
Co jsou to waldorfské panenky? 

Jsou  to  panenky,  kterou  jsou  vyrobeny  z přírodních 

materiálů (vlna, bavlna, hedvábí, len), plné ovčím rounem. 

Název Waldorfská panenka pochází z doby, kdy vznikla v 

Německu  1.  waldorfská  škola  ve  Stuttgartě  v roce  1919. 

Tato  škola  byla  založená  pro  děti  zaměstnanců  továrny 

Waldorf-Astoria. Rudolf Steiner, jeden z nejvýznamnějších 

filozofů, byl požádán tehdejším ředitelem Emilem Moltem, aby podle principů antroposofie tuto školu 

vedl. Tak vznikla waldorfská pedagogika. Tato pedagogika si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte 

a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. 

Rodiče z kruhů kolem této školy začali pro své potomky šít hadrové panenky, které byly charakteristické 

způsobem ovázání hlavy a vytvořením obličeje. Těla panenek se různila a záležela na té které autorce. 

Odtud se tento typ panenky rozšířil do mnoha zemí na celém světě a prošel v různých zemích i různým 

vývojem. 

Proč textilní panenky? 

Dětská fantazie  je  úžasná.  Ta krásná schopnost 

dítěte,  která  dokáže proměnit  židli  v koně nebo 

v auto, kus dřeva v milovanou panenku nebo hrst 

kamínků  ve  stádo  oveček.  Jak  je  vzácné  toto 

období,  kdy  dítě  při  svých  hrách  nerozeznává 

stav  mezi  bděním a  sněním.  S velkou  citlivostí 

bychom měli u svého dítěte pečovat o tento svět 

fantazie, rozvíjet jej a chránit. 

Rodiče,  kteří  „umožní“  dítěti,  aby si  samo hrálo,  aby s nimi  pracovalo  a  napodobovalo  jejich běžné 

všední činnosti, aby se bez trestu mohlo při hře ušmudlat a nemuselo si každý den uklízet to, co vytvořilo, 

dávají svému potomkovi do vínku jeden z nejcennější darů pro život. 

Proč umožní? Děti si mohou hrát skoro se vším, ale zvláště s tím, co poskytuje sama příroda. S pískem, 

kamínky, semeny, kůrou, špalíky dřeva, listy, plody... Vše k nim promlouvá a povzbuzuje jejich fantazii. 



Hračka může být pro dítě požehnáním nebo nepřítelem. Dobrá hračka, pokud je jednoduchá, primitivní, 

nedokončená, podporuje jeho síly představivosti.  Dítě musí mít  možnost rozvíjet svou fantazii,  tvořit, 

přetvářet a dotvářet nedokončené. Jinak se síla fantazie obrátí proti němu. Potom může být dítě neduživé, 

ve špatné náladě, znuděné, nezvladatelné. Ale především to ohrožuje zdravé předpoklady jeho budoucího 

vývoje, jeho cestu životem jako dospělého člověka. 

Když  dáme  dítěti  dokonalou,  krásnou  panenku  s vlasy  a  mrkacíma  očima,  někdy  dokonce  mluvící, 

chodící a čurající, k takové si již dětská fantazie nedokáže mnoho přidat. Často končí v koutě, stejně jako 

zmenšeniny ovládacích aut malých kluků, a dítě znuděně bloudí bytem.

Jak  bych  prospěli  našim  maličkým  kupkou  písku,  krabicí  dřevených  kostek  nebo  panenkou  ušitou 

z hadříků  a  tužkou naznačenýma  očima.  Taková panenka  může  v představách  dítěte  plakat,  smát  se, 

mračit  se,  hádat  se  se  sourozencem,  může  mít  hluboký  smutek,  ale  také  vztek.  S panenkou  nebo 

panáčkem dítě prožívá a přehrává si svoje smutny i radosti, zlamání i touhy. Taková panenka pomáhá 

dětem připravovat se na cestu životem, na cestu, která není rovná a bezbolestná. Panenka, jako jediná 

z hraček  představující  obraz  člověka,  pomáhá  dítěti  vrůstat  do  světa  a  vztahů  v něm.  Proto  je  tolik 

důležitá pro holčičky i pro kluky. A proto také záleží na tom, jaká panenka. 

Je to  základní  dětská potřeba,  mít  svoji  vlastní  panenku,  kterou dítě  může  milovat.  Panenka má být 

měkká, pratelná, její výraz musí být dětský, milující a nikoliv strnulý a dospělácký, jako je tomu u mnoha 

moderních panenek. 

Látková panenka, navíc vyrobená s láskou přímo pro konkrétní dítě, má mimořádný význam na vývoj 

dítěte. Panenka se stává věrným přítelem pro mnoho let během dětství. Tyto panenky nemají dokonalý 

vzhled a jsou vyrobeny z měkkých materiálů. Tyto vlastnosti v srdci dítěte probouzí pocity něhy a péče. 

V porovnání  panenky  vyrobené  z plastů,  které  často  mají  chladný  vzhled  a  jsou  tvrdé,  waldorfské 

panenky jsou měkké, kulaté a dotyk příjemné. Jsou vhodné jak pro holčičky, tak pro chlapce. Zkušenosti 

hovoří o tom, že panenky potřebují i chlapci. 

Názor, že panenky nejsou pro kluky, je mylný. 

Dobře  se  na  nich  učí,  stejně  jako  holčičky, 

lidským vztahům.  

Panenky je obrazem nás samých:  našich  těl, 

našeho přístupu i našich snů.

Fotografie panenky Šáša


