни 

накара да погледнем поне на практическото обучение по 

по-различен начин, отколкото сме свикнали. То се поя-

вява по особен начин във втори клас, дори става специа-

лен предмет: Това е краснописът. Ако извеждаме писа-

нето от рисуването, няма да има нужда да се грижим от-

делно за красивото и грозното писане.“ (10) 
 

„… позволяваме на децата да използват течни цветове 

от първи клас, дори ако тази практика има вероятност да 

причини доста неприятни последици в класната стая. 

Оставяме децата да боравят с цветовете, защото – като 

ги поставят на хартия един до друг не според предубеж-

дения, а просто от инстинктивно усещане за цвят и чрез 

произтичащото вътрешно удовлетворение – те работят в 

хармония със собствените си формиращи сили.  

Когато имат тази възможност, децата разкриват прек-

расен инстинкт за рисуване на артистични цветови ком-

бинации и те скоро показват на учителя как да насочи 

усилията им към рисуване с цветни моливи, от които в 

крайна сметка може да се развие писането.“ (19) 
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Обучение по четене и писане 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Но едно нещо, което децата не искат – със сигурност 

не по време на смяната на зъбите, нещо, което ще отх-

върлят със силно вътрешно противопоставяне, е да тряб-

ва да нарисуват на лист хартия или на дъската особен 

знак, който изглежда така: „A“, само за да бъде казано, 

че това трябва да звучи същото като това, което спонтан-

но би излязло от собствената ви уста (Ах!), когато видите 

нещо особено прекрасно! Защото такъв знак няма нищо 

общо с вътрешния опит на детето.  

Когато детето види комбинация от цветове, чувствата 

веднага се стимулират. Но ако някой постави пред дете 

нещо, което прилича на „БАЩА“, очаквайки асоциация с 

това, което е известно и обичано като баща на детето, 

тогава вътрешното същество на детето може да почувст-

ва само противопоставяне. 

Когато децата губят млечните си зъби, те се чувстват 

най-малко свързани с вида писане и четене, преоблада-

ващи в нашия сегашен етап от цивилизацията, защото 

това представлява резултат от стилизация и конвенция. 

 Децата, които едва наскоро са се появили на бял свят, 

внезапно се очаква да поемат крайните резултати от 

всички трансформации, през които са преминали писа-

нето и четенето. Въпреки че нищо от многото етапи на 

културния прогрес, които са се развили през вековете, 

все още не е докоснало децата, те внезапно се очаква да 

се справят със знаци, които са загубили всякаква връзка 

между нашата съвременна епоха и древен Египет… 

От друга страна, ако въведете децата в света на числа-

та по подходящ за възрастта им начин, ще откриете, че 
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те могат да навлязат много добре в новия предмет. Те 

също така ще бъдат готови да оценят простите геомет-

рични форми… Но четенето и писането са дейности, ко-

ито първоначално са много чужди на децата около сед-

мата година.“ (19) 
 

„Опитайте се да видите ситуацията през очите на де-

тето. Там стои човек. Има черна или руса коса. Има чело, 

нос, очи. Той има крака. Той върви и държи нещо в ръ-

цете си. Той казва нещо. Той има свой собствен мисловен 

живот. Това е баща. И сега детето трябва да приеме, че 

този знак „БАЩА“ представлява истински баща. Няма и 

най-малка причина, поради която едно дете трябва да го 

прави.“ (19) 
 

„Ако ние изучим съвсем малкото дете на буквите, вна-

сяме в него нещо съвсем чуждо, което изобщо не съот-

ветства на неговата природа. Но ние трябва да сме наяс-

но какво става, когато вмъкваме нещо чуждо в детето, в 

неукрепналия детски организъм. Все едно, че още съв-

сем рано привикваме детето да носи много тесни дрехи, 

които не му стават и които после разрушават неговия 

организъм. Днес, когато хората наблюдават нещата само 

повърхностно, те не виждат как и в по-късна възраст 

възникват ограничения и скованост в собствения орга-

низъм просто поради причината, че по погрешен начин 

сме поднесли на детето четенето и писането…“ (9) 
 

„За един базиран на добра основа час е необходимо 

обучението по писане да се предхожда от известно зани-

мание с рисуване, така че писането да бъде извлечено от 

рисуването. Друго едно изискване е четенето на печатен 

шрифт да бъде изведено най-напред от четене на напи-

саното. И така, ще се опитаме да намерим прехода от 

рисуването към писането, от писането към четене на  
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написаното и от четенето на написаното към четене на 

печатен шрифт. Допускам, че сте довели нещата дотам, 

че посредством художествения елемент детето вече да 

владее в известна степен формите на кривите и прави 

линии, които му трябват при писането… 

Добре е да избираме примерите си така, че детето да е 

принудено да мисли за нещо, което същевременно може 

да допринесе и за едно морално-естетическо поведение. 

Тогава вие казвате: „Виж, когато големите искат да 

напишат това, което е баня [на немски], те го записват по 

следния начин: BAD. Следователно това е образът на 

онова, което ти изговаряш, когато казваш „Bad“, когато 

означаваш баня.“ После отново карам няколко ученика 

просто да го напишат, подражавайки, за да може всеки 

път, когато децата получат нещо подобно, то да влезе и в 

ръчичката им, за да го схванат не само с гледане, но с 

цялото човешко същество.  

Тогава ще кажа: „Виж, ти започваш да казваш баня 

(Bad). Сега да си изясним началото: B.“ Детето трябва да 

бъде водено от изговарянето на цялата дума BAD до из-

дишване на началния звук… И на детето трябва да се 

обясни: „Както BAD е знакът за цялата баня, така В е 

знакът за началото на думата BAD.“ После обръщам 

вниманието на детето върху това, че такова начало има и 

при други думи.  

Казвам: „Когато изговаряш Band (лента), ти започваш 

пак точно така; когато кажеш Bund (тюрбан) – това, кое-

то някои жени носят на главите си – ти пак започваш 

точно така. А може би си виждал вече и мечка (Bär) в 

зоологическата градина: тогава ти също започваш с при-

дихание; всяка една от тези думи започва със същото 

придихание.“ Така се опитвам да направя прехода от 

целостта на думата към нейното начало, да го пренеса 
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към чистия звук, съответно към буквата; да развия една 

начална буква, изхождайки винаги от думата. 

Става дума за това, че вие 

самите може би ще се опитате 

да развиете началната буква 

също по един смислен начин, 

тръгвайки най-напред от ри-

суването. Ще успеете да го 

направите добре, ако просто 

извикате на помощ вашата 

фантазия и си кажете: „Онези 

хора, които първи са видели 

такива животни, които започват с В, като Biber (бобър), 

Bär (мечка) и други подобни, са рисували гърба на жи-

вотното, краката му при изправен стоеж и предните ла-

пи, които са вдигнати; те са рисували едно животно и 

изображението е преминало в В.“ 

… Исторически погледнато е така: ако се върнете на-

зад към най-старите форми на египетската писменост, 

която още е била йероглифно писмо, ще откриете нався-

къде в думите копие на подобни неща… 

При първоначалното развитие на писмеността в Еги-

пет всяко отделно нещо, което е трябвало да бъде запис-

вано, е било записвано с образно писмо, било е рисувано 

действително така, че човек е трябвало да се научи да 

опростява максимално изображението. Който е допускал 

грешки, когато е бил назначаван да преписва образното 

писмо, е бил осъждан на смърт, ако примерно е изписвал 

грешно някоя свещена дума.  

Следователно в древния Египет нещата, свързани с 

писането, са били приемани много, много на сериозно. 

Там обаче всичко, което е било писменост, е било свеж-

дано до образ по скицирания начин… 
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Дейността при изследването на културната история на 

писмото ще ви умъртви дотам, че ще въздействате върху 

вашия възпитаник в много по-малка степен животворно, 

отколкото ако сами измислите нещо подобно на буквата 

В от образа на мечката (Bär). Това да измисляте сами 

нещата ще ви освежи толкова, че онова, което казвате на 

възпитаника си, ще му въздейства много по-живо, от-

колкото ако правите културно-исторически отклонения, 

за да придобиете нещо в часовете. 

… трябва да се запитате: какво е по-важно – един кул-

турно-исторически, събран с много усилия факт да бъде 

приет и внесен много трудно в урока или самият човек 

да бъде подвижен в душата си, така че откритието, което 

прави, да бъде пренесено от собствения му ентусиазъм 

върху детето? Винаги ще изпитвате радост, дори това да 

е твърде тиха радост, когато пренесете върху буквата 

формата от дадено животно или растение, която сами сте 

открили. И радостта, която изпитвате, ще живее в това, 

което ще направите от вашия възпитаник… 

След това преминаваме към това да обърнем на детето 

внимание, че каквото е наблюдавало в началото на ду-

мата, се среща и в средата ѝ. Следователно пристъпваме 

към това да кажем на детето: „Ето, ти знаеш какво расте 

навън из полята или по хълмовете; което се прибира на-

есен и от което се прави вино: лозата. Големите пишат 

думата „лоза“ така: REBE. Сега си помисли, когато изго-

варяш съвсем бавно: Rebe, по средата на думата се съ-

държа същото, което при BÄR беше в началото.“ 

Най-напред се пише винаги с главни букви, за да види 

детето подобието на образа. Така му обясняваме как то-

ва, което е научило за началото на дадена дума, може да 

се срещне и в средата. Продължаваме да раздробяваме 

цялото на атоми. 
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Виждате какво е важно за нас тук, които искаме да 

постигнем едно живо, а не мъртво обучение: винаги из-

хождаме от цялото… Да успеем да поставим действител-

но по един жив начин детето в света – това има голямо 

значение за възпитанието и обучението; тъй като светът 

е едно цяло и детето остава в непрекъсната връзка с жи-

вата цялост, когато процедираме така, както скицирах 

нещата.  

Когато карате детето да учи отделните букви, изхож-

дайки от образа, детето има връзка с живата действител-

ност. Никога не бива да пропускате да напишете форми-

те на буквите така, както те произтичат от образа, и ви-

наги трябва да обяснявате съгласните като означения за 

външни неща. Никога обаче не бива да обяснявате и 

гласните по този начин. При гласните винаги трябва да 

изхождате от това, че те изразяват човешката душевност 

и отношението на човека към света. 

Следователно, ако например се опитвате да обясните 

на детето А, ще му кажете: „Сега си представи слънцето, 

което виждаш сутрин. Никой ли от вас не може да си 

спомни какво е правил, когато сутрин е изгрявало слън-

цето?“ Може би 1-2 деца ще се сетят какво са правили. 

Ако не се получи, ако никое дете не се сеща, ще трябва да 

му се помогне да си спомни какво е правило, как ще да се 

е изправило и да е казало, ако изгревът на слънцето е 

бил особено красив: „А!“  

Възпроизвеждането на дадено чувство трябва да се 

остави да звучи, трябва да се опитаме да получим резо-

нанса на чувството, който отеква в гласната. И след това 

трябва да се постараем да кажем: „Като застанеш така и 

кажеш А, е като че ли слънчевият лъч е излязъл под ъгъл 

през устата от твоята душа. Това, което живее вътре в 

теб, когато погледнеш изгрева на слънцето, ти го оста-
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вяш да се излее навън по този начин (изображението 

вляво) и го произвеждаш, като кажеш А.“  

 
Но ти не го изливаш напълно навън, ти задържаш 

нещо от него и тогава това става този знак.“ (изображе-

нието вдясно) … По този начин ще успеете да научите 

детето на един вид йероглифна писменост.  

Не бива да се притеснявате да извиквате на помощ 

някои представи, които предизвикват в усещанията не-

що от онова, което действително е живяло през култур-

ното развитие. Така можете да обясните на детето след-

ното. Казвате му: „Виж горната част на къщата: Как ще я 

изразиш? – Dach! D! (Покрив!)“ Но тогава D-то би тряб-

вало да се направи легнало – това е неудобно, затова хо-

рата са го обърнали: D. Такива представи се съдържат в 

писмеността и вие можете да ги използвате… 

 
По този начин можете да развиете съществуващите 

форми на буквите от такива фигури, каквито сте дали на 

детето графично… 

Това, което може да се направи, единият учител може 

да направи по един начин, другият учител – по друг. Не 

всеки може да използва танцуваща мечка; някой може 

би ще използва нещо много по-добро за тази цел. Това, 

което се постига в края на краищата, може да бъде пос-

тигнато както от единия учител, така и от другия. Но 
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преподавайки, всеки отдава сам себе си. При това него-

вата свобода напълно се запазва. Колкото повече учител-

ството ще иска да пази свободата си в това отношение, 

толкова повече то ще може да се отдава на преподаване-

то, да се посвещава на обучението. Това е нещо, почти 

напълно изчезнало в последно време.“ (10) 
 

„… започваме обучението с писане, а не с четене; при 

което се опитваме това, което детето се стреми да развие 

в акта на подражанието само чрез своята воля, чрез сво-

ите ръце, да го насочим в посока на писането. 

Бих желал да онагледя това чрез един пример. Предс-

тавете си, че караме детето да каже думата „риба“ (Fisch) 

и като го караме да казва тази дума, ние се опитваме, със 

съвсем прости линии, да изобразим пред погледа му 

формата на рибата, приблизително така, че по един 

прост начин да нарисуваме на детето нещо, което ими-

тира формата на рибата и след това се опитаме да нака-

раме детето да прерисува рисунката.  

Така му даваме възможност да усети думата. Така по 

един художествен начин чрез това, което, изхождайки от 

съзерцанието, навлиза във волята, ние създаваме усло-

вия да възникне формата на буквата. 
 

 
По този начин не пораждаме едно чуждо F – това е 

един демон за детето; това е нещо, което – бидейки съв-

сем чуждо – бива вмъкнато в неговото тяло. Това, което 

детето вижда на пазара за риба … постепенно превръ-

щаме във F. По този начин се приближаваме до възник-

ването на писмеността, защото по подобен начин е въз-
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никнала тя. Но не е необходимо учителят да предприема 

антикварни изследвания и да повтаря пътя, по който е 

възникнала образната писменост, за да може да научи 

детето на нея. Това, за което става дума тук, е да бъде 

даден простор на една жива фантазия и да дадем въз-

можност днес да възникне това, което от предмета, от 

непосредствения живот ще ни отведе към формата на 

буквите. Ще имате не една възможност да изведете за 

детето формите на буквите от самия живот.  

Накарайте детето да изговори М, накарайте го да по-

чувства как М вибрира върху устните и след това се опи-

тайте да му представите горната устна като форма и то-

гава от М, което вибрира върху устните, постепенно ще 

можете да преминете към знака М. 

 
И така, когато се опитвате да подходите не интелекту-

ално, а духовно, образно, ще извлечете от детето всичко, 

което постепенно ще доведе до това, че детето ще се нау-

чи да пише. Така то ще се научи да пише по-бавно, от-

колкото се научава да пише днес. И когато дойдат роди-

телите и кажат: „Моето дете е на 8, на 9 години и още не 

може да пише добре!“, тогава винаги трябва да им каз-

ваме: „Всичко, което в определена възраст бива усвоено 

по-бавно, се отпечатва по един по-сигурен и по-

здравословен начин в жизнения организъм в сравнение 

с това, което е било насилствено усвоено от него.“ 

При това е важно по този начин напълно да се изявя-

ва и индивидуалността на учителя. И тъй като във Вал-

дорфското училище вече има много ученици, трябваше 

да създадем паралелни класове – имаме два първи кла-

са, два втори класа и т.н. Когато влезете в единия първи 
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клас, можете да видите как урокът по писане бива изве-

ден от рисуването, виждате как преподавателското уме-

ние прави това по един определен начин. Да кажем, в 

единия клас откривате, че това се прави по начина, кой-

то беше показан сега. После влизате в другия клас, в 1 „б“ 

клас и откривате друго преподавателско умение: тук се 

преподава същият урок, но виждате нещо съвсем раз-

лично. Тук виждате как преподавателското умение кара 

децата да се движат в един вид ритмично движение, при 

което формата възниква от движението на собственото 

тяло. И това, което детето очертава, движейки се, после 

бива записано като буква.  

Така е възможен и трети, и четвърти начин, и т.н. В 

различни паралелни класове можете да видите препода-

ването на един и същи урок по най-различни начини… 

Само когато съществува правилен контакт между препо-

давателското умение и целия клас, само тогава урокът 

може да бъде здравословен. Затова всеки преподавател 

трябва да води урока според своята същност. И така, как-

то животът може да се проявява в най-различни форми, 

така преподаването, възпитанието, изградени върху жи-

вота, могат да се изградят в най-различни форми. 

Издигайки педагогически правила, човек изисква те 

да бъдат спазвани. И ги записва в книга. „Добър е този 

учител, който спазва тези правила: 1., 2., 3., 4. и т.н.“ И аз 

съм дълбоко убеден, че ако днес съберете 12 души или 

друг брой хора – днес всички хора са много умни – те ще 

изработят най-прекрасната програма за това как трябва 

да се осъществява възпитанието: 1., 2., 3., 4. и т.н.  

Не се подигравам, наистина мисля така. Чрез абст-

рактни правила човек може да измисли най-прекрасни 

неща. Но дали това, което сме измислили, ще можем и 

да го осъществим? Това е съвсем друг въпрос. Тук нещата 
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се свеждат до живота… Всички вие сте хора, но всички 

вие изглеждате по различен начин. Никой не прилича 

на другия, включително до последния косъм… 

Когато изграждаме абстрактни правила, влизаме в 

ученическия клас и изискваме навсякъде да се прави 

едно и също нещо. Когато изграждаме правила, изхож-

дайки от самия живот, виждаме, че животът е многооб-

разен, виждаме как едно нещо осъществява себе си по 

най-различни начини.  

И така, нещата се свеждат до това, че ако искаме да 

приемем възпитателното изкуство като нещо живо, тога-

ва трябва да бъде избегнат всякакъв вид педантичност, 

но също така и схематизъм, което именно се осъществя-

ва, ако възпитателното изкуство бъде превърнато в едно 

истинско изкуство и ако учителят се превърне в творец. 

В училище ние сме в състояние да преподаваме писане-

то, изхождайки от художествения елемент.  

След това четенето се научава от децата от само себе 

си. То идва малко по-късно от обикновено, но се осъщес-

твява от само себе си.“ (9) 
 

„Зададен е въпрос за картинките, по които се учат 

звуковете и буквите, например риба за буквата Р. 

Рудолф Щайнер: Тези картинки трябва да намерите 

сами. Не трябва да се търси нещо традиционно. Оставете 

да действа свободната фантазия и проявявайте доверие 

към това, което сте намерили самостоятелно.“ (13) 
 

„В учебната програма се проявява нещо твърде тра-

гично именно през първата учебна година. Тогава се 

изисква децата вече да са постигнали целта да могат да 

четат възможно най-добре, при което те се учат малко да 

пишат. В началото писането се поддържа донякъде, а 

четенето още през първата година трябва да се доведе 
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дотам, че децата да могат да четат поне такива текстове 

на немски, както и на латински, които вече са чели или 

са им били четени… Ако можехме да възпитаваме съ-

вършено, бихме тръгнали, разбира се, от формите, както 

говорихме за това, и бихме оставили формите, които 

развиваме от тях самите, да бъдат трансформирани от 

детето постепенно в ръкописни букви.  

Ние ще направим това – няма да бъдем спрени да за-

почнем с часове по рисуване и да извлечем ръкописните 

букви от тези уроци, а едва след това да минем към пе-

чатните. Ще преминем към печатния шрифт, когато де-

тето се е научило да познава ръкописните букви.“ (10) 

 

„… вместо да представяте на детето директно букви 

или дори цели думи, рисувате нещо, което изглежда та-

ка: 

 
 

По този начин, като се обърнете към формиращите 

сили в неговата душа, вие ще откриете, че сега детето 

може да си спомни нещо, което има действително значе-

ние – нещо, което вече е схванато от формиращите сили 

на детето. Такова дете ще ви каже: „Това е уста.“  

И сега можете да го помолите да каже „Мммед”. След 

това го молите да остави крайната част на думата, като 

постепенно го карате да произнася „Ммм“. После може 

да кажете: „Нека нарисуваме това, което казахте.“  
 

 
А сега нека го направим още по-просто: 
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Стана буквата М… 

Няма нужда да се връщаме назад в историята, за да 

покажем как съвременната писменост се е развила от 

древната пиктография. За нашите педагогически цели 

наистина е излишно да се ровим в историята на цивили-

зацията. Всичко, което трябва да направим, е да наме-

рим своя път в този метод, понесени на крилата на фан-

тазията, и след това – без значение какъв език говорим – 

да изберем някои характерни думи, които след това да 

трансформираме в картини и накрая да извлечем истин-

ските букви от тях.  

По този начин работим заедно с това, което детето 

вътрешно иска по време и веднага след смяната на зъби-

те. От това ще разберете, че след като сте въвели писане-

то чрез рисуване на картина и чрез рисуване на рисунка 

(добре е децата да използват цвят веднага, защото те 

живеят в цвят, както знаят всички, които се занимават с 

тях), след това може да се премине към четене. Това е 

така, защото цялото човешко същество е активно в писа-

нето… При четене детето просто стои като вцепенена 

мишка, защото само главата трябва да работи.“ (19) 
 

„… когато 7-годишното дете влиза в училище, то вече 

има известен опит и чрез подражаване на възрастните е 

успяло да пробуди до известна степен спящия в главата 

си Дух. Сега можем да се възползваме от спонтанно про-

будения Дух, за да упражняваме детето – макар и по 

един общоприет стандарт – в четене и писане, обаче от 

този миг започват и нашите вредни въздействия.  
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Ето защо доброто обучение в четене и писане следва 

да се осъществява най-вече с помощта на изкуството… 

Писането и четенето трябва да бъдат усвоени с помощта 

на художествените форми.“ (12) 
 

„… днес не се знае колко е вредно, когато децата се 

учат да четат и пишат твърде рано. Много е лошо да мо-

жеш да пишеш рано. Четенето и писането, както ги има-

ме днес, наистина не са подходящи за човешкото същес-

тво до по-късна възраст –11-та или 12-та година. И кол-

кото повече едно дете е благословено да не може да чете 

и пише добре преди тази възраст, толкова по-добре е за 

по-късните години от живота.  

Дете, което не може да пише правилно на 13 или 14 

(мога да говоря от собствен опит, защото не можех да го 

правя на тази възраст), не е толкова възпрепятствано за 

по-късно духовно развитие, както дете, което рано, на 7 

или 8 години, вече може да чете и пише перфектно. Това 

са неща, които учителят трябва да забележи.“ (21) 
 

„Къде са предишните Посветени? Защото човек ще 

каже, че ги няма сега. Да, мили приятели, ако днес би 

била дадена по-голяма възможност хората да се раждат 

направо на 17-18 години – в това отношение трябва да 

кажа нещо парадоксално – т.е. да слизат от духовния 

свят и по някакъв начин да си намират 17-18-годишни 

тела – естествено, казвам нещо парадоксално – или поне 

ако на хората би било спестено да минат през устроеното 

по днешния начин училище, тогава бихте открили, че 

сред днешните хора биха могли да се появят някогашни-

те Посветени. Но също както на Посветените не им е 

възможно да се нахранят при обикновените земни усло-

вия с парче лед, когато се нуждаят от хляб, така също не 

е възможно древната мъдрост непосредствено да се  
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прояви във формата, както хората очакват това – да се 

прояви в едно тяло, което е възпитано до 17-тата, 18-тата 

година в смисъла, в който днешната цивилизация изис-

ква това. Това е невъзможно в целия свят, не е възможно 

там, където царува цивилизацията. Тук се касае за неща, 

които въобще се намират абсолютно вън от зрителния 

кръг на днешния образован човек. Когато, както е прие-

то днес, човек трябва да усвои познанията по четене и 

писане на 6-7-годишна възраст, това е такова мъчение за 

душата, която иска да се развие според своята особена 

природа, че – да, аз мога само да кажа това, което вече 

описах в моята автобиография – аз дължа отстраняване-

то на някои пречки в живота ми на обстоятелството, че 

на 12 години не можех още да пиша ортографски, въоб-

ще още не можех да пиша правилно, защото – за да мо-

же човек да пише, както това се изисква днес – това зна-

чи да убие някои особени качества в себе си." (37) 
 

„Децата няма да се подобрят много, когато искате да 

ги накарате да се научат да пишат по-добре чрез подоб-

ряване на писането им. Трябва да подобрите тяхната 

сръчност – тогава ще се научат да пишат по-добре… 

Трябва да се опитате да направите децата по-добри в 

рисуването на форми. Ако се научат да свирят на пиано, 

писането им ще се подобри.  

Факт е, че този лош почерк е започнал, когато детски-

те играчки са станали толкова материалистични. Ужасно 

е, че толкова много играчки са строителни комплекти. 

Те наистина изобщо не са играчки, защото са куп отдел-

ни части. Ако едно дете има проста ковачница, то трябва 

да се научи да я използва. Иска ми се децата да имат иг-

рачки, които се движат. Би било достатъчно, макар да не 

можем да правим това в училище, ако онези деца, които 

пишат лошо с ръцете си, рисуват прости форми с краката 
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си. Това има ефект върху ръката. Те биха могли да рису-

ват малки кръгове, полукръгове или триъгълници с кра-

ката си. Те трябва да поставят молив между пръстите на 

краката си и да рисуват кръгове. Това е нещо, което не е 

лесно да се направи, но е много интересно. Трудно е за 

научаване, но интересно за правене. Мисля, че би било 

интересно също да ги накараме да държат пръчка с 

пръстите на краката си и да правят фигури в пясъка на-

вън. Това има силен ефект върху ръцете. Можете да на-

карате децата да вземат носна кърпа с краката си, а не с 

ръцете си. Това също има силен ефект…  

Трябва да се опитате да работите индиректно върху 

подобряването на почерка, развиването на сръчност в 

рисуването и правенето на форми. Опитайте се да ги на-

карате да нарисуват сложни симетрични форми.“ (28) 
 

„Повечето случаи на лошо изговаряне се дължат на 

лош слух.“ (13) 
 

Обучение по чужди езици 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Ще постигнете много, ако не забравяте, че при всяко 

чуждоезиково обучение най-задържащо развитието е 

превеждането. Страшно много време се губи, когато 

например с гимназистите се превежда много от латинс-

ки на немски и от немски на латински. Много повече 

трябва да се чете и много повече трябва да се предават 

собствените мисли на чуждия език, отколкото да се пре-

вежда от единия език на другия и обратно. Как ще за-

почнете тогава, по смисъла на това правило, да учите с 

вашите възпитаници чужд език, примерно френски? 
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 Най-напред, ако вземем по-големите ученици, за ко-

ито става дума, ако вземем 13-14-годишните, ще трябва 

старателно да изберете какво ще четете с тях на чуждия 

език. Ще изберете четивата и ще започнете да извиквате 

учениците да ви четат тези текстове. Ще спестите на 

учениците време и сили, ако не ги карате да превеждат 

тези четива от чуждия език на немски, а най-напред се 

погрижите за това детето да чете и вие да успеете да го 

научите да чете правилно даден френски или латински 

текст със съответното произношение и т.н.  

След това ще направите добре, ако с тези ученици, 

при които искате да съчетаете преговора с надграждащо 

обучение, не правите превод, а ги карате да разказват 

свободно какво се съдържа в четивото. Просто оставете 

детето да разкаже със свои думи за какво става дума в 

текста, следете внимателно за това дали при преразказа 

то изпуска нещо и се опитайте да узнаете дали има нещо, 

което то не е разбрало. За вас, разбира се, е по-удобно да 

карате учениците просто да превеждат, тъй като тогава 

виждате къде детето спира и не може да продължи.  

За вас е по-неудобно не само да следите къде то не 

може да продължи, а и къде изпуска нещо, но така вие 

разбирате също така и къде то не е разбрало нещо, къде 

не е предало даден израз на собствения език… 

След това започваме да правим обратното. Обсъждаме 

на родния език даден материал – нещо, което децата 

могат да осмислят заедно с нас, да почувстват заедно с 

нас. А след това се опитваме, според това доколко вече 

владее езика, детето да ни преразкаже на чуждия език 

онова, което вече сме обсъдили. Така ще разберем до 

какво степен дадено дете, което е дошло от друг клас, 

владее чуждия език.  

… нека преподаването на граматика и синтаксис да е 

такова, че да протича основно в разговор.  
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Ето защо няма да е добре да давате на децата направо 

учебници по граматика и синтаксис, каквито са те в 

днешно време, тъй като в тях има и примери, но тези 

примери всъщност трябва само да се обсъждат. В тетрад-

ката, от която детето ще продължи да учи граматиката и 

синтаксиса, трябва да има само правила. Затова се под-

хожда много, много икономично и правите добро на де-

тето, ако днес на базата на даден пример, който сте из-

мислили, развиете някакво необходимо за овладяването 

на езика правило, а утре или вдругиден в часа по същия 

чужд език се върнете към това правило и накарате дете-

то просто да измисли пример за него.  

Само не подценявайте тези неща от педагогическа и 

дидактическа гледна точка. При обучението много неща 

зависят именно от подробностите. Има огромна разлика 

в това дали просто ще попитате детето за дадено грама-

тическо правило и ще го накарате да повтори примерите 

от тетрадката си, които сте му продиктували, или сте 

направили така, че даденият от вас пример да бъде заб-

равен и сега карате детето само да измисли пример.  

Дейността, която извършва детето, като само намира 

примери, е изключително възпитателна. И ще видите: 

дори да имате най-лошите малчугани, които никога не 

внимават, ако успеете да ги предразположите (можете да 

постигнете това, като самият вие участвате много живо в 

часовете) да дадат примери според синтаксиса, тогава 

децата ще изпитват радост от примерите и от самата 

дейност по самостоятелното им намиране.  

А когато децата дойдат при вас след дълга ваканция, 

когато седмици наред са играли и вилнели навън, трябва 

да сте наясно, че след подобни предходни седмици те не 

са много склонни да заменят играта и лудуването със 

спокойно седене в клас и да слушат внимателно нещата, 
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които след това трябва да запомнят. Но дори това да ви 

пречи доста през първата, а може би и през втората сед-

мица, ако при чуждоезиковото обучение процедирате 

така, че детето да участва душевно в часа чрез изнами-

рането на примери, след 3-4 седмици в класа ви ще има 

такива деца, които с радост измислят подобни примери, 

както преди това са лудували навън.  

Но и вие самите трябва да положите грижи да измис-

лите подобни примери и не бива да пестите усилия, за да 

ги доведете до съзнанието на детето. За него е много 

добре, след като вече е влязло в тази дейност, да иска да 

продължи да го прави, така че може да се стигне дотам, 

че докато едното дете дава пример, другото да каже: „И 

аз имам един!“ – и сега всички искат да ги посочите и да 

назоват своите примери; ще е много добре, ако после в 

края на часа кажете: „Особено много се радвам, че сега 

правите това с удоволствие, както с удоволствие лудувах-

те навън!“  

Подобно нещо дава своя отзвук, съпътства след това 

децата по пътя до вкъщи, те го отнасят вкъщи и го раз-

казват на родителите си, докато се хранят. Но вие трябва 

да казвате действително такива неща, които след това 

децата да обичат да разказват на родителите си. А ако 

постигнете и това още при обяда детето да попита баща 

си или майка си: „Можеш ли и ти да дадеш пример към 

това правило?“, тогава наистина сте улучили десетката. 

Тези неща са постижими, но човек сам трябва да участва 

с цялата си душа в часовете. 

Помислете си само колко е различно, когато говорите 

с детето одухотворено за прехода от „вали“ – „зеленее се“ 

– „поляната зеленее“ – „зелената поляна“, или разрабо-

тите граматиката и синтаксиса по обичайния начин, като 

кажете: „Това е прилагателно, това е глагол; когато гла-
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голът е съвсем сам, още няма изречение…“ – т.е. не само 

да съчетавате нещата, както често се прави в граматики-

те, а да ги превръщате в живо обучение. И сравнете на-

чина, по който преподавате граматика, както би трябва-

ло да се прави при живото обучение, с начина, по който 

често се прави… 

Това може да е от голямо значение особено при обу-

чението по чужди езици. И то ще влезе в съображение, 

когато съставите езиковото обучение от четене – истинс-

ко, съобразено с произношението четене; не просто да 

давате правила за произношението, а да карате учени-

ците да четат на глас и да препрочитат, след това да раз-

казват прочетеното, да формулират мисли за него и да 

изразяват тези мисли на различните езици. И отделно от 

това да се учат граматика и синтаксис с правилата, които 

трябва да се запомнят, и примерите, които трябва да се 

забравят. Това е скелетът на езиковото обучение " (10) 
 

„Когато в клас четем нещо на децата, а те държат кни-

гите пред себе си и също четат с нас, това не е нищо дру-

го освен заличено от живота на детето време. Това е въз-

можно най-лошото нещо, което можем да направим. 

Правилно е учителят да поднесе онова, което иска да 

изложи пред тях, като го разказва, или дори ако предс-

тавя буквално дадено четиво, или рецитира стихотворе-

ние, самият той да прави това по памет, без книга, така 

че учениците да не правят нищо друго освен да слушат 

внимателно, следователно да не четат заедно с него.  

И после по възможност да се възпроизведе онова, кое-

то е било чуто, без преди това да е било четено. Това е от 

значение за обучението по чужди езици. При обучението 

по роден език може и да не се съблюдава толкова… 

При чуждите езици домашното би трябвало да се ог-

раничава предимно в това да се чете. Така че каквото 
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трябва да се пише, би трябвало да се прави всъщност в 

училище. По чуждите езици би трябвало да се дават 

възможно по-малко писмени домашни – едва на по-

късните степени (след 12-тата година), но и тогава само 

за неща, които наистина се срещат в живота: да се пишат 

писма, да се дава делова информация и др. Тоест нещо, 

което наистина се случва в живота. Да се пишат в часове-

те съчинения на даден чужд език, които нямат връзка с 

живота, е не изцяло, но до голяма степен безобразие. 

Би трябвало да останем при писането на писма, на 

бизнес информация и други подобни. Би могло да се 

стигне най-много дотам да се разказва. В основното учи-

лище разказването на нещо случило се, преживяно, 

трябва да се прави повече като свободно съчинение.“ (10) 
 

„Нека оставим децата да водят разговор на съответния 

чужд език и като учители само да направляваме този 

разговор. Ще разберете от опит, че наистина доставя 

голяма радост на децата, когато разговарят на съответ-

ния език, а учителят не прави нищо друго освен само да 

поправя или най-много да насочва разговора. Например, 

ако някой каже нещо много досадно, да отклони внима-

нието му към нещо интересно.  

Тогава духовното присъствие на учителя трябва да 

изпълни своите специални задачи. В този случай наис-

тина трябва да чувствате учениците пред себе си като 

хор, който трябва да дирижирате…“ (10) 
 

„При чуждите езици определено трябва да отложите 

писането възможно най-дълго. Това е доста важно.“ (38) 
 

„Езиковото обучение [през първите класове] при ни-

какви обстоятелства не трябва да бъде от интелектуален 

характер – не трябва да включва никаква граматика или 
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синтаксис. До 9-тата, 10-тата година децата трябва да се 

научат да говорят чуждия език както придобиват всеки 

друг навик. Само когато се научат да правят разлика 

между себе си и околната среда, те могат да започнат да 

изследват това, което самите те извеждат в речта си. Ед-

ва тогава можете да започнете да говорите за съществи-

телно, прилагателно, глагол и т.н., не преди това. Преди 

това детето трябва просто да говори. 

Децата идват на училище и започват с основни уроци 

на периоди, както вече описах; те имат основния урок в 

ранната част на сутринта, а веднага след това малките 

имат урок, който за германските деца е или английски, 

или френски. В тези езикови уроци се опитваме да не 

вземаме предвид връзката на единия език с другия.  

До момента, който ви описах – между 9-тата и 10-тата 

година, ние пренебрегваме факта, че масата например се 

нарича „Tisch“ на немски и „table“ на английски, че да се 

яде е „essen“ на немски и „eat“ на английски; свързваме 

всеки език не с думите на друг език, а директно с пред-

метите.  

Детето се научава да нарича тавана, лампата, стола с 

техните имена на френски или английски. Така че от 7-

мата до 9-тата година не трябва да придаваме значение 

на превода, тоест предаването на дума на един език с 

дума на друг, а децата просто се учат да говорят на езика, 

свързвайки думите си с външни обекти. По този начин 

децата не трябва да знаят или по-скоро не трябва да 

мислят за факта, че когато казват „table“ на английски, 

това се казва „Tisch“ на немски и т.н.; те изобщо не се 

занимават с това. Това не им хрумва на децата, защото те 

не са научени да сравняват езиците по никакъв начин. 

По този начин детето научава всеки език от елемента, 

от който произлиза, а именно елемента на чувството… 
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Езикът трябва да се поддържа жив и поради тази причи-

на не трябва да го анализирате преди 9-тата или 10-тата 

година. Само тогава можете да преминете към това какво 

е съществително, глагол или прилагателно и т.н. Това не 

трябва да се прави по-рано… Най-важно е да се има 

предвид, че не трябва да допускаме никаква граматика 

или сравнение на езици преди 9-тата или 10-тата година. 

Тогава това, което децата получават от говоренето, ще 

бъде подобно на това, което получават от пеенето.“ (21) 
 

Литература 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Искам да обърна вниманието ви върху това, че не 

трябва никога да разваляте съдържанието на едно чети-

во, а същевременно и чувствата и усещанията, които то 

предизвиква, като след прочита му започнете педантич-

но да го разяснявате. Благоразумният психолог не би 

постъпил така. Той ще прояви усет, за да може прозата 

или стихотворението да въздействат така върху душата, 

че тя, след като го е преживяла, да бъде доволна от впе-

чатлението.  

Не трябва обаче да се изключва и това, че точно удов-

летворяването, което трябва да произлиза от съдържа-

нието на четивото, се засилва, когато възпитаникът раз-

бира пълноценно всички нюанси, когато чувства инс-

тинктивно това, което съдържа стихотворението.  

Не е необходимо да се прави заучен коментар на сти-

хотворението или разказа, а детето трябва пълноценно 

да се издигне до чувствено разбиране на едно произве-

дение. Така се повишава удоволствието и удовлетворе-

нието на детето.“ (13) 
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„Децата никога не трябва да бъдат карани да научат 

нещо наизуст, преди да имат дълбоко усещане за всички 

подробности, съдържащи се в думите – особено чувство, 

което им позволява да се свържат със съдържанието по 

правилния начин. 

Нека разгледаме един краен случай – да помислим за 

молитва. Когато децата бъдат помолени да научат мо-

литва, трябва да бъдат насърчавани да бъдат в настрое-

ние на преданост. От нас зависи да се погрижим за това.  

Трябва да изпитаме почти ужас, ако научим децата на 

молитва, без първо да установим това настроение на 

благоговение или преданост. И те никога не трябва да 

казват молитва без това настроение. Затова не трябва да 

караме децата да рецитират прекрасно стихотворение, 

без първо да събудим у тях лека усмивка, удоволствие 

или радост. Не трябва да им нареждаме да имат тези 

чувства, а по-скоро да позволим на съдържанието на 

стихотворението да ги събуди. Този принцип важи и за 

други предмети. 

Важно е децата да се подготвят правилно за неща, ко-

ито трябва да се учат наизуст: молитви и стихотворе-

ния… 

Особено по време на произнасянето на молитва деца-

та трябва да имат усещането: „Израствам над себе си. 

Казвам нещо, което ме кара да израствам над себе си.“ 

Това настроение трябва да важи за всичко, което е 

красиво и изящно. То се отразява и на физическия орга-

низъм, има хигиенно значение…  

Ако учителката осъзнае тези неща, тя почти ще види, 

че когато чете по грешен начин, когато отегчава децата, 

те ще са склонни към метаболитни заболявания. Ще по-

чувства, че карайки едно дете да чете скучна литература, 

всъщност произвежда бъдещ диабетик.  
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Тогава тя ще развие правилното чувство за отговор-

ност. Като ангажирате децата непрекъснато със скучен 

материал, произвеждате диабет.“ (26) 

 

„Някога имахме учител във Валдорфското училище, 

който можеше да разказва най-прекрасните истории, но 

не правеше такова впечатление на децата, че да го гледат 

с безспорна любов. Какъв беше резултатът? Когато пър-

вата вълнуваща история беше разказана, децата веднага 

поискаха втора. Тогава те веднага поискаха трета, а учи-

телката пак се предаде и им подготви трета приказка. И 

накрая се оказа, че след време този учител просто не 

можеше да подготви достатъчно истории.  

Не трябва непрекъснато да изпомпваме децата като 

парна помпа… сега трябва да отидем по-далеч и да оста-

вим децата да задават въпроси. Трябва да можем да ви-

дим по лицата и жестовете на децата, че искат да задават 

въпроси. Даваме време за въпроси и след това ги обсъж-

даме във връзка с току-що разказаната история. 

Така едно малко дете вероятно ще попита: „Но защо 

кучето даде такъв ужасен отговор?“, и тогава по прост 

детски начин ще можете да кажете на детето, че това 

куче е същество, чиято задача е да пази, да всява страх у 

хората. То е свикнало да кара хората да се страхуват от 

него – така ще можете да обясните защо кучето е дало 

този отговор… 

Тогава ще откриете, че един въпрос води до друг и в 

крайна сметка децата ще повдигнат всеки възможен вид 

въпрос. Вашата задача във всичко това е да внесете в 

класа безспорния авторитет, за който имаме още много 

да кажем. В противен случай ще се случи така, че докато 

говорите с едно дете, другите започват да се шегуват и да 

правят какви ли не пакости. И ако бъдете принудени да 
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се обърнете и да направите забележка, сте загубени. 

Особено при малките деца човек трябва да има дарбата 

да оставя много неща да минат незабелязани.“ (21) 

 

„Учител от 9 клас пита за теми за есе. Карал уче-

ниците да пишат есета за Фауст и характера му. 

Това наистина е твърде много за тях. Трябва да пом-

ните, че дори Куно Фишер не е писал добре за това. Бих 

съсредоточил темите повече върху наблюдения на живо-

та... За осми клас бихте могли също да изберете теми 

като „Какво е красотата в природата?“ и след това „Какво 

е красотата в душата?“ – Трябва да използвате повече 

теми като тази, където децата трябва да се концентрират 

върху разработването на темата… Трябва да обсъдите 

темата в нормалния контекст на урока.“ (28) 
 

Математика 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Докато уроците по биология и ботаника трябва да се 

изучават на определена възраст, аритметиката и геомет-

рията трябва да се преподават през цялото детство – 

разбира се, по начини, подходящи за различните етапи. 

… геометрията не трябва да започваме с абстрактни, 

интелектуални конструкции, които обикновено се считат 

за правилната основа. Вместо това започваме с вътрешно 

възприятие, като стимулираме например силно чувство 

за симетрия у децата. Можем да започнем да правим 

това дори с най-малките деца. Например, човек рисува 

някаква фигура на черната дъска, добавя права линия и 

посочва началото на симетрията.  



 

 

271 

След това се опитваме да помогнем на децата да раз-

берат, че фигурата е незавършена и с всички възможни 

средства да ги накараме да я довършат сами. Така съ-

буждаме вътрешен, активен стремеж да довършат недо-

вършеното. Това им помага да пробудят правилния об-

раз на реалността. Учителите, разбира се, трябва да имат 

творчески талант, което винаги е добре. Преди всичко те 

трябва да имат гъвкаво, креативно мислене. 
 

    
 

След като зададе тези упражнения за известно време, 

учителят преминава към други. Например можем да на-

рисуваме подобна фигура на черната дъска и да се опи-

таме да събудим вътрешна, пространствена представа за 

нея у децата. След това променяме външната линия и те 

постепенно се научават да рисуват вътрешна форма, съ-

ответстваща на външната.“ (39) 
 

„Сега се измислят всякакви теории за преподаването 

на числата и броенето и е обичайно да се действа въз 

основа на такива теории. Но дори когато могат да се по-

лучат външни резултати, цялото същество на детето не 

се засяга от този вид броене или от подобни неща, които 

нямат връзка с реалния живот. Модерната епоха доказа, 

че живее в абстракции, като изобрети такива неща като 

сметалото. В офисите хората могат да използват изчис-

лителни машини колкото си искат – това не ни засяга в 
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момента, но в преподаването тази изчислителна маши-

на, която се занимава изключително с дейностите на 

главата, ви пречи от самото начало да боравите с числата 

в съответствие с природата на детето. 

Броенето трябва да произтича от самия живот и тук е 

изключително важно да знаете от самото начало, че ни-

кога не трябва да очаквате детето да разбира всяко едно 

нещо, което преподавате. Децата трябва да приемат мно-

го авторитет, но трябва да го приемат по естествен, прак-

тичен начин. 

Може би ще откриете, че това, което сега ще кажа, ще 

бъде доста трудно за детето. Но това няма значение. От 

голямо значение е, че има моменти в живота на човек, 

когато на 30 или 40 години може да си каже: „Сега раз-

бирам какво съм поел през 8-мата или 9-тата си година 

или дори по-рано.“ – Това събужда нов живот в човека. 

Но ако погледнете всички предметни уроци, които се 

въвеждат в днешното преподаване, може да сте в отчая-

ние от начина, по който нещата се омаловажават, за да 

се „доближат до разбирането на детето“… 

Сега си представете, че имате съвсем малко дете пред 

себе си, което все още се движи доста тромаво … можете 

да кажете: „Виж, ето ти дясната ръка, но имаш и друга 

ръка – лявата… когато тази ръка се движи и другата ръка 

се движи едновременно, тогава те могат да се хванат ед-

на за друга – могат да се съберат. Това е различно от то-

ва, когато просто се движиш сам. В това, че вървиш сам, 

ти си единица. Но едната ръка може да докосне другата 

ръка. Това вече не е единица, това е „двойка“. Виж, ти си 

един, но имаш две ръце.“ След това го показвате така: II. 

По този начин можете да изработите концепция за „ед-

но“ и „две“ от собствената форма на детето. 

Сега извиквате друго дете и казвате: „Когато вие два-
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мата вървите един към друг, можете също да се срещнете 

и да се докоснете; вие сте двама, но трети може да се 

присъедини към вас. Това е невъзможно с вашите ръце.“ 

Така можете да продължите към трите: III. 

По този начин можете да извлечете числата от самото 

човешко същество. Можете да стигнете до числата от 

човека, който не е абстракция, а живо същество. 

Тогава можете да кажете: „Вижте, можете ли да наме-

рите числото две някъде другаде в себе си?“ Децата ще се 

сетят най-накрая за двата си крака и стъпалата. После 

казвате: „Виждали сте кучето на съседа си, нали? Кучето 

също ли ходи само на два крака?“ Тогава децата ще раз-

берат, че четирите черти IIII са картина на кучето на съ-

седа, подпряно на четири крака, и по този начин посте-

пенно ще се научат да изграждат числа от живота. 

Учителят винаги трябва да е нащрек и да гледа на 

всичко с разбиране. Сега естествено започвате да пишете 

числата с римски цифри, защото децата веднага ще ги 

разберат и когато стигнете до четворката, лесно ще мо-

жете с ръка да преминете към пет – V. Скоро ще видите, 

че ако държите палеца си назад, можете да използвате 

тази четворка, както прави кучето: IIII. Сега добавяте 

палеца и правите пет – V. 

Веднъж бях с учител, който беше стигнал дотук (в 

обяснението на римските фигури) и не можеше да раз-

бере защо на римляните им е хрумнало да не правят пет 

черти една до друга, а да направят този знак V за петте. 

Той се справи доста добре до IIII. Тогава казах: „Нека го 

направим така: да разперим пръстите и палеца си, така 

че да отидат в две групи, и ето го: V. Имам цялата ръка в 

римската петица и оттам всъщност произхожда. Цялата 

ръка е там.“ 

В кратък лекционен курс от този вид е възможно само 

да се обясни общият принцип, но по този начин можем 
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да извлечем идеята за числата от реалния живот и едва 

когато числото е разработено направо от живота, трябва 

да се опитате да въведете броене, като оставите числата 

да следват едно друго. Но децата трябва да вземат ак-

тивно участие в това.  

Преди да стигнете до момента да кажете: „Сега ми 

кажете числата по ред: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т.н.“, трябва 

да започнете с ритъм. Да речем, че вървим от 1 към 2, 

тогава ще бъде: 1, 2; 1, 2; 1, 2. Оставете детето да тропа на 

2 и след това на 3 също в ритъм: 1, 2, 3; 1, 2, 3.  

По този начин внасяме ритъм в поредицата от числа и 

насърчаваме способността на детето да разбира нещото 

като цяло. Това е естественият начин да научите децата 

на числата… Трябва да развивате мисленето на детето 

чрез външни неща, които могат да се видят, и да стоите 

възможно най-далеч от абстрактни идеи… 

Искам да подчертая, че този метод на броене, истинс-

кото броене, трябва да бъде представен, преди децата да 

се научат да събират. Те трябва да са запознати с този 

вид броене, преди да преминете към аритметиката. 

Аритметиката също трябва да бъде извлечена от жи-

вота. Живото винаги е едно цяло и преди всичко трябва 

да бъде представено като цяло. Погрешно е децата да 

сглобяват едно цяло от неговите части, когато трябва да 

бъдат научени първо да разглеждат цялото и след това 

да разделят това цяло на части; накарайте ги първо да 

разгледат цялото и след това да го разделят и разделят. 

Tова е правилният път... 

Много от ефектите на нашия материалистичен век 

върху общата култура на човечеството остават незабеля-

зани. В днешно време например никой не се скандали-

зира, а смята, че е по-скоро естествено да се позволи на 

децата да си играят с тухлички и да строят неща от от-

делни блокове. Това само по себе си ги отдалечава от 
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живото. В природата на детето няма импулс да сглобява 

едно цяло от части. Детето има много други нужди и им-

пулси, които, разбира се, са много по-малко удобни.  

Ако дадете на дете часовник например, непосредстве-

ното желание на детето е да го разкъса на парчета, да 

разбие цялото на части, което всъщност е много повече в 

съответствие с човешката природа – да види как цялото 

е възникнало от неговите компоненти. 

Това е, което сега трябва да се вземе предвид в нашето 

обучение по аритметика. Това оказва влияние върху ця-

лата култура, както ще видите от следния пример. 

Точно така трябва да процедирате в аритметиката. 

Нямате в чантата си, да кажем, 1, 2, 3, 4, 5 монети, а има-

те куп монети. Имате и петте заедно, което е едно цяло. 

Това е, което имате преди всичко. И когато готвите гра-

хова супа, вие нямате 1, 2, 3, 4, 5 или до 30 или 40 грах, а 

имате една купчина грах, или кошница ябълки напри-

мер… Имате едно цяло… 

Имате куп ябълки, които сега носите вкъщи. Има, да 

кажем, три деца. Сега няма да ги разделите така, че все-

ки да получи еднакво, защото може би едно дете е мал-

ко, друго е голямо. Пъхате ръката си в кошницата и да-

вате на по-голямото дете по-голяма шепа, на по-малкото 

– по-малка; разделяте купчината ябълки на три части. 

Тук на помощ трябва да ви дойдат други концепции. 

Ще го направим така, че даваме тази купчина на едно 

дете, тази – на второто дете, а тази – на третото. Те вече 

са се научили да броят и за да добием ясна представа за 

всичко, първо ще преброим цялата купчина. Има 18 

ябълки. Сега трябва да преброя какво има всеки от тях.  

Колко получава първото дете? Пет. Колко получава 

второто дете? Четири. А третото? Девет. Така започнах от 

цялото – купчината ябълки – и го разделих на три части. 
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Аритметиката често се преподава, като се казва: 

„Имате 5, ето още 5 и 8 – пребройте ги заедно и имате 

18.“ – Така отивате от едно нещо към цялото, но това ще 

даде на детето мъртви концепции. По този метод детето 

няма да получи живи понятия. Започнете от цялото, от 

18-те, и го разделете на събираемите – така се преподава 

събиране… 

След това можете да продължите, за да покажете, че 

сборът може да бъде разделен по различен начин, с раз-

лични събираеми, но цялото винаги остава същото. Като 

събирате по този начин (не както много често се прави – 

като първо събирате и след това стигнете до сбора), като 

вземете първо сбора и след това събираемите, ще стигне-

те до концепции, които са живи и подвижни. Ще видите 

също, че когато става въпрос за дадено число, цялото 

остава същото, но отделните събираеми могат да се про-

менят. Тази особеност на числото – че можете да мисли-

те за събираемите, групирани по различни начини – е 

много ясно изведена от този метод… 

Такива методи като тези ще ви позволят да внесете 

живот и вид жива мобилност в работата си. Цялата пе-

дантичност ще изчезне и вие ще видите, че във вашето 

преподаване се появява нещо, от което детето има голя-

ма нужда: хуморът идва в обучението – не в детски, а в 

здравословен смисъл. А хуморът трябва да намери свое-

то място в преподаването.“ (21) 
 

„Логически две неща са привидно доста отдалечени 

едно от друго: урокът по смятане и моралните принци-

пи. Обикновено чрез урока по смятане никога не се 

приближаваме до моралните принципи, защото първо-

начално тук не откриваме логическа връзка. Но за този, 

който наблюдава нещата не просто логически, а ги наб-

людава, изхождайки от познанията на живота, нещата се 
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представят така, че едно дете, което по правилен начин е 

било доведено до смятането, в по-късна възраст има чув-

ство за отговорност съвсем различно от чувството на 

онова дете, което не е било доведено до смятането по 

правилен начин. И това вероятно ще ви се стори изклю-

чително парадоксално – но говоря за реалността, а не за 

неща, които нашето време си въобразява… Ако ние като 

хора през изтеклите десетилетия бяхме успели да пото-

пим човешката душа правилно в урока по смятане, тога-

ва не бихме имали този хаос в Източна Европа…  

Чрез какви сили способността за смятане се свързва с 

това, което обхваща и моралното в човека? Може би ще 

ме разберете още по-добре, ако накратко ви изложа 

принципа на урока по смятане. Днес смятането често 

започва оттам – едно нещо да бъде прибавено към друго. 

Ала помислете си само колко чуждо е на човешката душа 

това занимание – едно грахово зърно да бъде прибавено 

към друго и всеки път, когато нещо бъде прибавено, да 

му се дава ново име.  

Преходът от 1 към 2, след това към 3 – това броене е 

нещо, което като дейност се осъществява сякаш съвсем 

произволно в човека. Но съществува една друга възмож-

ност за броене. Тази възможност ние откриваме, когато 

се върнем малко назад в човешката културна история.  

Първоначално хората съвсем не са броели по този на-

чин, прибавяйки едното грахово зърно към другото, 

прибавяйки нещо единично към нещо друго, чрез което 

възниква нещо ново, което за душевния живот, най-

малкото първоначално, има изключително малко общо с 

предходното. Тогава хората са броели по следния начин: 

това, което имаме в живота, е винаги нещо цяло и то 

следва да бъде приемано за цяло, като дори и най-

разнородните неща представляват именно едно цяло.  
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Когато аз имам пред себе си едно човешко мнозинст-

во, първоначалното е единство. Когато имам пред себе 

си един отделен човек, той също така представлява 

единство. Единството е в основата си нещо съвсем отно-

сително. Това аз вземам в съображение не когато броя 1, 

2, 3, 4 и т.н., а когато броя по следния начин: 

 
и т.н., когато разчленявам цялото, защото изхождам 

от единството; и в единството – като многообразие – аз 

търся частите. Това е бил и първоначалният възглед за 

броенето. Единството е било винаги в цялото и тъкмо в 

единството са били търсени числата. Хората са си ги 

представяли не като нещо, прибавено към друго; хората 

са си представяли всички числа вътре в единството, ор-

ганически произлизащи от единството. 

Всичко това, приложено върху цялостния урок по 

смятане, ще даде следното: вместо да прибавяте едно 

грахово зърно към друго, поставяте пред детето една 

купчина от грахови зърна. Купчина грахови зърна пред-

ставлява цялото. Тръгваме от цялото. И сега казваме на 

детето например следното: „Аз имам една купчина грах 

или – да кажем, за да бъде още по-нагледно – имам една 

купчина ябълки и три деца на различна възраст, които 

би трябвало да приемат различни количества храна и 

искаме да направим нещо, което е свързано с живота. 

Какво можем да направим? Можем да разделим купчи-

ната ябълки по определен начин и да раз-

глеждаме след това целия куп като сума 

от отделни части, на които сме го разде-

лили. Имаме купчината ябълки и казва-

ме: имаме три части и обясняваме на де-

тето, че сумата е равна на трите части.  
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Сумата = три части. Това означава, че при събирането 

не изхождаме от отделните части, за да стигнем до сбора, 

а тръгваме от сбора и едва после минаваме към частите. 

Така тръгваме от цялото и преминаваме към събираеми-

те, към частите, като по този начин постигаме едно живо 

възприятие за събирането. Защото това, до което се 

свеждат нещата при събирането, са винаги сбора и час-

тите: частите са това, което по определен начин трябва 

да се съдържа вътре в сбора. 

Така сме в състояние да приближим детето по такъв 

начин към живота, че то да привикне да възприема ця-

лото, а не винаги да преминава от малкото към това, ко-

ето е повече. Това упражнява изключително силно вли-

яние върху целия душевен живот на детето. Когато дете-

то придобие навика да прибавя, тогава именно възниква 

онази морална основа, която изгражда един предимно 

алчен стремеж.  

А когато се преминава от цялото към частите и когато 

съответно по същия начин бъде изградено и умножение-

то, тогава детето получава склонността да не развива 

така силно алчността, а развива нещо, което в смисъла 

на един космически светоглед може да бъде наречено 

сдържаност, умереност в най-благородния смисъл на 

думата. И това, което в сферата на морала се харесва или 

не се харесва някому, е тясно свързано с начина, по кой-

то детето е било научено да борави с числата.  

Привидно между боравенето с числата и моралните 

идеи и импулси няма логическа връзка; тя сякаш е тъй 

слаба, че този, който разсъждава предимно интелекту-

ално, би могъл да се подиграе, когато чуе да се говори за 

това. Някому това може да се стори смешно. Напълно 

разбираемо е, когато някой се надсмее над това, че при 

смятането трябва да тръгнем от сбора, а не от събирае-
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мото. Но когато обхванем с поглед действителните взаи-

мовръзки в живота, тогава разбираме, че в действител-

ното битие много често логически най-отдалечените не-

ща са разположени най-близо едно до друго. Така това, 

което чрез боравенето с числа се формира в детската ду-

ша, е изключително важно за начина, по който детето 

ще се изправи пред нас, когато издигнем пред душата му 

моралните примери, чрез които то ще трябва да развие в 

себе си одобрение или неодобрение, антипатия или сим-

патия към доброто или злото. И ако сме го насърчили да 

борави с числата по съответния начин, ще видим пред 

себе си дете с чувствителен усет към доброто.“ (9) 

 

„По време на цялото обучение продължаваме да вър-

вим от общото към единичното. 

… може да вземем парче хартия и да я разделим на 

много малки късчета. След това преброяваме тези пар-

ченца хартия – те са 24. Тогава казваме на детето:  

„Виж, аз означавам тези късчета хартия с това, което 

съм написал тук, и го наричам: 24 парченца хартия. 

(Разбира се, може да са и бобени зърна.) Сега запомни 

това. Ето, махам част от хартиените късчета, слагам ги на 

купчинка, там правя друга купчинка, там трета, а тук – 

четвърта; от 24-те парченца хартия направих четири 

купчинки. Ето, виж: ще броя, ти още не можеш да го 

правиш, но аз мога и това, което е на едната купчина, аз 

ще нарека 9, това на втората наричам 5 късчета хартия, 

което се намира на третата, ще нарека 7 късчета хартия, 

а това, което е на четвъртата купчинка, ще нарека 3 пар-

ченца. Виждаш ли, преди имах една единствена купчи-

на: 24 парченца хартия; сега имам четири купчинки: 9, 

5, 7, 3 парченца хартия. Това е съвсем същата хартия. 

Единия път, когато я събирам, я наричам 24; сега я раз-
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делих на четири купчинки и наричам това веднъж 9, 

после 5, после 7 и след това 3 хартиени парченца. 24 

парченца хартия са заедно 9 и 5 и 7 и 3.“  

Така уча детето да събира. Това означава, че не съм 

тръгнал от отделните събираеми и след това да съм по-

лучил сумата – това никога не съответства на изначална-

та човешка природа … точно обратното съответства на 

човешката природа: 

Най-напред трябва да се види сумата, а след това да се 

разделя на отделните събираеми. Трябва да преподаваме 

събирането на детето по начин, обратен на този, по кой-

то обикновено се прави: изхождайки от сумата, преми-

навайки към събираемите. Тогава детето ще разбере по-

добре понятието „заедно“, отколкото ако едно по едно 

събираме отделното по досегашния начин...  

Тогава можем да разчитаме на това, че ще срещнем 

съвсем друго разбиране, отколкото ако подхождаме по 

противоположния начин. Най-важното всъщност ще 

прозрете едва чрез практическата си работа. Тъй като 

вие ще забележите съвсем друго вникване в нещата, съв-

сем различна възприемателна способност на детето, ако 

тръгнете по характеризирания път. 

Обратния път можете да приложите и при по-

нататъшното обучение по аритметика. Можете да каже-

те: „Сега пак ще разбъркам всичките парченца хартия 

заедно; ето, пак махам известен брой от тях, правя две 

купчинки и наричам купчинката, която ми е останала, 3. 

Как получих това 3? Като го взех от другото. Когато беше 

още заедно, го наричах 24; сега махнах 3 и наричам това, 

което е останало, 21.“ – По този начин минавате към по-

нятието „изваждане”. Тоест вие и този път не изхождате 

от умаляемо и умалител, а от остатъка, който се е полу-

чил, и от него правите връзката с това, от което е въз-

никнал остатъкът. И тук вие извървявате обратния път.  
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И така вие можете … да разпрострете това върху цяло-

то изкуство на аритметиката, като винаги тръгвате от 

цялото и вървите към отделното.“ (10) 

 

„Въпрос: Каква е истинската разлика между умно-

жение и деление при този метод на преподаване? Или 

изобщо да няма разлика през първата учебна година? 

Въпросът вероятно възниква от твърдението ми, че 

при умножението са дадени един множител и произве-

дението, а другият множител трябва да се намери. Раз-

бира се, това наистина дава това, което обикновено се 

счита за деление. Ако не се придържаме твърде строго 

към думите, тогава на същата основа можем да разгле-

даме разделението, както следва: 

Можем да кажем: Ако едно цяло е разделено по опре-

делен начин, какво е количеството на частта? И вие има-

те само друга представа за същото като във въпроса: „По 

какво трябва да се умножи едно число, за да се получи 

определено друго число?“ 

Така че, ако нашият въпрос се отнася до разделяне на 

части, имаме работа с делене; но ако го разглеждаме от 

гледна точка на „колко пъти...“, тогава имаме работа с 

умножение. И именно вътрешната мисловна връзка 

между умножението и делението тук се проявява най-

ясно. Но ние трябва да посочим много рано на децата, че 

те могат да мислят за делене по два начина. Единият е 

този, който току-що посочих – разглеждаме колко голя-

ма е всяка част, ако разделим едно цяло на определен 

брой части. Тук изхождам от цялото, за да намеря частта 

– това е един вид делене.  

При другия вид делене започвам от частта и откривам 

колко често частта се съдържа в цялото: тогава деленето 

не е разделяне на части, а измерване.  
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Детето трябва да бъде научено на тази разлика между 

разделяне на части и измерване възможно най-скоро, но 

без да използвате педантична терминология. Тогава де-

лението и умножението скоро ще престанат да бъдат 

нещо от естеството на просто формално изчисление, 

както много често е, и ще се свържат с живота. 

Така че в първите училищни години всъщност само в 

метода на изразяване можете да направите разлика 

между умножение и деление, но трябва да отбележите, 

че тази разлика е фундаментално много по-малка от 

разликата между изваждане и събиране. Много е важно 

децата да учат тези неща. Така че не можем да кажем, че 

изобщо не трябва да се прави разлика между умножени-

ето и делението в първите учебни години, но това трябва 

да се прави по начина, който току-що посочих.“ (21) 
 

„Ако кажете: „Какво трябва да премахнем от 5, за да 

останат 2?“, ще предизвикате много по-голям интерес у 

децата, отколкото ако кажете „Вземете 3 от 5“. И първият 

въпрос също е много по-близо до реалния живот.  

Тези неща се случват в реалния живот и с вашите ме-

тоди на преподаване можете да събудите усещане за ре-

алност у децата на тази възраст. Чувството за реалност 

крайно липсва в наше време и това е така, защото (макар 

и не винаги признато) нещо се смята за истина, когато 

може да се наблюдава и е логично. Но логиката сама по 

себе си не може да установи истината, защото истината 

може да възникне само когато нещо е не само логично, 

но е и в съответствие с реалността… 

Когато разглеждаме нуждите на децата през този вто-

ри период от живота, най-важно е да им дадем реалнос-

ти, а не абстракции. Това е единственият начин да ги 

подготвим правилно за по-късен живот – не само в мис-

ленето, но и в силите на чувството и волята.  
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Първо трябва да разпознаем истинската природа на 

детето, преди да можем да се заемем правилно с образо-

ванието, независимо дали в училище или у дома.“ (26) 
 

„Като се прави нагледно обучение, детето трябва да 

бъде пренесено същевременно в една по-висша сфера на 

душевния си живот. Вие можете да постигнете това мно-

го успешно, ако свържете нагледното обучение с геомет-

рията. 

Геометрията ви предлага един изключително добър 

пример за свързване на нагледното обучение с учебния 

материал от самата геометрия. Например начертавате на 

детето най-напред един правоъгълен равнобедрен триъ-

гълник. Като начертаете това, можете да добавите към 

триъгълника отдолу квадрат, така че квадратът да гра-

ничи с правоъгълния равнобедрен триъгълник. 
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Сега, ако още не сте го направили, учите детето на то-

ва, че при правоъгълния триъгълник страните „а“ и „b“ 

са катети, а „с“ е хипотенуза. Изградили сте квадрат вър-

ху хипотенузата. Всичко това се разбира от само себе си 

само при равнобедрен триъгълник. После разделяте 

квадрата с диагонали. Оцветявате една част в червено 

(горе и долу) и една част в жълто (вдясно).  

Сега казвате на детето: „Ще изрежа жълтата част тук и 

ще я сложа отстрани (рисунка II). После изваждате и 

червената част и я слагате до жълтата. Сега сте направи-

ли квадрат над единия катет, но този квадрат се състои 

от едно червено и едно жълто парче. Това, което нарису-

вах до него (рисунка II), е точно толкова голямо като 

онова, което на изображение I са червеното и жълтото 

взети заедно, и е половината от квадрата на хипотенуза-

та. Ще направя същото за другата страна със син тебе-

шир и ще приставя синьото отдолу, така че пак да полу-

ча равнобедрен правоъгълен триъгълник. Сега отново го 

рисувам отделно (рисунка III). Сега пак имам квадрата 

над другия катет.“ 

По негово време Шопенхауер се е ядосвал много, за-

щото в училищата питагоровата теорема не е била пре-

подавана по този начин, и той е изразил това в книгата 

си „Светът като воля и представа“, като казва по своя 

малко груб начин: „Колко глупаво е училището, щом не 

показва това нещо просто чрез налагане, така че питаго-

ровата теорема да бъде разбрана чрез онагледяването.“ 

Това се отнася преди всичко само за равнобедрения 

триъгълник, но може да се направи също така с припок-

риване, както ви казах сега, и при неравностранен пра-

воъгълен триъгълник. Това е нагледно обучение. Можете 

да онагледявате геометрията… 

Ще подходите много икономично, ако разработите 

фундаментите на геометрията нагледно по този начин.  
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Ще спестите много време, а и ще спестите на детето 

още нещо много важно, което действа разрушително при 

обучението, ако не бива спазвано –няма да карате детето 

да развива абстрактни мисли, за да разбере питагоровата 

теорема, а ще го оставите да формира конкретни мисли 

и ще вървите от простото към сложното. 

Най-напред питагоровата теорема би трябвало да се 

състави от дяловете, както е направено на чертежа тук за 

равнобедрения триъгълник, и едва след това да се мине 

към неравнобедрения триъгълник…  

И така, моля ви да вземете под внимание оцветяване-

то в различни цветове. Отделните повърхнини трябва да 

се оцветят и след това цветовете трябва да се наложат за 

съпоставяне.“ (10) 

 

„При всички случаи можем да приемем, че децата, 

които идват при нас, тази година например, са научили 

питагоровата теорема не както трябва, че не са я научи-

ли по правилния начин, който обсъдихме. Въпросът е 

как да си помогнем, така че в известна степен не само да 

дадем това, което детето не е получило, но да му дадем и 

повече от това, за да се съживят отново определени сили, 

които вече са пресъхнали. Затова припомняме още вед-

нъж на детето питагоровата теорема. 

Казваме: „Ти си я учил. Кажи ми какво гласи.“ – „Ето, 

сега ти ми каза питагоровата теорема: Квадратът от хи-

потенузата е равен на сумата от квадратите на двата ка-

тета.“ – Но със сигурност в душата си детето не носи и 

следа от онова, което би трябвало да остане в нея след 

изучаването на питагоровата теорема. Затова аз правя 

нещо повече… Правя така, че за него нагледното възп-

риятие да възникне по един особен начин. Казвам: „Нека 

трима от вас излязат на дъската. Първият ще покрие та-
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зи повърхност тук с тебешир. Вни-

мавайте да използва само толкова 

тебешир, колкото е необходим, за 

да се покрие площта. Вторият пок-

рива с тебешир тази повърхност, 

но той ще вземе друго парче тебе-

шир; а третият – тази, като пак 

вземе друго парче тебешир.“  

После казвам на момчето или на момичето, което е 

покрило с тебешир квадрата на хипотенузата: „Ето, ти 

използва точно толкова тебешир, колкото другите двама, 

взети заедно … защото квадратът на хипотенузата е ра-

вен на сумата от квадратите на катетите.“ – Следовател-

но правя така, че нагледното възприятие да възникне от 

разхода на тебешир. Това навлиза още по-дълбоко в ду-

шата на детето, когато то си и мисли, че от тебешира е 

отнето нещо, което сега е на дъската.  

А сега преминавам и към това да кажа: „Виж, сега ще 

разделя квадратите: единия – на 16 квадратчета, другия 

– на 9, а третия – на 25. Сега ще сложа един от Вас в сре-

дата на всеки квадрат, а Вие си представете, че това е 

нива и трябва да я прекопаете. Децата, които са обрабо-

тили 25-те малки квадрати на тази площ, са работили 

толкова, колкото тези с площта от 16 и тези с площта от 9 

квадратчета, взети заедно. Но квадратът на хипотенузата 

е прекопан благодарение на вашата работа; чрез вашата 

работа е обработен квадратът на единия катет, а чрез 

вашата работа – на другия катет.“  

Така аз свързвам с питагоровата теорема нещо волево 

у детето, което предизвиква най-малкото представата, че 

то е поставено чрез волята си в света навън и аз оживя-

вам за него онова, което е влязло в главата му по един 

твърде нежив начин.“ (10) 
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„Когато откриете особено слаби способности за смя-

тане, ще бъде добре, ако направите следното: другите 

деца имат седмично 2 часа гимнастика, това означава 1 

час евритмия и 1 час гимнастика. Трябва да се погрижи-

те тези деца да повишават своите способности именно 

чрез гимнастиката и евритмията… Опитайте се да вмък-

нете числата в гимнастиката на детето и в евритмичните 

му движения, така че то да е принудено – движейки се – 

да брои. Ще видите, че то постига успех. Аз съм повтарял 

това при ученици… 

Това, което говоря, се отнася до смятането, тъй като в 

основата на смятането лежи осъзнатото собствено дви-

жение, смисълът на движението. Когато се задейства по 

този начин, се влияе възпламеняващо върху способнос-

тите. Изважда се нещо от подсъзнателното, което при 

едно такова дете не е искало да излезе. Въобще чрез дви-

гателните упражнения се стимулират липсващите спо-

собности по смятане и геометрия. За геометрията може 

да се направи много чрез евритмията.“ (13) 
 

„Геометрията може да се разглежда като нещо, което 

бавно може да бъде приведено от статично състояние в 

живо. В действителност говорим за нещо доста общо, 

когато казваме, че сборът от ъглите на триъгълник е 

180°. Това е вярно за всички триъгълници, но можем ли 

да си представим триъгълник? В нашия модерен начин 

на образование не винаги се опитваме да научим децата 

на гъвкава представа за триъгълник. Би било добре оба-

че, ако ги научим на гъвкава представа за триъгълник, а 

не просто на мъртва представа.  

Не трябва да ги караме просто да начертаят триъгъл-

ник, който винаги е специален случай. Вместо това мо-

жем да кажем: „Тук имам линия. Мога да разделя ъгъла 

от 180° на три части. Това може да стане по безкрайно 
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много начини.“ Всеки път, когато разделя ъгъла, мога да 

продължа да образувам триъгълник, така че да покажа 

на детето как ъгъл, който се появява тук, след това се 

появява в триъгълника. Когато прехвърля ъглите по този 

начин, ще имам такъв триъгълник.  
 

 
 

Така, движейки се от три ветрилообразни ъгъла, раз-

положени един до друг, мога да образувам множество 

триъгълници и тези триъгълници по този начин стават 

гъвкави във въображението. Очевидно тези триъгълни-

ци имат характеристиката, че сумата от техните ъгли е 

180°, тъй като са възникнали чрез разделяне на ъгъл от 

180°. Добре е да събудите идеята за триъгълник на дете-

то по този начин, така че да остане вътрешна гъвкавост и 

да не придобият идеята за статичен триъгълник, а по-

скоро за гъвкава форма, като ъгълът може да бъде както 

остър, така и тъп или прав… 

Ако по този начин сме научили децата на концепция-

та за гъвкавост на фигури в равнина, цялата умствена 

конфигурация на детето ще постигне такава гъвкавост, 
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че след това е лесно да се премине към триизмерни еле-

менти, например как се движи един обект покрай друг 

зад него – напред или назад… Ако хвърля сянка от раз-

лични обекти върху повърхността на други обекти, мога 

да покажа как се променя сянката. Ако децата са в състо-

яние да разберат защо при определени обстоятелства 

сянката на една сфера има формата на елипса – и това 

със сигурност е нещо, което може да бъде разбрано от 

дете на 9 години – тази способност да се поставят в таки-

ва пространствени взаимоотношения има изключително 

важен ефект върху способността им да си представят и 

върху гъвкавостта на въображението им.“ (23) 
 

История 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Децата не са достатъчно зрели, за да разберат исто-

рията преди 12-годишна възраст. Със сигурност можете 

да ги подготвите за изучаване на история, като разказва-

те истории или като им давате кратки биографични 

очерци, или дори като им разказвате истории с поука… 

Когато започнем да учим децата на история, важно е 

да я използваме, за да развием и укрепим определени 

сили на човешката природа и в известен смисъл да из-

пълним копнежите на човешката природа през този пе-

риод от живота. Ако обаче представим историята по 

обичайния начин, срещаме значителна съпротива.  

Днешното обичайно представяне на историята всъщ-

ност е само разказ за определени събития или обобща-

ване на събития или културни форми от определена 

причинно-следствена гледна точка. По същество се под-

чертава повърхностността на случилото се.  
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Ако останете обективни, ще почувствате, че тази фор-

ма на история не успява да опише правилно какво наис-

тина лежи в основата на човешкото развитие. 

Често чуваме, че историята трябва да избягва да гово-

ри за войни или други външни събития, а вместо това 

трябва да представя причинно-следствените връзки на 

културните събития. Много съмнително е дали имаме 

право да допускаме такива причинно-следствени връзки 

– като например, че това, което се е случило през втората 

половина на 19-ти век, е резултат от това, което се е слу-

чило през първата половина и т.н. Със сигурност бихме 

могли да изразим основата на човешкото историческо 

развитие по съвсем различен начин.  

При преподаването на история е важно да не се носим 

по течението и да не опитваме да преподаваме по такъв 

начин, че самите ние да разбираме много малко.  

Разбира се, предполага се, че всички сме учили исто-

рия в университета, че разбираме историята като цяло, 

но аз не говоря за това. Имам предвид, че когато започ-

нем да преподаваме конкретен час по история, обикно-

вено започваме отнякъде и предполагаме, че това, което 

следва дадения период, ще бъде подходящо възприето 

по-късно. Ето защо историята обикновено се преподава 

просто като поредица от събития във времето. Препода-

ването по този начин всъщност не взема предвид силите, 

които произтичат от човешката природа… 

Ако върнем децата към гръцката история по абстрак-

тен начин, дори и да са на подготвително ниво за колеж, 

това води само до абстрактно представяне на по-ранното 

време. Децата няма да разберат конкретно защо съвре-

менните хора трябва да знаят нещо за гръцката епоха. Те 

обаче веднага ще разберат какво е важно, ако започнете, 

като опишете как преживяваме последиците от гръцкия 
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период в настоящето. Затова първо трябва да дадем на 

децата картина на тези последици, което можем да нап-

равим по различни начини.  

… преподаването на история трябва да започнем с 

описание как това, което е съществувало в определено 

историческо време, все още съществува в настоящето. 

Едно обективно проучване на нашата култура лесно 

ще ви покаже следното. Ако трябва да опиша подробно 

това, което сега искам да очертая, ще отнеме твърде мно-

го време, но всеки от вас може да го направи сам. Тук 

искам само да посоча общите насоки.  

Всичко, което имаме като всеобхватни и универсални 

идеи, тоест всичко, с което живеем като идеи, по същест-

во сме наследили от гръцкия период. Някои чувства към 

изкуството, които изпълват душите ни, са само резултат 

от гръцкия период. Вземете някои от най-често среща-

ните примери – неща, с които работим всеки ден, нап-

ример концепцията за причина и следствие или дори 

концепцията за самото човешко същество.  

Гърците са разработили всяка универсална концеп-

ция, която имаме. Те дори развиха концепцията за исто-

рията. Така че, ако погледнем целия си идеен живот, ще 

открием, че сме го наследили от гърците. 

Можем пред учениците да опишем цялата ни вселена 

от идеи и концепции на съвсем елементарно ниво, без 

дори да споменаваме, че са възникнали в Гърция.  

Можем да говорим напълно от гледна точка на насто-

ящето и да оставим нещата така за момента. След това 

бихме могли да се опитаме да направим нещо драматич-

но или лирично с децата, така че да посочим например 

как една драма е разделена на действия, как се изгражда 

драмата, водеща до кулминация, която след това се раз-

решава. По този начин можем да развием елементарна 
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концепция за катарзис. Не е необходимо да развиваме 

някакви сложни философски идеи у децата, но можем да 

им предоставим концепцията за катарзис, като покажем 

как определено чувство на напрежение се развива в дра-

мата, как сме въведени в чувство на съчувствие или страх 

и тогава как можем да се научим да имаме баланс в чувс-

твата си на страх или съчувствие. Тогава можем да им 

кажем как гърците са развили всичко това като най-

важните аспекти на драмата.  

Всичко това е възможно, когато правилно сме подгот-

вили децата за това, което трябва да научат около 12-

годишна възраст. След това можем да покажем на децата 

някакво гръцко произведение на изкуството, да речем, 

фигура на Афродита, и да обясним как красотата се раз-

крива в нея. Можем дори да стигнем дотам, че да обяс-

ним художествената разлика между това, което е в по-

кой, и това, което е в движение. Можем също така да им 

дадем някои идеи за обществения живот, ако обсъдим 

основните политически идеи през гръцкия период във 

връзка със съвременния обществен живот. 

След като сме обсъдили всички тези неща, можем да 

се опитаме да представим основния характер на гръцка-

та история на децата. Трябва да се опитаме да изясним 

на децата как са функционирали гръцките градове-

държави и че в Гърция са живели хора с определен ха-

рактер. Следователно нашата основна задача е да пока-

жем, че тези неща, които обсъждаме, са все още живи и 

днес и че са възникнали при гърците, например като 

покажем как се е развила скулптурата през гръцкия пе-

риод или как са се развили градовете и така нататък. 

Започнете с това, което все още съществува днес, след 

това продължете, за да покажете на децата как такива 

неща се развиват за първи път и навлизат в човешкото 

развитие през гръцкия период. Това ще даде на децата 
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много конкретна представа за всичко, което гръцкият 

период е дал на развитието на човечеството. 

Чрез такова представяне децата трябва да добият 

представа, че историческият живот не е нещо, което се 

повтаря безкрайно. Вместо това определен период пос-

тига нещо съвсем специфично за човечеството – нещо, 

което след това остава. Децата трябва да научат и как по-

късните периоди са постигнали други неща, които също 

остават. По този начин те могат да стъпят здраво в нас-

тоящето и след това да си кажат, че техният собствен 

период от историята има нещо доста специфично за пос-

тигане за вечността.  

Такова представяне на историята въздейства силно на 

душата и възбужда волята. Изключително важно е как 

ще направите такава презентация. Чрез нея имате въз-

можност да дадете на децата голям брой идеи и впечат-

ления и да покажете, че гърците са въвели такива неща в 

човешкия живот. 

Можете също така да говорите на децата за неща, ко-

ито са се случили много отдавна и все още са живи, но не 

съдържат никакви християнски аспекти. Когато говорим 

за древногръцката култура по такъв начин, че тя да се 

възприема като жива, работим с материал, който не съ-

държа нищо от християнството. Но именно чрез събуж-

дането на идеи у децата, които са останали живи в про-

дължение на дълъг период от време и нямат отношение 

към християнството, имаме възможността ясно да пред-

ставим ефектите от събитието на Голгота и възхода на 

християнството.  

След като представихме гръцката история, характери-

зирайки цялата гръцка култура, можем да навлезем в 

подробностите. Ако сме обхванали гръцката история по 

този начин, ще сме подготвили правилно децата за съ-

буждане на чувства към християнството. 



 

 

295 

Много от вас може да кажат с известна доза право, че 

моето предложение да избягваме обсъждането на под-

робности от историята в началото и вместо това да об-

съждаме великите движения и тенденции в древна Гър-

ция не е правилният метод, защото няма да започнем с 

конкретни събития и след това да ги съберем, за да 

оформим картина на гръцката история в нейната цялост.  

Тук стигаме до важния въпрос за метода, на който не 

можем да отговорим във основа на собствените си жела-

ния и предразсъдъци, а вместо това трябва да отговорим 

от пълно разбиране на живота.  

Бих ви попитал на свой ред дали целият живот винаги 

се формира от отделни събития. Ако трябваше да поста-

вите това изискване за нормално възприятие, ще трябва 

да учите хората как да формират човешка глава от от-

делните ѝ части, мозъка и така нататък. В нормалния 

живот гледаме директно на цялото. Можем да придоби-

ем жива връзка с живота само когато гледаме директно 

към цялото. Никога не трябва да изучаваме отделните 

части на цялото по някакъв случаен начин. Вместо това 

трябва да характеризираме като цяло онези неща, които 

се случват… 

Частта от древна Гърция, която е жива днес, е обоб-

щение. Тя образува едно цяло, което децата ще подми-

нат, ако не започнем с характеризиране на това, което е 

било живо в рамките на цялата гръцка култура.  

Това разрешава и друг по-практичен въпрос. Многок-

ратно съм изпитвал какво се случва, когато учителят не 

завърши нужния материал в даден клас. Това може да 

доведе до пълна глупост по два начина. В първия случай 

не сте приключили, което е глупаво. Във втория – наис-

тина приключвате, но претрупвате нещата толкова мно-

го през последните седмици, че цялата работа е за нищо.  
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Въпреки това, ако първо представите материала като 

цяло, ще сте покрили периода от историята, който иска-

те да преподавате в класа. По този начин няма да навре-

дите толкова много, когато прескочите някои от подроб-

ностите в дискусията си. Ако имате общ поглед върху 

темата, е много лесно по-късно да потърсите подробнос-

тите в енциклопедия. Да не сте научили обобщението, 

при някои обстоятелства е трайна загуба. Можете да по-

лучите правилен преглед по даден предмет само под ръ-

ководството на наистина жив човек, докато подробнос-

тите можете да научите и сами от книга. 

Можем да считаме всичко, което току-що описах като 

живот днес, като вид преход към Гърция. Тогава бихме 

могли да продължим към онези неща от съвремието, 

които все още не са присъствали в древна Гърция. Със 

сигурност бихте могли да представите оживено такива 

понятия като общото човешко достойнство. Бихте могли 

да обсъждате такива концепции като индивидуалното 

човешко съзнание, разбира се, на елементарно ниво.  

Гърците все още не са имали понятието човешко дос-

тойнство. Те наистина са имали понятия за полис, за 

общност, към която принадлежат индивидите, но са би-

ли разделени на групи – господари и роби. Гърците не са 

имали фундаментална концепция за човешкото същест-

во и вие трябва да обсъдите това с учениците.  

Можете също така да обсъдите концепцията за това 

какво е човек – концепция, която не е много жива, защо-

то ние не сме достатъчно християни в съвременните 

времена, но която може да бъде много жива за децата 

чрез изучаването на естествена история. 

Можете да събудите концепцията за това какво е уни-

версално човешко по следния начин. Опишете „Тайната 

вечеря“ на Леонардо и какво е искал да постигне с тази 
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картина – тя всъщност е там само в известен смисъл, в 

Милано са останали само някои малки цветни петна.  

Днес, освен ако не можете да виждате ясновидски, не 

можете да разберете какво е искал да постигне, но ми-

сълта за картината все още съществува. Можете да ожи-

вите презентацията си, като поставите картината пред 

децата. Можете да изясните на децата, че има 12 човеш-

ки същества, 12 души, изобразени от художника като 12-

те апостоли, заобикалящи Господ в средата, в позициите 

си с различни нагласи – от посветения Йоан до предате-

ля Юда. В известен смисъл можете да развиете всички 

човешки характери от тези 12 картини.  

Можете да покажете на децата колко различни са чо-

вешките характери и след това да посочите как Господ в 

средата се отнася към всеки от индивидите… 

Можете да обясните на децата, че е имало време, през 

което Земята е претърпяла подготовка за развитие, пос-

ледвано от друго време, което е било чакано и което, за 

разлика от подготвителния период, е осигурило един 

вид изпълнение. Можете да им покажете, че цялото зем-

но човешко развитие е свързано с това събитие на Голго-

та и че развитието на Земята не би имало смисъл, ако 

това събитие не се беше случило. Това е нещо, което съ-

що е живо днес и което можем много лесно да съживим, 

поне до степента, в която е изсъхнало през нашето полу-

езическо време.  

Накратко, важно е да обясните тази втора епоха на 

човечеството. Тя се развива чрез възхода на християнст-

вото, чрез възхода на това, което е универсално човешко. 

За разлика от това, основната цел на предишния период 

е създаването на концепции и художествени възприятия, 

които могат да бъдат развити само от аристокрацията и 

са останали в своята цялост като наше наследство. 
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Когато се заемете с римската история, можете да по-

кажете как тя има тенденция към нещо, което едва ли 

има някакво значение като такова. За обективен наблю-

дател на римската история би било ясно колко голямо е 

разстоянието между римския народ и този на Гърция. 

Гърците са дали и на римляните, и на нас всичко, кое-

то е издържало. Римляните всъщност са били ученици 

на гърците във всичко важно за човечеството и като та-

кива са били народ без въображение. Те са били хора, 

които са се подготвили за християнската концепция за 

човечеството само чрез концепцията за гражданина.  

На тази възраст можете да учите децата за въздейст-

вието на християнството върху римската култура.  

Можете също така да им покажете как старият свят 

запада част по част и как християнството се разпростра-

нява постепенно на Запад. По този начин първото хиля-

долетие на християнството придобива един вид единен 

характер чрез разпространението на концепцията за чо-

вечество като единство. Когато преподавате на децата 

такава жива, интензивна концепция като значението на 

християнството в човешкото развитие, тогава имате и 

възможността да опишете цялата съвременна епоха за 

тези млади хора. След първите 1000 години на христи-

янско европейско развитие бавно започва нещо ново…  

Какво постигаме, когато правим това? Не преподава-

ме причинно-следствена история или прагматична ис-

тория, или други прекрасни неща, на които хората са се 

възхищавали в различни времена.  

Причинно-следствената история предполага, че това, 

което следва, винаги е резултат от някакво събитие, кое-

то го предхожда. Но ако имате водна повърхност и гле-

дате вълните, следващи една след друга, можете ли да 

кажете, че всяка вълна е резултат от тази, която я пред-

хожда? Няма ли вместо това да се наложи да погледнете 
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в дълбините на водата, за да намерите причините, обща-

та причина за поредицата от вълни? В историята не е по-

различно. Хората пренебрегват най-важното, когато 

търсят само причина и следствие. Те гледат извън дъл-

бините на силите на човешкото развитие, които в тече-

ние на времето извеждат отделни събития на повърх-

ността. Просто не можем да представим тези събития от 

гледна точка на причината и следствието. Това, което се 

случва в един век, не е просто резултат от случилото се в 

предишните векове. Това всъщност е независимо и само 

вторичен ефект. Според мен това, което се случва, се из-

важда самостоятелно на повърхността от дълбините на 

потока на човешкото развитие. 

Можем да дадем на децата впечатление за това и 

трябва да го направим на този етап от тяхното развитие. 

Ако хората не развият съзнание за тези модели по време 

на детството, те могат да останат упорити във вярата си в 

прагматична или причинно-следствена история. Те ос-

тават фиксирани в своето разбиране за историята и по-

късно имат малка склонност да приемат всичко, което 

има реално бъдеще.  

За разлика от всички останали представяния на исто-

рията, бихме могли да наречем нашето представяне 

симптоматологична история. Онези, които се опитват да 

разглеждат историята симптоматично, не смятат за не-

обходимо да се разглежда всяко отделно събитие и да се 

описва само за себе си.  

Вместо това те виждат такива събития като симптоми 

на по-дълбоко развитие. Биха могли да си кажат, че ако 

Гутенберг е живял и е изобретил изкуството за печатане 

на книги в определено историческо време, това е било 

свързано с това, което е съществувало в дълбините на 

човечеството по това време. Изобретяването на печата-

нето е само индикация, че човечеството по това време е 
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било достатъчно зряло, за да премине от определени 

прости конкретни идеи към по-абстрактни… 

Когато разглеждате историята от симптоматологична 

гледна точка, трудно ще разберете, че първо има изкач-

ване, след това се достига най-високата точка на опреде-

лено събитие и след това следва слизане. Да вземем нап-

ример събитието на Голгота. Ако погледнете тази част от 

историята и видите външните събития като симптоми на 

вътрешен процес, се издигате над чисто историческото в 

религиозното. Така историческото се задълбочава в ре-

лигиозното. След това ще намерите начин, който ще ви 

преведе чрез усещане към разбиране на това, на което 

можем да научим децата в ранна възраст, например 

Евангелията или Стария завет.  

Ние обаче не можем да им дадем вътрешно разбиране 

за такива неща, не е и необходимо. Ние ги учим под 

формата на истории и когато децата имат живо, истори-

ческо усещане за историите, материалът в Библията 

придобива нов живот. Хубаво е, когато някои неща до-

биват пълната си жизненост постепенно.“ (23) 

 

„Когато трябва да преподавате на учениците си нещо 

за културата от 11-ти до 17-ти век, най-напред опишете 

предпоставките, довели до кръстоносните походи.  

Опишете протичането на Първия, Втория и Третия 

кръстоносен поход. Как са се провалили те и как не са 

постигнали това, което са целели. Ще опишете и духа на 

аскетизма, който по това време е преминавал през част 

от Европа; как навсякъде вследствие на разпрострялото 

се влияние на църквата излизат на преден план личнос-

ти, изпълнени с вътрешна набожност, оставящи у окол-

ните впечатление за чудотворни действия. Ще се опита-

те да изучите биографията на такива личности и да ги 
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представите живо на своите ученици. Оставете да се из-

дигне този жив дух, от който в миналото са се развили 

могъщите походи към Ориента. 

След това ще опишете как тези походи са тръгнали 

към Ориента и как са загинали изключително много хо-

ра, често преди да са го достигнали. Трябва непременно 

да опишете на 13-14-годишните момчета и момичета как 

са се събрали тези походи, как са тръгнали, как без ред са 

се движили към Ориента и как поради неблагоприятни 

обстоятелства, но и поради намесата на чужди народи, са 

били погубени много хора. 

Трябва да опишете какво постигат тези, които присти-

гат в Ориента. Опишете успехите при освобождаването 

на Божи гроб, но и покажете противопоставянето между 

кръстоносците и гръцката политика – как гръцките на-

роди реагират на действията на кръстоносците и заста-

ват срещу това, което искат кръстоносците; какви са би-

ли намеренията на Гърция спрямо Ориента.  

Искам да ви помоля вярно да описвате как е било 

предизвикано противопоставянето на гърците на волята 

на кръстоносците. 

След това според мен трябва да опишете как воюва-

щите в Ориента кръстоносци вместо да се бият с ориен-

талските народи в Западна Азия, започват да воюват по-

между си; как европейските народи сами застават един 

срещу друг, например Франция и съседните народи, 

вследствие на надигналите се противоречия по повод 

това, което са завоювали. Кръстоносните походи са въз-

никнали от огнения ентусиазъм, но духът на раздора 

завладява участниците, а към това се прибавя и проти-

воречието между гърци и кръстоносци. 

Към всичко това се прибавя и все по-значимото про-

тиворечие между църквата и светските хора в епохата на 
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кръстоносните походи. И може би не е излишно децата 

да разберат нещо, което е истина, но тенденциозни исто-

рици го прикриват във всичките му основни пунктове. 

Готфрид фон Булон, водачът на Първия кръстоносен 

поход, е имал намерението да завладее из основи Йеру-

салим, за да стане противовесна сила на Рим. Това той и 

неговите приближени не са споделяли открито с остана-

лите, но в сърцата си са носели бойния призив: „Йеруса-

лим срещу Рим!“ 

Те са си казвали: „Да издигнем Йерусалим за център 

на християнството, за да не може Рим да бъде повече 

такъв.“ – Важно е на децата тактично да се предаде това 

водещо настроение на водачите на Първия кръстоносен 

поход. 

Задачите, които са си поставяли кръстоносците, са 

били големи, а хората са били твърде малки, за да ги 

реализират, без да нанесат щети върху себе си. Така по 

време на острите борби постепенно се стига до избухва-

нето на безнравственост и неморалност сред кръстонос-

ците. 

Вземете който и да е наръчник, за да илюстрирате с 

факти този ход на събитията. Ще забележите, че днес 

действително не съм подходил тенденциозно. И по-

нататък ще опитам да описвам това, което е ставало в 

Европа от 11-ти до 17-ти век, от чисто културно-

историческа позиция…  

Заради аморалната същност, а оттам и последвалото 

неизпълнение на задачите на кръстоносците, се е стиг-

нало до това, че монголци и османци са се разпрострели 

точно върху тези земи, които кръстоносците са се опита-

ли да европеизират. И ние виждаме как върху просторни 

територии, обхванати от ентусиазма, довел до кръсто-

носните походи, идва контраудар от другата страна: мю-
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сюлманско-монголското нашествие, установило военен 

деспотизъм и останало дълго време ужас за Европа и 

тъмна сянка на кръстоноството. 

Когато описвате неща, за които си осигурявате необ-

ходимата илюстрация от справочници, пробуждате у 

самите деца трайни образи за културното развитие. А 

важното е, че децата си изграждат образ. Това става пре-

ди всичко чрез нагледно описание. Ако можете към това 

да прибавите и произведения на изкуството, изобразя-

ващи този период, ще подкрепите много добре своите 

думи. 

Вече сте изяснили на децата преди всичко това, което 

се е случило по време на кръстоносните походи. И сте 

довели децата до вътрешното възприемане на образите. 

Сега би било добре, ако към мрачната картина на мон-

голско-мохамедански ужас прибавите противоположна-

та – доброто, което се е развило. Опишете образно как 

поклонниците на Божи гроб, тръгнали към Ориента, са 

научили нещо ново и напълно различно. В Европа по 

това време земеделието е било много изостанало.  

В Ориента е могло да се опознае едно много по-добро 

обработване на земите. Поклонниците, които били в 

Ориента и след това се завърнали в Европа, донесли усъ-

вършенствани познания по земеделие и действително се 

стигнало до покачване на земеделската продукция. Ев-

ропа им била благодарна за пренесения опит. 

Нагледно, за да може детето да си го представи, опи-

шете как пшеницата и зърното преди кръстоносните по-

ходи се развивали по-лошо, как били по-ниски, колко 

оскъдни били добивите – това всичко предайте в карти-

ни. След това опишете как поклонниците научили това, 

което Ориентът имал като индустриален опит, а Европа 

по това време все още нямала. В много отношения Запа-
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дът е бил изостанал от Ориента. Това, което се е разви-

вало като индустриална дейност в градовете на Италия и 

в повечето северни градове, се е дължало на кръстонос-

ните походи. Също и изкуството трябва да е благодарно 

на кръстоносните походи. Можете да предложите карти-

ни от духовния културен напредък по това време. 

Но можете също да описвате и да кажете на децата: 

„Виждате ли, деца, европейците най-напред са опознали 

гърците; още през първото хилядолетие те са се отдели-

ли от Рим, но са останали християни.  

Във всички западни области се е вярвало, че изобщо 

не можеш да бъдеш християнин, ако не зачиташ папата 

като глава на църквата.“ Сега изяснете на децата как 

кръстоносците са научили за голяма своя изненада и 

поука, че има и християни, които не признават римския 

папа. Това отделяне на духовната страна на християнст-

вото от църквата като институция било нещо съвсем но-

во по това време. Това става ясно на децата. 

След това разкажете, че и между мюсюлманите, които 

не били добри земни жители, имало благородни, щедри 

и смели хора. Поклонниците опознали хора, които били 

смели и щедри, без да са християни. Може дори да си по-

добър и по-смел човек, без да си християнин.  

Това била голяма поука, донесена на хората в Европа 

от кръстоносците. Следователно кръстоносците завою-

вали в Ориента много неща, които донесли за духовната 

култура на Европа. Трябва да се изясни на децата: Евро-

пейците не са имали басма, не са имали и дума за нея. 

Не са имали и муселин – това също е ориенталска дума. 

Те не са можели да легнат на диван – дивана са донесли 

със себе си кръстоносците заедно с думата. Не са имали 

матраци – матрак също е ориенталска дума. Същото се 

отнася и за базара, доказващ едно виждане за открито 



 

 

305 

излагане на производството. По-рано в Европа не е има-

ло подобно нещо. Дори думата „магазин” не е европейс-

ка, доколкото се е свързвала с търговия и т.н. Използва-

нето на магазини за търговия европейците са научили от 

ориенталците. Можете да си представите колко ограни-

чен е бил животът на Европа, че дори не са били използ-

вани магазини… 

Може да се види колко много се е променила Европа 

вследствие на кръстоносните походи. Те не са постигна-

ли желаното. Но от това, което научили кръстоносците в 

Ориента, в Европа били предизвикани многостранни 

преобразувания. Всичко това се свързало и с възгледите 

на ориенталците за държавата, тъй като държавната 

структура в Ориента била създадена много по-рано, от-

колкото в Европа. В Европа структурата на управление 

преди походите била много по-слаба, отколкото след тях.  

Обхващането на широки територии в държавната орга-

низация в крайна сметка е следствие от кръстоносните 

походи. 

Децата вече са достатъчно големи, за да бъдат запоз-

нати и със следното: „Деца, по-рано сте научили от исто-

рически разкази, че някога римляните са разпрострели 

своето господство. По това време, в началото на христи-

янското летоброене, Европа била много бедна и ставала 

все по-бедна. Откъде идвало това обедняване? Тя тряб-

вало да дава своите пари на други. Европеецът трябвало 

да дава своите пари на азиатците. Парите отивали по 

границите на Римската империя. Затова все повече нав-

лизало стоковото стопанство. В тази беднотия се развил 

аскетичният дух на кръстоносните походи. 

Сега, чрез кръстоносните походи в Азия европейците 

научили нови неща – индустриално производство, селс-

ко стопанство. По този начин те можели да произвеждат 
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неща, които азиатците изкупували. Парите се връщали 

обратно. Европа ставала все по-богата още по време на 

кръстоносните походи. Това забогатяване се дължало на 

повишаването на нейната продукция.  

Това е едно следствие. Кръстоносните походи били 

истинско преселение на народите към Азия, а към Евро-

па се завърнали определени умения. Единствено чрез 

тези умения Флоренция могла да стане това, което е била 

непосредствено след това. Единствено по този начин са 

се развили личности като Данте и др. 

Още в началните класове историята трябва да се 

описва така, че да се запази субективният елемент, да се 

развият образи, картини, да оживее самото време… 

Когато днес се каже, че трябва да се наблегне повече 

на културната история, хората си мислят, че трябва само 

сухо да описват събитията едно след друго. В началните 

класове историята трябва така да се разказва, че да има 

нещо субективно, да се развият образи, картини, времето 

да оживее.  

Оживяването на бедната Европа, покрита със слабо 

разработени земи, в която нямало градове, където хората 

се занимавали със земеделие, което било обаче твърде 

оскъдно. Но разкажете как именно от тази бедна Европа 

излязъл ентусиазмът на кръстоносните походи; как по-

късно хората забравили своята задача и влезли в конф-

ликт помежду си, как аморално се сграбчили; как не би-

ло изпълнено точно това, което било цел на кръстонос-

ните походи, а напротив – мюсюлманите са си осигури-

ли земите. Как обаче европейците научили много в Ори-

ента; как се създали процъфтяващи градове с богата ду-

ховна култура; как се подобрило и земеделието; как по-

лята станали по-плодородни; как разцъфтяла индустри-

ята; как се издигнала и духовната култура.  
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Всичко това опитайте да представите на децата в наг-

ледни картини и да им изясните как хората преди похо-

дите не са лежали на дивани, как не са познавали кана-

пето в хубавата стая… Покажете как Европа е обедняла и 

отново станала богата чрез това, което научила.  

Това ще направи историята по-жива.“ (13) 

 

„Историята се занимава с времето. Ние я преподаваме 

правилно само когато обръщаме внимание на този факт. 

Ако се съсредоточим само върху исторически епизоди, 

не разглеждаме достатъчно времевия елемент. Ако нап-

ример говоря за Карл Велики сякаш е чичо на децата, 

който е жив и днес, аз им давам фалшива представа.  

Винаги, когато говоря за Карл Велики, трябва да дам 

на децата ясно и нагледно преживяване на разстоянието 

във времето. Мога да направя това, като кажа: „Само си 

представи – ти си малко дете и хващаш ръката на баща 

си.“ – Децата няма да имат затруднения да си представят 

това. После посочвам разликата между възрастта на де-

тето и бащата. Продължавам: „Баща ти държи ръката на 

баща си, след това той на дядо ти и т.н. Сега си предста-

вете 30 души, които се държат за ръце. Тридесетият мо-

же да бъде Карл Велики.“ – По този начин децата при-

добиват усещане за разстоянието във времето.  

Важно е да се преподава история по този начин – да 

не се поставят отделни епизоди един до друг, а по-скоро 

да се даде усещането за дистанция във времето… 

Важното е, че историческите събития се възприемат 

като живеещи в рамките на дадена епоха. Виждането на 

историческите събития по този начин влияе силно на 

вътрешния ни живот. Ако, от друга страна, преподаваме 

история по начин, който пренебрегва елемента на вре-

мето и набляга твърде силно на вътрешния живот – т.е. 
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ако се концентрираме върху близката местна история за 

сметка на събития от далечното минало, ако в уроците си 

поставяме ударението върху култивирането на погрешен 

патриотизъм (лесно ще се сетите за много такива слу-

чаи), тогава ще породим силна упоритост и своеволие на 

вътрешния живот и склонност към капризност.  

Това са странични ефекти, които преди всичко ще на-

карат хората да не желаят да наблюдават обективно све-

товните събития. И това е толкова ужасно днес.  

Пренебрегването на географията и грешният подход 

към историята допринесоха значително за сериозните 

заболявания на нашето време. Вие сами ще признаете 

проблемите, които имате, когато се сблъсквате с много 

ситуации сега – проблеми, произтичащи от начина, по 

който са ви преподавали история в училище.“ (26) 

 

„В обикновен смисъл може да сме много умели в пре-

подаването на история, описвайки една епоха след друга 

и показвайки как първото причинява второто. Можем да 

опишем историята на изкуството и как Микеланджело 

следва Леонардо да Винчи в естествена последовател-

ност от причини и следствия, но преди 12-годишна въз-

раст децата не разбират причината и следствието, което 

е основен фактор, когато възрастните изучават история.  

Както простото удряне на пиано няма смисъл, така и 

този начин на преподаване на история не означава нищо 

за децата и само чрез принуда те ще го възприемат 

изобщо. Въздействието му върху душите им е като при 

човек, който яде камък. Не бихме си помислили да да-

дем на стомаха си камък вместо хляб. Също така трябва 

да храним и душата с храна, която тя може да усвои, а не 

с камъни. За да предаваме историята по жив начин, пър-

во трябва да събудим правилно разбиране за времето...  
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Може да имаме 3 исторически книги: една за антич-

ността, друга за Средновековието и още една за съвре-

менната история, но те ще създават слабо усещане за 

време. Но да предположим, че започна, като кажа на 

учениците: „Вие сте на 10 години, значи сте били живи 

през 1913 г. Баща ви е много по-възрастен от вас и е бил 

жив през 1890 г., а баща му е бил жив през 1850 г.  

Сега си представете, че разтягате своя ръката назад 

към баща ти, който протяга ръката си обратно към баща 

си, твоя дядо. Сега се върнахте до 1850 г. Тогава учени-

ците започват да осъзнават, че 3 или 4 поколения предс-

тавляват само около един век. Поколенията се движат 

назад от 20 век и водят учениците до техните много ран-

ни предци. Следователно 60-тото поколение предци во-

ди до времето на раждането на Христос. Ако класната 

стая е достатъчно голяма, може да е възможно да подре-

дите децата в линия и да ги накарате да протегнат ръце-

те си едно към друго, така че 60-тото дете да представля-

ва прародител, живял по време на раждането на Хрис-

тос. Така пространството става време. 

Учителите, които имат изобретателен ум, ще намерят 

други начини да изразят това. Аз просто предлагам един 

принцип. По този начин децата започват да виждат, че 

са част от историята... Цялата история става част от жи-

вота в училище, когато се представя като жива представа 

за времето. 

Историята никога не трябва да се отделя от хората. 

Децата не трябва да гледат на това като на учене от кни-

га… След като живият възглед за времето е събуден, мо-

жем да започнем да напълваме историята с живот и ду-

ша, точно както направихме при аритметиката и геомет-

рията чрез развиване на живо възприятие…  

Уроците по история трябва да бъдат напълно проник-

нати с качествата на сърцето. Затова ги представяме 

възможно най-много чрез образи.  
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Учениците трябва да виждат реални форми, които 

никога не трябва да се описват с хладно отчуждение. Не-

чии описания трябва да бъдат оцветени както с морал, 

така и с религиозно чувство, без да се прави грешката да 

се използват като примери за морални или религиозни 

наставления.  

Преди всичко историята трябва да овладее чувството 

и волята на учениците. Те трябва да могат да изпитат 

лична връзка с историческите личности и начина на жи-

вот в различните епохи. Не трябва и да се ограничаваме 

до описание на хора. Бихме могли да опишем живота на 

град от 12-ти век, но каквото и да кажем, трябва да се 

съобразяваме с чувствата и волята на децата. Те трябва 

да могат да „преживеят“ събитията, като по този начин 

се събуждат собствените им симпатии и антипатии, за-

щото се стимулират техните чувства и воля.“ (39) 
 

География 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Можем да започнем с географското, когато детето е 

навършило 9-годишна възраст. Но трябва само да го ор-

ганизираме по правилния начин. Въобще в основното 

училище на бъдещето – а и в средното училище – трябва 

да гледаме обучението по география да включва много 

повече неща, отколкото съдържа в настоящето.  

В днешно време географското отстъпва твърде много 

на заден план, оставя се без внимание. Всъщност чрез 

географията всичко постигнато в останалите часове 

трябва да се събира в много отношения като в едно цяло. 

И когато ви казах също, че часовете по минералогия се 

появяват едва при третата степен (около 12-тата година), 
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минералът може да бъде включен описателно, нагледно 

още в по-ранната степен донякъде в географското. 

Между 9-тата и 12-тата година детето може да възп-

риема извънредно много неща от географията само ако 

боравим както трябва с нея. Става въпрос за това, че 

точно при географията трябва да изхождаме от онова, 

което детето вече знае по някакъв начин за повърхността 

на Земята. Отново се опитваме да покажем на детето 

най-напред по художествен начин картина на връзките 

между планините и реките, но и на другите отношения в 

обкръжаващия ни свят.  

Изработваме по елементарен начин карта на най-

близката околност, в която детето расте и му е позната. 

Опитваме се да научим детето на онова, което предлага 

пренасянето от едно положение в дадена местност към 

погледа от въздушна перспектива или с помощта на въз-

душната перспектива, тоест преобразуването на позната-

та местност върху картата.  

Стремим се да представим на детето течението на ре-

ките през този район – това ще рече, че наистина изоб-

разяваме системата от реки и потоци от местността на 

картата, върху която постепенно преобразяваме наглед-

ните възприятия от околния свят.  

На тази карта нанасяме и планинските вериги. Добре 

е, ако използваме цветове, като нанасяме реките със син, 

а планините с кафяв тебешир. След това обаче нанасяме 

на картата и останалите неща, свързани с човешките 

условия на живот. Рисуваме на тази карта различните 

конфигурации на местността, като обръщаме внимание 

на детето: „Погледни, една част от района е засадена с 

плодни дървета!“ – и нанасяме овошките. 

Обръщаме внимание на детето, че има и иглолистни 

дървета, и отбелязваме областите, покрити с иглолистна 
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гора. Посочваме на детето, че една част от местността е 

покрита със зърнени култури, и нанасяме и тези райони. 

После насочваме вниманието му към това, че има лива-

ди, и ги нанасяме: „Тази рисунка представлява ливадите, 

които можем да косим.“ Казваме това на детето. Нана-

сяме и поляните, които не можем да косим, но пък мо-

жем да използваме на тях да бъде изкарван добитъкът да 

пасе тревата, която остава ниска и рядка, и казваме на 

детето, че това са пасища. 

Така оживяваме картата за детето. Благодарение на 

тази карта то добива представа за икономическите осно-

ви на местността. След това обаче обръщаме вниманието 

му върху това, че в планините има всякакви неща: въг-

лища, руда и т.н. След това го насочваме към това, че 

реките се използват за транспортиране на нещата, които 

растат или се произвеждат на дадено място. Излагаме 

много от онова, което е свързано с даденото географско 

изображение на дадената местност.  

След като сме изяснили на детето икономическите 

предпоставки чрез реки и планини, ливади, гора и т.н., 

доколкото това е възможно според познанията, които 

можем да му дадем, нанасяме на съответните места села-

та или градовете, които се намират в района, който ис-

каме да разгледаме най-напред. И след това започваме 

да насочваме вниманието на детето върху това каква е 

причината точно на определени места да се създават 

селца, как това е свързано с находищата в планините, с 

онова, което може да се произведе там, как е свързано с 

течението на потоците и реките.  

Казано накратко, с географската карта се стремим да 

предизвикаме у детето вече известна представа за ико-

номическите връзки между природната структура и чо-

вешките условия на живот. След това се опитваме да 
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създадем у него представа за разликите между селските 

и градските условия на живот. Продължаваме да го пра-

вим, докато детето разбере тези неща. И накрая вече ми-

наваме и към въпроса какво прави човекът чрез своето 

стопанство, за да откликне от своя страна на природните 

условия. Това означава, че започваме да насочваме вни-

манието на детето върху факта, че човекът прокарва из-

куствени реки в каналите, че строи железници.  

После посочваме на детето как благодарение на же-

лезниците хранителните продукти и други подобни, а и 

самите хора, навлизат в живота.  

Ако известно време сме работили за това – детето да 

разбере икономическата връзка между природните ус-

ловия и човешките битови условия на живот –, след това 

можем да използваме онова, което сме предизвикали у 

него като понятия, за да пренесем въпроса върху обшир-

ните земни условия. Тогава, ако сме преминали по пра-

вилен начин първата степен, няма да е нужно да проявя-

ваме голям педантизъм.  

Педантът сега ще каже: „Естествено е най-напред да 

се занимаем географски с най-близкия роден край и 

после да разширим въпроса концентрично.“ – Това вече 

е педантизъм. Не трябва да се напредва така. А щом като 

вече е създадена основа за разбиране на връзката между 

природата и човешкото същество, може спокойно да се 

мине към нещо друго.  

Тогава се преминава към нещо друго по такъв начин, 

че и икономическите отношения между човека и при-

родните условия да могат да се разглеждат възможно 

най-добре и интензивно. Например за нашия район тук, 

след като въз основа на познатите територии са форми-

рани необходимите понятия, като детето се ориентира 

локално, като донякъде се разшири неговият хоризонт, 
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се минава към това да му се каже: „Съществуват и Алпи-

те.“ Пристъпваме към географията на Алпите. Научили 

сме детето да рисува географски карти. Сега може да 

разширим създаването на географските карти с това да 

покажем на детето линията, която очертава границата 

между областта на южните Алпи и Средиземно море.  

След като отбележим на детето северната част на 

Италия, Адриатическо море и т.н., му казваме: „Там има 

големи реки”, и нанасяме теченията на реките в тази 

област. После може да се премине към това да му се на-

рисуват Рона, Рейн, Ин, Дунав с техните притоци. 

След това могат да се нанесат отделните дялове на 

Алпите. И вниманието на детето ще бъде извънредно 

силно приковано, когато му обясним как отделните дя-

лове на Алпите са разделени от реките.  

По продължение на сините линии спокойно може да 

се нанесат червени, които сега са идеални линии, нап-

ример по поречието на Рона, от Женевското езеро до 

извора и след това при Рейн и т.н., после да се нарисува 

линията през Арлберг и т.н., след това линията Драу, 

Риенц и т.н., за да се разделят Алпите с такива червени 

линии в посока от запад към изток, така че да можем да 

кажем на детето: „Виж, сега аз нанесох по поречията на 

реките една червена линия отгоре и една отдолу. Това, 

което се намира между тези две червени линии, са раз-

лични Алпи от онова, което е горе, над червената линия, 

и това, което е долу, под червената линия.“ 

И сега показваме на детето например парче юрски ва-

ровик – тогава обучението по минералогия се влива в 

това по география, произтича от него – и му казваме: 

„Виж, планинските маси от горната страна на горната 

червена линия са създадени от такъв варовик. И онова 

под червената линия се състои също от такъв варовик.“ 
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А за онова, което е вътре между тях, му показваме 

парче гранит, гнайс, и му казваме: „Вътре по средата 

планината се състои от такива минерали, които са от 

първична порода.“ – И детето ще се заинтригува страш-

но много от този алпийски масив, който ще му покажете 

евентуално и на териториална карта, където има и стра-

нична перспектива, а не само въздушна, ако му обясните 

пластично, че посредством теченията на реките Алпите 

са разделени на варовикови Алпи, планински вериги с 

гнайс, слюдест шист, глинест шист и т.н. и че планинс-

кият масив, цялата планинска верига от юг на север, ка-

то само се извива, нарежда едно до друго: варовикова 

планина, първична планинска порода, варовикова пла-

нина – разделени от теченията на реките.  

Можете да свържете с това много други неща, които 

не са педантично нагледно обучение, а разширяват по-

нятийния свят на детето. 

След това обаче започвате – вече сте създали основите 

за това в часовете по природознание – да описвате на 

детето какво расте долу в долината, какво расте по-

нагоре и какво най-горе и какво не расте на най-

високото. Преминавате към вегетацията във вертикална 

посока. 

И сега започвате да насочвате вниманието му към то-

ва как е поставен човекът в една подобна област, която се 

определя предимно от планински масив. Започвате да 

му описвате – съвсем нагледно – едно доста високо раз-

положено планинско селце, което отбелязвате на карта-

та, и как живеят хората там. 

А след това градовете, които се намират там, където в 

дадена река се влива приток. После пак описвате в тази 

по-голяма взаимовръзка отношението на природната 

конфигурация с човешкия икономически живот.  
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Основавате този човешки стопански живот, изхож-

дайки от природата, като насочвате вниманието на дете-

то и към това къде има руда и въглища, как те определят 

заселването и т.н. 

След това му рисувате един беден на планини район, 

една равнинна област и я разглеждате по същия начин. 

Най-напред описвате природосъобразното, състава на 

почвата и сега вече обръщате внимание на това, че върху 

една бедна почва вирее нещо по-различно от онова вър-

ху богата почва. Насочвате вниманието върху това какви 

са вътрешните свойства на почвата (това може да се нап-

рави с прости средства), на която виреят картофи; от 

какво е съставена почвата, в която расте пшеница, ръж и 

т.н. Преди това вече сте обяснили на детето разликата 

между пшеница, ръж, овес.  

Не се страхувайте да казвате на детето някои неща, 

които то ще схваща първоначално само най-общо, които 

ще разбира по-ясно едва когато при по-късното обучение 

отново бъде връщано към тях от друга гледна точка. Но 

до към 12-тата година въвеждайте детето предимно в 

икономическите условия. Изяснете му ги.  

Ще разглеждате повече вътрешна география, като 

гледате да не давате още в това време цялостна картина 

на Земята. Но все пак е важно да обърнете внимание на 

това, че морето е голямо. Вие вече започнахте да го ри-

сувате при Южните Алпи, където отбелязахте границата 

със Средиземно море. Нанесете морето като синя площ. 

След това отбележете външните очертания на Испания, 

Франция, отбележете после как пò на запад се намира 

едно голямо море и накарайте детето постепенно да нау-

чи, че има и Америка. Това би трябвало да се предизвика 

като представа още преди 12-тата година. 

Когато започнете по този начин с една добра подос-

нова, около 12-тата година можете да разчитате, че  
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детето ще разбира, когато процедирате систематично, 

когато гледате то за кратко време действително да полу-

чи един образ на Земята, когато му преподавате за петте 

континента, за моретата – по по-кратък начин, отколко-

то сте го правили преди – и му описвате стопанския жи-

вот в тези различни области на Земята.  

Би трябвало да извлечете всичко останало от това, ко-

ето сте положили като основа. Когато, както казах, 

обобщите за цялата Земя всичко онова, което сте поло-

жили в детето като знания за икономическия живот, 

когато може би вече половин година сте преподавали 

история по изложения начин, започнете да говорите с 

децата за духовните отношения на хората, които обита-

ват отделните части на Земята. Не пропускайте да пока-

жете тази разлика едва тогава, когато сте направили ду-

шата възприемчива за това посредством първоначалното 

обучение по история.  

Тогава говорете и за териториалното разпределение 

на характеровите отношения на отделните народи. Но не 

говорете преди това за различията в характерите на от-

делните народи, а точно по това време, понеже тогава 

върху онази основа, която ви описах, детето ще покаже 

най-голямо разбиране при обучението. 

Тогава можете да му говорите за това каква е разлика-

та при азиатските, европейските, американските народи, 

какво отличава средиземноморските народи и северните 

народи в Европа. 

После можете да минете към това да свържете посте-

пенно географията с историята. Тук ще отговорите на 

една хубава и радваща детето задача, ако правите това, 

което описах сега, предимно между 12-тата година и 

края на обучението в основното училище, тоест до около 

15-тата година. Виждате, че в часовете по география 
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трябва да се вложи извънредно много, за да стане то 

действително един вид обобщение на онова, което се 

прави в другите часове. Какво ли не може да се влее в 

географията! 

Към края ще бъде възможно дори едно чудесно взаи-

мопроникване между географията и историята… Тук се 

апелира към вашата фантазия и изобретателност. Когато 

разказвате на детето, че тук или там се прави това или 

онова, например: „Японците изработват картините си по 

този и този начин“, стремете се да подтикнете детето и то 

да направи нещо подобно по неговия примитивен на-

чин. Не пропускайте още от самото начало, като говори-

те на детето за връзката между земеделието и човешкия 

живот, да му дадете ясна представа за плуга, браната и 

т.н. във връзка с географските представи. 

И се постарайте някои от тези неща да бъдат правени 

подражателно основно от детето, та дори да е под фор-

мата на игра или на малко художествено произведение.  

Благодарение на това детето развива сръчност и го 

правим способно да се поставя по-късно по правилен 

начин в живота. И ако може даже да се направят малки 

плугове и да се оставят децата да орат градината в учи-

лището, ако може да жънат с малки сърпове или да косят 

с малки коси, би се получила добра връзка с живота.  

Тъй като душевната връзка между живота на детето и 

живота в света е по-важна от сръчността. Понеже в дейс-

твителност е така: дете, което е рязало тревата със сърп 

или я е косило с коса, става различен човек в сравнение с 

дете, което не е правило това. 

Просто се развива различна душевност. Абстрактното 

обучение в сръчност не може да замени това. По въз-

можност трябва да се избягва правенето на разни неща 

от клечки и хартиените плетеници, тъй като това по-
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скоро пречи, отколкото да способства за правилното 

поставяне в живота. Много по-добре е да подтиквате де-

тето да прави неща, които наистина се правят в живота, 

отколкото да измисляте такива, които не се случват. 

Чрез такова обучение по география, каквото описах, 

запознаваме детето по възможно най-естествен начин с 

това, че човешкият живот се изгражда от различни стра-

ни по различен начин. При това винаги държим сметка 

за онова, което то може да разбере добре.  

От 9-тата до 12-тата година в часовете по география 

му описваме най-напред икономическите и външните 

условия. После го водим постепенно натам да започне да 

разбира културните, духовните отношения на различни-

те народи. А след това, оставяйки всичко друго за по-

късно, внимателно му обръщаме внимание на царящите 

при народите правни отношения. Но позволяваме чрез 

икономическия и духовен живот да просветнат само съв-

сем началните най-прости понятия, понеже детето все 

още не разбира напълно правните отношения.  

А ако бъде запознато твърде рано с тези правни връз-

ки, покваряваме душевните му сили за целия останал 

живот, защото това е нещо абстрактно. 

Действително е добре да използвате часовете по геог-

рафия да внесете единство в останалото обучение… 

Ние поемаме детето в училище и най-напред се стре-

мим към целта то да се научи да пише. Това означава: в 

часовете преди обед го занимаваме с това да се учи да 

рисува с бои и молив, да пише. Не правим програмата 

така, че първия час да пишем, втория да четем и т.н., а 

съчетаваме през продължителни периоди от време не-

щата, които са подобни. Едва по-късно, когато детето 

вече може донякъде да пише, минаваме към четенето. То 

се научава малко да чете още при писането. 
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Така може да се направи още по-добра връзка. За не-

щата, които идват по-късно, също установяваме опреде-

лено време, през което водим занятията така, че единият 

предмет да не следва другия винаги по разписание, а 

занимаваме децата продължително време с един учебен 

предмет, а после, след като седмици наред сме ги зани-

мавали с него, се връщаме към нещо друго. 

Така концентрираме обучението и благодарение на 

това можем да преподаваме много по-икономично, от-

колкото да прахосваме сили и време с онази ужасна 

програма на часовете: да вземаме първия час един пред-

мет, а следващия час да изтриваме това, което е научено 

в предишния. Но точно при географията можете да ви-

дите нагледно как можете да направите прехода към нея 

в известна степен от всички останали предмети.  

Няма да ви е предварително предписано: „География 

трябва да се преподава от 9-тата до 10-тата година“, а ще 

ви бъде предоставено вие да решите кога според вас е 

подходящото време, след като сте правили нещо друго, 

да минете към географски разяснения. 

От това за вас произтича голяма отговорност, но без 

нея не може да се прави обучение. Обучение, което 

предварително предписва на учителя програмата и 

всичко друго, всъщност действително напълно изключва 

изкуството на педагога. А това не бива да се прави.  

Учителят трябва да е движещият и оживяващият еле-

мент в цялото образование. Точно по начина, както ви 

показах, че трябва да се постъпва с географията, ще по-

лучите правилна представа за това как изобщо трябва да 

се процедира. Географията може да бъде наистина един 

голям коловоз, в който се влива всичко друго, от което 

отново могат да бъдат извлечени много неща. 

По география сте показали на детето например как 
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варовиковата планина се различава от първичната. По-

казвате му съставните части от първичната планина – 

гранит или гнайс. Обръщате му внимание, че там има 

различни минерали, как единият просветва като нещо 

блестящо, после му показвате слюдата и казвате, че това, 

което се намира вътре, е слюда. А след това му показвате 

всичко онова, което се намира в гранита или гнайса. 

После му показвате кварц и се стремите да извлечете 

минералогичното от характерното за минералите. 

Именно тук можете да постигнете много по отноше-

ние на разбирането на сложното, което се формира от 

отделните си части. Много по-полезно е, ако най-напред 

представите на детето гранит и гнайс, а след това мине-

ралите, от които са съставени те… Точно в часовете по 

минералогия можете да навлезете в единичното, изхож-

дайки от цялото, да навлезете в минералогията, тръг-

вайки от образуването на планините. Това вече е полез-

но за детето… 

При минералното царство самата природа ни дава 

многократно цялото и ние можем да преминем към от-

делното, изхождайки от цялото. Но точно тогава, свърз-

вайки обучението по минералогия отново с това по геог-

рафия, не бива да пропускаме да говорим за приложени-

ето на онова, което намираме рентабилно в природата. С 

обсъждането на планинската структура свързваме всич-

ко, което – подобно на въглищата в приложението си – 

има връзка с индустрията. Най-напред го характеризи-

раме по прост начин за детето, но го свързваме описа-

телно с разглеждането на планината. 

Не бива също така да пропуснем да опишем примерно 

една дъскорезница, когато обрисуваме гората. Най-

напред минаваме към дървения материал и след това 

описваме дъскорезницата. В това отношение можем да 

правим извънредно много неща, ако не вървим по една 
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по военному строго очертана програма, а ако следваме 

онова, което произтича от самите часове. Трябва само да 

имаме добра представа за това какво изисква възрастта 

на детето от началото на училището до 9-тата година, от 

9-тата до 12-тата, от 12-тата до 15-тата година.“ (10) 
 

„Когато обучението по география се организира наис-

тина нагледно, когато страните, разделянето им на об-

ласти, разпределянето на подземните богатства се по-

казват чрез графични изображения и по този начин обу-

чението е нагледно, трудно се наблюдава всеобщо нераз-

биране от страна на учениците. 

За да оживите още повече обучението по география, 

може да опитате най-напред да опишете страната, след 

това да я нарисувате – нарисувайте я на дъската, нанесе-

те реките, планините, разпределението на растителност-

та, на горите и долините, а след това направете заедно с 

учениците едно описание.  

Тогава ще видите, че неспособните по география уче-

ници са много малко, че географията може да се използ-

ва за раздвижването, оживяването на учениците и за 

стимулирането на другите им способности. Веднага се 

забелязва как интересно направеното обучение по геог-

рафия пробужда други способности на учениците.“ (13) 
 

„При рисуването на карти планините трябва да се ри-

суват в кафяво, а реките в синьо. Реките трябва да започ-

ват да се рисуват по своето течение от извора, никога от 

устието. Една карта за почвата, въглищата, желязото, 

златото, среброто, след това още една за градовете, ин-

дустрията и т.н… Опитайте да предадете истинността на 

материята така, че детето винаги да има чувството, че 

описанието е напълно живо; че описвате индустрията 

все едно сами работите там. При рудодобива – също така 
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и т.н. Възможно по-живо! Колкото по-живо се описва, 

толкова повече децата взимат участие в работата.“ (13) 
 

„Ако преподаваме география ясно и графично, поста-

вяме човешкото същество в пространството и особено 

култивираме интерес към целия свят. Ефектите ще се 

видят по различни начини. Индивидите, на които е пре-

подавана география по този начин, ще имат по-любящи 

отношения със своите събратя, отколкото тези, които не 

са научили за пространствените отношения. Те се учат да 

заемат мястото си до други човешки същества, учат се да 

бъдат внимателни. Тези неща силно засягат моралния 

живот, докато пренебрегването на географията води до 

отвращение към любовта към ближните. Дори едно по-

върхностно наблюдение ще потвърди това. Връзките са 

налице, дори и да не се забелязват.“ (26) 
 

„Добре би било да научим децата за формирането на 

геоложките слоеве, като първо им дадем представа как 

са възникнали Алпите. След това можете да започнете с 

Алпите и да разширите инструкциите си до целия комп-

лекс – Пиренеите, Алпите, Карпатите, Алтайските пла-

нини и така нататък – всички те са вълна.  

Трябва да изясните на децата цялата вълна. След това 

има друга вълна, която преминава от Северна към Южна 

Америка. Така ще имате една вълна към Алтайските 

планини, към азиатските планини, минаваща от запад 

на изток, и друга в западната част на Америка, минаваща 

от Северна към Южна Америка, тоест от север на юг. Та-

зи втора вълна е перпендикулярна на първата. 

Можем да започнем с тези елементи и след това да 

добавим към тях растителността и животните. Тогава ще 

изучаваме само западната част на Европа и източния 

бряг на Америка, флората и фауната и слоевете там.  
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От това можем да продължим да развиваме идея за 

връзките между източната част на Америка и западната 

част на Европа и че басейнът на Атлантическия океан и 

западното крайбрежие на Европа са просто потънала 

земя. Оттам нататък можем да се опитаме да покажем на 

децата по естествен начин как тази земя се движи рит-

мично нагоре и надолу, тоест можем да започнем с идея-

та за ритъм. Можем да покажем, че Британските острови 

са се издигали и потъвали 4 пъти и по този начин да 

следваме пътя на геологията обратно към концепцията 

за древна Атлантида. 

След това можем да продължим, като се опитаме да 

накараме децата да си представят колко различно е би-

ло, когато едното е отдолу, а другото отгоре. Можем да 

започнем с идеята, че Британските острови са се издига-

ли и потъвали 4 пъти. Това е нещо, което е лесно да се 

определи от геоложките слоеве.  

Така се опитваме да свържем всички тези неща, но не 

бива да се страхуваме да говорим с децата за земята на 

Атлантида. Не трябва да пропускаме това. Можем да 

свържем всичко това и с историята. Единственото нещо 

е, че ще трябва да се откажете от нормалната геология, 

тъй като катастрофата на Атлантида се е случила през 

VІІ или VІІІ хилядолетие пр. Хр. Ледниковият период е 

атлантската катастрофа. Ранната, средната и късната 

ледникова епоха не са нищо повече от това, което се е 

случило в Европа, докато Атлантида потъва.“ (38) 
 

Биология 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„По-конкретно се опитах да покажа, че можем да  

характеризираме периода, който започва на около 6 или 
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7 години със смяната на зъбите и продължава до пубер-

тета, около 14 или 15 години, като един етап от живота. 

Също така се опитах да покажа, че има по-кратък етап в 

рамките на по-ранния етап, който продължава прибли-

зително до 9-годишна възраст.  

Има друга важна промяна около 12-годишна възраст. 

Трябва да разглеждаме тези 3 прехода (около 9 години, 

после около 12 и след това около 14 или 15 години, което 

е приблизително когато учениците напускат основното 

училище) като важни, когато създаваме учебна програма 

и цели на преподаване.  

Лесно можете да видите важността на разбирането на 

развитието на човешкото същество, когато осъзнаете, че 

най-важно в образованието е да развием напълно тези 

сили, които са заложени в човешката природа. Ако пог-

леднем на нещата по правилния начин, трябва да приз-

наем, че трябва да използваме целия си учебен материал 

и образование, за да развием тези сили. Изобщо не е 

толкова важно да използвате силите в децата, за да ги 

научите на един или друг детайл.  

Важното е да използваме материала, който децата 

трябва да учат, по такъв начин, че ефектите от наученото 

да развиват естествените сили в тях. Това няма да успеем 

да направим, ако не вземем предвид колко различна е 

физическата и душевна природа на детето преди 9-

годишна възраст, а след това отново преди 12-годишна 

възраст и така нататък. Трябва да сме наясно, че способ-

ността за разграничаване чрез разума, която позволява 

на хората да разсъждават независимо, по същество се 

появява едва в пубертета и трябва бавно да се подготвим 

за това, като започнем от 12-годишна възраст.  

Следователно можем да кажем, че до 9-годишна въз-

раст децата искат да се развиват под влияние на автори-

тета, но желанието им да имитират също е налице.  
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На 9 желанието за подражание изчезва, но желанието 

за авторитет остава. На около 12-годишна възраст, дока-

то детето все още е под ръководството на авторитет, за-

почва да се развива друго важно желание – да разсъжда-

ва независимо.  

Ако използваме самостоятелни разсъждения твърде 

много преди 12-годишна възраст, всъщност ще погубим 

душевните и телесните сили на детето. В известен сми-

съл умъртвяваме човешкото преживяване с разума. 

За всеки, който не е напълно лишен от чувства, не е 

маловажно, че казваме „да“ или „не“ на нещо, като пра-

вим преценка. В зависимост от това дали трябва да ка-

жем „да“ или „не“, имаме чувства на харесване или неха-

ресване, радост или скръб.  

Колкото и съвременните хора да са склонни да имат 

егоистични чувства при харесването или нехаресването 

на нещата, които преценяват, те почти нямат чувства – 

независимо дали са радост или скръб – за света и живота 

като цяло. Точно затова хората днес пропускат толкова 

много. Освен това неспособността им да почувстват света 

влияе върху социалните желания като цяло. Ето защо 

нашето преподаване трябва не само да набляга на разви-

тието на правилни концепции, но и да развива правилно 

усещане за света и за мястото на човека в него. 

На 9-годишна възраст детето преживява наистина 

пълна трансформация на своето същество… По това 

време то започва да се чувства отделно от заобикалящата 

го среда и се научава да прави разлика между света и 

себе си. Ако можем да наблюдаваме точно, трябва да 

признаем, че до тази трансформация светът и Азът са 

повече или по-малко свързани в човешкото съзнание.  

Започвайки от 9-годишна възраст (разбира се, имам 

предвид само приблизително), децата могат да правят 

разлика между себе си и света.  
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Трябва да вземем предвид това на какво и как учим 

децата от 9-годишна възраст. Дотогава е най-добре да не 

ги объркваме с описания и характеристики на неща, ко-

ито са отделни от човешкото същество или които трябва 

да считаме за отделни от човешкото същество. Когато 

разказваме на дете история или приказка, описваме жи-

вотните и може би растенията по начина, по който гово-

рим за хората.  

В известен смисъл одушевяваме растенията и живот-

ните. Можем с основание да ги одушевим, защото детето 

все още не може да прави разлика между себе си и света. 

Ето защо трябва да му показваме света по начин, подо-

бен на начина, по който то го преживява. Трябва да ви е 

ясно, че това, което предлагам, не намалява детството 

преди 9-годишна възраст, а го обогатява… 

Положих много усилия, за да проуча ефектите върху 

децата от преподаването на природата твърде рано. Пре-

калено ранното обучение за природата наистина прави 

децата сухи – толкова сухи, че добре обучен наблюдател 

може да види в промените на нечия кожа, че този човек 

е бил научен на концепциите за природата в твърде ран-

на възраст. Когато станат на 9, може да започнем да 

учим децата на концепциите за природата, но само чрез 

живи мисли. Където е възможно, трябва да избягваме да 

ги учим за минерали, за мъртви неща.  

Това, което е живо, което живее извън човешкото съ-

щество, съществува в две области – животни и растения. 

Въпреки това, ако се опитаме да представим популярни-

те описания на животните, техните научни характерис-

тики и научните описания на растенията, всъщност няма 

да можем да научим децата на тях.  

Можете да видите в почти всяка книга по естествена 

история, че съдържанието не е нищо повече от донякъде 

опростена академична естествена наука – това е ужасно.  
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Разбира се, хората също са се опитвали да създадат 

илюстративно учение за природата. Има много книги и 

за този метод, но те страдат от обратната грешка. Те съ-

държат голяма доза тривиалност.  

В този случай учителят не обсъжда с децата нищо по-

вече от това, което те вече знаят. Както казват хората, 

учителят се опитва да създаде картина на природата 

единствено от природата на самите деца. По този начин 

лесно изпадаме в тривиалност. Можем само да вдигнем 

ръце от разочарование относно толкова много от тези 

книги с методи, защото те са ужасно тривиални.  

Може да смятаме, че ако училищата използват такива 

неща, в децата ще се имплантира само тривиалност. Та-

зи тривиалност ще се изрази по-късно, както много дру-

ги неща, които вече споменах, като вид сухота в по-късен 

живот или най-малкото ще направи невъзможно хората 

да гледат назад към детството си с радост. 

През първата третина на 19-ти век много хора все още 

са смятали, че целият животински свят е разширено чо-

вешко същество. В този модел имаме различни групи 

животни. Една група се развива едностранчиво в една 

посока, друга – в друга посока. Можем сами да създадем 

общ преглед на различните групи и видове животни. 

Човешкото същество съдържа всички тези сили, всички 

вътрешни форми, които са разпределени между живот-

ните. Това е бил например възгледът за природата, кой-

то някой като Окен е възприел.  

По онова време хората са търсили низшите животни в 

природата. Днешното материалистично естествознание 

казва, че тези низши животни са съществували в много 

ранни времена и бавно са се развили и са станали по-

завършени. Резултатът е днешният напълно развит фи-

зически човек… Но не можем ли да видим, че човешката 

глава, която е костна структура отвън с по-меките части 
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вътре, изглежда подобно на тази на някои по-нисши жи-

вотни? Погледнете охлюв или мида и вижте колко по-

добни са на човешката глава… 

Навсякъде ще видите, че в една група животни една 

част от формата им е по-развита, а в друга група – друга 

част. Всяка група животни е особено добре развита в ед-

на или друга посока. Можем да кажем, че охлювът е поч-

ти изцяло глава. Няма нищо друго освен аспект на гла-

вата, само че проста и примитивна глава. Човешката 

глава е по-сложна. За една птица можем да кажем, че тя 

е в известен смисъл изцяло бял дроб, развит по опреде-

лен начин, тъй като всички други аспекти са рудимен-

тарни. За лъва можем да кажем, че в известен смисъл е 

преди всичко кръвообращение и сърце.  

Можем да кажем, че кравите са изцяло стомаси. Така 

във външната природа можем да характеризираме раз-

личните групи животни, като погледнем към отделните 

човешки органи. Това, което току-що казах, може да се 

каже много просто, по примитивен начин. Погледнете 

света на животните с голямото разнообразие там, после 

сравнете това с човешкия организъм и вижте как в чове-

ка всичко е добре хармонизирано – нито една част от 

човешкото същество не е едностранно развита, а всяка 

допълва другата. Тогава можем да видим, че при живот-

ните различните органи са адаптирани към външния 

свят, докато при хората органите не се адаптират към 

външния свят, а по-скоро един орган допълва друг. Чо-

вешкото същество е затворена цялост.  

А сега си представете, че използваме всичко, което ни 

е достъпно – природните експонати в училището, всяка 

разходка с децата, всичко, което децата са преживели – 

за да покажем по жив начин как човешкото същество е в 

известен смисъл обобщение на животинския свят… 

Можем също така да покажем, че човешкото същество 
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представлява адаптация на едната система от органи 

към другата и поради тази причина има възможност за 

цялостно съществуване. Ако сме напълно убедени в това 

отношение на човека към света на животните, ако то на-

пълно ни прониква духовно, можем да опишем това от-

ношение по жив начин, така че описанието да е съвсем 

обективно, но в същото време децата да усетят отноше-

нието ни към света. 

Трябва само веднъж да се опитате да преподавате в 

този смисъл и ще видите каква стойност има такова обу-

чение за чувствата на детето. Такова знание се транс-

формира напълно в чувство и хората постепенно стават 

по-скромни под негово влияние. По този начин матери-

алът, който трябва да се преподава, се превръща в истин-

ско средство за обучение… 

Обучението за природата, особено за животинския 

свят, може да се превърне в образователен материал, 

когато го оформим по начина, който описах, и когато не 

го преподаваме на децата преди 9-годишна възраст. 

  С растителния свят не можем да вземем отделните 

растения или видове растения, да ги представим едност-

ранчиво, да обобщим всичко, което намираме там, и да 

очакваме да го видим отново в човешкото същество. 

Подходът, който е толкова плодотворен при животните и 

ни дава толкова добра основа за артистично и живо 

представяне на природата на животните, се проваля при 

растенията. Не можем да ги разглеждаме по един и същ 

начин – не работи. С растенията трябва да използваме 

много различен подход. Трябва да разглеждаме цялата 

природа на растенията във връзка със Земята – като не-

що, което оживява цялата Земя. 

Материализмът ни доведе дотам, че разглеждаме зе-

мята само като топка, съставена от камъни и минерали, в 

която просто са поставени растения. Не можем да изпол-
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зваме същия принцип с например човешката глава и 

коса. Трябва да разглеждаме растежа на косата като не-

що, свързано с човешката глава. По същия начин трябва 

да разглеждаме растенията като принадлежащи към 

организма на Земята. Създаваме абстрактна картина, 

ако мислим за Земята само като за камък, който най-

много може да нарече гравитацията своя. 

Говорим за истинска Земя, когато мислим за нея като 

за организъм с растения, които му принадлежат точно 

както косата на главите ни принадлежи на нас. Когато 

разглеждаме по този начин, нашата представа за Земята 

расте заедно с нашата представа за растенията и ние по-

лучаваме правилното усещане за това как да мислим за 

Земята във връзка с растителния свят. Можем да напра-

вим това, когато гледаме Земята през годината.  

Ако искаме наистина да учим децата на растенията, не 

трябва да сравняваме една група растения с друга. Вмес-

то това трябва да използваме всички свежи растения, 

които имаме, природните експонати в училището, раз-

ходките, всичко, което децата помнят, и всичко, което 

можем да внесем в класната стая като свежи растения. 

След това можем да покажем на децата как пролетта ма-

гически извлича растенията от Земята. Можем да им 

покажем как магически се изтеглят растенията, след ко-

ето да продължим към май, когато Земята става малко 

по-различна. След това продължаваме към лятото и Зе-

мята отново изглежда различно. 

Опитваме се да разглеждаме цветята и растенията по 

същия начин, по който децата разбират развитието на 

Земята през цялата година. Разказваме им как през 

есента семената на растенията се връщат в Земята и ци-

кълът започва отначало. Ние считаме Земята за органи-

зъм и следваме поникването и умирането на растенията.  

Наричаме всичко с правилното му име … като кажем: 

„Виж, ето едно растение (под дърво или някъде другаде).  



 

332 

Тук имаме това малко растение, защото този вид расте 

толкова добре през май. Има 5 малки листенца. Не заб-

равяйте, че тези растения с 5 малки жълти листенца са 

част от живота на цялата Земя през май. Това е лютиче.“  

Можете да продължите по този начин и да им пока-

жете как светът на растенията е свързан с годишния ци-

къл на Земята. След това можете да продължите към по-

скрити неща – как например някои растения цъфтят по 

Коледа, някои могат да живеят през зимата, а други 

много дълго… 

След като хората разберат едногодишните растения – 

зелените растения, които израстват от Земята с корените 

си в земята, а листата и стъблата над нея, и зелените 

листа, които след това продължават да образуват цвета и 

семето; след като хората възприемат жива връзка със 

Земята и са оживили това чрез своите преживявания от 

годишния цикъл; след като са изпитали как цветът из-

лиза, когато слънчевата светлина се е свързала в любов с 

това, което се излива от Земята; след като това се почувс-

тва в цялото същество на хората като усетено знание; 

след като хората са усетили растежа от корена през лис-

тата до цвета и накрая до семето от пролетта до есента – 

щом хората са почувствали всичко това, тогава ще осъз-

наят нещо друго: 

„Ето Земята, ето едногодишно растение. Това расте-

ние, което живее само 1 година, се вкоренява в Земята. 

Сега нека разгледаме едно дърво. Ето това е дърво. Ето 

клоните. Това, което се появява на дървото в течение на 1 

година, изглежда подобно на едногодишно растение и е 

разположено на дървото по начин, подобен на едного-

дишно растение, което седи в Земята. В определен сми-

съл Земята и дървесната част от дървото са едно и също. 

Чрез това можем да създадем картина, която ще има 

изключително силен ефект върху нас. По същия начин, 



 

 

333 

по който едно дърво израства, земята е изградена върху 

това, което се намира под повърхността. Там, където не 

растат дървета, а само едногодишни растения, силите, 

които иначе са в ствола на дървото, са в самата земя… 

Чрез такава жива характеристика на земята, растени-

ята, животните и хората можете директно да съживите 

нещо в децата, което те иначе биха почувствали като 

мъртво, особено в периода от около 9 до 12 години. През 

времето, когато децата са особено заинтересовани от 

постепенното разграничаване от света и несъзнателно 

искат да научат за връзката между човека и света на жи-

вотните, от една страна, а от друга страна – между Земя-

та (и земния живот) и човека, нещо ще израсне в тях, 

което им дава правилното отношение към историческия 

живот на човечеството на Земята.  

По този начин се развиват съответните чувства, които 

позволяват на децата да учат правилно историята. Преди 

10-11-годишна възраст сме разказвали на децата истори-

ята само под формата на разкази или биографии… Едва 

на 12 години можем да започнем да разсъждаваме.“ (23) 

 

„Според учебния план започваме да изучаваме расти-

телния свят към 11-тата година на детето. Казваме: „Де-

ца, не винаги сте били толкова големи колкото сега. На-

учили сте много неща, които по-рано не сте можели. Ко-

гато е започвал вашият живот, сте били малки и несръч-

ни и не сте можели да ръководите живота си. Когато сте 

били още съвсем малки, не сте можели да говорите, да 

ходите и да правите много неща, които сега умеете.  

Нека да осмислим всичко, да помислим за качествата, 

които сте притежавали, когато сте били съвсем малки 

деца. Можете ли да си спомните за тях? Можете ли да си 

спомните какво сте правили тогава?“ – Пита се така и 

по-нататък, докато всички разберат и кажат „не“. 
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„Вие всички не знаете нищо за това, което сте прави-

ли, когато сте били съвсем малки човечета. Да, мили 

деца, няма ли у вас още нещо, за което не знаете, че сте 

го правили?“ Децата мислят. Тогава някой може да отго-

вори: „Как съм спал.“ – „Да, как като малки сте лежели в 

леглото и сте спали… Нека излезем навън сред природа-

та и да потърсим там нещо, което спи така, както сте 

спяли вие, когато сте били съвсем малки. Вие, разбира 

се, сами не можете да достигнете до това, но някои хора 

знаят, че всички гъби, които срещаме в гората, спят така 

здраво, както сте спяли вие, когато сте били малчугани. 

Гъбите са спящи детски души. 

Сега идва периодът, в който сте се научили да говори-

те и ходите. От своите малки братя и сестри знаете, че 

децата първо се учат да говорят и ходят… Това са умения, 

които душите придобиват – първоначално ги нямат. Вие 

сте научили нещо, а след това можете повече, когато ве-

че умеете да ходите и говорите. Сега да излезем сред 

природата и да потърсим нещо, което може повече от 

гъбите. Това са водораслите.“ – Сега трябва да разкажете 

на децата нещо повече за водораслите.  

„Това са мъхове (трябва да покажете на децата мъхо-

ве). Това, което е във водораслите и мъховете, може вече 

много повече от това, което е в гъбите.“ 

След това показваме на детето папрат и му казваме: 

„Виж, папратите могат още повече от мъховете. Папра-

тите могат вече толкова много, че може да се каже, че 

изглеждат така, все едно имат листа. Те вече са листо-

видни. Да, ти не си спомняш какво си правил, когато си 

се учил да говориш и ходиш. Но когато наблюдаваш 

своите брат или сестра или други малки деца, знаеш, че 

по-късно те вече не спят толкова много, както в начало-

то. Но идва моментът, от който вие започвате да имате 

спомени, в който душата се е събудила. Помислете за 
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това! Този момент може да се сравни с папратите. Може-

те да си спомняте за вашия душевен живот все по-добре 

и по-добре. Трябва да си изясним как сте стигнали дотам 

да кажете „аз“. Това е приблизително времето, за което 

можете да си спомняте… Първо сте казвали „Вилхелм“, 

когато сте имали предвид себе си.“ – Сега оставете деца-

та да разкажат нещо, което знаят за детството си.  

След това им кажете: „Виждаш ли, наистина по-рано в 

душата ти е било така, все едно всичко спи; тогава наис-

тина в душата ти е било нощ. Но тя вече се е събудила. 

Сега си по-буден отпреди – иначе не би станал умен. Но 

ти все още и спиш, не всичко в теб се е събудило, много 

неща още спят. Само една част се е събудила. Твоите ду-

шевни качества на 4-5 години се доближават до това, 

което ще ти покажа сега.“ – Трябва да представим на 

детето някои иглолистни растения, които са по-

завършени от папратите.  

След това ще му кажем: „Виж, в по-късния ти душевен 

живот, когато си на 6-7 години, имаш това, което ти 

трябва, за да можеш да ходиш на училище – всички тези 

радости, които ти е донесло училището разцъфтяват в 

душата ти.“ На него ще му стане ясно, като му се покаже 

растение от семейството на иглолистните: „Виж, те още 

нямат цветове. Така е било и с твоята душа, преди да 

дойдеш в училище. Когато си дошъл в училище, в твоята 

душа влиза нещо, което може да се сравни само с цъф-

тящото растение. Първоначално, на 8-9 години, ти си 

научил малко. Сега ти си вече съвсем разумно същество, 

вече си 11-годишен, вече си научил много. 

Вижте, ще ви покажа растение с листа, чиито жилки 

са разположени надлъжно. А тук ви показвам растение, 

което има по-сложни листа, с мрежовидно разположени 

жилки. Цветовете на двата вида растения се различават. 

На второто цветовете са по-сложни и всичко при тях е 

по-сложно, отколкото при тези с надлъжните жилки.“ 
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Сега покажете на децата нещо от рода на есенния 

минзухар. При него всичко е просто. Сравнете го със 7-8-

9-годишната възраст. След това преминете към такива 

растения, които имат отгоре прости цветове, така че все 

още нямат истински цветни листа. Кажете:  

„Тук имаш растение, при което на цвета още не могат 

да се различат зелени листенца и цветни листенца – не 

можеш да различиш листенцата под цвета от тези, които 

цветът има отгоре. Това си ти! Това си ти сега! 

По-късно ще пораснеш още! Когато станеш 12-13-14-

годишен, ще можеш да се сравняваш с такива растения, 

които имат чашка с венчелистчета. Тогава ще бъдеш в 

душата си такъв, че ще можеш да различаваш зелени 

листа, които се наричат чашка, и цветни листа, които се 

наричат венчелистчета. Но това ти тепърва ще станеш!“  

И така, растенията се различават: растения с проста 

обвивка на цвета, равни на 11-годишни деца, и растения 

с двойна обвивка на цвета, равни на 13-14-годишни деца.  

„Това ще бъдеш!“ 

И така, имате чудесна възможност да покажете на де-

тето 2-3 екземпляра мъхове, папрати, голосеменни, ко-

тиледони. Можете да накарате детето да си спомня. Ос-

тавете да разказва за малкия 4-годишен Вилхелм и 

представете папратите, оставете го да разкаже за 7-

годишния Фриц и въведете съответното растение и т.н. 

Довеждате детето дотам да осъзнае душевните качества, 

които ще развие. И след това пренасяте целия растеж на 

бъдещата душа върху растението… 

Това е принцип! Разглеждате целия растителен свят с 

изключение на онова, което става в растението, когато 

цветът дава плод. Но обръщате вниманието на детето 

върху това, че от цветовете на висшите растения се раж-

дат плодове: „Това може да се сравни с вашата душа, ко-

гато завършите училище.“  
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Всичко до появата на цвета може да се сравнява само 

с това, което става до половата зрелост. Процесът на оп-

лождане не се разглежда с децата [на този етап]. 

Ще кажа и още нещо: „Виждате ли, деца, как, когато 

сте били съвсем малки, сте имали само нещо като спяща 

душа?“ – След това се напомня на детето за следното: „В 

какво се е състояла основната ти радост като малко дете? 

Сега си забравил, защото си пораснал, но го виждаш сега 

при малката си сестричка. В какво е нейната най-голяма 

радост? Най-напред в биберона и шишето с мляко.  

След това идва времето на по-големите братчета или 

сестричета, при които няма просто радост от шишето с 

мляко, а от това, че могат да играят. Да, виж, първо ти 

говорех за гъбите, водораслите, мъховете. Почти всичко, 

което изниква от земята [не от семена]. Трябва да отидем 

в гората, ако искаме да ги опознаем. Те растат там, къде-

то е влажно, сенчесто. Не се осмеляват да излязат на 

слънце. Също както е била твоята душа, когато още не си 

играл, а си се задоволявал с мляко и биберон.  

При останалите растения се развиват листа и цветове, 

когато на растението не му стига това, което има от зе-

мята, от сенчестата гора и излиза на слънце, на въздух и 

светлина. Това са душевните качества, които виреят на 

въздух и светлина.“ На детето се показва разликата меж-

ду това, което живее долу, като гъбата и корена, и се 

нуждае от влагата, земята и сянката, и това – цветовете и 

листата – което се нуждае от въздух и светлина.  

„Затова растенията, които имат листа и цветове, тъй 

като обичат въздух и вода, се наричат по-висши расте-

ния, както и ти, когато си на 5-6 години, си по-голям от 

периода с биберона… Радвайте се! Вашите души ще ста-

нат толкова богати, че ще заприличате на роза със зеле-

на чашка и цветни венчелистчета. Това тепърва ви пред-

стои, но се радвайте!“ – Хубаво е да можеш да се радваш 

на това, което предстои, да се радваш на бъдещето. 
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Следователно душевните качества до половата зре-

лост могат да се сравняват с растителния свят. След това 

сравнението не продължава, защото тогава детето раз-

вива астралното тяло, каквото растението няма. Но кога-

то растението се развива до оплождането, може да се 

сравнява с душевните качества на 16-17-годишните.  

Но вниманието не трябва да се спира на процеса на 

оплождане, а на процеса на растежа, тъй като това съот-

ветства на реалността. Децата не могат да разберат про-

цеса на оплождане за разлика от процеса на растеж, кой-

то може да бъде сравнен с растителния процес на душа-

та. Както душата на детето се различава през отделните 

периоди, така се различават растенията от гъбата до лю-

тичето, което обикновено се причислява към високораз-

витите растения. Наистина е така, когато през пролетта 

жълтите лютичета изчезнат на тучните ливади, това на-

помня на душевното състояние на 14-15-годишни момче-

та и момичета.  

Ако един ботаник подходи по този начин, и той ще 

получи една растителна система, съответстваща на дейс-

твителността. На децата може да се представи целият 

растителен свят като картина на развиваща се детска 

душа.“ (13) 

 

„Това същество – растението – за детето получава 

смисъл едва към 10-тата година. Само трябва да умеем да 

усетим това в детето. Ето защо едва около тази възраст 

урокът може да бъде така построен, че за заобикалящата 

среда да говорим като за един външен свят. 

Тогава можем да започнем с това, което обикновено 

наричаме учебни предмети като учение за растението. И 

тъкмо чрез учението за растението в най-добрия смисъл 

на думата реалистично мога да онагледя как трябва да 

постъпваме при творческото възпитание.  
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Поставяйки пред детето отделно растение, постъпва-

ме неестествено, защото отделното растение не предс-

тавлява нещо цялостно. В нашето време на реализъм и 

материализъм хората имат слаб материален и природен 

усет. Представлява ли отделното растение нещо цяло? 

Не, след като сме го изтръгнали и сме го поставили ето 

тук, растението загива. Не е в природата на растението 

да бъде изтръгнато. То представлява едно единство за-

едно с почвата.  

Камъкът представлява нещо цяло за себе си – него 

мога да поставя навсякъде; той си остава един и същ. А 

едно растение не мога да поставя където си искам – то 

вече не е същото. То представлява непосредствено това, 

което е, само заедно с родната почва, заедно със силите, 

които бликат от почвата, и заедно с всички слънчеви 

сили, падащи тъкмо върху тази част на почвата.  

Тук в нея растението само за себе си е толкова абсурд-

но, както и ако откъснем един косъм и го разгледаме сам 

за себе си, сякаш представлява нещо за себе си.  

Косъмът не възниква по друг начин освен върху орга-

низма и може да бъде разбран единствено във връзка с 

организма. Това означава: в ученията за растенията не 

можем да изхождаме от отделното растение, и по-точно 

не от растителната същност, но от местността, от геог-

рафския елемент, от това, което представлява Земята на 

едно определено място. Растителната същност трябва да 

бъде разглеждана във връзка с цялата Земя. 

Когато говорим за Земята, говорим за нея като физи-

ци, най-много като геолози. Представяме си следното: 

Земята представлява едно затворено цяло от физически 

сили и би могла да съществува дори ако върху нея ня-

маше нито едно растение, ако нямаше никакви животни 

и никакви хора. Но всичко това е нещо абстрактно. Зе-

мята, която имат пред погледа си физикът, геологът, 
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представлява нещо абстрактно. В действителност тя 

изобщо не съществува. Съществува само тази Земя, коя-

то навсякъде е покрита с растения.  

Когато описваме геологическата същност, трябва да 

съзнаваме, че описваме една безсъдържателна абстракт-

ност единствено заради удобството на нашия интелект. 

Обаче не бива още в началото да учим детето на тази 

безсъдържателна абстрактност.  

Пред децата Земята трябва да бъде оживена като един 

организъм. Първоначално, естествено, местността е тази, 

която детето познава; и тъй както показваме на детето 

дадено животно с козина, при което не бихме могли да 

му обясним косъма, ако то не знае нищо за животното, 

така трябва да можем да преподаваме учението за расте-

нията, представяйки Земята като нещо живо, като един 

организъм – започвайки от отделната местност, която 

детето познава.  

По този начин, естествено, ние отново имаме нещо 

абстрактно, защото една местност не е възможна без 

друга местност на Земята, но в този случай учителят 

трябва да съзнава, че се налага да тръгне от нещо несъ-

вършено. Но въпреки това, изхождайки от цялата тази 

образност, постепенно можем да събудим в детето това, 

което ни е нужно, за да му обясним растението. 

По този начин постепенно приближаваме детето към 

външния свят. То получава чувство за понятието „обек-

тивност“. Вживява се в земния елемент. Това може да 

бъде постигнато най-добре, ако по този естествен начин 

приближим детето до растителния свят. 

По съвсем различен начин малко по-късно детето 

трябва да бъде запознато с животинския свят. Да се 

описват отделните животни отново е нещо съвсем неор-

ганично… Как стоят нещата при животното? Този, който 

тръгва към животното не с абстрактна интелектуалност, 
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а с образна нагледност, открива във всяко едно животно 

част от човека. Едно животно е развило особено добре 

краката, които при човека служат на цялото тяло. Друго 

животно е развило сетивните органи, развило е до край-

ност определен сетивен орган. Едно животно има особе-

но добро обоняние; друго, обитаващо въздуха, е с особе-

но добро зрение.  

И ако вземем целия животински свят … като цяло от-

криваме това, което ни дава образа на човека. Ако синте-

тично събера заедно всички животни, получавам човека. 

Във всеки животински вид едностранчиво, външно е 

формирана дадена способност, дадена група от способ-

ности, присъщи на човека. На детето не е необходимо да 

поднасяме нещата по този начин – на него можем да ги 

представим чрез по-прости образи: 

Разглеждайки лъва, откриваме, че в него особено ед-

ностранчиво е развито това, което в човека са гръдните 

органи, сърцето. В кравата едностранчиво е развито то-

ва, което в човека са храносмилателните органи. А кога-

то разглеждаме това, което например плува в кръвта ни 

под формата на бели кръвни телца, тогава трябва да се 

обърнем към най-простите, най-примитивните животни. 

Цялото животинско царство, взето заедно, формира чо-

века – синтетично, а не сумарно. Там синтетично са 

вплетени всички животни. Това е нещо, което мога да 

изложа пред детето по прост, примитивен начин.  

Позовавайки се на качествата на лъва, как те трябва 

да бъдат съчетани, как трябва да потънат в това, което 

при човека представлява индивидуалност – ето така чрез 

една много жива форма мога да изложа тези неща пред 

детето. Дори това, което морално и духовно живее в ка-

милата, дори то може да бъде така поднесено, че да мо-

жем да покажем как това, което живее в камилата, но 

вече подчинено, се вмества в човешката природа.  
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Така човекът представлява един синтез на лъва, оре-

ла, маймуната, камилата, кравата и на всички други жи-

вотни. Цялото животинско царство разглеждаме като 

разложена на части човешка природа. Това е другата 

страна, която детето приема в себе си през своята 11-та, 

12-та година. След като е видяло отделен от себе си рас-

тителния свят, след като е усетило в себе си чувството за 

обективност на растителния свят с обективната земя, 

сега то научава тясната връзка на животинския свят с 

човека – субективното. Ето така, по пътя на усещането, 

Вселената отново бива съединена с Човека. Тъкмо по 

този начин в детето бива правилно заложена разграни-

чителната способност. Това означава детето да бъде въз-

питавано, изхождайки от живия елемент в света.“ (9) 

 

„Може да изглежда фантастично, но всъщност расте-

нията са „космите“ на живата Земя. Точно както можете 

да разберете как всъщност изглежда един косъм само 

когато вземете предвид как той расте от главата – всъщ-

ност от целия организъм – така и в преподаването на 

природата трябва да покажете на децата как Земята съ-

ществува в най-близка връзка със света на растенията.  

Трябва да започнете с почвата и по този начин да 

предизвикате образ на Земята като живо същество. Точ-

но както хората имат коса на главата си, Земята като жи-

во същество има растения по нея. Никога не трябва да 

разглеждате растенията отделно от почвата…  

Едно растение не може да съществува без почвата, 

както един косъм не може да съществува без човешкия 

организъм. Същественото в обучението е да събудите у 

детето усещането, че това е така. Когато децата имат 

усещането, че Земята има някаква формация и от това 

възниква един или друг цвят в растението, когато всъщ-

ност наистина преживяват Земята като жив организъм, 
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ще придобият правилното и истинско отношение към 

човека и към цялата велика Земя. Човек никога не би 

стигнал до тази гледна точка, ако разглежда растенията 

изолирано от Земята.  

Децата ще могат да придобият правилния възглед 

(който характеризирах по малко абстрактен начин) на 

около 10-годишна възраст. Това може да се види чрез 

задълбочено наблюдение на това, което се развива в де-

тето. Но до тази възраст учението за растенията, израст-

ващи от живото тяло на Земята, трябва да бъде под фор-

мата на изображение. Трябва да го облечем в приказки, 

картини и легенди. Едва след 10-тата година, когато де-

тето започне да се чувства като самостоятелна личност, 

може да се говори за индивидуални растения. Преди 

това детето не прави разлика между себе си и околната 

среда. Азът не е напълно отделен от околния свят. 

Така че трябва да говорим за растенията, сякаш те са 

малки човешки същества или малки ангелчета, трябва 

да ги представим как чувстват и действат като човешки 

същества. Трябва да направим същото и с животните. 

Едва по-късно в училищния живот говорим за тях обек-

тивно като отделни единици… 

Животните обикновено се изучават, като се поставят 

едно до друго, като се разделят на класове и видове спо-

ред техните прилики. В най-добрия случай се говори за 

по-съвършеното като за развито от по-малко съвърше-

ното и т.н. По този начин обаче не успяваме да въведем 

човешкото същество във връзка с околната среда. Когато 

изучавате животинските форми без предубеждения, 

скоро става ясно, че има съществени разлики в природа-

та например на лъв и крава. Когато наблюдавате крава, 

откривате в нея едностранно развитие на това, което при 

хората е храносмилателната система. Кравата е изцяло 

храносмилателна система и всички останали органи 
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действат повече или по-малко като придатъци. Ето защо 

е толкова интересно да се гледа как крава преживя: тя 

лежи на поляната и смила храната си с голям ентусиа-

зъм... Цялата тя е храносмилане… 

Лъвът е едностранно развитие на качеството на чо-

вешките гърди; другите органи на лъва са просто прида-

тъци… 

В древни времена човечеството е имало инстинктивно 

познание за тези неща, но това е забравено в нашата ма-

териалистична епоха. В началото на 19-ти век все още 

можеха да се намерят отгласи на такова знание, но сега 

трябва да стигнем до него наново.  

Шелинг например се основава на стара традиция в 

неговата мисъл, че животинска форма живее във всеки 

човешки орган, и той прави доста необичайно изявле-

ние: какво – пита той – е човешкият език? Човешкият 

език е „сепия“. Сепията, открита в морето, е език, развит 

едностранно. В това твърдение има нещо, което наисти-

на може да ни даде знания за връзката ни с животинския 

свят, разпръснат около нас… Това ще се свърже по чуде-

сен начин с басни и истории за животни. Ако преди сте 

разказвали на деца истории, в които животните се дър-

жат като хора, сега можете да разделите човешкото съ-

щество на цялото животинско царство. По този начин 

можете да се движите красиво от едно към друго. 

Така получаваме два вида усещане у децата. Човек се 

вдъхновява от растителния свят и се скита из нивите и 

ливадите, загледан в растенията. Детето разсъждава:  

„Под мен е живата Земя, която живее живота си в 

царството на растенията, което ми доставя такава насла-

да. Гледам нещо извън себе си, което принадлежи на 

Земята.“ – Точно както детето получава дълбоко вът-

решно усещане, че растителният свят принадлежи на 

Земята –което наистина е така – така то и дълбоко усеща 
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истинската връзка между човешкия и животинския свят 

– човешкото същество, изградено чрез хармонизиране 

на цялото животинско царство по Земята.  

Така в естествената история децата виждат собствена-

та си връзка със света и връзката между живата Земя и 

това, което произлиза от нея. Събуждат се поетични чув-

ства и въображение, които са дремели в тях… а изучава-

нето на естествена история на тази възраст може да бъде 

нещо, което ги води към морални преживявания.  

Наистина образованието не може да се състои от 

външни правила и техники, а трябва да произтича от 

истинско познание за човешкото същество – това ще 

доведе до изживяване на себе си като част от света.  

И това изживяване на принадлежност към света е не-

щото, което педагозите трябва да дадат на децата.“ (26) 

 

„Що се отнася до животинския свят, децата изобщо не 

могат да се свържат правилно с животното, ако следвате 

общия метод на класификация. Тъй като изучаването на 

животни се въвежда чак през 10-тата или 11-тата година, 

тогава можете да очаквате малко повече от децата. Но 

преподаването на изучаване на животни според обичай-

ната класификация няма голям смисъл за учениците на 

тази възраст, дори ако този метод е научно обоснован. 

Реалността е, че цялото животинско царство представля-

ва човешко същество, което е разпръснато.  

Вземете например лъвa – там виждате едностранно 

развитие на гръдната организация. Вземете слона – тук 

цялата организация е насочена към удължаване на гор-

ната устна. В случая с жирафа цялата организация се 

стреми към по-дълъг врат. Ако по този начин можете да 

видите едностранчиво развитие на човешка органична 

система във всяко животно и да изследвате цялото живо-

тинско царство чак до насекомото …, тогава ще разбере-
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те, че цялото животинско царство е „човешко същество“, 

разпръснато като отворено ветрило, а човешката физи-

ческа организация съставлява цялото животинско царс-

тво, сгънато заедно като затворено ветрило. Това е начи-

нът, по който може да се постави в правилната перспек-

тива взаимната връзка между човека и животното.  

Поставянето на всичко това в толкова малко думи оз-

начава да го превърнете в абстракция, разбира се.  

Ще трябва да го трансформирате в жива субстанция, 

докато можете да опишете всяка животинска форма от 

гледна точка на едностранно развитие на специфична 

човешка органична система. Ако можете да намерите 

необходимата сила да дадете на учениците си живо опи-

сание на животните в този смисъл, скоро ще видите как 

те реагират. Защото това е, което искат да чуят. 

Така растенията са свързани със Земята, сякаш са ко-

сата на Земята. Животното е свързано с човека и се разг-

лежда като едностранно развитие на различни човешки 

органични системи. Сякаш човешките ръце или крака, а 

в други случаи – човешкият нос или хобот и така ната-

тък, са прераснали в отделни съществувания, за да жи-

веят като животни на Земята. Така учениците могат да 

разберат животинските форми. Това ще позволи на учи-

теля да формира уроци, които са съобразени с това, кое-

то живее в растящия човек, в самите деца.“ (19) 

 

„Сега развиваме идея, която децата могат да разберат 

– че самата Земя е живо същество, като растенията са 

неразделна част от нея. Много е важно на децата да не се 

дават изкривените идеи на съвременната геология – че 

Земята се състои само от минерални вещества и сили. 

Формиращите сили на растенията са също толкова част 

от Земята, колкото и минералните сили. Ето още един 

момент от голямо значение: ние избягваме да говорим 
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за минерали като такива. Децата са любопитни за много 

неща, но ние откриваме, че те вече не искат да знаят 

какво представляват камъните, ако им дадем жива пред-

става за растенията като неразделна част от Земята, коя-

то слънчевите сили извличат от Земята. Децата наистина 

нямат интерес към минералите като такива. И е много 

полезно, ако до 11-тата или 12-тата година те не се инте-

ресуват от мъртвите минерални вещества… 

Жълтите цветя изобилстват в определени региони; в 

други растенията растат по-бавно, но навсякъде лицето 

на Земята е различно. Така стигаме до географията, коя-

то, ако доведем децата до нея чрез растенията, може да 

играе много важна роля в развитието на децата.  

Трябва да се опитаме да дадем на децата представа за 

лицето на Земята, като свържем силите, действащи на 

нейната повърхност, с разнообразния растителен живот 

в различните региони. Тогава развиваме у децата жив 

интелект, а не мъртъв. Най-добрата възраст за това е 

между 9 и 12 години. Трябва да дадем на децата предста-

ва за преплитащата се дейност на Земята, чиято вътреш-

на жизнена сила произвежда безбройните форми на рас-

тенията. Така им даваме живи идеи.“ (39) 
 

Физика и астрономия 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„… не трябва и да се отдалечаваме напълно от живота 

и да учим детето твърде рано на празни абстракции. То-

ва е от голямо значение особено за обучението по физи-

ка. Занятията по физика ще дадат възможност да се нап-

рави много тясна връзка между това, което е близко до 

живота, и онова, което е отдалечено от живота, най-

напред от външния живот. Затова съблюдавайте обстоя-
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телството, че физическите понятия трябва да се разра-

ботват на базата на живота. Би трябвало, доколкото е 

възможно, да оставяте децата да забелязват според своя-

та изобретателност например такива неща: как понякога 

в стаята, след като сме затоплили, ни е все още студено 

на краката, докато горе при тавана е вече топло. 

Тук насочвате вниманието на детето към един факт от 

живота и можете да изходите от житейската истина и да 

му обясните, че от печката първо се затопля въздухът 

долу около нея. В началото стаята горе не е топла. Но 

топлият въздух се стреми винаги нагоре и тогава студе-

ният въздух трябва да падне надолу, така че процесът 

трябва да бъде обяснен на детето по следния начин: най-

напред се затопля въздухът долу около печката, този 

топъл въздух се издига нагоре, така че студеният въздух 

трябва да падне надолу и затова подът в стаята е още 

студен, когато въздухът горе отдавна се е загрял. 

Така тръгвате от един житейски факт и от него може-

те да направите прехода към това, че топлият въздух се 

разширява, а студеният се свива. Тогава вече се отдале-

чавате от живота. Но и в други случаи, например когато 

в часовете по физика говорите за лоста, няма да е добре, 

ако просто представите абстрактния лост. Тръгнѐте от 

рамото на везната и стигнéте от него до действието на 

лоста. Изхождайте, следователно, от онова, което нами-

ра приложение в живота и след това преминавайте към 

това, което може да бъде измислено за физиката.“ (10) 

 

„Да се върнем към урока по физика. Правя експери-

мент. Цялото човешко същество е заето, от него се иска 

да полага усилия. Това е напълно достатъчно за начало. 

След това отвличам вниманието на децата от инструмен-

тите, с които експериментирам, и повтарям различните 

етапи. Тук се обръщам към тяхната памет за прякото 
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преживяване. По време на такова обобщение – само в 

ума, без присъствието на апарат – ритмичната система е 

особено оживена… После урокът може да бъде завършен.  

След като първо заех цялото човешко същество, а след 

това главно ритмичната система, освобождавам децата. 

Лягат си и спят. Това, което активирах в цялото им съ-

щество [чрез експеримента], а после в ритмичната им 

система [чрез припомнянето], сега по време на сън про-

дължава да живее в крайниците им, когато астралното 

тяло и Азът са извън тялото.  

Нека сега разгледаме какво остава да лежи на легло-

то, какво позволява съдържанието на урока да продължи 

да работи. Всичко, което се е развило в ритмичната сис-

тема и цялото човешко същество, сега тече нагоре към 

главата. Картините на тези преживявания сега се фор-

мират в главата. И именно тези образи откриват децата, 

когато се събудят и тръгнат на училище.  

Наистина е така. Когато децата пристигнат в училище 

на следващата сутрин, те – без да го знаят – имат в гла-

вите си снимки от експериментите от предишния ден, 

както и снимки на това, което – по възможно най-

въображаем начин – повторих след експеримента. Деца-

та, пред които се изправям след това, имат в главите си 

снимки от експеримента от предишния ден.  

И сега ще разсъждавам върху вчерашния урок по съ-

зерцателен начин. Вчера експериментирах и при прег-

леда на експеримента се обърнах към въображението на 

децата. В днешния урок добавям мисловния елемент.  

По този начин не само имам пред себе си картините в 

главите на децата, но и помагам да ги пренесем в съзна-

нието им. Запомнете последователността: преподавам 

урок по физика, правя експеримент, след което обобща-

вам етапите на експеримента без апарата. На следващия 

ден обсъждаме предишния експеримент, обмисляме го, 

разсъждаваме върху него.  
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Децата трябва да научат присъщите закони. Мислене-

то сега се използва. Не карам децата да имат само кар-

тини в главите си – картини, които са донесли от съня 

си, картини без съдържание, без смисъл. Ако незабавно 

започна нов експеримент, без първо да ги подхраня с 

мисловния елемент, отново бих заел цялото им същество 

и усилието, което трябва да положат, ще раздвижи тези 

картини. Бих създал хаос в главите им… 

 Тези последователности са важни; те са в унисон с 

жизнените процеси.“ (26) 
 

„Сега ги учим на перспективата на Коперник. Със си-

гурност е необходимо да им се даде поне някаква предс-

тава за това как хората определят позициите на звездите 

в небето и от обобщаване на тези позиции стигат до ня-

какво заключение, което после се превръща в описание 

на планетарната система. Не искаме децата да повярват 

например, че такова описание на планетарната система е 

направено от някой, който седи на стол извън Вселената 

и просто гледа планетите. Когато начертаете системата 

на Коперник на черната дъска, сякаш е факт, как може 

едно дете да си представи как хората са стигнали до това 

виждане? Децата трябва да имат жива представа за това 

как се развиват тези неща.  

В противен случай те ще преминат през целия си жи-

вот с объркани идеи, които смятат за абсолютно сигурни. 

Така се развива фалшива вяра в авторитета – нещо, кое-

то не се случва, когато развиете правилно чувство за ав-

торитет между 7-годишна и 14-15-годишна възраст.“ (23) 
 

Лятната ваканция 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Мили мои деца! Днес, когато сме в края на първата 
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си учебна година тук, в нашето скъпо Валдорфско учи-

лище, нека да напишем в душите си нещо защо всъщ-

ност сме в това училище… 

Предстоят седмици, в които няма да виждате учите-

лите си, така че сега искам да ви кажа нещо различно. 

Надявам се сърцата ви често да си спомнят за това по 

време на ваканцията. Бих искал да ви кажа:  

Сега, когато няма да виждате учителите си, научете се 

да им бъдете благодарни. По същия начин, по който сте 

се старали да се научите да обичате своите учители, сега 

се научете да чувствате силно в сърцето си, че сте им бла-

годарни, така че когато се питате: „Благодарен ли съм на 

моите учители?“, да можете честно и сърдечно да каже-

те: „Да, благодарен съм“. 

Има още нещо, което искам да ви кажа. Виждате ли, 

мили мои деца, тук, при нас, като ученици от Валдорфс-

кото училище не бива да се случва да казвате: „Хей, учи-

лището свърши вече – ваканция е. Когато сме в учили-

ще, трябва да работим усилено и да учим, но сега можем 

да бъдем мързеливи. Не трябва да правим нищо. Радва-

ме се, че можем да бъдем мързеливи.“  

Знаете, че не искаме да кажем това. Трябва да кажем 

нещо друго: „Денят е прекрасен. През деня преживяваме 

много красиви неща заедно с някои, които са тъжни и 

болезнени, но какво биха били хората, ако не можеха да 

преживеят чрез сетивата си всичко, което Божият Дух е 

поставил в света – всичко, което е толкова велико, кра-

сиво и правилно. Но ако не можехме да спим и да си по-

чиваме, нямаше да можем да използваме правилно уши-

те и очите си, за да чуем и видим всички красиви неща, 

които Божият Дух е поставил в света.“ 

Помислете как, след като сте се насладили на деня, 

трябва да почивате през нощта, а след това на сутринта 

отново сте подсилени. Очите ви виждат по-добре и уши-
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те ви чуват по-добре. Ако трябваше да останете будни 

през цялото време, със сигурност нямаше да можете да 

се насладите и да научите за живота в цялата му истина 

и красота, създадени от Божия Дух. 

Така е и в живота като цяло. Не трябва да си мислите: 

„Сега, когато е ваканция, можем да мързелуваме.“  

Трябва да си мислите: „Всичко, което получихме от 

нашите скъпи учители, всичко, което човечеството е на-

учило, за да могат хората да го знаят, получихме всичко 

това и сега се нуждаем от малко почивка, след която да 

можем да тръгнем обратно в нашите класове и да бъдем 

по-свежи и по-оживени. Всъщност всеки от нас ще пре-

мине в следващ клас – с нови сили ние отново ще прие-

мем в сърцата си това, което нашите учители ще ни да-

дат чрез своята любов и упорит труд – това, което чове-

чеството е научило в служба на човечеството.“  

Така трябва да го мислим – че почиваме през вакан-

цията, за да се засилим за цялата нова учебна година... 

Знаете ли, когато влязох днес, един от добрите малки 

ученици ми даде нещо. Да видим какво е. Вижте, това ми 

даде той — кърпа и цвете! Предполагам, че трябва да се 

измия и да избърша ръцете си и може би цветето има за 

цел да каже, че вашите уроци са нещо, което цъфти тол-

кова красиво, колкото това хубаво малко бяло цвете.  

И може би това [вдига кърпата] ни напомня, че чрез 

това, което научаваме тук, можем да измием всичко в 

душите си, което е непълно – всички лоши мисли и чувс-

тва, които ни правят мързеливи и невнимателни.  

Бих искал да дам на всеки от вас малка духовна кър-

пичка, за да можете да отмиете целия мързел, липсата 

на упорита работа, невниманието и т.н. Затова много се 

радвам, че ми дадохте този малък символ и мога да ви 

покажа как да го използвате, за да отмиете много от то-

ва, което не трябва да бъде в душите ви. 
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И вижте това малко цвете! Тук сте научили много не-

ща, които трябваше да научите, и те са като толкова мно-

го такива малки цветя в душите ви.  

… помислете за това как цветя като това се култивират 

в душата ви ден след ден и колко трябва да сте благодар-

ни за това. Всичко в живота може да ни бъде от полза и 

да ни помогне да мислим за това, което е правилно… 

Мислете един за друг! Опознахте се и, надявам се, се 

научихте да се обичате. Мислете един за друг много, 

много често и колко добре беше, че сте се събрали, за да 

могат вашите учители да ви помогнат да израснете в 

добри и способни хора. Не си мислете: „Сега можем да 

мързелуваме“, а мислете: „Трябва да си починем и кога-

то си починем, ще се върнем и ще бъдем свежи и готови 

да приемем това, което нашите скъпи учители ни носят.“ 

… Мили деца, когато учителите ви идваха в училище 

всяка сутрин, ясно разбираха задачата на нашето време 

и се посвещаваха усърдно на това, което се изискваше от 

тях. И винаги е бил топъл момент за мен, когато ви пи-

тах: „Обичате ли учителите си?“, и вие толкова сърдечно 

отговаряхте: „Да!“  

През ваканцията ще се чудя и дали сте благодарни на 

учителите си. Но вие, скъпи валдорфски учители, позво-

лете ми топло да ви стисна ръцете. Благодаря ви от име-

то на Духа на човечеството, който се опитваме да култи-

вираме през нашето духовно движение.  

В този дух ви стискам ръцете за всичко, което сте пос-

тигнали в името на бъдещите идеали на човечеството. 

Днес е денят, в който можем да си спомним тези неща и 

в който вие, деца, трябва да почувствате колко благодар-

ни трябва да сте на тези ваши учители… 

След това ще получите свидетелствата си. Който по-

лучи добро свидетелство, не трябва да го приема като 

индикация, че вече е добре да бъде мързелив, а който 
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получи лошо свидетелство, не трябва веднага да плаче, а 

трябва да помисли дали да положи повече усилия след-

ващата година. 

В духа на Валдорфското училище стиснете ръцете на 

учителите си и си кажете: „Ще се върнем през есента, за 

да се научим да вършим добра работа, за да развием ду-

шите си, за да бъдем силни за цял живот и да събудим 

духа си за истинска човечност.“ – До нови срещи!“ (34) 
 

Вредата от едностранчивото 
развитие на интелекта 

 

Рудолф Щайнер: 
 

„… с прехода в средата на 15-ти век интелектът отново 

се промени и ние се намираме в началото на тази про-

мяна, на това преобразуване на интелекта. Той поема 

определен път, днес ние се намираме още дълбоко в сте-

пента на интелекта, какъвто беше той у гърците. С инте-

лекта си можем да разберем това, което е подчинено на 

смъртта. Но и този вид интелект, който разбира смъртта, 

също претърпява промени.  

В следващите векове и хилядолетия интелектът ще 

бъде нещо друго – нещо много по-различно. Днес той 

вече има определени заложби. Като човечество ще пре-

минем през такова развитие на интелекта, което ще му 

придаде склонността да разбира само грешното, само 

заблудата, измамата и да измисля само злото. 

Учениците и Посветените в тайните Школи знаеха от 

известно време насам, че човешкият интелект ще тръгне 

в развитието си по пътя към злото, че ще е все по-

невъзможно доброто да се разбере с чистия интелект.  
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Днес човечеството се намира в този преход. Можем да 

кажем: все още, когато съсредоточат интелекта си и не 

носят в себе си много диви инстинкти, хората успяват да 

видят нещо в светлината на доброто. Но човешкият ин-

телект все повече ще придобива склонността да измисля 

злото и да вплита човешкото зло в моралното, да вплита 

заблудата в познанието. 

Това беше една от причините, поради които Посвете-

ните се нарекоха „Мъже на скръбта“, защото, когато наб-

людаваме развитието на човечеството от гледна точка на 

тази едностранчивост, която току-що описах, ще се обез-

покоим именно относно развитието на интелекта. Съв-

сем не е случайно, че интелектът може да влее толкова 

много гордост и високомерие в днешните хора. Това, бих 

казал, е предчувствието за злото, в което ще се превърне 

интелектът в петата следатлантска епоха – в началото на 

този процес се намираме. И ако човекът не развие нищо 

друго освен интелекта си, ще се превърне на Земята в 

едно зло същество. Когато мислим за бъдещето и искаме 

да си го представяме благотворно, не бива да разчитаме 

на едностранчивото развитие на интелекта.  

В египетско-халдейската епоха този интелект все още 

беше нещо добро, но след това тя встъпи в родство със 

смъртта. Интелектът ще встъпи в родство със силите на 

заблудата, на измамата и на злото. Това е нещо, по от-

ношение на което хората всъщност не би трябвало да се 

отдават на илюзии. Човечеството трябва да се съобрази 

непосредствено с това, че трябва да се предпазва от ед-

ностранчивото развитие на интелекта.  

И не напразно именно Духовната наука се опитва да 

постигне нещо друго – приемането на това, до което мо-

же да се стигне с едно възобновено виждане на духовния 

свят, което не може да бъде разбрано с интелекта, а само 

когато се позовем и на това, което науката на Посветени-

те извлича от духовния свят посредством виждането. 
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За това е нужно и нещо обективно. На това място се 

изправяме пред една дълбока истина именно на христи-

янско-езотеричното развитие. Ако Мистерията на Голго-

та не се бе състояла в хода на развитието на Земята, то 

чрез интелекта си хората неизбежно щяха да станат зли 

и да се превърнат в пропаднали в заблудата същества. 

Знаете, че с Мистерията на Голгота в развитието на Зе-

мята се вля не просто едно учение, не просто една тео-

рия, един светоглед, една религия, а с това събитие се 

случи нещо действително. В човека Исус от Назарет жи-

вееше едно Неземно същество – Христос.  

Поради това, че Исус от Назарет загина, Христовото 

същество премина в земното развитие и остана там… То 

е в нашите собствени душевни сили. Само си представете 

този факт в неговата пълна дълбочина… 

В това именно се състои разликата, към която ви моля 

да насочите погледа си: че преди Мистерията на Голгота, 

когато Христос заедно с Мъдростта си още не се беше 

влял в човечеството, човекът все още не можеше да дос-

тигне до новораждане – да познае, че в него живее Хрис-

тос. След Мистерията на Голгота вече е способен на това. 

Той може да открие в себе си искрицата, когато се стре-

ми към това чрез живота си. 

А в това новораждане, в това откриване на Христовата 

искрица, в това правилно и честно признание пред себе 

си: „Не аз, а Христос в мен“ – се съдържа възможността 

интелектът да бъде спасен от изпадането в заблудата и в 

злото. А в езотеричен смисъл това е по-висшето понятие 

на спасението. Ние трябва да развием интелекта си, тъй 

като не можем да останем лишени от интелект.  

Но в стремежа си да развием интелекта си сме поста-

вени пред изкушението да се подведем по заблудата и по 

злото. Това изкушение може да се избегне единствено 

когато добием усещане за това, което Мистерията на 

Голгота е внесла в развитието на човечеството. 
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Нещата са така, че човек с Христово съзнание, нами-

ращ се в съединение с Христос, открива възможността да 

избегне злото, заблудата. Египетско-халдейският човек 

не се нуждаеше от това новораждане в Христа, защото 

със своя природен интелект все още усещаше родството 

си с Космоса… Днес човекът живее в епоха, в която инте-

лектът ще стане нещо зло, ако човешкото душевно съ-

щество не се проникне от Христовата сила. Помислете, 

това е много сериозно… 

Напълно погрешна спекулация естествено би било да 

се вярва, че интелектът може да бъде потиснат… Човеш-

кият интелект ще стане напълно ариманичен [сатанинс-

ки], ако Христовият принцип не проникне в душите на 

хората… Така наречените културни проявления на 

днешната епоха не трябва да се разглеждат повърхност-

но и наистина не бива да се съмняваме в това, че съвре-

менните хора трябва да се съвземат за едно истинско 

обгръщане на Христовия импулс, ако желаят да поемат 

по благотворен път на развитие.  

Днес вече може да се наблюдава, от една страна, хора, 

които са много интелигентни и имат силна склонност 

към злото, а от другата страна, колко много хора потис-

кат тази склонност несъзнателно, като оставят интели-

гентността си в едно спящо състояние. Дрямка на душата 

или, при будните души, силна склонност към злото и 

към заблуждението – това може да се наблюдава много 

ясно в съвременността. 

А сега си спомнете как преди последното си замина-

ване ви описах колко различни деца се раждат от 5, 6, 7, 

8 години насам. Те се раждат – може да се каже – с едно 

изражение на меланхолия на лицата си, което е ясно 

различимо за този, който може да различава тези неща. 

Казах ви: това се дължи на обстоятелството, че днес ду-

шите не слизат с удоволствие в изпълнения с материа-
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лизъм свят. Може да се каже: преди раждането си души-

те изпитват известен страх да встъпят в света, в който 

интелектът има склонност, предразположение към злото 

и може да поеме в посока на отрицателно развитие. 

Това е и нещо, относно което трябва да се развие съз-

нание у тези хора, които ще станат възпитатели и препо-

даватели в бъдещето на човечеството. Днес децата са 

различни от децата преди десетилетия. Това става ясно и 

след едно по-повърхностно наблюдение. Днес те трябва 

да се възпитават и обучават различно, отколкото преди 

десетилетия. Трябва да се преподава със съзнанието, че у 

всяко дете трябва да се осъществи едно спасение, че в 

хода на живота си всяко дете трябва да се накара да отк-

рие в себе си Христовия импулс, да открие в себе си но-

вораждането. 

Тези неща не се изживяват там, където – например 

като учител и преподавател – се знаят само на теория. Те 

могат да се изживеят единствено, когато се вплетат във 

възпитанието и обучението, когато душата е силно обх-

ваната от тях.  

Особено от учителите трябва да се изисква в душата 

си те да са силно обгърнати от тази загриженост за чове-

чеството, което носи изкушението на интелекта! Гор-

достта, която днешното човечество развива по отноше-

ние на интелекта, може тежко да си отмъсти на човечес-

твото, ако не бъде сломена с това, което току-що описах 

– едно силно, енергично съзнание: най-доброто в мен 

като човек в това и в следващите въплъщения е това, 

което намирам в себе си като Христов импулс… 

Човек трябва много силно да се проникне с тези неща, 

ако желае да направи днес нещо за бъдещето…“ (18) 

 

„Почувствайте, че голяма част от ръководещите хора 

се обучават през годините, в които на човешката душа е 
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присъща определена гъвкавост, в гимназиите, които не 

са плод на съвременната култура, а – в днешния си вид – 

все още са плод на културата от миналото, на гръко-

латинската културна епоха.  

Виждате ли, ако гърците и латинците правеха същото, 

каквото правим ние днес, щяха да устроят една египетс-

ко-халдейска гимназия. Те не направиха това. Те извля-

коха учебния материал направо от живота. Ние го изв-

личаме от предходната епоха и обучаваме хората според 

него. Това има огромно значение за хората; но ние не 

сме прозрели това значение… 

Ние не прочитаме нито един вестник, в който да не се 

съдържа гръко-латинското образование, защото ние пи-

шем тъкмо в гръко-латинска форма, дори и когато пи-

шем на родните си езици. 

По отношение на правовите взаимоотношения ние 

живеем, както вече съм посочвал, в римската култура – 

отново нещо антично. В правото живее римската култу-

ра. Наистина понякога старите местни закони водят 

борба срещу римското право, но не печелят. И отново 

трябва да бъде почувствано как в това, което човек нари-

ча право и неправо в обществения живот, живее едно 

изтляло време… 

Когато поглеждаме към това, което живее в нашия 

културен свят, ние нямаме само това, което действа в 

пространството, а в него се намесват и древните времена.  

И ако съществува правилен усет за това, тогава не се на-

месват само древните времена, а и бъдещето.  

Да, наша работа е да се намесва и бъдещето. Защото, 

ако във всеки човек не съществуваше – сравнително 

скрит за съзнанието – един вид бунт срещу гръцката 

култура в образованието и римската в правото, то бъде-

щето нямаше да може да проблясва, а ние щяхме да бъ-

дем едни доста тъжни човеци.“ (18) 
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Какъв трябва да бъде  
добрият възпитател? 

 

Учителя: 
 

„Една основна педагогическа истина е следната: учи-

телят предава на учениците си едновременно своите 

добродетели и недъзи. Това става без той да знае. 

Ако лошите качества са по-силни, тях по-силно ще 

предаде. Не може учителят да предаде на учениците не-

що,  което сам не притежава. Значи не са важни само 

педагогическите методи и принципи, които учителят 

владее, и знанията, които притежава, но преди всичко 

той трябва да обогатява своите духовни ценности. От 

това следва, че възпитанието на децата е тясно свързано 

с въпроса за самовъзпитанието на учителя. 

Учителят трябва да познава себе си. Той трябва да ра-

боти върху своите ум, чувства и воля. Неговият умствен 

живот извайва челото му, чувствата му извайват неговия 

нос и скули, а волята му извайва формата на неговата 

брада. Ако учителят работи за повдигането на своя умст-

вен, чувствен и волеви живот, постепенно ще може да 

измени челото, носа, скулите, брадата си… 

Учителят постоянно трябва да поправя своите греш-

ки. Обикновено човек е снизходителен към своите греш-

ки и търси начин да ги извини. Няма какво да се оправ-

дава – грешката трябва да се поправи. Той не трябва ни-

то да се осъжда, нито да се извинява за направената 

грешка. Например счупва се една стомна. Новата стомна, 

която ще донесе, да бъде по-хубава от счупената.  

Безпредметно е да се занимава с въпроса защо е счу-

пил стомната. Всеки човек, като поправи една грешка, 



 

 

361 

помага на себе си и помага най-малко на 10 души да 

поправят грешките си. Защото хората са скачени съдове. 

Те образуват един колективен организъм… 

У децата има вътрешен непогрешим усет за истинно-

то, доброто, красивото, нужното за тяхната природа. И 

ако се прилагат върху тях някои методи и правила, които 

не отговарят на вечните природни закони, детската при-

рода ще протестира. Ето защо учителят трябва да бъде 

много внимателен, когато храни ума, сърцето и волята 

на детето, когато дава материал за тяхното развитие. Той 

трябва да следи как детето реагира спрямо методите и 

правилата, които прилага. В това отношение може да 

научи много от децата. Така учителят ще се учи от децата 

и последните ще се учат от него… 

Когато учениците са немирни и невнимателни, учите-

лят може да приложи музиката като метод за тониране: 

може да вземе няколко акорда или може да прибегне до 

някоя песен.  

Има друг метод, по който много лесно детските енер-

гии могат да вземат възходящо направление: това е Лю-

бовта! Най-първо той да ги обикне и те да го обикнат. 

Децата познават кой ги обича! Любовта е най-

благоприятната атмосфера, в която разцъфтяват възви-

шените детски заложби и сили; и отрицателните прояви 

се трансформират. Досега ние имаме все правила, зако-

ни и методи без Любов. Те са все мъртви закони и пра-

вила. Отсега нататък трябва да изучаваме живите зако-

ни. Те са законите на Любовта! 

Учителят никога не трябва да си служи с лъжа. Децата 

да не усетят, че учителят може да излъже. Щом те разбе-

рат, че учителят им лъже, тогава рухва красивото отно-

шение между учител и ученици. Те да знаят, че учителят 

им не е способен да излъже. Тогава се създават условия 

за онова взаимно доверие, което е най-благоприятната 

възпитателна атмосфера.“ (33)  
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„Учителят, когато влезе при децата, трябва да участва 

в живота им и тогава те си отварят сърцата и той може да 

работи върху тях и да ги учи… 

Един учител отсича: „Седни си, ти нищо не знаеш!“ – 

и ученикът до обяд не може да дойде на себе си, не може 

да реши ни една задача. Какво трябва да направи учите-

лят по математика в този случай? Нека да улесни учени-

ка, като реши ¾ от задачата, и после да го насърчи.“ (1) 
 

„Старайте се да храните добри чувства към учениците 

си и се отнасяйте разумно с тях. Вкъщи се молете и кога-

то отидете в училище, пак се молете, но тайно. Обичайте 

учениците си, прониквайте в техните нужди и предиз-

виквайте любовта им. Щом влезете в класната стая, със-

редоточете се и кажете в себе си: „Бог е Любов, Бог е 

Мъдрост, Бог е Истина!“, и същевременно помислете 

върху тях. Когато някой ученик не мирува, погледнете го 

мълчаливо, не бързайте да го мъмрите. 

Във възпитанието трябва да се приложат Любовта, 

Мъдростта и Истината. Любовта е храна.  

Всички търсят новото. Новото е в Любовта и най-

малкият подтик иде от нея. Тя дава свобода и носи изо-

билие. И от Любовта ще се дойде по естествен начин до 

Мъдростта и Истината.  

Учителят трябва да работи в училището само с Любов 

и да върши Доброто във всекидневната си работа, защо-

то се знае, че направеното зло се връща върху източника 

си, но и доброто се връща оттам, откъдето е излязло.  

Когато учителят влезе в клас, трябва да се стреми да 

разбере душата на всеки ученик и да стимулира и насър-

чава всяка дарба, за да я подтикне към развитие. Учите-

лят трябва да опознае всички ученици и да разбере коя е 

тяхната положителна черта. 

Говорим за Доброто, но не можем да го конкретизи-

раме. Трябва да имаме образ на Доброто. И преди всичко 
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в училище учителят трябва да бъде образ на Любовта и 

Доброто. Ще води децата по планините, при изворите, 

при реките – природата е предметно учение.  

Нека учителят да си служи не с отвлечено учение, а с 

реално и конкретно. Например двама ученици се карат, 

но той да им даде орехи и да им каже: „Вие нямате рабо-

та. Чукайте орехите и ги яжте.“ – Ще им даде ябълки и 

ще им каже: „Вие нямате работа и затова се биете“, после 

ще ги пита дали са ги харесали. 

Учителите ще развият у децата религиозното чувство 

и вярата, като ги подтикват да се помолят за нещо, към 

което се стремят и което силно желаят. А то, когато се 

реализира, те ще осъзнаят, че е плод на тяхната вяра.  

Децата знаят за Бога повече, отколкото големите. На 

тях най-първо трябва да се даде образ на Бога от физи-

ческото поле – физическото проявление на Бога.  

Четири години ми трябват, за да приложа това в 

днешното училище.“ (1) 
 

„Един закон гласи: не можеш да предадеш на другите 

хора това, което нямаш. Не можеш да убедиш хората в 

нещо, ако ти сам не вярваш в него. Не можеш да събу-

диш Доброто в човека, ако ти нямаш Доброто в себе си.  

Същото се отнася до знанието и до Любовта. Този за-

кон има приложение в педагогиката.“ (2) 
 

„Една добродетел след като насадиш в едно дете, ти от 

нея печелиш. Това дете един ден ще ти върне това благо.  

То е като един земеделец, който, като сее житото, във 

време на жътва отива и ожънва нивата. Тя казва: „Ти ме 

пося – това, което дадох, ожъни го и напълни хамбара.“ 

 От доброто, което вършите, ще дойде печалба.“ (40) 
 

„Когато някои ученици не мируват и правят пакости, 

то е защото знаят, че учителят не ги обича. Тогава учи-
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телят да намери една добра черта в тях, да ги обикне и те 

ще се преобразят. Като не мируват, те искат да кажат: 

„Ето, ние сме такива, каквито ти ни мислиш. Ние се 

проявяваме такива, за каквито ти ни мислиш. Нали ти 

мислиш, че сме лоши и ето – лоши сме.“ (2) 
 

„Към децата трябва да се отнасяте много искрено. Те 

са много чувствителни. Чувството на справедливост у тях 

е твърде силно развито. Те разбират кога им се говори 

истината и са много доверчиви. Разберат ли, че не им 

говорите истината, свършва се с вашата педагогика. За-

това с децата човек трябва да бъде искрен.  

Когато децата разберат, че майката, бащата, учители-

те говорят истината и в тях няма никакви задни цели, те 

им вярват напълно… 

Ако майката сама се колебае върху това, което иска да 

приложи, не се решава, то нека тя отложи своя замисъл, 

докато се убеди, че методът ѝ е верен. Нека тя не при-

бързва в действията си. Може да изминат 1-2 часа, а мо-

же и 1-2 дни. Не бързайте, оставете природата да работи. 

Постъпвате ли съобразно с нея, ще имате 10 пъти по-

добри резултати, отколкото резултатите на вашите при-

бързани действия.“ (6) 
 

„Когато възпитава детето си, майката трябва да си 

служи и с мек, и със строг говор. От време на време тя 

трябва да създава трудности на детето, чрез които да го 

застави да мисли. Колкото и да е слаба мисълта на чове-

ка, тя развива мозъчните центрове. Обаче от любов към 

децата си майките ги ограждат от трудности и страда-

ния. Те искат децата им да бъдат здрави, силни, безг-

рижни, обаче природата не търпи това.“ (30) 
 

„Според мен вие не можете да приложите никаква пе-

дагогика в свeта, ако нямате любов към Бога, ако не оби-

чате Бога… 
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Трябва да имате предвид следното правило: не мо-

жеш да приложиш успешно един метод върху другите, 

ако не си го приложил върху себе си. Говориш на едно 

дете за послушание, за подчинение, но ако ти сам не 

слушаш, ако ти сам не се подчиняваш, не можеш да 

имаш никакъв резултат. Говориш на едно дете за трезва 

мисъл, а ти сам нямаш трезва мисъл. Ако ти развиваш 

една тема, а сам не я разбираш, как ще я предадеш? Го-

вориш за Истината, а сам не разбираш какво нещо е Ис-

тината… Да възпитаваш човека – това значи да започ-

неш от себе си… 

Съвременните хора трябва да обръщат голямо внима-

ние при възпитанието на децата върху техните желания 

– тях да направляват и канализират, понеже децата имат 

повече желания, отколкото трябва. В това има една 

опасност за децата, а именно: често поощряваме някои 

деца повече, отколкото са вложените дарби и способнос-

ти в организма им.  

После, някой път вие казвате: „Не ме оставиха да се 

изкажа напълно, трябва да се доизкажа.“ – В това нещо и 

съвременните учители бъркат. Те мислят, че добрият 

учител седи в това – да развие напълно, всестранно своя-

та мисъл. Какво ще остане тогава за детето? Нали и не-

говият ум трябва да работи? Не, нещастие е, ако рече 

човек да се доизкаже напълно. Изворът, който тече, ни-

кога не може напълно да изтече. Не се доизказвайте! 

Радвайте се, че педагогиката не е установена наука. Тя е 

една гъвкава наука, която с хиляди години расте… 

Следователно, ако искате да окажете някакво влияние 

върху децата или ако искате да привлечете децата към 

себе си, вие трябва да обичате тези деца или тези хора, 

които те обичат. Не може да те обича едно дете, ако ти не 

обичаш майка му, баща му, неговите братя и сестри и 

други хора, които то обича. Обичаш ли ги, то ще има до-
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верие в тебе. Ако ти се отнесеш с пренебрежение към тях, 

това дете не може да те обича. Задачата на учителя е 

много трудна. Той ще има работа не само с детето, но и с 

баща му, и с майка му, и с братята и сестрите му, и с не-

говите приятели – цяло общество има туй дете. Учителят 

трябва да разбира неговата вътрешна психология… 

При съзнателното възпитание придобитите резултати 

не се губят; при механичното – всичко се губи. При ме-

ханичното възпитание всичко е кратковременно, а при 

духовното, в което съзнанието взима участие, процесите 

минават и отвъд смъртта… Затова педагогиката, възпи-

танието – като наука – не е нужна само за учителите, а за 

всички хора изобщо… 

И така, първото важно нещо при възпитанието: учи-

телят трябва да обича своите ученици! Един поне требва 

да обича. Като обича един, ще има възможност да обича 

и останалите. Ако ти можеш да запалиш само едно дръв-

че със своята клечка, всичките останали дървета ще се 

запалят. Но ако не можеш да запалиш нито едно дърво, 

и другите не ще можеш да запалиш. Обичаш ли един, 

всички може да обичаш; не обичаш ли поне един, и ос-

таналите не можеш да обичаш… 

Дете, което може да събуди любов в майката, стои по-

горе от майка си. И майка, която може да събуди любов в 

детето си, стои по-горе от него. Учител, който може да 

събуди любов в децата си, стои по-горе от тях. И деца, 

които могат да събудят любов в учителя си, стоят по-горе 

от него. Това не говоря за унижение – това са факти.  

Когато някой човек може да събуди любов в нас, това 

показва, според законите на природата, че той седи на 

една по-висока степен на развитие от нас и ние трябва да 

се радваме, че ни се дават условия да създадем нещо по-

хубаво в себе си. Вие ще кажете: „Аз не искам да зная 

нищо за неговата любов.“ – Ти произнасяш своята смър-

тна присъда.“ (15) 
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„Хубаво е учителят да е облечен винаги спретнато и 

чисто, без нищо излишно, защото децата всичко забе-

лязват. Учителят ще бъде образец в това отношение. 

Природата е създала всички пособия за възпитание.  

Ако бях учител, през цялата година нямаше да остана 

без круши, ябълки, сливи, череши, грозде – всичко това 

ще внасям в клас. Ще занеса в клас и саксии с цветя. Ще 

занеса и някоя хубава роза – децата много обръщат вни-

мание на това. Това е предметно учение.“ (1) 
 

 „Човек трябва да има чисти мисли, чисти желания и 

чисти действия, за да не петни себе си и тези, с които 

работи. Когато той е тръгнал по един грешен път, излъч-

ва трептения, които навлизат в аурата на околните и 

действат пагубно. Ето защо учителят, колкото и да гово-

ри красноречиво, той влияе не само с думи, но и със сво-

ите мисли, желания и действия, които влизат в контакт с 

душата на детето и я покваряват. Има невидима връзка 

между душата на учителя и детските души. Учителят, 

като влезе в клас със своите лоши мисли и чувства, вреди 

на децата. Той трябва да бъде чист, защото ако не е чист, 

ще ги опетни. Децата носят нечистите мисли на родите-

лите си и учителят най-първо трябва да се очисти, за да 

ги преодолее. Трябва да бъде образец.“ (1) 
 

„Учителят ще се учи от децата и децата ще се учат от 

него. Новото, което децата носят, учителят ще се учи от 

тях. Новото, което те носят, е за учителя и туй, което 

учителят носи, е за децата.“ (40) 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„От огромно значение е дали в училищния клас влиза 

един или друг учител. И разликата се състои не просто в 

това, че единият учител е по-умен и владее отделни  
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педагогически похвати по-добре от своя колега.  

Съществената разлика, която изпъква в хода на обу-

чението, произтича от това в каква посока учителят е 

насочвал мислите си през своя буден и съзнателен живот 

– това е решаващо, когато един или друг учител влиза в 

класната стая! Учител, който непрекъснато мисли за из-

растващите деца, влияе на учениците по съвсем разли-

чен начин, отколкото друг, в чийто ум тази мисъл не се 

задържа дълго или пък изобщо не се е появявала.“ (12) 
 

„Учителят трябва да дойде в класа с настроение на 

ума и душата, с което наистина може да намери път към 

сърцата на децата. Това може да се постигне само като 

познавате децата си. Ще откриете, че можете да придо-

биете способността да правите това за сравнително крат-

ко време – дори ако имате 50 или повече деца в класа. 

Можете да ги опознаете всички и да създадете тяхна 

картина в ума си. Ще опознаете темперамента на всеки 

един, специалните му дарби, външния вид и т.н.“ (21) 
 

„Заключителната част на всяка философия би трябва-

ло да прерасне в чувство на благодарност спрямо косми-

ческите сили4. И дори когато авторът не го изрича не-

посредствено, все пак то би трябвало да бъде предизви-

кано у читателя. Ала тази благодарност би трябвало пре-

ди всичко да съществува в самия учител, във възпитате-

ля. Всеки човек, комуто е поверено едно дете за възпита-

ние, би трябвало инстинктивно да притежава тази бла-

годарност. Това е и първото значително нещо, което бива 

постигнато чрез духовното познание – да изпитваме 

благодарност за обстоятелството, че ни е поверено дете 

 
4 Тук Рудолф Щайнер, разбира се, не визира някакви абстрактни и 

несъзнателни сили, а колективът от напреднали духовни същества 

(известен като „Ангелските йерархии“ или „Всемирното Бяло Братс-

тво“), изпълняващи Божията Воля и ръководещи нашето развитие. 
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за възпитание. Страхопочитание пред тайнствената 

същност на детето (в тази точка страхопочитанието и 

благодарността не могат да бъдат отделени една от дру-

га) – това би трябвало да бъде основното настроение, с 

което възпитателят подхожда към своята задача… 

Благодарността е основното настроение, което трябва 

да прониже обучаващия и възпитаващия, когато той се 

изправи пред детското развитие в първия жизнен пери-

од до смяната на зъбите…  

В периода от смяната на зъбите до половата зрялост 

нищо не може да действа в детето, което във възпитателя 

не е пронизано от любов към възпитателното действие. 

Това, което възпитателят осъществява с любов в тази 

възраст, бива възприемано от детето като нещо, което то 

трябва да усвои, за да бъде човек. Единствено от инте-

лекта не може да произлезе възпитателно изкуство: то 

може да произлезе само от това, което намира открове-

ние в описаната благодарност и в любовта към възпита-

ването... 

Ако сме възприели детето с религиозно страхопочи-

тание, ако сме го възпитали до периода на половата зря-

лост с любов към възпитателното действие, тогава мо-

жем да имаме и едно правилно изживяване спрямо изг-

раждащия се човек: да го изправим свободно до себе си 

като подобен на нас самите. Ако след това сме в състоя-

ние да продължаваме да въздействаме възпитателно 

върху човека, тогава ще можем – чрез интелекта на еди-

ния върху интелекта на другия – да въздействаме върху 

свободното израснало човешко същество.  

Ако възпитаваме така, както набелязахме дотук, като 

не докосваме предварително нищо, което трябва да се 

развива свободно, но оставим Духа постепенно да се 

пробужда чрез това, което извършваме като възпитате-

ли, тогава човекът, узрявайки полово, ще изживее собст-

вената си същност като нещо пробуждащо се.  
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И този момент на пробуждане ще се превърне в извор 

на сила, която ще продължава да действа през целия по-

нататъшен живот. 

Не бива да си казваме: „Трябва да влееш това или 

онова в детската душа“, а „Трябва да имаш страхопочи-

тание пред Духа на детето. Този Дух ти не можеш да раз-

виеш, той се развива сам. Твое задължение е да отстра-

ниш пречките за неговото развитие и да приближиш до 

него онова, което ще му даде повод за развитие. Ти мо-

жеш да премахнеш пречките в областта на физическото 

и донякъде в областта на душевното.“  

Това, което Духът трябва да научи, това той ще научи 

благодарение на живота дори в най-ранното юношество. 

Но неговият живот се състои в това, което ние като въз-

питатели разгръщаме в средата около него.  

Задачата на възпитателя се състои във възможно най-

голямото себеотричане. В детското обкръжение той 

трябва да живее по такъв начин, че детският Дух – в 

пълна симпатия – да разгърне своя живот редом до жи-

вота на възпитателя. Никога не бива да правим децата 

отражение на самите себе си…  

Трябва така да възпитаваме, че да премахваме физи-

ческите и душевните препятствия за онова, което навли-

за като нещо ново във всяка една детска възраст, изхож-

дайки от Божествения световен ред. И трябва да създа-

ваме за потомците такава среда, чрез която техният Дух 

в пълна свобода да навлезе в живота.“ (9) 
 

„… ние наистина трябва да сме в състояние, докато си 

представяме едно нещо, да говорим трагично (но извън 

естеството на самото нещо) и след това да преминем към 

хумористичен дух, докато продължаваме с описанието, 

предавайки се напълно на темата. Важното обаче е, че 

сега трябва да можем да възприемаме цялата реакция на 

класа към трагедията, сантименталността или хумора.  
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Ако успеем да направим това, тогава ще сме наясно, 

че трагизмът, сантименталността и хуморът са от изклю-

чително значение за душите на децата. И ако можем да 

позволим на нашето учение да бъде подкрепено от реду-

ване на хумор, сантименталност и трагедия, ако преми-

нем от едно настроение към друго и обратно, ако наис-

тина сме способни, след като представим нещо, за което 

се нуждаем от известна тежест, да преминем отново в 

определена лекота (не принудена, но възникваща естес-

твено, когато се предадем на съдържанието) – така пре-

дизвикваме в настроението на душата нещо подобно на 

вдишване и издишване в телесния организъм. 

Нашата цел не е просто да преподаваме с и за инте-

лекта, а по-скоро да можем наистина да вземем предвид 

тези различни настроения… Не винаги е подходящо след 

нещо тежко и продължително да преминем направо към 

хумора. Но винаги можем да намерим начини и средства 

в нашето преподаване да предотвратим пленничеството 

на детската душа от сериозното…“ (25) 
 

„Не забравяйте, че учителят е човек на инициативата, 

че той никога не трябва да се отпуска. Това ще рече: ви-

наги да е напълно съзнателен за онова, което прави в 

училище, за това как се държи с учениците. Това е пър-

вото: учителят трябва да бъде човек на инициативата и в 

големите, и в малките неща. 

Второто, скъпи мои приятели, е, че ние като учители 

трябва да проявяваме интерес към всичко в света, което 

се отнася до човека. Като учители трябва да се интересу-

ваме от всичко световно и човешко. Би било много жал-

ко, ако учителят се затваря пред нещо, което може да е 

интересно за човека. Трябва да се интересуваме както от 

значимите, така и от най-дребните случки в човечество-

то. Трябва да можем да проявяваме интерес към големи-

те и най-малките работи на отделното дете. Това е  
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второто нещо: учителят трябва да е човек, който проявя-

ва интерес към цялото световно и човешко битие. 

А третото е: учителят трябва да е човек, който никога 

не прави компромис с неистината. В дълбоката си ду-

шевна същност учителят трябва да бъде истинен човек – 

той не бива никога да прави компромиси с неистинното. 

Иначе бихме видели как неистината навлиза през много 

канали, особено чрез метода на нашето обучение. Наше-

то обучение ще бъде израз на истинността само тогава, 

когато добросъвестно се стремим към това да се извися-

ваме до истината в самите себе си. 

И още нещо, което е по-лесно да се каже, отколкото да 

се постигне, което обаче също е едно златно правило за 

професията на учителя: учителят не бива да се съсухря и 

да се вкисва. Свежо, ведро настроение! Да не се съсухря и 

да не се вкисва! Това е нещото, към което трябва да се 

стреми учителят… 

Нека се придържаме основно към мисълта, която из-

пълва нашето сърце, нашето съзнание: че с духовното 

движение на нашето време са свързани също така и ду-

ховни сили от всемирното развитие. Нека вярваме в тези 

добри духовни сили, тогава те ще действат вдъхновява-

що в нашия живот и ние ще можем да обучаваме.“ (10) 
 

„Разбира се, лесно може да се случи така, че в начало-

то нещата да не вървят гладко. Влизате например в учи-

лище и там ви посрещат пакостници, готови да ви се 

присмеят. Но сега, с помощта на вътрешната сила, която 

идва от споменатите мисли, просто трябва да отминете 

този присмех и да го приемете като един чисто външен 

факт – както например факта, че след като сте излезли 

без чадър, изведнъж започва да вали дъжд.  

Естествено, това е една неприятна изненада. Обикно-

вено човек сам прави разлика между присмеха и изне-

надата от дъжда, който го заварва без чадър. Обаче раз-
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лика не трябва да се прави. Правилно насоченото мис-

лене ще ни убеди, че тази разлика не трябва да се прави 

и на присмеха следва да погледнем като на един внеза-

пен дъжд. Ако се проникнем от тези мисли и повярваме 

в тяхната сила, ще настъпи мигът – може би след 8 или 

14 дни, а може би и след по-дълго време, независимо че 

присмехът продължава – когато ще възникне мечтаната 

връзка между нас и децата. Въпреки съпротивата ние 

сме изградили тази връзка благодарение на това, което 

сами сме направили от себе си.  

Преди всичко сме длъжни да бъдем наясно за нашата 

първа педагогическа задача: че първо трябва да напра-

вим нещо от самите себе си, за да възникне мисловна, 

вътрешна духовна връзка между учителя и децата, така 

че да влизаме в класната стая с ясното съзнание: „Ето, 

тъкмо тази духовна връзка е тук, а не само моите думи и 

наставления, не само моето преподавателско умение.“  

Всички те са външни подробности и трябва да се съ-

образяваме с тях, но те ще са от полза само ако вземем 

под внимание основния факт, че съществува несъмнена 

връзка между нашите собствени мисли, от една страна, и 

онези детски мисли и чувства, които се пробуждат в хода 

на обучението, от друга страна.“ (12) 
 

„И най-добрият учител не би могъл да избегне лошото 

възпитание. Но ако го прави целият клас, тогава повече е 

виновен учителят. Ако вината не е у него, винаги една 

част от учениците ще са на негова страна. Само ако той е 

виновен, се прави от целия клас. 

Ако има нанесени повреди, ще бъде правилно децата 

сами да ги поправят, но не като платят за това, а като го 

свършат сами. Може да използвате една или повече не-

дели, за да оправите нещата.  

При малки пакости подходящо средство за излизане 

от необичайната ситуация е хуморът… 
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В един клас, в който често се случвали такива неща и 

учителите не знаели как да си помогнат, през едно меж-

дучасие на катедрата излязло едно от момчетата (между 

10 и 12 години) и казало: „Хей, немирници, не ви ли е 

срам да правите непрекъснато такива неща? Помислете 

колко глупави ще останете всички, ако учителите не ви 

учат на нищо.“ – Това оказало най-голямо въздействие. 

От този случай можем да научим следното: ако се 

случи така, че – подстрекаван от един или няколко уче-

ника – целият клас започне да върши нещо лошо, добре 

ще е да изчакаме нещата да се оправят посредством въз-

действието на някое друго дете.  

Ако има някои, които са подбудители, ще има и други 

2-3 деца, които ще кажат на класа мнението си. В пове-

чето случаи има лидери. Учителят трябва да си намери 

2-3 от тях и да си побеседват. Той трябва да им разясни 

как такива неща правят обучението невъзможно и как те 

трябва да използват влиянието си върху класа. Те имат 

толкова голямо влияние, колкото и подбудителите, и 

могат да разясняват тези неща на съучениците си.  

В такива случаи трябва да се използва взаимното вли-

яние между децата. Тук става дума преди всичко за пре-

дизвикване на чувства, които съдействат за излизане от 

ситуацията. 

Едно сурово наказание от страна на учителя ще пре-

дизвика само страх. То не предизвиква чувства, които 

водят към подобрение. Учителят трябва да се остави 

възможно по-дълго време и след това да прояви обек-

тивност. Това не означава, че не трябва да се държи като 

авторитет. Той може да каже: „Вие нищо няма да научи-

те, а без учене ще останете глупави.“ – Учителят не тряб-

ва да се срамува да обсъди нещата с тримата ученика, 

които ще се застъпят за него. Но наказанието трябва да 

излезе от съучениците, като те предизвикат чувството на 
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вина у своите другари. По този начин ще се апелира не 

към разсъдъка, а към чувствата. Но ако целият клас е 

срещу учителя, то тогава той трябва да търси вината в 

себе си. Голяма част от немирствата се дължи на обстоя-

телството, че децата скучаят и нямат връзка с учителя. 

Много добре е също, когато не се касае за нещо много 

лошо, да го направите от своя страна същото. Например, 

когато учениците бърборят, учителят да каже: „Е, и аз 

мога да мърморя“, и нещата да се представят хомеопа-

тично. Извънредно добре за моралното възпитание е да 

бъдеш хомеопатичен. Добър метод е и да се отклони ин-

тересът към нещо друго. Никога обаче не трябва да се 

засяга честолюбието на учениците. 

Когато непослушанието на един клас се оправя от съ-

учениците, тогава се въздейства върху чувствата, за да се 

издигне по този начин увреденият авторитет. Когато 

друг ученик изтъкне благодарността, която се дължи на 

учителя, отново се повишава авторитетът. 

Важно е правилно да се подберат тези ученици. Тряб-

ва добре да се познава класа и да се намерят тези, които 

са подходящи за такава мисия. Преподавам ли на един 

клас, мога да преценя това. Аз бих опитал да уловя гла-

ватаря на палавниците и да го накарам да се срамува 

колкото може повече за стореното. След това бързо бих 

приключил нещата, така че да остане нещо неясно и вие 

ще видите, че именно чрез този неизяснен момент ще се 

постигне нещо. Да се остави един от участниците да пре-

цени нещата правилно и обективно, не би довело до ли-

цемерие. Всички останали наказания считам за преход-

ни, дори за вредни. 

Това, което трябва да се постигне, е да се предизвикат 

чувства от обективната вина и потребност тя да се поп-

рави. А когато е пропуснато време заради нарушаване на 

обучението, тогава няма да се наказва, а ще се навакса 
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пропуснатото след учебно време. Наказанието не трябва 

да се използва. Състоянието трябва да се възстанови съв-

сем спокойно под форма на необходимост.“ (13) 
 

„Моля да не ме разберете погрешно: за да излекувате 

един болен, трябва да имате в себе си и любов към бо-

лестта. Човек трябва да може да говори и за една краси-

ва болест. Тя, разбира се, е много лоша за пациента, но 

за този, който трябва да я лекува, болестта е красива.  

При определени обстоятелства болестта може да бъде 

разкошна. Тя може да бъде много лоша за пациента, но 

за този, който трябва да се вглъби в нея, който трябва да 

може да я лекува с любов, за него тя е разкошна.  

Така и един истински немирник, един пакостник мо-

же – при определени обстоятелства, в зависимост от на-

чина, по който върши лудориите и белите – понякога да 

бъде изключително интересен, така че можем изключи-

телно силно да го обикнем.  

Във Валдорфското училище например имахме един 

много интересен случай: едно момче, което силно се от-

клоняваше от нормата. То постъпи още от началото в 1-

ви клас на Валдорфското училище. Момчето имаше тази 

особеност, че когато учителят се обърнеше с гръб, то 

връхлиташе върху учителя и го удряше по гърба.  

Към този немирник учителят се отнесе с изключител-

на любов и с изключителен интерес. Той го галеше, от-

веждаше го обратно до чина му и се държеше така, ся-

каш не забелязваше, че е бил ударен отзад. Такова дете 

може да бъде променено само ако обхванем с поглед це-

лия му произход. Трябва да знаем в каква родителска 

среда е израснало и трябва да познаваме неговата пато-

логия. И тогава – въпреки неговото немирничество – 

можем да вървим напред именно когато сме в състояние 

да обичаме тъкмо такъв вид немирничество. Има нещо 

много мило и в някой, който е особено голям немирник. 
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Тези неща са нещо съвсем различно за възпитателя в 

сравнение с този, който наблюдава нещата повече отвън. 

Така наистина става дума за това човек да развие в себе 

си тази особена любов, за която говорих сега.“ (9) 
 

„Не можем просто да се запитаме дали трябва да на-

казваме учениците или не. Как бихме могли да се спра-

вим с всички пакости, които децата правят, ако напълно 

премахнем наказанието? Въпросът дали да се наказва 

или не е наистина индивидуален въпрос. С някои деца 

могат да се използват различни методи, докато други 

могат да реагират само на наказание.  

Начинът на наказание обаче наистина зависи от тем-

перамента на учителя. Трябва да помним, че нямаме 

работа с резбовани дървени фигури, а с човешки същес-

тва. Учителите трябва да се съобразяват със собствената 

си природа, както и с природата на децата. Важното е … 

как единственото ефективно наказание да бъде наложе-

но от учител с пълно вътрешно спокойствие и обмисля-

не. Ако едно наказание произтича от гняв, то ще бъде 

напълно неефективно. Тук, разбира се, един учител мо-

же да постигне много чрез саморазвитие… 

Когато детето е направило пакост, можете дори да 

вземете предпазна мярка да го игнорирате за известно 

време – например до следващия ден. По този начин по-

не можете да намерите необходимото вътрешно спо-

койствие и – както и да решите да се справите с това дете 

– вашето предупреждение или наказание ще бъде много 

по-ефективно от всичко, което правите, докато сте ядо-

сани. Този метод може да има и недостатъци, но винаги 

трябва да претегляте едно нещо спрямо друго и да не 

ставате твърде едностранчиви.“ (26) 
 

„Действително от голямо значение е, когато искате да 

действате като учител, да отвикнете от ненужното кри-
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тикуване; като учител трябва да развиете у себе си усет и 

да сте убедени, че не винаги това, което е направено, 

може да се замени с нещо друго по-добро. Едно нещо 

може да бъде добро по различен начин.“ (13) 
 

„Когато в класа има така наречените лицемери, които 

по различен начин искат да станат любимци и да пос-

тигнат нещо, независимо как и на каква цена, как бихте 

подходили към тях?  

Можете да опростите нещата, като кажете: „Не ме е 

грижа за вас.“ – Но после това качество ще се изяви по 

друг начин, щом децата са предразположени към него. 

Трябва да се помисли какво е най-добре да се направи с 

тях по време на цялото обучение и възпитание… 

Могат да се използват и по-остри средства срещу 

странните „послушни“ деца. Те обаче не трябва да се из-

лагат пред класа и да се засрамват. Това ще им дойде 

твърде много. Може на един „натегач“ да се възложат 

трудни задачи и да се остави да говорят делата, така че 

детето да види, че не може да изпълни възложеното и че 

трябва да го каже на учителя. По този начин става ясно 

дали стремежът е неподправен… 

При това трябва да се внимава да не премине голяма-

та дарба в егоизъм. Трябва да се опита това, което те мо-

гат да направят в повече, да бъде от полза за останалите. 

Един такъв отличник трябва да използва големите си 

умения, за да направи нещо, което ще бъде добро за дру-

гите, така че да работи не само за себе си, но и за други-

те. Може ли той да смята по-добре, нека се остави да по-

мага на другите и те да се „прилепят“ към него. След това 

той ще научи от учителя последиците от своето мислене, 

което може да се изрази така:  

„Мюлер е добро момче. Вижте, Мюлер може наистина 

много. Такива хора могат да бъдат много полезни за ос-

таналите. И аз ви изказвам похвала на всички вас, че 
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научихте толкова много от него.“ – Следователно похва-

лата за единия преминава в похвала за всички. 

Открои ли се такава истинска надареност и отличат 

ли се истинските добри деца, каквито винаги са налице, 

вие ще познавате „натегачите“ и ще работите с тях почти 

винаги чрез обединяването на два метода.  

Първият е, че с тях не трябва да се разговаря пред це-

лия клас, а на 4 очи, така че да осъзнаят, че са разбрани. 

С тях трябва да се говори убедително: „Вие правите това 

и това… Вярвате, че това би ми било приятно, и го пра-

вите, за да ми се харесате? Не, аз не искам това. Непри-

ятно ми е!“ – Така трябва да им се говори, но на 4 очи, а 

не пред целия клас. Това е едното. На ученика трябва да 

се изясни, че сте прозрели намеренията му. 

Другото е следното: поставя му се задача, която е 

твърде голяма за него и се опитва да му се изясни, че ако 

трябва да решава такава свръхголяма задача, то е затова, 

че е искал да се изяви. За него е по-трудно да се пребори 

с тези качества, отколкото да разреши свръхголеми за-

дачи. Затова той ще се помъчи. Трябва да му кажем, че 

получава такива задачи, защото се бута напред. Но кога-

то преодолее тези качества, няма да изпълнява по-

специални задачи от останалите в класа. 

Тези две метода могат да се обединят за един ученик и 

можете да постигнете много, като му кажете, че сте 

прозрели намеренията му и е получил такава задача, тъй 

като е искал да изпъкне. Ще видите, че ако използвате 

тези методи, след време ученикът ще се излекува.“ (13) 

 

„Как ще овладеем един клас, в който някои от учени-

ците или ученичките са влюбени в учителя или учител-

ката? Наистина опасните влюбвания започват към 12-

тата до 14-тата година. Особено важно при тези неща е 

да не се приема всичко ужасно сериозно и да се знае, че 

те ще отминат… 
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Откритото злепоставяне пред класа ще определя като 

нож с две остриета, тъй като то оказва трайно въздейст-

вие и откъсва ученика от класа. Много трудно се възста-

новяват отношенията на такова дете, което се е изложи-

ло пред останалия клас. Обикновено се стига дотам, че 

децата си извоюват да напуснат училището. 

Коментар от аудиторията: „Може да се говори със 

засегнатото дете и да се отклони увлечението.“ 

Принципите са правилни – да се отклони възхищени-

ето, да се отклони предаността. Само че няма да постиг-

нете много, ако приказвате с тези деца, защото на тях 

това много ще им хареса. Влюбването им много повече 

се основава на чувствата и страданията, а не на предста-

вите, и би било изключително тежко, ако на това страда-

ние се излезе с чести срещи. 

При по-способните деца се наблюдава повече възхи-

щението, при по-слабите ученици – предаността. Това 

само по себе си не е толкова важно, но то има значение 

при включването на децата в обучението, защото, когато 

те са влюбени, учат по-малко. 

Едно общо увлечение на децата не е лошо, то не про-

дължава дълго. Отминава много бързо. В класа възник-

ват надежди, които не се реализират. Това води до разо-

чарование и след това всичко замира от само себе си. 

Много полезен за класа би бил един хумористичен раз-

каз.  

Опасно става едва когато започнат да се увличат гру-

пички. Тези неща е необходимо да се обмислят, защото 

те могат да играят определена роля в училищната прак-

тика. Увлечението не е най-лошото, но нездравото увле-

чение прави човека слаб. Под негово влияние децата ще 

станат уязвими и летаргични. При тези обстоятелства се 

касае за опасна слабост на децата. Случаят е много дели-

катен, тъй като при определени действия нещата могат 

да вземат обрат и да се превърнат в омраза. 
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Много добре е да се каже: „Ти си се разгорещил, излез 

за 5 минути“, и т.н. Въобще става дума за това, че при 

подобни случаи е необходим индивидуален подход не 

само към децата, но и в самото поведение. Трябва да се 

направи всичко възможно, което сме убедени, че ще е 

полезно. 

Трябва грижливо да се стремите към едно нещо: влю-

бените деца да не открият, че тяхното увлечение се забе-

лязва. Истинско изкуство е да предизвикате увереността, 

че нищо не е забелязано. 

Да предположим, че няколко деца са влюбени в учи-

тел, който вкъщи си има 4, 5 или 6 деца. А той използва 

най-простото средство: поканва увлеклите се деца на 

разходка и взема на нея и собствените си деца. Това ще 

помогне много. Но децата не трябва да забележат, че той 

ги е поканил с тази цел. Такива конкретни неща са по-

лезни. Нещо, което е важно в такива случаи, е, че трябва 

да бъдете много коректни и да не се отнасяте с влюбени-

те деца по-различно, отколкото с останалите.“ (13) 
 

„Моля ви да не надценявате това, което другите деца 

губят, когато работите с възприемащите по-трудно. По 

принцип не се губи толкова много, ако способните деца 

внимават над това, на което се набляга за по-слабите. 

Намери ли се правилният подход за представяне на не-

щата на по-слабите деца, в някаква степен се въздейства 

и върху способните.“ (13) 
 

„Не бива да си представяме, че ние наистина сме едни 

от най-умните хора. Човек може да разглежда себе си 

най-много като относително умен. Това положително ще 

доведе учителя до едно наистина здраво отношение към 

нещата. Ако с такова съзнание влизаме в час, ще трябва 

да си кажем следното: „Между децата, които трябва да 

възпитавам, може би има някое, което е много умно – 
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някое дете, което по-късно в живота ще стане много по-

умно от мен. Ако този, който има в себе си заложбата да 

стане един ден много по-умен, отколкото съм самият аз, 

ако него искаме да възпитаваме само до тази степен на 

умност, която притежавам самият аз, тогава бих го въз-

питавал, така че той ще изостане в сравнение с това, кое-

то би могъл да стане по-късно.“ – Това не бива да се до-

пуска в никакъв случай.  

Правилното е: този, който има заложби за подобен 

ум, да бъде възпитаван така, че по-късно в живота той да 

стане много по-умен от самите нас.  

Трябва да възпитаваме така, че да бъдат формирани 

заложби, които ние съвсем не притежаваме. Но това оз-

начава: в човека съществува нещо, което ние като възпи-

татели или учители изобщо не сме в състояние да обхва-

нем. Това е нещо, пред което би трябвало да застанем с 

дълбоко страхопочитание. То разгръща себе си чрез въз-

питателното изкуство, без ние да го внасяме като отра-

жение на нашите собствени способности във възпитава-

ното дете… 

Възпитателят, преподавателят има преди всичко за-

дачата да изгражда здраво тяло на човека по такъв на-

чин, по който това изобщо е възможно – следователно да 

се погрижи за всичко духовно в своите питомци, чрез 

което в по-късния живот физическият организъм на чо-

века ще бъде възможно най-малко препятствие за онова, 

което Духът иска да направи.  

Или от възпитателя трябва да се изисква в упражня-

ването на своето изкуство да се отнася така, както гради-

нарят, който посажда някакво растение в земята и се 

грижи за него. Градинарят не може да внесе нищо от 

своята собствена същност в растежните сили на растени-

ето. Той само трябва да даде възможност на растението 

да разгърне своите собствени сили. Възпитателното из-
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куство трябва да се състои в следното: възпитателят да 

създава условията, при които неговите питомци могат да 

се развиват свободно. Това ще създаде и възможност 

детето да развие свободно своите по-висши заложби – 

по-висши от тези, които притежава учителят – и това ще 

допринесе физическият организъм на детето да не пред-

ставлява отражение на организма на учителя.“ (9) 
 

„Навсякъде учителят вижда децата седнали на своите 

чинове. Излишно е той да размишлява според едни или 

други дидактически правила – самото дете му подсказва 

какво се случва с него. То клюмва на стола си и веднага 

се разсейва, ако учителят направи нещо неподходящо. 

Ако той извърши нещо, което е подходящо за детето, то 

възвръща своята жизненост. 

Понякога трябва да положим особени усилия, за да 

овладеем поне малко оживеността на детето, и можем да 

я овладеем, ако имаме нещо от това, което днес рядко 

намира признание в света: хумора. Учителят трябва да 

внесе още от вратата хумор в класа.  

Понякога децата могат да бъдат доста невъзпитани. 

Един наш учител във Валдорфското училище изживя 

следното със своите по-големи ученици, които бяха под 

12-годишна възраст: изведнъж у тях интересът към обу-

чението намаля и те започнаха да си пишат тайно писма. 

Ще се съгласите, един учител, комуто липсва хумор, ще 

се начумери. Ще произлезе страшна сцена от това.  

Какво направи нашият учител във Валдорфското учи-

лище? Отиде при децата и им разказа историята на по-

щенското дело. И децата видяха, че той ги разбира. Той 

заговори за тяхното писане на писма в час. Те се засра-

миха и нещата се оправиха. 

Наистина изкуството – и особено възпитателното из-

куство – не може да бъде овладяно без чувството за ху-

мор. Това означава, че педагогическото изкуство се  
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състои също и в това да бъде премахнато от учителството 

всяко чумерене и да бъде развита приветливостта, хумо-

ристичната, изпълнената с хумор любов към децата, за 

да не виждат те в образа на учителя това, което той 

всъщност им забранява. Във всеки случай в класа не би-

ва да става така, че когато някое дете се разгневи и даде 

израз на гнева си, учителят да дойде и да каже:  

„Ще ти избия аз този гняв от главата! Това е нещо 

ужасно!“ – И учителят грабва мастилницата и я хвърля 

на пода, така че тя се разбива. Така вие не можете да отс-

траните гнева от детето. Само ако можем да покажем на 

детето, че неговият гняв представлява обект, който 

изобщо не съществува за нас, който ние посрещаме с 

хумор – само тогава ние възпитаваме правилно.“ (9) 
 

„Най-лошото нещо, което един учител може да напра-

ви през този период, е да се конфронтира с момчета в 

пубертета без чувство за хумор. Правилното чувство за 

хумор се състои в това да проявявате интерес към това, 

което правят, като същевременно им давате ясно да раз-

берат, че вие, учителят, не го приемате твърде на сери-

озно… Ако позволите да бъдете раздразнени от поведе-

нието на момчетата, ако изпаднете в ярост, ще загубите 

уважението им. Ако се държите като учителка, която 

реагира на грубото поведение на момчетата, като започ-

не да крещи: „Ако не млъкнеш, ще хвърля парцала по 

теб!“, децата вече няма да те уважават.“ (26) 
 

„Доколкото е възможно, трябва да избягваме да дава-

ме на децата каквито и да било определения. Определе-

нията хващат здраво душата и остават статични през 

целия живот, като по този начин превръщат живота в 

нещо мъртво. Трябва да преподаваме така, че това, което 

предоставяме на душата на детето, да остане живо.  

Да предположим, че някой като дете на около 9 или 
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10 години научава дефиниция, например на 9-годишна 

възраст – концепцията за лъв, или на 11 или 12 години – 

за гръцката култура. Много добре – детето я учи. Но тези 

дефиниции не трябва да остават такива, каквито са.  

Човек на 30 години не би трябвало да може да каже, 

че има определена представа за лъвовете или за гръцка-

та култура, каквито е научил в училище. Това е нещо, 

което трябва да преодолеем. Точно както другите части 

от нас растат, нещата, които получаваме от учителя, съ-

що трябва да растат, да са нещо живо. Трябва да придо-

бием представи за лъвовете или гръцката култура, които 

няма да бъдат същите, когато сме на 30 или 40 години, 

каквито са били, когато сме били в училище. 

Трябва да придобием концепции, които са толкова 

живи, че се трансформират през целия ни живот. За да 

направим това, трябва да характеризираме, а не да де-

финираме. Във връзка с формирането на концепции, 

трябва да имитираме какво можем да правим с рисуване 

или дори фотография. В такива случаи можем да се пос-

тавим на една страна и да дадем един аспект, или можем 

да се преместим на друга страна и да дадем различен 

аспект и т.н. Едва след като сме снимали едно дърво от 

много страни, имаме правилна снимка за него… 

Трябва да опитаме да работим с мисли и концепции, 

както бихме направили с фотоапарат. Трябва да възпи-

таме у детето чувството, че характеризираме нещо от 

различни гледни точки; не го дефинираме. Определени-

ята съществуват само за да можем в известен смисъл да 

започнем с тях и за да може детето да общува разбирае-

мо с учителя. Това е основната причина за определения-

та. Може да звучи малко радикално, но е така: животът 

не обича определенията. Хората винаги трябва да имат 

чувството, че чрез неправилни дефиниции са стигнали 

до догми. Много е важно учителите да знаят това.“ (23) 
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„Трябва да предлагате на детето такива понятия, кои-

то метаморфозират в хода на неговия живот.  

Възпитателят трябва да подбира такива понятия, кои-

то не остават същите, а се развиват; това е отличителната 

черта на живите понятия. А кога инжектирате детето с 

мъртви понятия? Когато непрекъснато му досаждате с 

дефиниции и го карате да ги учи наизуст, заявявайки 

например, че „Лъвът е ...“ и т.н. – В този случай явно 

разчитате, че когато детето стане на 30 години, то ще си 

служи със същите понятия, които сте му предложили в 

детската възраст. 

С други думи: дефинициите представляват смърт за 

обучението и възпитанието! Следователно трябва да ха-

рактеризираме, а не да дефинираме. А ние характеризи-

раме нещата, когато ги разглеждаме от различни гледни 

точки… Извънредно важно е да запомним: нищо не 

трябва да се умъртвява в душата на израстващото дете – 

то трябва да бъде обучавано и възпитавано по такъв на-

чин, че силите му да останат свежи и пластични.  

Ясно следва да различавате пластичните и подвижни 

понятия, защото има и такива, които не подлежат на 

развитие. Те ще останат в детската душа като една не-

подвижна и мъртва конструкция, като скелет. А вие 

следва да поднесете на детето нещо живо и дейно…“ (12) 
 

„Знаем, че главата, ръцете и краката на детето про-

дължават да растат и да се развиват. Развива се целият 

организъм. По същия начин трябва да осъзнаем, че дете-

то пред нас е само в детски стадий и че каквото и да но-

сим на детето, всичко, което то придобива чрез нашето 

образование, продължава да расте с него през целия му 

живот.“ (22) 
 

„Ако учителят трябва да погледне подготвени бележ-

ки, за да види какво да прави, необходимият контакт с 
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учениците се прекъсва. Това никога не трябва да се случ-

ва. Това е идеалът. Не го казвам само за да се оплаквам, а 

за да ви накарам да осъзнаете нещо фундаментално. 

Всички тези неща са важни... Настроението на учителя 

продължава да живее в настроението на децата и поради 

тази причина трябва да имате много ясна представа как-

во искате да представите на класа. По този начин можете 

по-лесно да помогнете на деца, които имат метаболитни 

затруднения, отколкото ако ги оставите да седят в клас-

ната стая и да ги учите на всичко от книга. 

Факт е, че в по-ранните периоди от развитието на чо-

вечеството учението обикновено се е разбирало като ле-

чение. По онова време хората разбирали човешкия ор-

ганизъм като склонен сам да причинява болести и знае-

ли, че учението носи непрекъснато изцеление. Изклю-

чително хубаво е да осъзнаем, че в известен смисъл все-

ки учител е лекар за детето…  

Детето може да храносмила по-добре, когато имате 

правилно отношение в класната стая..“ (28) 
 

„Няма съмнение, че имаме нужда от няколко картини, 

за да украсим училищните стаи… 

Ако погледнем 1-ви клас, основното би било стените 

да бъдат украсени с картинки от приказки, а когато е 

възможно и цветни. Трябва да подчертая, че ако не е 

възможно да направим всичко цветно, ще трябва да из-

ползваме някои черно-бели репродукции. По-добре е да 

имаме технически добра репродукция, отколкото зле 

направено копие на нещо. В 1-ви клас трябва да имаме 

картинки от приказки, а във 2-ри – от легенди. Това е 

нещо, което трябва стриктно да поддържаме… 

Когато стигнем до 3-ти клас, трябва да вземем пред-

вид състоянието на душата. Това, което окачваме по сте-

ните, трябва да бъде това, което обикновено се нарича 

„натюрморт“ - картини на растения и цветя…  
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Ако докараме децата дотам, че да се вживеят в карти-

ните с душата си, това ще бъде добре.  

Трябва да запазим представянето на чувствата на жи-

вотните за следващия клас, защото тогава душата на де-

тето започва да се свързва с изобразените чувства. Едва 

от този момент нататък децата усещат, че имат чувства в 

себе си, въпреки че тези чувства може да са доста притъ-

пени. Картинките на животни, които децата са виждали 

по-рано в детските книжки, имат такъв ефект, че детето 

не може да разграничи дали това е картина на истинска 

крава или крава, направена от дърво. Преди да станат на 

9 или 10 години децата не могат вътрешно да разграни-

чат картината на истинска крава от тази, направена от 

дърво. Въпреки това, приблизително тогава тази способ-

ност за разграничаване започва. 

В 5-ти клас, когато децата са на 10 или 11 години, важ-

ното е да изберете картини, които показват групи от хора 

на различна възраст, например танцуващи групи или, да 

речем, улица, където хората се срещат, така че да можете 

да кажете нещо на децата за това. Имате нужда от групи 

от хора, за да можете да говорите с децата за това, което 

се случва между тези хора. 

Стигаме до 6-ти клас. Там трябва да имаме отделни 

човешки същества. Можете да имате картини на глави 

или на цял човек, например стоящ сред природата, къ-

дето природата идва на помощ на този човек. След това 

можете да насочите вниманието на децата към слънчев 

или дъждовен пейзаж, но в него трябва да има човек, 

така че отделният човек да е важен. Може би картина на 

малко езеро, където някой гребе. 

Сега стигнахме до момента, в който самият материал е 

по-малко важен и където картините трябва да се премес-

тят повече в артистичността. Тук трябва да започнем с 

най-артистичните неща… За възрастта на децата в 7-ми 
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клас би било добре да има Рафаело и Леонардо – неща, 

които могат да останат и в 8-ми клас. Можете да ги раз-

делите между класовете в двата класа. Важното е децата 

да имат тези картинки пред себе си. Не трябва да вярва-

те, че правилното нещо, което трябва да направите, е да 

изберете картините така, че да вървят паралелно с това, 

което се преподава.  

Всъщност е много важно децата да имат картините, 

преди да се говори за тях в часовете по рисуване. От вре-

ме на време трябва да говорите за картините, но като 

цяло очите на детето трябва да бъдат заети само с артис-

тичния аспект на картините. Децата първо трябва да по-

лучат само чисто сетивно впечатление и да знаят, че 

смятаме тези картини за особено красиви. Те вече са би-

ли добре подготвени, тъй като са знаели, че по-рано кар-

тините, висящи по стените, са били важни преди всичко 

заради тяхното съдържание. 

В следващите часове е важно да свържете тактично 

артистичното с практическите неща в живота, така че 

децата да имат непрекъснато и двете перспективи пред 

себе си. Така в 9-ти клас може да имате картини от Джо-

то или подобни, а също и картини на други неща, по-

технически, например ливада или върба, борова гора и 

така нататък, но не направени артистично, а по-скоро 

технически – чисто като примери, по начина, по който 

можете да начертаете план… Можете също да имате 

звездна карта в 9-ти клас, където различните съзвездия 

са свързани с някаква фигура, със стилизирани фигури 

на небесата, както се правеше в звездните карти. 

В 10-ти клас, където имате работа с 15 и 16-годишни, 

трябва да имате картини на Холбайн и Дюрер от худо-

жествена страна, а от техническо-научна страна бихте 

могли да имате – други неща биха били възможни – ри-

сунка на всичко в морето, всички животни и така ната-
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тък. Това трябва да бъде нарисувано по подходящ начин, 

така че да бъде интелектуално поучително, но също така 

да има артистичен ефект върху децата. 

Холбайн и Дюрер щяха да останат за 11-ти клас, може 

би с добавянето на Рембранд. Това ще продължи и в 

следващите класове… От техническа страна в 11-ти клас 

трябва да окачите нещо като напречен разрез на Земята 

или геоложки напречни разрези или може би диаграми 

на височината и подобни неща.  

Едва в 12-ти клас ще имате физиологични картини, 

анатомични диаграми освен Холбайн, Дюрер, Рембранд. 

Това ни трябва като идеал. Сега нещата изглеждат 

ужасни, но ако имате идеал пред себе си, поне при опре-

делени обстоятелства можете да работите в тази посока, 

дори и да отнеме век. По-добре е да имаш добра дърво-

резба, отколкото много от това, което виси сега.  

Това исках да ви кажа за педагогиката. Със сигурност 

е необходимо да се грижим за изключително добро от-

ношение към изкуството в нашата педагогика, тъй като 

това определено принадлежи към общата картина на 

нашето отношение към човешкия прогрес. 

Можем да кажем, че до 16 век не е имало рязък конт-

раст между интелектуалното и художественото разбира-

не на света… До 10 век не е имало абсолютно никаква 

истинска разлика между изкуство и знание.  

А сега децата дори в най-ранните класове се тровят с 

чисто интелектуален материал… Когато учителите из-

ползват справочници, не само като ги дават на децата, но 

и за собствената си подготовка, интелектуалната тенден-

ция на такива справочници навлиза в учителя. Така учи-

телят се превръща в изкривена картина на интелектуа-

лизма. Бихте могли да попитате тогава как учителите 

трябва да се подготвят? … Когато видя откъде учителите 

получават своите материали за подготовка, бих искал да 
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сложа друга книга до тази, която учителят използва – 

книга, която може би е с век по-стара от тази на учителя. 

Не е възможно да се използват само книги, които са 

на векове, но със сигурност би помогнало в много облас-

ти да се използват книги, които са на 100 години, заедно 

с по-модерни книги по същата тема. Сега, ако хората са 

учители, те знаят какво е написал някой като Гьоте или 

някой друг образцов човек за едно или друго произведе-

ние на изкуството или за нещо в природата.  

Проблемът е, че никой не гледа какво са писали за 

изкуството хората преди 2 или 3 поколения, по времето 

на Гьоте, но те, заедно с по-модерните произведения, със 

сигурност са важни. Дори днес, когато имаме толкова 

много забележителни неща, можете да спечелите нещо, 

като използвате книги, които са на около век и третират 

теми, подобни на темите на по-съвременни произведе-

ния. Това е много важно.  

Често съм споменавал, че например изданията на 

гръцки и латински от първата половина на 19 век в срав-

нение с днешните се отнасят както златото към месинга. 

Граматическите текстове на 30 или 40 години са много 

по-добри от съвременните презентации. 

Мисля, че трябва да вземем предвид, че нашата педа-

гогика трябва навсякъде да се противопоставя с изцяло 

артистична дейност на интелектуализма, присъстващ в 

съвременното мислене. Трябва да избягваме да позволя-

ваме на съвременните систематични книги да повлияят 

на нашето преподаване. Систематичното изложение в 

съвременните книги е тесногръдо и нехудожествено.  

Хората се срамуват да говорят за нещо художествено. 

Съвременните академици се срамуват да развиват свой 

собствен артистичен стил или артистично да разделят 

нещата на глави. Трябва да вземем предвид тези неща в 

нашите собствени приготовления.“ (28) 
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„Преподавателският състав трябва да стане духът и 

душата на целия училищен организъм. Само тогава все-

ки учител ще влезе в класната стая с правилното отно-

шение и в правилното душевно състояние…  

Излишно е Името Господне да е постоянно на устните 

или да призоваваме Името Христово през цялото време. 

По-добре е да се придържате към заповедта: „Не изгова-

ряй напразно Името Божие.“ Въпреки това е възможно 

да проникнеш целия си живот с интензивен християнски 

импулс… Например учители, които в дълбините на ду-

шата си търсят правилния стимул за намиране на подхо-

дящи форми на педагогика … би било добре да се оста-

вят да бъдат вдъхновени отново и отново от това, което 

се излъчва от Евангелието на Лука. – За съвременните 

уши подобно твърдение трябва да звучи странно. 

От друга страна, учителите, които искат да внушат не-

обходимия идеализъм за живота на своите ученици, би 

било добре да намерят източник на вдъхновение, като 

четат отново и отново Евангелието на Йоан.  

Ако учителите не искат учениците им да израснат ка-

то страхливци, а като хора, които ще се справят с жи-

тейските задачи с превъзходна енергия, трябва да търсят 

вдъхновение в Евангелието на Марко. И онези, които са 

ентусиазирани да образоват младите да израснат в про-

ницателни възрастни, а не в хора, които преминават 

през живота с невиждащи очи, могат да намерят необхо-

димия стимул в Евангелието на Матей.  

Това са качествата, които в древни времена се е смя-

тало, че живеят в различните евангелия. Ако съвремен-

ниците ни прочетат, че в миналите векове се е смятало, 

че Евангелието на Лука излъчва лечебен елемент в ме-

дицински смисъл, те не биха могли да направят нищо от 

това. От друга страна, ако влязат в живота като истински 

педагози, отново биха започнали да разбират тези неща. 
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Като валдорфски учител човек трябва да осъзнава не-

обходимостта от непрекъснато разширяване и задълбо-

чаване на познанията си, вместо да се чувства доволен от 

постиженията си и наистина да се смята за много умен… 

Човек е на прав път, когато самоувереността е довела до 

увереност в Божието действие, когато е довела до осъз-

наване на силата на думите: „Не аз, а Христос в мен.“  

Когато това се случи, самоувереността се превръща в 

скромност, защото човек осъзнава, че Божествените си-

ли на Христос се отразяват във всичко, което носи в ду-

шата си. Този дух трябва да цари в цялото училище.“ (19) 
 

Въпроси и отговори с Учителя 
 

Каква работа трябва да се създаде на децата? 

През зимата децата да чистят пътеките от сняг и да 

правят пъртини. Хубаво е да има училищна градина, в 

която децата да работят, да садят овощни и медоносни 

растения. Децата да знаят да присаждат и култивират, да 

учат пчеларство. Ако аз възпитавам децата, ще кажа на 

всяко едно от тях да си избере по няколко ябълкови дър-

вета, да се грижи за тях и да мисли, че идната година ще 

родят много ябълки. Ако няма градина в училището, да 

се използват горите и полянките, които дават лесни въз-

можности за работа. Децата всякога са готови да оказват 

помощ на птички и на болни животни.  

Изворите и растенията действат по-благородно върху 

децата, отколкото животните. Изобщо, децата трябва да 

се занимават с природата: да наблюдават как расте дър-

вото, на колко клони се разклонява и колко клончета 

има един клон. Така децата неусетно ще научат да смя-

тат с четирите аритметични действия. Ето един повод за 

смятане: нека целият клас преброи колко зърна има 

един царевичен кочан, нека сравни колко семена има 

един житен, един ечемичен и един овесен клас. 
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Важно правило при възпитанието на децата в начал-

ното училище е да се започне с физическия свят. Чрез 

малки изисквания трябва да се създаде работа за децата. 

Един-два часа физически труд на ден би било за тях го-

лямо удоволствие, а на най-малките деца един час физи-

чески труд е достатъчен, и то разделен на няколко части, 

а не наведнъж.  

В училищната градина децата да приготвят малки ле-

хи, да пренасят пръст от едно място на друго, да посаж-

дат плодни дръвчета. Учителите да ги извеждат и на Ви-

тоша, за да чистят пътеките от камъчета, сухи листа и 

клончета. Гората ще се разлисти, а сухите клончета ще 

бъдат употребени за огън, т.е. от непотребните неща те 

ще произведат динамична сила. Това за тях е едно наг-

ледно упражнение и от друга страна, пътищата ще бъдат 

чисти. В дадена местност нека чистотата на изворите да 

бъде поддържана от децата и те да посадят в околностите 

ѝ плодни дръвчета. В дръвчетата има духовни сили.  

Когато детето посажда, то не разваля. Когато се рабо-

ти с Любов, става обмяна между жизнените [етерните] 

им тела. Ако тази система се внесе в образованието, то 

България за 10 години ще бъде покрита с плодни дръв-

чета, пътищата ще бъдат почистени и децата ще бъдат 

възпитани по съвсем нов начин. 

Децата трябва да се учат на природосъобразен живот. 

Има закон, че каквото работим отвън, това се съгражда и 

отвътре. Нека това да се приложи в педагогиката. От 

чистенето на пътя ще се стигне до морала.  

Този път означава Животът, по който върви човек. 

Клечки и камъчета по пътя – това са слабостите. Когато 

се учи човек да чисти пътя от клечки, камъчета, той по 

същия начин ще чисти и своите мисли и чувства. По на-

чина, по който детето чисти пътя от клечки, ще познаеш 

дали душата му е готова. Ако то чисти пътя както трябва, 



 

 

395 

това дете и в живота ще постъпва така, а ако не чисти 

пътя както трябва, то и в живота ще му липсва нещо. (1) 
 

Как да се приучат децата на молитва? 

След като детето е направило някое добро, вечер да 

благодари, че е могло да го стори – така ще се свърже с 

Бога, с Доброто. Идеята за Бога детето носи в себе си. 

Децата могат да се възпитават, докато спят. Денем душа-

та им е затворена, но когато заспят, душата им се отваря 

и тогава те слушат това, което им говориш. 

Как ще възпитате грубото, неразбрано и недоразвито 

дете на добри и правилни отношения? Каквото днес го 

научите, утре то ще го забрави. Такова възпитание е дре-

сировка, нищо повече. При възпитанието на детето не-

щата трябва да пуснат дълбоки корени в съзнанието му. 

Майката трябва да научи детето си да обича Бога. Щом 

детето обича Бога, ще се самовъзпитава.  

Духовният си живот детето трябва да започне с помощ 

към по-слабите. Така у него ще се яви готовност на са-

можертва. Това трябва да стане като религиозно възпи-

тание и когато детето срещне по пътя си бедно или бол-

но дете, то няма да ги отмине, но ще помогне. (1) 
 

Имам ли право да пиша двойки на учениците? 

Вие можете да му пишете двойка, но не за да не мина-

ва в по-горен клас, а за да се учи повече, и му създайте 

условия да се поправи, да държи изпит и да премине в 

по-горен клас. (1) 
 

Едни родители имат дете – физически добре разви-

то, но психически недоразвито – не може да учи, лениво 

е, упорито е, своенравно е. Как да му се помогне? 

Детето да си напича гръбнака на слънце, за да се от-

пушат каналите и да протече енергията, понеже има 

дисхармония между симпатичната и мозъчната нервна 

система. Да прави сутрин гимнастика и дихателни уп-
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ражнения. Да работи в градината: да копае, да полива, 

да сее и отглежда цветя и дръвчета. (1) 
 

Ако някой ученик не мирува и нарушава реда, какво 

трябва да правя? 

Иди при това дете и го заговори. Попитай го: „Как се 

казва баща ти, майка ти? С какво се занимава баща ти? 

Имаш ли други братчета и сестричета, как се казват те, 

на колко години са?“ и пр. Тогава това дете ще се сближи 

с тебе и ще стане мирно. 

Трябва да имате методи за култивиране на добри 

мисли и чувства. Начинът за възпитание днес е механи-

чен. Той е само сортиране на фактите. (2) 
 

Учениците ми задават много въпроси и аз всеки ме-

сец веднъж ги разглеждам в час. По кой начин да пос-

тъпя с тези въпроси? 

Най-напред гледайте те сами да отговарят на тези 

въпроси. Нека с тяхната помощ да се получи отговор. И 

това, на което те не могат да отговорят, вие ще им го 

обясните. (2) 
 

Кое е по-добре: да нарисуват някой плод или да пре-

дадат чрез рисунка съдържанието на някоя приказка? 

Всичко е добре, но да се изхожда от живата природа, 

от нея да се черпят материалите. След като детето мине 

този първи стадий, карайте го да прави комбинации. 

Например дайте му една ябълка, накарайте го първо да я 

нарисува, а след това да ѝ направи едно малко описание, 

да опише формата ѝ, цвета ѝ и т.н.  

Това описание ще бъде детинско, но главното, което 

се цели, е да се създаде една малка мисъл у детето. (4) 
 

Полезни ли са наградите и наказанията при възпи-

танието? 

Може да се прилагат, но да не се злоупотребява с тях. (4) 
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Може ли децата от 14-годишната си възраст на-

татък да бъдат учители на родителите си, например 

с даване на правилни съвети? Трябва ли родителите им 

да ги слушат и да взимат съветите им под внимание? 

Ако детето говори истината, майката трябва да прие-

ме тази истина, но трябва да се пази от детето да не раз-

бере то, защото у него може да се събуди гордост. (4) 
 

С какви играчки да си служат децата? 

С орехи, лешници, шикалки, топки, пъстри камъчета и 

други. Ако децата живеят край морето, нека си събират 

разни морски мидички, рапанчета и с тях да си играят. (4) 
 

Добре ли е децата да играят с гумени топки? 

Полезно е, но те понякога оказват отрицателно влия-

ние върху детето, защото, като я свива и отпуска, то вижда, 

че в ръцете му има един слаб, несолиден предмет. Затова 

по-добре е детето да си играе с топка, която не може да 

разрушава, и да я усеща в ръцете си плътна, солидна. (4) 
 

Добре ли е децата да си правят сами куклички? 

Да, добре е да си правят куклички, къщички, фурнич-

ки, защото тук взима участие тяхното въображение. (4) 
 

От гледището на окултната наука добре ли е да се 

откъсват децата от майчиното си влияние и да се 

поставят в разни детски ясли, пансиони и други заве-

дения, които да се грижат за тяхното възпитание? 

Преди детето да е навършило 10-15 години, не е добре 

да се отделя от влиянието на майка си. Било за момче 

или момиче, необходимо е един период от 15 години да 

прекара при майка си. (4) 
 

Бащата оказва ли влияние върху детето? 

Да. (4) 
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Там, където няма майка, може ли бащата да заеме 

мястото ѝ? Ако няма и баща, може ли роднините да 

заемат мястото на родителите? 

И бащата, и роднините, и който и да е близък могат да 

заместят майката, защото майката никога не умира. (4) 
 

Значи тези деца не чувстват, че нямат майка? 

Да. Друго нещо, на което майките трябва да обърнат 

внимание при отглеждането на децата си, е да не ги пос-

тавят в дълбоки люлки. Дълбоките люлки са вредни за 

децата. Забележете в какви гнезда птичките поставят 

своите малки. Гнездата им отговарят най-много на исти-

ната. Те не са много дълбоки.  

Птичките правят гнездата си върху клончетата на 

дърветата, където сам вятърът ги люлее, и то по-добре, 

отколкото майките люлеят своите деца. Така че люлките 

на птиченцата са много по-хубави от тези на децата. (4) 
 

Изобщо, трябва ли да съществува люлката, защо-

то в педагогиката по този въпрос има спор? 

В семействата има два вида люлки: на въжета и в ко-

рита. В първите става голямо зашеметяване на детето. 

Най-добри люлки са тези, които се приближават до ес-

тествените… Не е хубаво много люлеене.  

Изобщо, не използвайте люлките като средство за 

приспиване. Някой път майката слага детето си в люлка-

та и – спи му се или не – тя го люлее и усилва люлеенето, 

докато детето се зашемети и заспи. (4) 
 

Как да се постъпва, когато ти, като учител, гово-

риш на учениците против яденето на месо, а майка им 

не е съгласна с това и ги кара да ядат месо? 

Ще действате постепенно, ще ги възпитавате морал-

но. Ще разказвате на децата за нещастните агънца, кои-

то остават сами, след като заколят майка им.  
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За да почувстват децата по-живо положението на 

агънцата, ще им дадете за пример нещастието, което 

сполетява децата, когато загубят майка си. Като разберат 

положението на сирачетата, децата ще разберат положе-

нието на агънцата, на които майка им е заклана. (4) 
 

Какво да се прави с такава майка, която върви про-

тив думите на учителя, когато той съветва децата в 

училище? Учителят казва, че не е добре да се колят 

животни, а майката казва на детето: „Я вземи ножа, 

та отрежи главата на тази кокошка!“ 

Със стария дявол е трудно да се работи. (4) 
 

Трябва ли да се допускат телесните наказания в 

училищата? Как да постъпи учителят, когато е пос-

тавен пред дилемата да запази авторитета си или да 

накаже ученика? 

Новото учение не допуска по принцип никакви телес-

ни наказания. (4) 
 

Нали леки удари с пръчица магнетизират децата? 

Ако вашето дете или вашият ученик е непослушен, ос-

тавете някой друг да употреби пръчицата, а не вие. Ако 

детето не ви е послушало, като излезе навън да играе с 

другите, няма да мине и половин час и децата ще го на-

бият и то ще дойде да ви се оплаче, а вие тогава ще каже-

те: „Видя ли, маме, ако тази сутрин ме беше послушало, 

нямаше да ти се случи това нещо.“ (4) 
 

Как да се постъпва с деца, които грешат много? 

Вие какво правите? Набивате ги, нали? Ако вашите 

стари методи имат резултат, дръжте ги, докато придоби-

ете нови, по-резултатни. Когато човек приложи Новото 

учение, той трябва съвършено да измени старите мето-

ди. Ако към сегашните стари методи искате да добавите 
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някои нови, без да изхвърлите старите, това е несъвмес-

тимо, ще се образуват по-големи дупки. При възпитани-

ето не започвайте с мекота и да свършите с грубост, а по-

добре започвайте с грубост и свършвайте с мекота.  

Новото учение изисква мекота в отношенията ни. (4) 
 

Вместо заключение 
 

Рудолф Щайнер: 
 

„Работата в изкуството на образованието, което ние 

отстояваме, избягва едностранчивото физическо или 

духовно-умствено образование. Вместо това позволява 

благотворното сливане на Духа, работещ в материята, и 

материята като носител на творчески Дух. Тогава обра-

зоваме духовната и физическата страна едновременно. 

Това е единственият адекватен начин, защото човекът е 

единство от духовно и физическо. Но такова образова-

ние никога не трябва да се изражда в едностранчиво те-

оретизиране, а трябва да остане истинско изкуство, което 

живее в личността на учителя. 

… припомнете си думите над вратата на стаята, където 

учителите се събират за своите консултации – вечно 

предупреждаващите думи: „Всичките ви образователни 

усилия трябва да предизвикват у вас стремеж към само-

образование! Вашето самообразование е семето за всич-

ко, което правите за децата си. Наистина, каквото и да 

постигнете, може да бъде само продукт и резултат от ва-

шето самообразование.“  

Това не трябва да остава само повече или по-малко 

външно предупреждение; трябва да бъде гравирано дъл-

боко в сърцето, ума и душата на всеки учител.  

В крайна сметка хората се възпитават да станат добри 

граждани на света, полезни за своите ближни. Само едно 
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нещо може и трябва да бъде постигнато в образованието, 

особено във време, когато животът е станал толкова 

сложен и изисква толкова много градивна енергия, за да 

измести силите на упадъка: това нещо е признанието, че 

истинското образование – образование към любов – ще 

бъде насърчено чрез всеотдайните усилия на главата, 

душата и сърцето на всеки отделен учител.“ (20) 
 

„… в рамките на множеството въпроси, които занима-

ват съвремието, най-важен е въпросът за възпитанието. 

Ние трябваше да подчертаем, че цялата социална проб-

лематика включва като най-важен свой момент именно 

въпроса за възпитанието.  

… от своя страна най-важният подвъпрос на въпроса 

за възпитанието е този за обучението на самите учители. 

Ако възприемем характера на времето, което е изтекло 

от средата на 15-ти век, ние ще получим впечатлението: 

през развитието на човечеството премина вълната на 

материалистическите изпитания. А в съвремието живеем 

в необходимостта да се избавим от материалистическата 

вълна и отново да намерим пътя към Духа.  

Пътят към Духа, който беше известен на човечеството 

през миналите културни епохи, но който беше извървя-

ван повече или по-малко инстинктивно, несъзнателно, 

беше изгубен, за да може човечеството да го открие по 

силата на собствения си порив, по силата на собствената 

си свобода. Този път сега трябва да бъде търсен напълно 

съзнателно. 

Преходът, който човечеството трябва да осъществи 

след средата на 15-ти век, е именно това, което може да 

се нарече материалистическо изпитание на човечество-

то. Ако оставим характерът на това материалистично 

време да действа свободно върху нас и ако с него наблю-

даваме това, което прозираме в културното развитие на 

последните 3-4 века до нашето време, ще открием, че 
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най-обхванато от материалистичната вълна, най-

интензивно засегнато от нея е именно обучението на 

учителите. Всичко останало не би могло да произведе 

върху нас такова трайно впечатление, както прокарване-

то на педагогическо-дидактични възгледи с материалис-

тично оцветяване.  

Нужно е само да разгледаме с разбиране подробнос-

тите в съвременното ни образователно дело и ще можем 

да обхванем с поглед цялата трудност, която е изправена 

пред един наистина плодотворен напредък… 

Колко много от съвременните хора всъщност са проб-

лематични натури. Колко много хора не знаят в зрялата 

си възраст как да извлекат от собствената си вътрешност 

това, което би могло да им предложи утеха и надежда в 

тежки мигове и помощ да се справят с различните поло-

жения на живота. В съвремието виждаме много сломени 

натури, а и на самите нас ни се случва в по-особени мо-

менти да не можем да се ориентираме. Всичко това е 

свързано с пропуските в образователното ни дело и по-

точно с пропуските в образованието на учителите. 

Към какво трябва да се стремим по отношение имен-

но на образованието на учителите за едно плодотворно 

бъдеще? 

Учителят обикновено знае това, за което бива препит-

ван на изпитите, а то е по-скоро второстепенно, защото 

той обикновено бива питан за неща, които преди часове-

те е прочел в някоя книга и върху които – ако е нужно – 

е могъл да се подготви. Но това, което съвсем не се съб-

людава на изпитите, е общото душевно устройство на 

учителя, това, което непрестанно ще преминава духовно 

от него в учениците му.  

Голяма е разликата дали един учител ще влезе в стая-

та или друг. Когато единият учител влезе в стаята, уче-

ниците усещат едно определено родство със собствената 

си душевна нагласа. Когато друг учител влезе в клас, 
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учениците често изобщо не усещат подобно родство, а 

напротив – чувстват пропаст между себе си и учителя, 

изразяваща се от всички възможни нюанси на безразли-

чието до надсмиването над учителя, подигравките с не-

го. Всички тези нюанси, които се намират между тях, 

често стават повод за разрушаване на действителното 

преподаване и на действителното възпитание. 

Затова на първо място е парещ въпросът: как може 

образованието на учителите да се преформира в бъдеще? 

То не може да бъде преобразувано другояче освен така, 

че учителите да възприемат в себе си познанията за при-

родата на човека, които могат да дойдат от Духовната 

наука. Учителят трябва да е проникнат от връзката на 

човека със свръхсетивния свят. Трябва да е в състояние 

да вижда в подрастващото дете свидетелството, че това 

дете е слязло от свръхсетивния свят посредством зачати-

ето или раждането; и че това, което е слязло, се е обляк-

ло с тялото… 

В хода на последните 3-4 столетия човечеството все 

повече и повече свикна да разглежда човека, бих казал, 

само физиологично, да вижда само външната му телесна 

конституция. Най-вредно това разглеждане на човека е 

за възпитателя, за преподавателя… 

Важен за всяко развитие на духовната култура в бъ-

дещето ще бъде един въпрос: въпросът за безсмъртието… 

Какво всъщност живее в повечето хора, които днес още 

искат да научат за безсмъртието, водени от поднивата на 

обичайните религии, какво живее в тези хора? В тях жи-

вее поривът да знаят нещо за това, което става с душата, 

когато човекът премине през портата на смъртта…  

Човекът съзнава: той е един Аз. В този Аз живеят 

мислите, чувствата и волята му. За него е непоносима 

мисълта, че този Аз може да се унищожи. Човекът се 

интересува преди всичко от това, че може да го пренесе 
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през смъртта, и какво се случва с Аза след смъртта. Този 

интерес идва в основни линии оттам, че – поне разглеж-

даните от нас религиозни системи – когато говорят за 

безсмъртието, за вечността на ядрото на човешкото съ-

щество, съблюдават главно въпроса: какво става с чо-

вешката душа, когато човекът премине през портата на 

смъртта? 

А сега вие трябва да почувствате, че въпросът за безс-

мъртието, ако бъде поставен така, придава един извън-

редно егоистичен привкус. В основни линии егоистичен 

нагон е този, който влива в човека интереса да знае как-

во ще се случи с ядрото на съществото му, когато прек-

рачи портата на смъртта. И ако хората от съвремието 

биха упражнявали повече от вас истинско самопознание, 

те биха се замислили и не биха се отдавали на толкова 

големи илюзии, както сега. Хората щяха да видят колко 

силно се намесва егоизмът в интереса към съдбата на 

душата след смъртта. 

Този вид душевно настроение се засили особено по 

време на материалистичното изпитание през последните 

3-4 столетия. И всичко, което е обхванало така душата на 

човека като вътрешен навик за усещане и мислене, не 

може да се превъзмогне с теории или учения, ако те имат 

само абстрактна форма. Но трябва да бъде поставен въп-

росът: може ли това да остане така? Имаме ли право да 

говорим само за егоистичното в човешката природа при 

посяването на въпроса за вечното ядро на човека? 

… фактът, че се случи така с човешкото душевно наст-

роение, както току-що описах, идва в общи линии от то-

ва, че религиите пропускат другата гледна точка: да пог-

леднат човека – как той се ражда, как израства в света от 

първия детски вик по този великолепен начин, как ду-

шевността все повече напира в тялото, да погледнат чо-

века – как в него се издига това, което е живяло в духов-

ния свят преди раждането му.  
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… отново и отново се пита: „Кое се продължава, когато 

човекът умира?” След това обаче по-рядко се пита: „Кое 

се продължава, когато човекът се ражда?” Към това 

трябва да се насочи вниманието в бъдещето. Ние трябва 

да се научим да се вслушаме в откровението на духовно-

душевното в подрастващия човек – какво е било то пре-

ди раждането или преди зачатието.  

Трябва да се научим да виждаме в растящото дете 

продължението на престоя му в духовния свят. Тогава 

нашето разбиране за вечното ядро на човешкото същес-

тво ще става все по-неегоистично и неегоистично. Защо-

то, ако някой не се интересува кое от духовния свят на-

мира продължението си във физическия живот, а се ин-

тересува само от това, което се продължава след смъртта, 

той е вътрешно егоистичен.  

Наблюдението на това, което продължава съществу-

ването си от духовното във физческия свят, е основа на 

едно неегоистично душевно настроение. 

По принцип егоизмът не пита за това продължение 

поради това, че съзнава, че той е тук – човекът е доволен 

от това, че е тук. Той само не осъзнава това, че и след 

смъртта е тук, затова иска да му се даде доказателство за 

това. Към това го тласка егоизмът. Но истинското позна-

ние на човека няма да произлезе от егоизма…  

И трябва ли да се отрича, че религията дори много 

спекулира с този така обозначен егоизъм? Тази спекула-

ция с егоизма трябва да бъде преодоляна. А този, който 

гледа в духовния свят, знае, че преодоляването ще доне-

се със себе си не просто познания – преодоляването ще 

донесе със себе си една съвсем различна нагласа на чо-

века към човешкото му обкръжение. Той ще чувства и 

усеща съвсем различно подрастващия човек, ако винаги 

гледа как се продължава това, което вече не е можело да 

остане в духовния свят… 
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Би могло да се каже: човекът се е намирал в духовния 

свят, преди да слезе във физическия със зачатието или 

раждането. Т.е. там горе той не е могъл да намери съот-

ветната си цел. Духовният свят явно вече не е могъл да 

му даде това, за което душата му е копняла. И от духов-

ния свят трябва да е възникнал поривът да слезе във фи-

зическия свят, да се облече в тяло и да търси във физи-

ческия свят това, което вече не може да бъде търсено в 

духовния… 

Докато едната гледна точка – егоистичната, подтиква 

все повече хора да стават все по-абстрактни и по-

абстрактни, да се подвеждат по теоретичното, да при-

викват към мислене с главата, то това, което произтича 

от другата – неегоистичната, ще подтиква хората все по-

вече да опознават света в любов и да го разбират с лю-

бов. Това е един от елементите, които ще трябва да бъдат 

приети в образованието на учителите: да се гледа към 

човека преди раждането му, т.е. да не се усеща само за-

гадката на смъртта, а спрямо живота да се усеща и загад-

ката на раждането… 

А сега можете да почувствате колко силно в нашето 

време е това, което описах като изпитание на човечест-

вото. Всъщност това, което описах, напира натам – да 

индивидуализира все повече, да разглежда всеки човек 

като същество само за себе си. Това трябва да се изправи 

пред нас като велик идеал: никой не е равен на другия – 

всеки е уникално същество.  

Ако Земята достигне целта си, без ние да се приучим 

като хора да възприемаме всеки човек като уникално 

същество, то човечеството на Земята няма да е постигна-

ло целта си. Но колко далеч сме ние днес от убеждение-

то, което се стреми към тази цел! Та ние днес нивелира-

ме хората. Ние ги гледаме така, че съвсем не ги изпитва-

ме по техните индивидуални качества.  
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Херман Бар, за когото често съм ви разказвал, веднъж 

сподели в Берлин, че съвременното образование върви 

натам напълно да спре да индивидуализира.  

Когато през 90-те години Херман Бар живееше за из-

вестно време в Берлин и участваше в живота на общест-

вото в Берлин той, разбира се, всяка вечер имаше на ма-

сата от дясната си страна една дама и още една от лявата 

си страна, нали така. Но когато на следващата вечер от-

ново седеше между две дами, той можеше в най-добрия 

случай да разбере само от поканите, че дамите са раз-

лични от вчерашните: защото съвсем не гледаше внима-

телно и общо взето вчерашната дама беше същата като 

днешната. Това, което той виждаше в тях, беше едно и 

също. А обществената и по-точно индустриалната култу-

ра също прави хората външно еднакви, не позволява на 

индивидуалностите да излязат навън.  

И така в съвремието стремежът е в посоката на ниве-

лирането, докато най-вътрешната цел на човека трябва 

да бъде стремежът към индивидуализиране. В съвре-

менността ние най-много крием индивидуалността и ни 

е най-нужно да потърсим индивидуалността. 

В преподаването на човека трябва да навлезе това да 

започне да насочва вътрешния си душевен поглед на-

пълно към индивидуалността.  

В образованието на учителите трябва да навлезе 

убеждението: в хората да се открият индивидуалностите. 

Това можем да направим само когато така оживим пред-

ставата си за човека, както ви описах, когато наистина 

осъзнаем: това, което се движи напред, не е механизъм, а 

е астралното тяло, което се придвижва напред и носи със 

себе си физическото тяло… 

Така че въпросът за възпитанието е въпрос за обуче-

нието на учителите и докато той не започне да се разг-

лежда като такъв, във възпитанието няма да може да се 
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случи нищо благодатно… С днешното разглеждане исках 

да ви покажа, че Духовната наука трябва да прониква 

всичко и че без нея не биха могли да се решат големите 

социални проблеми на съвремието.“ (18) 
 

„Скъпи мои приятели – както казах, говоря на учите-

лите, но вие, деца, също можете да го чуете и да си го 

спомните по-късно – годините зад нас бяха горчиви за 

човечеството, години, в които хората се биеха, окървавя-

ваха и стреляха взаимно. Има още други горчиви неща 

пред нас, защото времената все още изглеждат много 

лоши. Но тогава валдорфските учители бяха първите, 

които намериха смелостта да се появят тук и да започнат 

да вярват в нещо, в което съм убеден, че хората днес 

трябва да започнат да вярват преди всичко. Валдорфс-

ките учители дойдоха тук и казаха: „Да, трябва да рабо-

тим върху децата, така че когато остареем, да се е случи-

ло нещо с децата, което може да попречи на нещастия и 

горчивини от този вид да завладеят хората.“  

Това изисква определена смелост и упорит труд, но 

най-вече изисква нещо, което събужда в човешките сър-

ца възможността не да спят, а да стоят будни.  

Ето защо, скъпи валдорфски учители, искам да ви 

стисна ръцете толкова топло. Ако много хора се събудят 

и погледнат за решението, до което сте стигнали, вместо 

да го проспят, ако това, което се случва тук, намери нас-

ледници, тогава ще разберете, че сте сред първите, които 

работят върху нещо, което е толкова необходимо за бъ-

дещето ни като човешки същества.“ (34) 
 

„Скъпи ученици от най-високия клас от всички – т.е. 

скъпи учители! През тази нова учебна година нека за-

почнем да преподаваме със смелост и ентусиазъм, за да 

подготвим тези деца за училището на живота. Така учи-

лището да бъде ръководено от най-великия водач на 
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всички – от самия Христос. Дано така е и в нашето учи-

лище. Нека вървим напред с ентусиазъм за това, което 

трябва да направим, и с любов към децата – те са голяма 

радост за своите учители, които могат да им помогнат да 

научат толкова много… 

Напред, мили деца и скъпи учители, напред!“ (34) 
 

„[Към учениците:] Сега всички вие идвате тук след 

време, в което всеки от вас трябваше да си спомни, че 

сред хората има благодетели и че в крайна сметка При-

родата също е наш благодетел. Но последните няколко 

дни [Великден] ви напомниха за най-големия благоде-

тел на човечеството, за Онзи, Който претърпя страдание 

и смърт преди близо 2000 години от Любов към чове-

чеството, Който даде Дух на човечеството чрез Своето 

възкресение… 

Но като гледаме нагоре към Него, като усещаме какво 

е Христос, ние научаваме какви други благодетели може 

да съществуват. И вие виждате причината, поради която 

вашите учители ще бъдат толкова добри учители за вас – 

защото те са се опитали много да опознаят Христос; да 

насочат чувствата си към Христос по правилния начин 

на Великден, през пролетта. Но това е, което трябва да 

имате предвид от самото начало – че вашите учители са 

изпълнени със силата, която идва от Този най-велик от 

всички благодетели на човечеството.  

Уважаеми учители, знам, че не е нужно да казвам това 

по някакъв взискателен начин, а само като факт: как 

възпитавате и обучавате тези деца наистина ще ги нака-

ра да чувстват през целия си живот, че силата, която 

навлиза в сърцата ви чрез Мистерията на Голгота, ви 

дава възможност да бъдете техни благодетели… 

Скъпи деца, днес в този сериозен момент има още 

нещо, което трябва да ви напомня. Досега сте видели 

как, след като хората са получили побелели коси и са се 
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уморили и остарели, биват изнасяни и телата им са пог-

ребвани; идва краят на живота им. Това обаче е само 

външен край. Когато този момент настъпи, безсмъртната 

душа на човек се издига до Духа, както знаем. Точно 

както сега си в тяло, един ден ще бъдеш Дух. Въпреки че 

хората трябва да се подготвят за сериозна работа в света, 

те също трябва да се подготвят да влязат в света, в който 

ще живеят като Дух, точно както сега живеем в тела в 

този физически свят.  

Тялото се разболява, ако е увредено от външния свят 

или от времето, или увреждането може да дойде отвътре. 

Тежка е съдбата за някои хора, когато телата им не рас-

тат правилно, но много по-лоша е съдбата, ако хората не 

оставят душите си да растат правилно.  

Докато сте в училище, подготвяйки се да вършите 

добра работа, вие сте водени да израснете и в душите си, 

в духа на човечността, за да станете добри и способни 

хора не само в очите на другите хора и на света, но и в 

очите на Бог и духовния свят… 

Ако можете да си кажете: „Изпълних дълга си в учи-

лище“, вие ще можете да преминете в Божествения ду-

ховен свят, когато вечер заспите… 

Виждали сте други, които вече са призовани да отидат 

да работят по света в ранна възраст. Те бяха ваши съуче-

ници – продължавайте да ги обичате. Мислете за тях и 

ги считайте за свои приятели. Мисленето за тях по пра-

вилния начин ще накара живота да върви напред.  

Научете не само предметите си, не само това, което 

расте и процъфтява директно във вас, но се научете и да 

обичате другите. Опознайте се и се научете наистина да 

обичате съучениците си. Научете, че хората са там един 

за друг, че Духът Създател на света се стреми най-вече да 

работи чрез Любовта, която хора носят един към друг.  

Най-лошото за едно училище е, когато учениците не 
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се обичат. Опитайте се да откриете нещо привлекателно 

във всеки от съучениците си – във всяко човешко същес-

тво има нещо мило. Научете се да носите във всеки от 

вашите класове топлината на Любовта… 

Сега искам да се обърна с няколко думи и към роди-

телите, чиито деца са били във Валдорфското училище. 

Сигурно сте се замисляли за начина ни на работа в това 

училище. Може би вече сте успели да видите, че начи-

нът, по който работим тук, изисква чувствителност към 

големите необходимости на цивилизацията в момента. 

 Хората, донесли идеята за Валдорфското училище, са 

обременени от знанието, че нещата са стигнали толкова 

далеч, че е трябвало да преживеем голямото страдание 

от началото на 20-ти век, големите убийства и бедствие-

то, което то донесе със себе си.  

Тези, които наблюдават всичко това с непредубеден 

поглед, дами и господа, знаят, че нагласите и начините 

на мислене, нещата, които живеят в човешките мисли и 

сърца, са произходът на тези външни събития. Те знаят, 

че трябва да работим върху душата и Духа на човечест-

вото, за да може то да бъде насочено от силите на све-

товния упадък към силите на възход.  

Идеята за Валдорфското училище е родена от велики-

те мисли на нашето време и тази отговорност стои над 

нас, докато работим. Ние от Валдорфското училище 

бихме искали да се проникнем изцяло от идеята какво 

означава да се полагат семена в сърцата на децата – се-

мена, които трябва да започнат да растат през следващи-

те няколко десетилетия за спасението на света. 

В този момент винаги искам да се позова на чувството 

за отговорност, което се крие в грижата за близкото бъ-

деще на човечеството. Дами и господа, лесно е да се го-

вори за велики идеали в абстрактен смисъл. Лесно е да 

се провъзгласи, че човечеството трябва да се стреми към 
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истинското, красивото и доброто. Но спасението и щас-

тието в човешката еволюция не идват от изговарянето на 

велики думи за утопии и далечни идеали за бъдещето 

или от хубави думи за неща, които все още са недефини-

рани и неясни и витаят в мъгливата далечина. Те не ид-

ват от това, което казваме, за да се чувстваме добре от-

вътре.  

Работата за спасение, щастие и общество, годно за 

живот, се състои в разбирането на детайлите на задачи-

те, които животът ни поставя. Ако можем да мислим за 

идеалите и идеите по правилния начин, тогава идеите 

стават нещо свято за всички нас. Ако говорим за идеали-

те като за неопределени, мъгляви неща, ние говорим с 

кухи и празни думи, но ако не правим това, а във всич-

ките ни занимания с идеали сме наясно, че сме въвлече-

ни в реална конкретна работа по тях, тогава допринася-

ме много повече за прогреса и еволюцията на човечест-

вото, отколкото чрез красиво звучащи разговори. 

Мъжете и жените, които са валдорфски учители, на-

истина искат да разпалят чувството си за отговорност, да 

живеят с правилното разбиране на света, с внимателно 

слушане на това, което светът изисква.  

Нека от този дух израснат силите, които са необходи-

ми, за да постъпваме винаги правилно във всеки един 

момент. Тези сили възникват само когато сме в състоя-

ние да погледнем цялото.  

Ние живеем живота си без гръбнак, без духовен гръб-

нак, ако не сме в състояние да мислим и работим в името 

на истинските идеали по този начин, ако говорим с не-

определени думи и мъгливи идеали. Затова бих искал да 

кажа няколко конкретни думи за силите, които присъст-

ват в сърцата и душите на нашите учители – силите, ко-

ито ще използват, за да оправдаят доверието, което ро-

дителите им гласуват, силите, които ще използват, за да 
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докажат, че не е сляпа вяра това, което ви кара да изпра-

тите децата си във Валдорфското училище, и че нашите 

усилия да отгледаме следващото поколение в името на 

спасението и щастието на човечеството се основават на 

разбиране. 

Мислейки по този начин и действайки според тази 

мисъл, ние изпълняваме не само някаква любима идея 

или чувство, но и мисия на нашето време. Действайки по 

този начин, разбираме какво трябва да направим, за да 

може човечеството да напредне от тази епоха на голямо 

нещастие към друга епоха. Ние разбираме какво може да 

се получи от желанието нашите млади хора да бъдат во-

дени с разбиране… 

Важното е този дух на Валдорфското училище да бъде 

пример за подражание. Ние можем да направим малко в 

сравнение с това, от което се нуждае човечеството. Обаче 

тази дейност може да послужи като модел, ако полагате 

усилия да правите все повече и повече от това, което е 

срещнало разбиране от страна на родителите. Тогава ще 

бъде възможно да пренесем духа на Валдорфското учи-

лище от Валдорфското училище в целия живот на наша-

та цивилизация. 

Ето защо благодаря на всички вас в този момент, ко-

гато вие, скъпи учители, трябва да си поставите нови 

задачи. Благодаря ви, защото присъствах, за да видя как 

сте работили върху себе си и по този начин сте участвали 

в развитието на добрия дух тук във Валдорфското учи-

лище. В това чувство на благодарност ще продължим да 

работим заедно и ще се опитваме да се разбираме все 

повече и повече, така че тялото на учителите да стане 

единство. Едно училище е нещо цяло само когато е орга-

низъм, от който възниква единен дух-душа.  

Това е, което обещаваме на родителите днес, това са 

намеренията, които поемаме за бъдещето…“ (34)  
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