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SELLE VÄLJAANDE KOHTA 
 
  
,,Peale maailmasõja lõppu pidas Rudolf Steiner ... ka Stuttgardis põhjalikke loenguid 
sotsiaalse organismi kolmeliikmelisusest, mis on ka tema raamatu ,,Sotsiaalse küsimuse 
põhipunktid” sisu. Selles antud ergutused lasid tookord küpseda ärinõukogu juures Emil Molti 
otsusel asutada kool, mis pidi esindama ühtlaadi vaba vaimuelu algrakukest. Tema palvel 
võttis Rudolf Steiner üle selle kooli vaimse juhtimise ja muretses väga selle edenemise eest. 
 Vaba Waldorfkooli avamisele eelnes pedagoogiline kursus, mille Rudolf Steiner 
korraldas kolme nädala jooksul 1919 aasta augustis-septembris Waldorfkooli esimestele 
õpetajatele ja isiksustele, kes tahtsid tema pedagoogika mõttes tegutseda. 
 Kursus sisaldas kolm osa. Esmalt peeti loenguid antroposoofilisest inimõpetusest kui 
meie ajale ja tulevikule vastava pedagoogika põhialusest.* 
 Sellele järgnesid loengud, mis selgitasid antroposoofilise inimõpetuse mõju metoodika 
ja didaktika rakendamisel õpetuses ja kasvatuses.** 
 Loengutele järgnesid kõnelused seminari vormis***, kus Rudolf Steiner arutas 
õpetajatega teatud õppeainete praktilist väljatöötamist ja teid kasvatuslike probleemide 
lahendamiseks.  
 Loengutes kõneldi vabalt. Loengute üleskirjutisi ei saanud Rudolf Steiner ajanappuse 
tõttu üle vaadata. Kuigi tekstid on üldiselt sõna-sõnalised, ei saa kuulmis- ja tõlgendusvigu 
täielikult välistada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*,,Üldine inimõpetus kui pedagoogika põhialus.” 
**,,Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktilisi nõuandeid.” 
***Sisaldub käesolevas väljaandes. 
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ESIMENE SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 21. august 1919 

 
 
Mu armsad sõbrad, pärastlõunal tahan vabal moel kõneleda sellest, mis saab teie 
õpetusülesandeks, kooli ülesehitusest, õpetuse korrast ja sarnasest. Esimestel päevadel 
tegeleme põhiliselt sellega, kuidas me laste ette astume. 
 Laste ette astudes näeme peagi, et lapsed on erinevat laadi ja hoolimata sellest, et me 
neid kõiki korraga õpetame, tuleb silmas pidada laste erinevat loomust. Kõigepealt tahame, 
sõltumatult kõigest muust, tuua teadvusesse ideaalina hädavajalik. Me ei pea tingimata selle 
peale mõtlema, et klassid on ületäidetud, sest õige õpetaja saab ka ületäidetud klassidega 
hakkama. Arvestama peab inimolevuste, laste mitmekesisust.  
 Seda mitmekesisust saab taandada neljale põhitüübile ja õpetaja peaülesanne on neid 
nelja põhitüüpi, mida nimetatakse temperamentideks, tõesti tunda. Ammusest ajast eristatakse 
sangviinilist, melanhoolset, flegmaatilist ja koleerilist temperamendi põhitüüpi. Me võime 
alati leida, et iga lapse iseloomu saab jagada ühte nendest temperamenditüüpidest. Kõigepealt 
tuleb omandada võime neid erinevaid tüüpe eristada, sügavamast antroposoofilisest 
seisukohast lähtudes näiteks tõesti eristada sangviinilist ja flegmaatilist temperamenti. 
 Vaimuteaduslikus mõttes liigendame inimolevuse minaks, astraalkehaks, eeterkehaks 
ja füüsiliseks kehaks. Ideaalinimese puhul valitseks nüüd muidugi kosmilise korra poolt 
etteantud harmoonia nende inimolevuse nelja liikme vahel. Aga tegelikult pole see ühegi 
inimolevusega nii. Ja juba sellest võib näha, et inimolevus pole õieti valmis lõpetatud olevus 
nõnda, nagu ta füüsilisele plaanile tuleb, vaid et õpetus ja kasvatus on selle teenistuses, et teha 
inimesest täielik inimene. Iga inimese puhul valitseb üks neljast elemendist ning kasvatuse ja 
õpetuse tulemus peab olema harmoonia loomine nelja olemusliikme vahel.  
 Kui on valdav eriti mina, see tähendab, kui lapsel areneb mina juba liiga tugevalt, siis 
astub meile vastu melanhoolse temperamendiga laps. Seda tõsiasja ei tunta kergesti ära, kuna 
melanhoolseid lapsi koheldakse eelistatud olevustena. Õieti põhineb lapse melanhoolne 
temperament mina valitsemises esimestel eluaastatel.  
 Kui ülekaalus on astraalkeha, siis astub meile vastu koleeriline temperament.  
 Domineerib eeterkeha, siis astub meile vastu sangviiniline temperament. 
 Domineerib füüsiline keha, siis tuleb meile vastu flegmaatiline temperament.  
 Need asjad liigenduvad hilisemas vanuses natuke teisiti. Seega leiate loengus, mille 
olen seoses temperamentidega pidanud,* väikese erinevuse. Selles loengus on räägitud 
temperamentidest seoses täiskasvanud inimese nelja liikmega. Aga lapse puhul jõuame 
kindlasti õigele otsusele, kui me liigendatust sellisel viisil vaatleme.  
 Nüüd peame teatud määral seda teadmist taustal hoidma ja püüdma lapse välise 
loomuse järgi jõuda temperamendi põhialuseni. 
 Kui laps huvitub kõigest ainult korraks, tõmbab oma huvi ruttu tagasi, siis peame teda 
nimetama sangviiniliseks. See tuleb kindlasti orientiiriks võtta, isegi kui meil tuleb palju lapsi 
kasvatada, et konstateerida, millised lapsed välistest asjadest kiiresti huvituvad ja kiiresti huvi 
kaotavad. Neil on sangviiniline temperament. 
 Siis peaksime täpselt teadma, millised lapsed kalduvad seesmiselt mõtisklema ja 
mõtteid mõlgutama; need on melanhoolsed lapsed. Välisilma muljeid ei jõua nendeni kergelt. 
Nad mõtisklevad vaikselt endas, aga meil pole kunagi muljet, et nad on sisemiselt 
tegevusetud. Meil on mulje, et nad on sisemiselt tegevuses. 
 Kui meil on teine mulje, et lapsed on sisemiselt tegevusetud, et nad on vajunud 
iseendasse ja ei ilmuta isegi kaastunnet väljapoole, siis on meil tegemist flegmaatiliste lastega. 
 Lapsed, kes oma tahet ühtlaadi mürgeldamisega väljendavad, on koleerilised lapsed.  
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 Loomulikult on veel palju omadusi, milles ilmnevad need neli temperamenditüüpi. 
Tingimata on aga vaja oma õpetamise esimestel kuudel hinnata lapsi nende nelja omaduse 
järgi, et me õpime neid tüüpe laste juures tundma. Selle abil tuleb jagada klass nelja ossa, 
nelja gruppi. Oleks soovitav pikapeale võtta ette laste ümberistumine. Kui meil on mõlemast 
soost lapsi, siis saame kaheksa gruppi. Me jagame poisid omaette ja tüdrukud omaette neljaks 
grupiks, koleeriliseks, sangviiniliseks, flegmaatiliseks ja melanhoolseks grupiks.  
  Sellel on teatud kindel eesmärk. Me õpetame; ja õpetamise ajal käsitleme erinevaid 
asju, meil tuleb rääkida, näidata erinevaid asju ja meil tuleb õpetajatena teadvusesse tõsta, et 
see, kui me midagi näitame, mida peab vaatama, on midagi muud, kui avaldame mingit 
arvamust selle kohta. Arvamust avaldades pöördume midagi näidates teise grupi poole. Kui 
meil on midagi näidata, mis peab mõjuma meeltele, siis pöördume erilise tähelepanuga 
sangviinikute grupi poole. Kui me peegeldame midagi selle kohta, mida vaadeldi, siis 
pöördume melanhoolikute grupi poole. Täpsemaid juhiseid annan edaspidi. Aga tingimata on 
vaja omandada oskus erinevaid joonistusi ja selgitusi ikka teistele gruppidele suunata. Seeläbi 
asendab üks seda, mis teisel puudub. Melanhoolsetele lastele tuleb midagi näidata, mille 
kohta nad oskavad midagi mõtelda; sangviinikutele midagi, mida nad oskavad vaadelda. 
Seeläbi täiendavad mõlemad grupid teineteist, nad õpivad teineteiselt, suunavad oma huvi 
teineteisele.  
 Te peate olema iseendaga kannatlikud, sest lastemaailma selline käsitamine peab 
saama harjumuseks. See peab olema tundes, millise grupi poole tuleb pöörduda, seda tuleb 
teha teatud määral iseenesest. Kui see teadlikult ette võetakse, kaotaks see loomulikkuse. 
Niisiis taolist erinevate temperamentide käsitamist peaksime arvestama üht laadi 
õpetamisharjumusena.  
 
 Nüüd ei tohiks te ettevalmistuses ülemäära kiirustada, vaid koguma jõudu töö jaoks. 
Seega ma ei arva, et peaksite seda vähest aega, mis teile jääb, kasutama suure välise töö jaoks. 
Siiski saab aga asju ainult siis seesmiseks omanduseks teha, kui neid hingeliselt läbi 
töötatakse. Seega on meie ülesanne seoses õpetaja suhtega laste temperamendikalduvustesse 
tõesti asjakohaselt talitada. Me tahame õpetajad nii jagada, et ma palun ühel grupil tegeleda 
sangviinilise temperamendiga, teisel flegmaatilise, kolmandal melanhoolse ja neljandal 
koleerilise temperamendiga.  
 Ma palun, et mõtleksite kahe küsimuse üle: kuidas väljendub lapses temperament, 
mida ma just äsja nimetasin, üks igale grupile. Siis võiksite homme vabas vormis käsitleda 
esiteks seda, kuidas te kujutate ette vastava temperamendi väljendumist lapses. Ja teiseks, 
kuidas tuleks selle temperamendiga ümber käia. 
 Selle ,,ümberkäimise” kohta tahaks ma veel üht-teist öelda. Te võite juba aastate eest 
peetud loengust näha, et kõige halvem meetod mingist temperamendist jagusaamiseks on, kui 
püütakse arendatakse lapses vastupidiseid omadusi. Oletagem, et meil on sangviiniline laps. 
Kui me tahame teda nii dresseerida, et temast need omadused välja ajada, siis toimime temaga 
halvasti. Siin on tegemist sellega, et me just tema temperamenti sisse läheme, talle vastu 
tuleme, et me sangviinilise lapse puhul võimalikult palju tema tähelepanu erinevatele asjadele 
juhime, et laseme tal tundelaadselt tegeleda ja seeläbi tuleme teatud määral temas olevale 
kalduvusele vastu. Selle tulemusel temasse kätketud kalduvus nõrgeneb ja harmoniseerub 
teiste temperamentidega. 
 Edasi koleerilise lapse puhul ei peaks me püüdma teda müramast takistada, vaid tema 
möllavate omadustega sellisel viisil ümber käia, et me mõjume lapsele väljastpoolt õigel 
viisil. Muidugi on nüüd raske lasta lapsel alati lõpuni möllata. 
 Flegmaatilise ja koleerilise lapse vahel on selge erinevus. Flegmaatiline laps on 
osavõtmatu ja sisemiselt pole ta eriti tegevuses. Nüüd püüdke teie õpetajatena äratada oma 
sisemuses suurt osavõtlikkust sellise lapse jaoks, et huvituda lapse igast liigutusest. Võimalusi 
selleks on alati. Kui leitakse ligipääs tema osavõtmatusele, siis võib flegmaatiline laps 
muutuda väga huvitavaks. Kuid ärge seda huvi välja näidake, vaid püüdke näida osavõtmatu. 
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Püüdke oma olemus kahestada. Sisemiselt olge väga osavõtlikud, väliselt olge nii, et ta näeb 
oma olemuse peegeldust. Siis saate kasvatuslikult mõjuda.  
 Seevastu koleerilise lapse puhul püüdke sisemiselt jääda osavõtmatuks, 
külmavereliselt vaadata, kui ta mürgeldab. Kui ta näiteks tindipoti maha viskab, püüdke olla 
selle märatsemise suhtes väliselt nii flegmaatiline, nii rahulik kui võimalik, mitte millestki end 
liigutada lasta! Ja püüdke seevastu väliselt võimalikult palju sellest asjast osavõtlikult lapsega 
rääkida, aga mitte vahetult selle järel! Olge väliselt võimalikult rahulik ja öelge võimalikult 
rahulikult: sa viskasid nüüd tindipoti maha. Järgmisel päeval, kui laps ise on rahulik, rääkige 
temaga osavõtlikult asjast. Rääkige sellest, mida ta tegi, ilmutage suurimat osavõtlikust. 
Sundige last oma mälus kogu sündmust kordama, uuesti läbi võtma. Arutage rahulikult 
protsesse, kuidas ta tindipoti maha viskas, puruks lõi. Sellisel viisil võib märatseva lapsega 
väga palju saavutada. Teistsugusel viisil ei saa tema märatsemisega võidelda. 
 See võib teid juhatada teele, et proovida ise neid küsimusi homme käsitleda. Me 
käsitleme neid nii, et igaüks teist saaks ette kanda selle, mis tal ette kanda on. Tehke endale 
lühidalt märkmeid selle kohta, mida te välja mõtlesite ja neist räägime siis homme. 
 Selliste ja sarnast laadi kõneluste jaoks peab õpetajatel alati aega jääma. Sellised 
kõnelused, mis kannavad enam vabariiklikku iseloomu, peavad asendama diktaatorlikku 
juhtimist, nagu see toimub rektoraadis, nii et tegelikult iga üksik õpetaja võtab osa teiste 
olukordadest ja huvidest. Sellega tahame homme kohe alustada ühtlaadi dispuudiga. Alusena 
annan teile ühe skeemi, mille järgi te saate töötada. 
 Kui inimene ennast väljendab, siis võite eristada kogu tema hingelaadi järgi, kas ta 
midagi väga tugevalt märkab või mitte; kas ta kogeb tugevalt väliseid asju või kogeb tugevalt 
oma sisemisi olukordi. 
 Siis saame eristada muutumist, kas jäädakse tugevalt ühe asja juurde ja muututakse 
vähe või jäädakse nõrgemalt asja juurde ja muututakse väga palju. Seeläbi eristuvad 
temperamendid.  

Seda silmas pidades leiate skeemis samaaegselt teatud vihjeid. Teineteise kõrval on 
tihti sangviiniline ja flegmaatiline temperament ja nii on nad skeemis. Kunagi ei lähe 
flegmaatiline temperament kergelt üle koleeriliseks. Nad on erinevad nagu põhja- ja 
lõunapoolus. Samamoodi on teineteise vastas melanhoolne ja sangviiniline temperament. Nad 
käituvad polaarselt vastupidi. Kõrvutiasetsevad temperamendid lähevad teineteisesse üle, nad 
sulavad. Seevastu on hea gruppide jagamist nii rakendada: kui te panete kokku flegmaatilise 
grupi, on hea panna polaarselt nende vastu koleeriline grupp ja nende vahele melanhoolne ja 
sangviiniline. 
 
 
 

 
vähe erutuvust, 
palju tugevust 
melanhoolsel 
temperamendil 

 
 
 
 
 
 

 
palju erutuvust, 
vähe tugevust 
sangviinilisel 
temperamendil 

 
 

tugevus ja erutuvus 
kõige väiksem 
flegmaatilisel 
temperamendil

tugevus ja erutuvus 
kõige suurem 
koleerilisel 
temperamendil
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 Kõik need asjad taanduvad täna hommikul räägitule.* Sisemusel, hingelisel on just 
suurim tähendus lapsega koosolemise puhul. Last õpetatakse ja kasvatatakse hingelt hingele. 
Ja nii mõjub koleerilisele lapsele väga palju, kui te jääte osavõtmatuks, flegmaatilisele lapsele, 
kui teil on sisemine osavõtlikkus. Nii mõjute omaenese sisemise hingemeeleolu kaudu 
ülemeeleliselt lapsele kasvatavalt. Kasvatamine toimub läbi selle, kes te olete, see tähendab 
praegusel juhul, kelleks te end teete lasteparve keskel. Seda ei tohi te õieti kunagi arvestamata 
jätta.  
 Samamoodi mõjuvad ka lapsed üksteisele. Ja see on omapärane: kui lapsed jaotatakse 
samade temperamendikalduvuste järgi nelja gruppi ja sarnased pannakse teineteise kõrvale 
istuma, siis ei mõju need kalduvused teineteisele tugevdavalt, vaid tühistavalt. Näiteks grupp 
sangviinilisi lapsi ei tugevda üksteise kalduvusi, vaid nad lihvivad need vastastikku ära. Kui 
siis õppetunnis pöördutakse koleerikute poole, siis saavad sellest midagi sangviinikud ja 
vastupidi.* Te peate õpetajana oma hingemeeleolul laskma lapsele mõjuda, samal ajal kui 
lapsed sarnase loomuga temperamendi-hingemeeleolud üksteisel maha lihvivad. Omavaheline 
lobisemine tähendab seesmist kalduvust end sisemiselt maha lihvida, ka lobisemine 
vahetundides. Koleerikud lobisevad üksteisega vähem kui siis, kui nad istuksid kellegi teise 
kõrval. Me ei tohi asju väliselt vaadelda ja otsustada. 
 
 Nüüd tahan ma teie tähelepanu kohe algusest peale juhtida sellele, et me peame suurt 
rõhku panema õpetuse võimalikult kontsentreeritult kujundamisele. Kui seda ei tehta, pole 
võimalik kõiki neid asju arvestada, millest ma just rääkisin, nimelt temperamente. Seega pole 
meil seda, mida nimetatakse tunniplaaniks. Selles suhtes hakkame niisiis töötama vastupidises 
suunas moodsa materialistliku kasvatuse ideaalile. Baselis räägitakse näiteks neljakümne 
minuti tööst. Ja sellele järgneb kohe jälle midagi muud. See ei tähenda muud, kui et kõik selle 
neljakümne minuti jooksul toimunul lastakse otsekohe jälle haihtuda ja hingedes tekitatakse 
hirmsat segadust. 
 Meil tuleb täpselt järgi mõelda, milline õppeaine vastab lapse vanuseastmele ja siis 
tegeleme selle õppeainega, näiteks lugemisega, teatud aja jooksul. See tähendab, et lapsel on 
ennelõunasel tunnil lugemine kuus kuni kaheksa nädalat, siis tuleb selle asemele kirjutamine, 
siis arvutamine, nii et laps teatud aja jooksul kontsentreerub ühele õppeainele. Nii et, kui ma 
seda skemaatiliselt kujutaks, seisneks meie õpetus selles, et me alustame hommikul 
võimalikult vara (ainult võimaluse korral, sest ette tulevad kõiksugu muudatused*) 
lugemisega, nii et me mõned nädalad loeme, siis kirjutame, siis arvutame.  
 Sellele päris õpetusele järgneb see, mida saab teha jutustamise vormis. Esimesel 
kooliaastal jutustame põhiliselt muinasjutte. Teises klassis püüame jutustavas vormis esitada 
loomade elu-olu. Me läheme valmide juurest üle tegelikkuse juurde, kuidas loomad üksteise 
suhtes käituvad. Aga õpetus kujundatakse nii, et lapse tähelepanu on mõned nädalad 
kontsentreeritud ühele asjale. Kooliaasta lõpul võtame ette õpitu kordamise, kus 
värskendatakse õppeaasta jooksul õpitut. Eraldi ja pidevalt tegeleme ainult kõige kunstilisega. 
Pealelõunal või võimaluse korral ennelõunal peab arendama kunstilist kui erilist tahte 
arendamist.  
 Ideaalile vastaks see, et kontsentreeritud õpetus, kus lapsel tuleb õieti pead pingutada, 
ei kestaks päevas üldse rohkem kui poolteist tundi. Siis võime veel pool tundi muinasjuttu 
jutustada. Lisaks sellele jääb siis ikka veel võimalus sellesse pooleteise tundi liigendada 
kunstilist. Ja kuni umbes kaheteistkümnenda eluaastani poleks lapsed koolis rohkem kui kolm 
ja poolt tundi päevas. Sellest kolmest ja poolest tunnist võtame selle vähese, mis on vajalik 
religiooniõpetuse jaoks, ja nii on meil juba ka võimalik lapsi õpetada vaheldumisi. 
 Kui meil on mõnes klassis palju lapsi, siis võiksime selle nii korraldada, et meil on üks 
grupp seitsmest kümneni ja teine grupp lapsi veerand üheteistkümnest veerand kaheni, nii et 
saaksime sellisel viisil ühe klassiruumiga hakkama. 
         See oleks ideaal, et me ei annaks ühelegi lapsele kauem tegevust kui kolmeks ja pooleks 
tunniks. Siis on meil alati lapsed värsked ja me peame ainult välja mõtlema, mida lapsed 
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teevad suures aias* ajal, kui tunde pole. Nad võivad suvel õues mängida; aga talvel on 
võimlemissaalis neile raske tegevust anda. Peab sisse seadma ühe tunni võimlemist ja ühe 
tunni eurütmiat nädalas. Oleks hea, kui seal võiksid olla lapsed, kel pole tundi, et nad saaksid 
seal mängida või teha muud sarnast. Ma arvan, et pole suurt erinevust, kas me alustame 
õppetundi kohe hommikul või hiljem, nii et me võime nad hästi kahte gruppi jagada. 
 
 Nüüd on teil ülesanne kõiksugu asjadega tegeleda. Oma dispuudiga jõuame aegamisi 
töö liigendamiseni. Aga ma arvan, et oleks hea, kui te mõtlete, milles peaks seisnema see, 
mida te nii-öelda jutustamistunnis lastega tegelete. Päris õppetunnid tulenevad siis meie 
üldistest pedagoogilistest vaatekohtadest. Aga te peate omandama jutustamisaine, mida teil 
tuleb siis kogu kooliaja jooksul seitsmendast neljateistkümnenda eluaastani lastele jutustavas 
vormis esitada. 
 Esimestel kooliaastatel on tingimata vaja omada teatud muinasjuttude varamut. Siis 
peate järgneval ajal ette kandma lugusid loomamaailmast seoses valmidega. Siis piiblilugu 
üldise ajaloona väljaspool religiooniõpetust. Siis stseenid vanaajast, stseenid keskajast ja 
uusajast. Siis peate olema võimelised jutustama rahvahõimudest, kuidas rahvahõimud on 
rohkem loodusega seotud. Siis rahvaste omavahelised seosed, hindud, hiinlased, 
ameeriklased, mis on nende omapärad ja nii edasi, see tähendab rahvaste tundmine. See on 
kaasajast tulenev eriline vajadus. 
 Ma tahtsin täna esitada need erilised ülesanded. Siis näete, kuidas me neid 
seminaritunde kasutame. Täna on kõik alles tee rajamine. 
 
 
 
Kõnelemise ajal oli Rudolf Steiner kirjutanud tahvlile järgmise ülevaate: 
 

1. teatud muinasjutuvaramu 
2. lood loomamaailmast seoses valmiga 
3. piiblilugu üldise ajaloo osana (Vana Testament) 
4. stseenid vanaajast 
5. stseenid keskajast 
6. stseenis uusajast 
7. jutustused rahvahõimudest 
8. rahvaste tundmaõppimine 

 
 
 
 
 
 
 
Küsimustele vastamine 
 
Küsitakse piltide kohta häälikute ja tähtede jaoks nagu forell (Fisch) F-i jaoks, millest oli juttu metoodilis-
didaktilise kursuse esimeses loengus: 
 Rudolf Steiner: Selliseid asju, selliseid pilte peab ise leidma. Ei pea otsima ajalooliselt 
õiget. Tuleb lasta valitseda vabal, juhitud fantaasial ja usaldama seda, mida ise leitakse; ka 
teovormide jaoks, näiteks S. Mida teie ise välja töötate! 
 
 L. küsib ladina kirja kohta. 
 Rudolf Steiner: Jah, ladina kiri on lähtepunkt, kuna ta sisaldab iseloomulikke vorme. 
Ja alles siis, kui on vajalik, minnakse üle saksa, gooti kirja juurde, mis peaks õieti täiesti 
kaduma. 
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 O. küsib melanhoolse lapse kohtlemise kohta. 
 Rudolf Steiner: Õpetaja seisab melanhoolse lapse suhtes nii: melanhoolne kalduvus 
põhineb sellel, et inimese vaimne-hingeline ei haara täielikult ainevahetust. Närvi-meelte-
inimene on inimesel kõige vähem vaimne, see on füüsiline inimene. Kõige vähem füüsiline 
on ainevahetus-inimene. Vaimne inimene peitub kõige enam ainevahetusorganismis, on seal 
aga kõige vähem end realiseerinud.* Ainevahetusorganismi peab kõige rohkem töötlema. Kui 
ainevahetusorganism tekitab liiga palju vaevusi, siis ilmutub mõtete mõlgutamises sisemine 
suremine vaimu suhtes. 
 Melanhoolse lapse ligiduses peaksime õpetajatena äratama võimalikult palju nähtavat 
huvi teda ümbritsevate väliste asjade suhtes, peaksime olema võimalikult sangviinikud ja 
peaksime välismaailma kirjeldama. Sangviinilise lapsega käitume tõsiselt, anname talle 
sisemise tõsidusega põhjalikke, pikki välismaailma kirjeldusi. 
 Vaim on inimeses kõige enam tunginud närvi-meelte-inimesse, kõige vähem 
ainevahetus-inimesse; seal on tal kõige tugevam tung end teostada. 
 
 Küsitakse õpikute kohta. 
 Rudolf Steiner: Peab vaatama kõige kasutatavamaid. Kui me ilma raamatuteta 
hakkama saame, seda parem. Kui lapsed ei pea tegema eksameid, siis pole õpikuid vaja. 
Austrias tuleks lapsed viia üldiste eksamiteni. Me peaksime kindlaks tegema, kuidas 
soovitakse tõestada õppesihtide saavutamine. Ideaal oleks, kui eksameid üldse ei oleks. 
Koolieksamid on kompromiss ametiga.* Laste oskusi peab teadma ilma eksamiteta. Eksamite 
kartus enne suguküpsust on väga ohtlik inimese kogu füsioloogilisele struktuurile. See mõjub 
nii, et ta mõjub inimese füsioloogilis-psühholoogilisele konstitutsioonile. Kõige parem oleks 
kaotada kogu eksamite süsteem. Lapsed muutuksid palju teravmeelsemateks.  
 
 Temperament tasandub; kümnenda eluaasta paiku temperamentide erinevused 
ületatakse. 
 Poisse ja tüdrukuid ei peaks eraldama. Me eraldame nad ainult avaliku arvamuse tõttu. 
Kujunevad armuvahekorrad; sellepärast ei peaks ärrituma, aga meile pannakse seda pahaks. 
Õpetus selle all ei kannata, kui õpetajal on autoriteeti. 
 
 Aineõpetajaid on meil vaja kunstide jaoks, mis mõjuvad tahtele, ka keelte jaoks, mida 
eriti õpetatakse. Kunstilised asjad kuuluvad aineõpetajaile. Klassiõpetaja peab põhiliselt 
mõjuma terviklikkuse õpetajana. Kogu oma õpetusega mõjub ta eriti intellektile ja tundele. 
Tahet mõjutavad kunstid: võimlemine, eurütmia, joonistamine, maalimine. 
 Õpetaja läheb õpilastega edasi kuni lõpuni. Viimase klassi õpetaja saab jälle esimese 
klassi õpetajaks. 
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TEINE SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 22. august 1919 

 
 
L. kõneleb küsimustest: esiteks, kuidas väljendub sangviiniline temperament lapses ja teiseks, kuidas teda 
kohelda. 
 
 Rudolf Steiner: Siin algab individualiseerimine. Ütlesime, et võime jaotada lapsed 
temperamentide järgi. Meil tuleb ju lastele üldiselt üheskoos joonistamist õpetada, kuid me 
võime üksikutes gruppides natuke individualiseerida. Nüüd oleks küsimus selles, kuidas 
joonistamisõpetuses individualiseerite. Matkimist peab üldse vähem arendama. Joonistamises 
tuleb püüda äratada sisemist vormitunnet. Ja selles saab siis individualiseerida. Võib eristada, 
kas antakse enam lihtsaid, ülevaatlikke vorme või rohkemate detailidega vorme. 
Komplitseeritud, rohkete detailidega vorme tuleks anda sangviinilise temperamendiga lapsele. 
Temperament määrab rohkem viisi, kuidas ühte või teist õpetatakse. 
 
 E. räägib samal teemal. 
 
 Rudolf Steiner: Eks ole, selliste asjade puhul peab olema alati täiesti selge, et 
kohtlemine ei pea olema ühesugune. Loomulikult võib üks teha midagi, mis on  sellisel puhul 
väga hea ja teine võib teha midagi muud, mis on ka hea. Niisiis ei pea taotlema pedantlikku 
ühemõttelisust, küll aga peab kinni hoidma teatud suurtest juhtmõtetest, mis tuleb seesmiselt 
läbistada.  
 Küsimus, kas sangviinilist last on kerge või raske kohelda, on juba üsna oluline. Selle 
kohta tuleb juba luua oma seisukoht, ja näiteks endale selgeks teha järgmist. Võib juhtuda, et 
sangviinilisele lapsele tuleb midagi õpetada, selgitada. Laps võtab küll asja vastu, kuid mõne 
aja pärast märgatakse, et ta pole üldse asjaga kaasas, vaid ta tähelepanu on kusagil mujal. See 
mõjub lapse edasijõudmisele. Mida te teeksite, kui te märkate koolis hobusest rääkides, et 
mõne aja pärast on sangviiniline laps asjast väga kaugel ja on oma tähelepanu pööranud 
hoopis teisele asjale, nii et kogu jutt on läinud tema kõrvust mööda? Mida te sellise lapsega 
teeksite? 
 Palju sõltub ju sellest, kui palju sellisel puhul saab individualiseerida või mitte. Kui on 
palju lapsi, siis pole mitmeid abinõusid lihtne läbi viia. Kui on hulk lapsi, on sangviinilised 
lapsed ju ühes grupis koos. Siis tuleb sangviinilistele lastele mõjuda eeskujulikult 
melanhoolsete laste kaudu. Kui sangviinikute grupis pole midagi õige, tuleb pöörduda 
melanhoolikute grupi poole ja lasta mõjule tulla sellel temperamendil, et mõjuda 
tasakaalustavalt! Just paljude laste õpetamisel tuleb seda eriti silmas pidada. Siin on tähtis 
mitte üksnes iseenda tõsiduse ja rahu omamine, vaid et melanhoolsete laste tõsidus ja rahu 
lastakse vaheldumisi mõjuda sangviinilise grupiga.  
 Oletagem, te räägite hobustest. Te näete, et üks sangviiniline laps pole asjaga ammu 
kaasas. Nüüd proovige seda konstateerida niiviisi, et te selle lapse käest midagi küsite. Tehke 
seda siis, kui tõesti laps asja juures ei püsi. Kui olete varem rääkinud riietekapist ja nüüd juba 
ammu hobusest, siis nüüd püüdke melanhoolikute grupis konstateerida tõsiasja, et mõni  laps 
mõtleb ikka veel riietekapi peale. Konstateerige seda: ,,Vaata, sa oled ammu juba hobuse 
unustanud, sinu sõber pole aga veel riietekapi juurest ära tulnud!” 

Taolised tõsiasjad mõjuvad tugevalt. Sellisel viisil tasakaalustavad lapsed üksteist. 
Sellisel laste enesevaatamisel on tugev mõju. Alateadlikul hingel on tugev tunne, et sotsiaalne 
elu ei lähe edasi üksteisega mitte-kaasatulemise puhul. Seda hinges olevat alateadlikku tuleb 
hästi kasutada, siis võib koguni suure hulga laste korraga õpetamine olla eriti hea vahend 
edasijõudmiseks, kui laste omadusi omavahel tasakaalustatakse. Kontrastide näitamiseks peab 
olema kerge käsi ja huumorimeel, nii et lapsed näevad: kunagi ei ärrituta, ei kanta ka vimma, 
vaid asju käsitletakse nii, et te näitate iseennast.  
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 T. räägib flegmaatilisest lapsest. 
 
 Rudolf Steiner: Mida te teeksite, kui flegmaatiline laps endast üldse välja ei tule ja teid 
meeleheitele viib? 
 
 U. kõneleb temperamentide kohtlemisest lähtudes muusikalisest seisukohast ja seoses piiblilooga. 
 

Flegmaatik Sangviinik Koleerik Melanhoolik 
Harmoonium ja klaver Puhkpillid Löökriistad Keelpillid 

Harmoonia Meloodia Rütm Kontrapunkt (mida 
tuleb enam 

intellektuaalselt 
käsitleda) 

Koorilaul Kogu orkester Sooloinstrumendid Soololaul 
Seoses piiblilooga:    

Matteuse evangeelium 
(mitmekesisus) 

Luukase evangeelium 
(tunnete sügavus) 

Markuse evangeelium 
(jõud) 

Johannese evangeelium 
(vaimne süvenemine) 

 
 Rudolf Steiner: Palju on õiget, nimelt ka seos instrumentidega ja muusikalise õpetuse 
valikuga. Sama hea on melanhoolikute soololaulu ja sangviinikute kogu orkestri, polaarsus, 
samuti flegmaatikute koorilaul. Asjad on väga head, ka evangelistid on väga head. Aga nelja 
kunsti saab vähem temperamentide vahel jagada, kuna igale temperamendile saab 
tasakaalustavalt mõjuda just kunstide mitmekesisusega. Üksikus kunstis on see 
põhimõtteliselt õige, aga ma ei jagaks kunste tervikuna. Seoses muusikaga on see õige. Kui 
teil on näiteks flegmaatikud, võite neile vastavalt olukorrale mõjuda väga hästi tantsimise või 
maalimisega. Siin ei tahaks ma loobuda mõjutamisest erinevate kunstide läbi. Igas kunstis on 
võimalik kunsti suundi ja tegevusalasid jagada temperamentide vahel. Poleks hea 
temperamentidele liiga palju järele anda, samas on siiski vajalik kõik nii ette valmistada, nagu 
see iga lapse jaoks õige on. 
 
 O. kõneleb flegmaatilisest temperamendist ja ütleb, et laps istub avatud suuga. 
 
 Rudolf Steiner: Te eksite. Flegmaatiline laps ei istu lahtise suuga, vaid kinnise suuga, 
aga rippuvate huultega. Mõnikord võib sellise viitega naelapea pihta tabada. Seda puudutada 
oli väga hea. Reeglina aga see nii pole; flegmaatiline laps ei istu avatud suuga, vaid vastupidi. 
See viib tagasi küsimuse juurde: kuidas tuleb flegmaatilise lapsega ümber käia, kui ta teid 
meeleheitele viib.  
 Ideaalseim, mida teha võiks, oleks paluda lapse ema, et ta ärataks lapse vähemalt tund 
aega harjumuspärasest varem ja sellel ajal, mis temalt õieti ära võetakse (see pole paha, kuna 
ta magab palju kauem, kui vaja), lasta tal teha kõike võimalikku. Ajast, mil ta üles äratati, 
kuni ajani, mil ta oli harjunud ärkama, tegeldakse temaga; see oleks ideaalne ravi. Sellisel 
viisil võetaks palju tema flegmast ära. Seda ei saa reeglina teha, kuna vanemad pole sellega 
nõus, aga sellega saaks palju ära teha. 
 Järgnevat saab teha aseainena, mis aga võib aidata: kui grupp istub seal − avatud 
suuga nad ei istu − ja te lähete mööda ja lähete tihti mööda, võiksite teha midagi taolist. (dr. 
Steiner lööb võtmekimbuga lauale), misläbi tekitate laste äratamiseks šoki, kusjuures lapsed 
avavad siis oma kinnised suud. Momendil, kui te olete neid šokeerinud, püüdke nendega viie 
minuti jooksul tegeleda. Nad tuleb välise abinõuga nende letargiast välja tuua. Alateadvusesse 
mõjumise abil võideldakse eeterkeha ja füüsilise keha seotuse vastu. Ikka jälle tuleb leida 
teistsugune vahend nende šokeerimiseks ja nende rippuvate huultega suud lähevad lahti. 
Niisiis esile kutsuda seda, mida nad meelsasti ei tee. Seega tuleb seda küsimust nõnda 
käsitleda, kui lapsed meeleheitele viivad. Kui seda kannatlikult jätkatakse ja tõesti 
flegmaatilist gruppi ikka sellisel viisil üles raputatakse, siis saavutatakse üsna palju.  
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 T.: Kas poleks võimalik lasta flegmaatilistel lastel varem kooli tulla? 
 
 Rudolf Steiner: Jah, kui seda tehtaks ja saaks ka lapsi teatud müraga äratada, see oleks 
loomulikult väga hea. Hea oleks ka järjestada flegmaatiline grupp  kõige varasemate 
koolitulijate hulka. Flegmaatikute puhul on tähtis, et kasutada nende tähelepanu lähtudes 
muudetud hingeolukorrast. 
 
 Puudutatakse laste toitumise küsimust seoses erinevate temperamentidega. 
 
 Rudolf Steiner: Üleüldse tuleb tähele panna, et põhiline seedimisaeg poleks samas 
kooliaeg, aga väiksematel einetel pole erilist tähendust. Vastupidi, kui lapsed on hommikust 
söönud, panevad nad paremini tähele, kui tühja kõhuga. Kui neid üle toidetakse, mida tuleb 
flegmaatiliste laste puhul eriti tähele panna, siis ei saa neile üldse midagi õpetada. 
Sangviinilistele lastele ei tohiks anda liiga palju kala, flegmaatilistele mitte liiga palju mune. 
Seevastu võivad melanhoolsed lapsed saada hästi segatud toitu, aga mitte liiga palju juurikaid 
ja kapsast. Melanhoolsete laste puhul on toit väga individuaalne, siin peab tähele panema. 
Sangviiniliste ja flegmaatiliste laste puhul võib juba üldistada.  
 
 Järgnevad D. mõttearendused melanhoolse temperamendiga laste kohta.  
 
 Rudolf Steiner: Jah, see oli väga kena. Õpetuse juures tuleb aga veel silmas pidada, et 
melanhoolsed lapsed jäävad kergesti maha, et nad ei tule kergesti kaasa. Seda palun teil veel 
arvestada. 
 

A. kõneleb samal teemal. 
 

 Rudolf Steiner: Palun eriti arvestada, et melanhoolset temperamenti on väga raske 
kohelda, kui ei peeta silmas seda, et melanhoolik elab omapärases enesepettuses. Ta arvab, et 
elamused, mis tal on, tabavad ainult teda. Silmapilgul, kus talle õpetatakse, et ka teistel 
inimestel on sellised ja sarnased elamused, on tema jaoks ühtlaadi ravi, kuna ta märkab, et ta 
pole üksi selline huvitav individuaalsus, nagu ta usub. Ta on illusiooni kütkes, et ta on täiesti 
välja valitud, nii nagu ta just on. Kui lastakse tal hästi märgata: „Sa pole mingi eriline poiss, 
sinusuguseid on palju, kes seda või teist läbi elavad”, siis mõjutab see väga tugevalt 
melanhooliasse viivaid impulsse. Seepärast on hea temaga eriti käsitleda suurte isiksuste 
biograafiaid. Ta tunneb vähem huvi välise looduse vastu, aga enam üksikute isiksuste vastu. 
Teda oma melanhooliast väljatoomiseks peaks neid biograafiaid peab eriti kasutama. 
 
 Kaks õpetajat kõnelevad koleerilisest temperamendist. 
 Rudolf Steiner joonistab tahvlile järgmised figuurid:* 
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 Mis see on? See on samuti nelja temperamendi iseloomustamine. Melanhoolsed 
lapsed on reeglina sihvakad ja peenikesed; sangviinilised on normaalseimad; õlad on rohkem 
väljas flegmaatilistel lastel; allavajunud ehitusega, nii et pea peaaegu kehasse vajub, on 
koleerilised lapsed. 
 Michelangelo ja Beethoveni puhul on tegemist melanhoolse ja koleerilise 
temperamendi seguga. 
 Temperamentide puhul palun nüüd kindlasti arvestada, et me pole õpetajatena 
kindlasti mitte selleks seatud, et vastavaid temperamente „vigadena” võtta ja nendega 
võidelda. Me peame temperamendi ära tundma ja esitama küsimuse: kuidas tuleb meil teda 
kohelda, et jõuda temaga soovitava elusihini, nii et temperamendist tuleb välja parim ja et 
lapsed saavutavad temperamendi abil elu eesmärgi? Just koleerilise temperamendi puhul 
aitaks see ju väga vähe, kui me tahaksime seda välja ajada ja selle asemele midagi muud 
panna. Tegelikult tuleneb koleerikute elust ja kirest väga palju ja eriti maailma ajaloos oleks 
olnud väga palju teisiti, kui poleks olnud koleerikuid. Aga just lapse puhul tuleb vaadata, et 
hoolimata tema temperamendist jõutakse vastavate elusihtideni.  
 Koleerikute puhul tuleb silmas pidada võimalikult väljamõeldud situatsioone, 
kunstlikult loodud situatsioone, mis tuuakse lapse tähelepanu sfääri. Näiteks hullava lapse 
tähelepanu tuleks juhtida väljamõeldud situatsioonile ja seda väljamõeldud situatsiooni ise 
koleeriliselt käsitada. Näiteks ma jutustan noorele koleerikule metsikust poisist, keda ma 
kohtasin, kelle ma talle ette maalin nagu oleks see tegelikult. Siis jõuaksin ma ekstaasi, 
kirjeldaksin, kuidas ma temaga käituksin, mida ma temast arvaksin, nii et ta näeks koleerikut 
teises, väljamõeldud  inimeses, nii et ta näeb tegu. Seeläbi kogutakse temas jõudu, et ta võib 
ka teist inimest hästi mõista.  
 
 Rudolf Steineril palutakse rääkida stseenist Napoleoni ja tema sekretäri vahel. 
 
 Rudolf Steiner: Siin tuleks kõigepealt ehituskomisjonilt luba küsida! − Jutus 
ettemaalitud stseenis peaks kõnelev isik nõnda käituma, et koleerilisus seejuures välja tuleb. 
See kogub koleerikus alati jõudu, nii et siis võib teda edasi käsitleda. Ideaal oleks: koleerilises 
grupis ette maalida situatsioon, et sel viisil jällegi jõudu koguda. Siis säilib see jälle paar 
päeva. Lapsed saavad siis paar päeva takistamatult asju vastu võtta. Muidu tormitsevad nad 
seesmiselt asjade vastu, mida nad peaksid mõistma. 
 
 Nüüd tahaksin, et te proovite järgmist: sellest temperamentide käsitlemisest peaks 
midagi jääma ja ma paluksin preili B.-l teha vähemalt kuueleheküljelise kokkuvõtva ülevaate 
temperamentidest ja nende käsitlemisest, siin kõneldu põhjal. Seda ei pea juba homseks 
tegema. 
 Proua F.-l paluksin ette kujutada, et tal on ees kaks gruppi: sangviinilised ja 
melanhoolsed lapsed ja kuidas peaks vahelduma joonistustund lihtsate joonistusmotiividega, 
et kord oleks midagi sangviinikutele, kord melanhoolikutele.  
 Nüüd tahaksin ma peale selle veel paluda: härra T. võib teha sama asja joonistamisega 
flegmaatiliste ja koleeriliste laste jaoks, nii et te saaksite seda meile homme ette kanda, nii 
nagu olete sellest mõelnud.  
 Siis paluksin ma võib-olla preili A.-l, Preili D.-l ja härra R.-l käsitleda järgmist 
küsimust: kujutage ette, et peate üht ja sama muinasjuttu jutustama, kaks korda järjest, mitte 
täpselt samamoodi, vaid rüütate loo erinevatesse lausetesse jne. Esimene kord peate enam 
silmas sangviinilist last, teine kord enam melanhoolset last, nii et mõlemad saavad sellest 
midagi. 
 Siis paluksin härra M.-l ja härra L.-l võtta ette raske ülesanne, anda mõne looma või 
loomaliigi individuaalne kirjeldus ja see suunata kord koleerilise, teine kord flegmaatilise 
temperamendiga laste jaoks. 
 Härra O.-l, härra N.-l ja võib-olla aitab ka härra U. kaasa, teil paluksin lahendada 
ülesanne, kuidas arvestada nelja temperamenti arvutamisel, nimelt ainult arvutamisel. 
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 Eks ole, kui te nüüd juhite oma tähelepanu sellistele asjadele nagu temperamendid, et 
need seejärel klassis õpetamisel ära jagada, peate eelkõige arvestama, et inimene kui selline 
on alati arenev. Ja see on midagi, mida me oma kasvatusteadvuses peame pidevalt omandama, 
et inimene on pidevalt arenev, kes allub metamorfoosidele oma elu jooksul. Ja sama hästi 
nagu me tugevalt peame silmas üksikute laste temperamendikalduvusi, võime silmas pidada 
arenevat ja võime öelda: peaasjalikult on kõik lapsed sangviinikud, olgu nad siis ka üksikuna 
flegmaatilised või koleerilised. Kõik noorukid ja neiud on õieti koleerikud ja kui see nii pole, 
kui selleks vanuseks seda pole, siis pole see terve areng. Mehe- ja naiseeas on inimene 
melanhoolik. Ja raugaeas on ta flegmaatik.  
 See valgustab natuke situatsiooni seoses temperamentidega, sest siin näete midagi, mis 
on hädavajalik meie ajal silmas pidada. Kaasajal armastatakse luua tardunud, kindlalt 
defineeritud mõisteid. Tegelikult läheb kõik üksteisesse, nii et hetkel, kui öeldakse, et inimene 
koosneb pea-, rinna- ja jäsemeteinimesest, peab olema selge, et kõik läheb üksteisesse. 
Koleeriline laps on ainult põhiliselt koleeriline, sangviiniline laps on ainult põhiliselt 
sangviiniline jne. Võimalus olla täielikult koleeriline on alles nooruki ja neiueas. Mõned 
jäävad kogu eluks noorukiks, kuna nad säilitavad oma noorukiea kogu eluks. Nero ja 
Napoleon ei jõudnud üldse noorukieast välja. Sellest me näeme, kuidas asjad, mis õieti 
arenemisel vahetuvad, nihkuvad siiski vahetumisel teineteise sisse. 
 Millel põhineb luuletaja, üleüldse vaimne produktiivsus? Millel põhineb inimese 
luuletajaks saamine? Sellel, et säilitatakse teatud nooruki- ja lapseea omadused kogu eluks. 
Mida nooremaks on jäädud, seda enam on kalduvusi luulekunstile. See on koguni teatud 
mõttes inimese jaoks õnnetus, kui ei säilitata võimalust teatud noorusomadusi, teatud 
sangviinilisust kogu eluks alles hoida. Kasvataja jaoks on väga tähtis oskus tahtlikult 
sangviiniliseks muutuda. Erakordselt tähtis on seda kasvatajana silmas pidada, nii et 
arendatakse sellist lapse õnnelikku võimet kui midagi väga erilist. 
 Kõik produktiivsed omadused, kõik, millel põhineb sotsiaalse organismi vaimlis-
kultuurilise liikme edenemine, need on inimeste nooruslikud omadused, seda teevad 
inimesed, kes on säilitanud noorusliku temperamendi. 
 Kõik majanduslik põhineb vanaduseomaduste tungimisel inimesse, kui nad ka noored  
on. Sest kõik majanduslikud otsused põhinevad kogemusel. Majandust ei saa paremini 
mõjutada kui seeläbi, et inimesse tungivad teatud vanaduseomadused ja rauk on ju flegmaatik. 
Ärimehel läheb kõige paremini, kui ta on teistele omadustele lisanud teatud flegmaatilisuse, 
mis on õieti juba raugalik. Paljude äriinimeste saladus on selles, et nad on muidu väga head 
ärimehed, aga neis on lisandunud midagi raugalikku, nimelt dispositsioonides jne. Kes 
tegeleks majanduses ainult sangviinilise temperamendiga, jõuaks ainult noorusprojektideni, 
mis kunagi valmis ei saa. Nooruslikuks jäänud koleerik rikuks varasema teatud hilisemate 
abinõudega. Melanhoolik ei saa ju niikuinii ärimeheks. Seevastu on harmooniline äri areng 
seotud raugaliku võimega, mis võimaldab koguda majanduselust kogemusi. Kellel on 
kalduvus kogemusteks, see on alati flegmaatiline rauk. Harmooniline temperament 
flegmaatilisusega annab parima konstellatsiooni majanduseks.  
 Näete, kui mõeldakse inimkonna tuleviku peale, tuleb selliseid asju jälgida, tuleb neid 
arvestada. Kolmekümneaastase luuletaja või maalijana ei olda ainult kolmekümneaastane 
inimene, vaid inimesse on samas jäänud nooruslikud omadused. Kui keegi on produktiivne, 
võib näha, kuidas temas elab teine inimene, kelles ta on jäänud enam või vähem lapselikuks, 
kelles elab lapselik.  
 Kõik need esitatud asjad peavad saama uuelaadse psühholoogia objektiks.  
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KOLMAS  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 23. august 1919 

 
 A. jutustab „Maarjalapse” kõigepealt melanhoolsete ja siis sangviiniliste laste jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Ma arvan, et te peaksite tulevikus silmas pidama seda, et asju 
artikuleeritult esitada. Te esitasite mõlemad lood ühtemoodi. Erinevus peab olema ka 
artikulatsioonis. Kui te neid detaile natuke tungivamalt esile toote, siis avaldate 
melanhoolsetele lastele muljet. Sangviinikute puhul jätaksin natuke enam vahepause, eriti 
alguses, nii et laps on sunnitud oma kaduva tähelepanu ikka uuesti sinna suunama.  
 Nüüd aga tahaks veel küsida: kuidas kasutaksite seda jutustust edasi, kui teil oleks 
tõesti konkreetne õppetund? Kujutlege, seisate oma klassi ees. Mida te siis teeksite? − Ma 
soovitaksin teil peale melanhoolset esitust lasta seda jutustada sangviinilisel lapsel ja 
vastupidi.  
  
 D.: Ma tahan eelnevalt mainida, et oleks soovitav panna sangviiniline laps rangelt enda ette istuma ja 
pidevalt teda silmas pidada, samas kui melanhoolsete laste juures luua võimalikult hubane, mõnus meeleolu. 
  Rudolf Steiner: Väga hea tähelepanek. 
 
 D. jutustab muinasjutu „Merikassike” kõigepealt sangviinilistele lastele ja siis melanhoolsetele lastele ja 
märgib selle juurde, et melanhoolsed lapsed ei taha eriti palju kurba jutustust. 
 
 Rudolf Steiner: Midagi sellist võiks silmas pidada. Aga kontrast oli hea. 
 Nüüd ma arvan, et veel peab rääkima viisist, kuidas seda mõne aja pärast edasi 
käsitletakse. Ma ei määraks järgmisel päeval või järgnevatel päevadel, kes peaks jutustama, 
vaid ütleksin (elavalt): „Pange nüüd hästi tähele! Te võite valida, mida te tahate meelde jätta, 
et seda ise jutustada!” Järgmisel või ülejärgmisel päeval laseksin ma lastel kätt tõsta. 
  
 G. jutustab muinasjutu „Simili mägi” mõlemas variandis. 
 
 Rudolf Steiner: Eks ole, teil on kõigil tunne, et sellist asja saab erineval viisil teha. 
Nüüd on aga tõesti väga oluline, kui tahetakse just õpetajana tegutseda, et saadakse lahti 
mittevajalikust kritiseerimisest; et õpetajana arendatakse endas tugev tunne ja teadvus selle 
jaoks, et pole vaja mingit tegevust alati lõpuks kuidagi paremini üle teha. Asi võib olla hea 
mitmekesisel viisil. Seepärast oleks ka hea, kui siin esitatut võetaks sellisena, mida võib ka 
niiviisi ette kanda, nagu me kuulsime.  
 Ma tahaksin aga ka midagi muud ütelda. Kõikide jutustuste puhul võisin tähele panna, 
et esimene variant oli alati ka oma eesmärgis parem. Mida teie, preili A., oma hinges 
kõigepealt välja mõtlesite, mida te tundsite, et saaksite paremini teha? 
 
 Selgub, et Preili A. esimene jutustuse väljamõeldud sõnastus oli melanhoolse temperamendi jaoks ja et 
see oli parem.  
 
 Rudolf Steiner: Nüüd tahan ma soovitada: mõelge teie kolmekesi veel üks variant 
välja flegmaatilise lapse jaoks. See on suure tähendusega vormide stiilipärasuse jaoks. Aga 
palun see võimalikult veel juba täna välja mõelda, esialgselt, siis see üle magada ja lõplik 
sõnastus otsustada hommikul. See on kogemus, et kui tahetakse midagi teha, saadakse 
ümberkujundus üksnes teisest vaimust, kui lastakse sel peale ettevalmistust unest läbi minna. 
Tooge meile esmaspäeval jutustus flegmaatikute jaoks, mille te aga enne lõpliku sõnastuse 
otsustamist ette valmistate. See on ju võimalik, kuna vahepeal on pühapäev.  
 
 E. näitab joonistust melanhoolse lapse jaoks (värviline joonis 1, lk. 20 ). Rudolf Steiner joonistab sama 
motiivi sangviinilise lapse jaoks (värviline joonis 2).   
 Siin võib lastele rääkida: „Sini-kollast vaadatakse meelsamini õhtul, kui läheb 
hämaraks, enne uinumist. Selle võtate te unne kaasa, sest see on värv, milles võite Jumala ees 
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ilmuda. − Rohe-punase võtate hommikul ärkamisel, sellega võite peale ärkamist elada. Sellest 
saab rõõmu kogu päevaks!” 
 
 Nüüd näitab E. joonistust sangviinilise lapse jaoks, punane valgel taustal (värviline joonis 5).   
 Rudolf Steiner joonistab sama motiivi melanhoolse lapse jaoks, pikalt ja peenelt, sinine mustal taustal 
(värviline joonis 6). Ninakalt esiletuleva vormi nimi on „Kickerling”(vutipoiss/ninatark?). Melanhoolse motiivi 
puhul liigub ta ettepoole. 
  
 Vaadake nüüd, see oleks selline vastand, et te kasutaksite rohkem värve, et lapsele 
mõju avaldada. Teil tuleb ju põhjendada ühe asja esitamist kaks korda. Mida te lastele 
ütleksite?  
 
 E.: Ma küsiksin, milline neile rohkem meeldib.  
 
 Rudolf Steiner: Siis saaksite oma enese kogemused! Sangviinilise lapse tunneksite ära 
tema rõõmust selle värvikontrasti üle. 
 Loomulikult ei tohiks puududa lastega selliste lihtsate vormide joonistamine. 
 
 T. soovitab koleerikute jaoks vorme, mis on väljastpoolt teravad, 
 
 
näiteks                              muuta    kuidagi     suletuks 
 
 
 
 
või                                        muundada 
 
 
 
 
   Flegmaatikute jaoks soovitab ta vastupidist teed: ringist lähtudes lasta joonistada sinna sisse vorme või 
ring mingil moel tükeldada. 

 
Rudolf Steiner: Ainult flegmaatikute jaoks kasutaksin veel järgmist meetodi. Ma 
ütleksin:  
„Vaata nüüd, see on ring: eks ole, sulle selline meeldib! Aga ma teen sulle veel 
midagi muud: Vaata nüüd, ma võtan need asjad, ümbruse lihtsalt ära, alles nüüd 
on õige: sa pead harjuma mitte kõike läbisegi tegema. Püüa teha sama asja 
algusest peale.” 
 Joonistamise ja kustutamisega tuleb flegmaatiline laps oma  
flegmaatilisusest välja kiskuda.  
 Nüüd paluksin proua E.-l kasutada sedasama ülemagamise meetodit ja 
välja töötada sama motiiv ka teiste temperamentide jaoks. 
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 M. kirjeldab gorillat kahes variandis. 
 
 Rudolf Steiner: Loomulikult ei saa väita midagi selle vastu, et mõeldakse ka ise välja, 
toetumata kindlatele loodusuurijatele, kellelt võib siiski impulsse võtta. 
 Ma tahan teid ikkagi paluda, et looksite sellise jutustamise puhul õpilastega suurema 
kontakti. On võimalik võtta ka suurem jutustus ja luua sellega muljet. Aga te ei peaks olema 
endasse vajunud, vaid enam õpilastega kontaktis. Kui te teete selle nõnda süvenenult, võite 
kontakti õpilastega võib-olla kaotada.  
 
 L. kirjeldab hobust flegmaatiliste ja koleeriliste laste jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Loomakirjelduste puhul on nüüd aga eriti oluline, et me iga üksikasja 
juures iseäranis seda silmas peame, et inimene on õieti kogu loomariik. Laialilaotunud 
loomariik on inimene. Eks ole, selliseid asju ei saa lastele teoreetiliselt õpetada. Seda ei tohi 
ka teha. Aga oletame, keegi peaks asja välja töötama, mida härra L. alustas, aga tegema vahet 
flegmaatikute ja koleerikute grupi vahel. Flegmaatikuid pole kerge haarata. Ja see ei hoia 
nende tähelepanu, kui võtate temaga läbi talle tuntud looma. Nad on hobust tihti näinud, neil 
puudub seega huvi selle vastu. Sellised asjad aga peavad haarama. Siin ütleksin ma 
flegmaatilistele lastele: „Vaadake, kuidas te eristate ennast hobusest? Võtame ainult väiksed 
erinevused. Eks ole, teil on kõigil selline jalg: siin on varbad, siin kand, siin põlv. See on teie 
jalg. 
 Nüüd vaadake kord hobuse jalga: see on hobuse tagajalg. Kus on varbad? Kus on kand 
ja kus on põlv? Teil on põlv ülalpool. Kus on hobuse põlv? Vaadake: siin on varbad, kand on 
päris üleval, põlv on veel rohkem ülalpool. Siin on see täiesti teistmoodi. Kujutage nüüd ette, 
kuivõrd erinev on hobuse jalg teie jalaga võrreldes!” See loob flegmaatilises lapses põnevuse 
ja see hoiab juba teda asja juures. 
 

 
 

 Koleerilise lapse puhul jutustaksin ma loo, kuidas laps leiab kaugel metsas ühe 
hobuse. Hobune jookseb, üks mees jookseb talle järele ja poiss peab nüüd hobuse ohjadest 
haarates kinni püüdma. Kui tean, et mul on klassis koleeriline laps, võin ma püüda talle 
õpetada, kuidas tuleb ohje püüda. Panna see fantaasiasse, kuidas ta hobuse kinni püüab, see 
on väga hea. Ka koleerilisel lapsel on salaja natuke hirm sellise tegevuse ees, aga koleerilisele 
temperamendile tullakse vastu, kui teda julgustatakse seda tegema. See muudab teda natuke 
häbelikumaks, natuke tagasihoidlikumaks. Temalt nõutakse midagi, mida saab nõuda ainult 
koleeriliselt lapselt. 
 Siis tahan ma märkida, et just alguses tuleb asjad väga lühidalt kujundada. Seega 
paluksin ma härra M.-l mõelda jutustus ka sangviiniliste ja melanhoolsete laste jaoks, aga 
mõlemad väga lühikesed. Samuti härra L.-l, aga üksikasjad välja tuua, mis siis jäävad ja 
aitavad lapses põnevust tekitada. 
 Meil peab selge olema, et me õppeainet kasutame põhiliselt selleks, et haarata lapse 
tahte-, tunde- ja mõtteelu, et on palju vähem oluline, mida laps mällu talletab, kui et laps oma 
hingelisi võimeid välja kujundab. 
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 O. selgitab, kuidas võiks arvutamisel arvestada nelja temperamenti, mainib aga, et ta pole oma 
ülesandega hästi hakkama saanud. 
 
 Rudolf Steiner: Seda ma nägin ette, sest ülesanne on natuke raske. Te peate selle 
põhjalikult üle magama.  
 Aga võtke endale uus ülesanne: kujutage ette klassi, kus istuvad kaheksa-, üheksa-
aastased lapsed. Tulevikus on tunnis loomulikult oluline äratada lastes võimalikult palju 
sotsiaalseid instinkte, sotsiaalset tahet, sotsiaalset huvi. Nüüd mõelge kolme lapse peale, 
kellest üks on ilmne flegmaatik, teine erakordne koleerik ja kolmas eriline melanhoolik. 
Nende teisi omadusi ei taha ma mainida. Nad tulevad kolmandal või neljandal nädalal teie 
juurde ja ütlevad: „Mind ei salli ükski laps!” Nad osutuksid nüüd kohe tuhkatriinudeks, kelle 
suhtes ülejäänud klass eemaletõukavalt suhtub, neid müksitakse, tõugatakse, kõikjal 
halvustatakse. – Ma paluksin teil esmaspäevani mõtelda, kuidas püüab kasvataja sellist pahet 
kõige paremini kõrvaldada. Kuidas selliseid lapsi saaks teha kõige armastatumateks, see on 
tähtis küsimus kogu kasvatuse jaoks. Ma palun teil see õige põhjalikult läbi mõelda ja võtta 
seda väga tähtsa pedagoogilise ülesandena. 
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NELJAS  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart,25. august 1919 

 
 
Rudolf Steiner: Me jätkame nüüd esitatud küsimusega ja läheme selle juurde, mida härra N. 
räägib meile arvutamise käsitluse kohta arvestades laste temperamente. Arvutamisel on 
rohkem asi käitumise laadis.  
 
 N. selgitab murdarvu õpetamist, kusjuures laseb murda tüki kriiti. 
 
 Rudolf Steiner:  Märgiks ainult seda, et ma näiteks ei kasutaks kriiti, kuna kriiti murda 
on kahju. Ma otsiksin väärtusetu asja. Piisaks ju puutükist või muust sellisest, eks ole? Pole 
hea lastele varakult õpetada kasulikke asju murdma.  
 
 N. küsib, kui lapse kehahoiak pole täiesti vertikaalne, ei seisa sirgelt, kas siis pole raskendatud 
arusaamine ruumilistest ja geomeetrilistest vormidest. 
 
 Rudolf Steiner:  Märgataval määral seda pole. Selliste asjade puhul on enam tegemist 
tendentsidega, mille järgi on ehitatud inimorganism, kui üksiku inimisiksuse ehitusega. Mulle 
väideti ükskord eriti tugevalt vastu peale loengut Münchenis, kus ma kõnelesin, et inimese 
ehitusele on teatud tähendusega see, et tema selgroog Maa on läbimõõduga samal joonel, 
samas kui looma selgroog on sellega risti. Peale seda tuli minu juurde õpetatud arst 
Karlsruhest ja väitis kindlalt, et inimesel on magades selgroog ju horisontaalselt! – Siis ma 
ütlesin: pole oluline mitte see, kas inimene saab oma selgroogu erinevatesse asenditesse 
panna, vaid et inimese kogu ehitus on arhitektooniliselt nii üles ehitatud, et tema selgroog on 
normaalasendis vertikaalne, kui ta ka seda saab erinevatesse asenditesse panna. – Kui te selle 
arvestamata jätaksite, ei saaks te kunagi aru, kuidas tekivad teatud seosed inimese meeltes, 
mis asuvad veel intellektis, kuid mis tulevad esile näiteks pimedalt sündinuil. Inimene on 
olevusena nii üles ehitatud, et tema intellekt on orienteeritud silmale, kui inimene on selliste 
kalduvustega nagu näiteks pime Helen Keller*. Oluline on tendents, võimed üldises 
inimorganismis, mitte see, milliseid juhuslikke kehahoiakuid võib esile kutsuda. 
 
 Siis tahan peale härra N.-i mõttearendusi jätkata järgnevaga. Pole tähtis neid asju 
kritiseerida, sest seda võib alati teha. Tähtis on, et selliseid asju esitatakse ja me püüame 
sellistesse asjadesse süveneda.  
 Lähtume kord liitmisest ja nimelt nii, kuidas me liitmist mõistame. Oletame, meil on 
oad või kuhjake leedrimarju. Nüüd tahan tänasel juhul eeldada, et lapsed oskavad loendada, 
mida nad peavad ju kõigepealt õppima. Laps loendab, ta saab 27. – „27” ütlen mina, „see on 
summa.” Me lähtume summast, mitte liidetavatest! Selle psühholoogilist tähendust võite 
jälgida minu tunnetusteoorias.* Selle summa jaotame nüüd liidetavateks, osadeks või 
kuhjakesteks. Ühes kuhjakeses on näiteks 12, teises näiteks 7, järgmises 3 ja järgmises 5. Siis 
saavad leedrimarjad otsa: 27=12 + 7 + 3 +5. Arvutusprotsessi alustame ju summast 27. Sellist 
protsessi lasen teha lastel, kes on kindlasti flegmaatilise temperamendiga. Aegamisi tuleb 
teadvus, et sedalaadi liitmine on väga sobiv flegmaatikute jaoks. – Kuna protsessi saab ju teha 
tagurpidi, kutsun ette koleerilised lapsed ja lasen neil leedrimarjad jälle kokku tõsta, aga 
samamoodi reastatult 5 ja 3 ja 7 ja 12 on 27. Niisiis teeb koleeriline laps vastupidise protsessi. 
Liitmine on iseäranis flegmaatiliste laste tehteliik.  
 Nüüd kutsun ma kedagi melanhoolsete laste seast ja ütlen: „Siin on kuhjake 
leedrimarju. Loe nad üle!” Ta saab kokku näiteks 8. „Vaata, ma ei taha kaheksat, tahan ainult 
3. Mitu marja pead sa kõrvale panema, et ma ainult 3 saaksin?” Siis jõuab ta selleni, et tuleb 
ära võtta 5. Sellisel viisil lahutamine on eelkõige melanhoolsete laste tehe. – Sangviinilisel 
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lapsel lasen teha jälle vastupidise tehte. Tahan ainult öelda, et „eelistavalt” on lahutamine – 
aga nii teostatuna, nagu me teeme – melanhoolsete laste jaoks.  
 Nüüd kutsun enda juurde lapse sangviinikute grupist. Ma annan talle jälle hulga 
leedrimarju, hoolitsen aga selle eest, et see kuidagi klapib. Eks ole, ma pean juba selle eest 
hoolitsema, muidu jõuaksime liiga ruttu murdarvutamisse. Niisiis, ma lasen tal loendada 56 
leedrimarja. – „Nüüd vaata, siin on mul 8 marja. Nüüd pead sa mulle ütlema, mitu korda on 8 
leedrimarja 56-s marjas.” Näete, korrutamine viib jagamiseni. Ta saab vastuseks 7. Nüüd 
lasen ma arvutada melanhoolsel lapsel teistpidi ja ütlen: „Nüüd aga ei taha ma uurida, mitu 
korda on 8  56-s, vaid mitu korda on 7  56-s. Mitu korda on 7 seal sees?” Ma lasen vastupidise 
tehte alati vastastemperamendil teha. 
 Koleerikule näitan kõigepealt ette jagamist, öeldes: „Vaata, siin on sul kuhjakeses 8 
marja. Ma tahan sinult nüüd teada, millises arvus on 8 seitse korda.” Ja nüüd peab ta saama 
56; kuhjakeses, kus on 56 marja. – Siis lasen vastupidise tehte, tavalise jagamise, teha 
flegmaatilisel lapsel. Koleerilise lapse jaoks kasutan seda laadi jagamist. Sest sellises vormis 
on see iseäranis koleeriliste laste tehe.  
 Sellisel viisil, kui ma seda pidevalt nii läbi viin, saan ma just nelja tehte abil 
võimaluse, kasutada neid tehteid temperamentide kaasatõmbamiseks. Liitmine on suguluses 
flegmaatikuga, lahutamine melanhoolikuga, korrutamine sangviinikuga, jagamine, jagatavani 
jõudmine koleerikuga. – Seda ma palun teil lisaks härra N.-i öeldule tähele panna. 
 Eriti tähtis on, et ei töötataks igavalt: pool aastat üksnes liidetakse, siis lahutatakse 
jne., vaid me võtame neli tehet läbi võimalikult teineteise järel ja siis kõiki nelja harjutada! 
Kõigepealt umbes 40-ni. Nii õpime arvutama mitte tavalise tunniplaani järgi, vaid harjutamise 
läbi omandatakse kõik neli tehet peaaegu üheaegselt. Te saate näha, et selline viis on väga 
ökonoomne ja et lastel saab lasta asju teha üksteisega seotult. – Jagamine on ju seotud 
lahutamisega ja korrutamine on tegelikult ainult kordav liitmine. Nii et seega võib ka ümber 
vahetada ja näiteks koleerilisel lapsel lasta lahutamisega tegeleda. 
 
 K. teeb ettepaneku alustada stereomeetriaga. 
 
 Rudolf Steiner: Täiskasvanute puhul võib kehadest lähtuda, aga miks te tahate laste 
puhul kehadest lähtuda ja sellest tasapinna juurde minna? Vaadake, ruumiline pole üldiselt 
ülevaatlik ja eriti lapse jaoks. On väga raske õpetada lapsele teistsugust kui väga hägust 
kujutlust ruumist. Koguni fantaasia saab kahjustada, kui antakse lapsele ülesanne kohe 
ruumilisi kehi ette kujutada. 
 Te lähtute sellest, et keha on konkreetne, joon abstraktne; see pole nii. Kolmnurk kui 
selline on juba päris konkreetne, on juba midagi ruumis. Laps näeb tugevasti pinnalaadselt. 
Kui ta peab minema kolmandasse dimensiooni, on see vägivaldne. Kui lapsel tuleb fantaasiat 
rakendada keha ettekujutamiseks, siis peavad tal juba enne olema elemendid selle 
fantaasiakujutluse jaoks. Ta peab oskama õieti juba joont ja kolmnurka ette kujutada, enne kui 
ta saab näiteks tetraeedrit ette kujutada. On parem, kui lapsel on juba enne tõeline kujutlus 
kolmnurgast. Kolmnurk on asi iseeneses, ta pole üksnes abstraktsioon kehast. Ma usun, et 
geomeetriat tuleb kõigepealt õpetada mitte kui stereomeetriat, vaid kui planimeetriat, õpetust 
kujunditest ja nendevahelistest pindadest, mis on väga soovitav, kuna see võib toetada seda, 
mille järgi laps oma kujutlusvõimet meelsasti kujundab, ka geomeetria seost 
joonistamisõpetusega. Kolmnurka joonistab laps üsna pea ja ei tuleks kaua oodata 
geomeetriliselt vaadeldava joonistamisega.  
 
 E. annab eilse joonistusmotiivi täna koleerilise (värvil. joonis 3) ja flegmaatilise lapse jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Koleerilise lapse jaoks on see väga hea motiiv. Flegmaatilise lapse 
jaoks tooksin ma asja ette, täpistatult, see tähendab, teeksin selle nõnda ruuduliseks (joon.4)*. 
Teil on siin üks võimalus, aga see ei tee flegmaatilist last eriti tähelepanelikuks. 
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 Siis annab T. joonistused melanhoolse ja sangviinilise lapse jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Selle meetodi puhul tuleb arvesse võtta, et sangviinilistele ja 
melanhoolsetele lastele võiks kindlasti seeläbi vastu tulla, et lastakse sangviinilisel lapsel väga 
palju kordusi teha, varieeritud kordamist. Sangviinilisel lapsel võib lasta võib-olla joonistada 
sellist motiivi: 
 
 
Siis veel kord kolm sellist asja: 
 
Siis veel kord: 
 
Nii et asi lõpeb paljude kordustega. 
 Melanhoolse lapse puhul oleks hea jälgida seda, kus siiski on vaja natuke järele 
mõtelda. Oletagem, melanhoolsel lapsel tuleks kõigepealt joonistada selline vorm (joonis a) ja 
siis selle vastandvorm (joonis b), nii et see esimest täiendab. 
 

 
   joonis a    joonis b 
 
 Seeläbi hakkab fantaasia liikuma. Ma viirutan nii esimese vormi (a) ja vastandvormi 
(b). Kui te kujutaksite ette tühja osa täidetuna, saaksite jälle samasuguse vormi (a). – Siin on 
seega tegemist vastandiga joonistustest, kus esinevad kordused. Siin on melanhoolse lapse 
jaoks mõtteline ühendatud vaatlusega. Ja kus esineb kordus, põimumine jne., see on 
sangviinilise lapse jaoks. 
 
 A. jutustab muinasjutu „Maarjalaps” flegmaatilise lapse jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Oleks tähtis harjutada artikuleeritud kõnelemist ja lapsed nõnda 
murdekeelest välja viia. Proua dr. Steiner ütleb ette. 
 
 D. jutustab muinasjutu „Merikassike” flegmaatilise lapse jaoks. 
 
 Rudolf Steiner: Ma soovitaksin ainult, püüdke sellisel puhul kasutada jutustamiseks ka 
kõrvalabi. Just flegmaatilise lapse puhul teeksin ma tihedamini lauses pausi, vaataksin lapsi, 
siis kasutada seda, et fantaasia edasi töötab. Ergutada uudishimu olulistes kohtades, et nad 
natuke juba edasi mõtleksid ja ise endale ette maaliksid: „Kuningatütar, – oli – väga ilus, – 
aga – seda vähem – hea!” Selle kasutamine mõjub kõige rohkem just flegmaatilistele lastele. 
 
 R. jutustab „Seesamimuinasjutu” flegmaatikutele. 
 
 Rudolf Steiner: Kasutada üllatusmomenti, uudishimu momenti. 
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 L. jutustab sangviiniliste laste jaoks loo hobusest, eeslist, kaamelist. Milline meeldib teile rohkem, 
hobune või eesel? 
 
 Rudolf Steiner: Mõnedele melanhoolikutele meeldib hobune enam. – Jah, 
loomakirjelduse puhul palun ainult võimalikult seda arvestada, et lapsi õpetataks selliste 
kirjeldustega loomi vaatlema, et sellistes kirjeldustes võiks tõesti sisalduda tõeline 
loodusõpetus. 
 
 M. kirjeldab melanhoolikutele ja sangviinikutele ahvi, kes põgenes lakka.  
 
 Rudolf Steiner: Jah, see avaldaks melanhoolikutele vastavalt asjaoludele üsna head 
muljet, aga ma arvan ka siin, et tuleks enam välja kujundada seda suunda, et arendataks 
loomavaatlust kui sellist.  
 Ma tahan ainult märkida, et lapse temperamenti ei tohi arvestamata jätta, aga esimesed 
kolm kuni viis nädalat võib rahulikult õpilaste vaatlemiseks kasutada ja nad siis nõnda 
gruppidesse jagada nagu me siin rääkisime.  
 Teeksite hästi, kui te ka temperamentide ekstreemsusi silmas peaksite. Goethe 
kujundas ju oma maailmavaatest lähtudes ilusa mõtte, et ebanormaalse abil saab õppida 
normaalset.* Goethe vaatleb ebanormaalset, moonutatud taime ja moonutuse laadist õpib 
tundma normaalset. Nii võib ka tõmmata ühendusjooni kehalis-hingelise olevuse täielikust 
normaalsusest kuni moonutuseni ja te leiate ise ühendusjoone temperamentidest kuni 
hingeolevuse ebanormaalsuseni. 
 Kui melanhoolne temperament kujuneb ebanormaalselt ja ei jää hingelistesse 
piiridesse, vaid haarab kehalisuse, siis tekib hullumeelsus. Hullumeelsus on põhiliselt 
melanhoolse temperamendi muundumine. Flegmaatilise temperamendi muundumine on 
nõrgameelsus või nõrgamõistuslikkus, sangviinilisel narrus, koleerilisel märatsus. Mõnikord 
näete täiesti normaalsest hingeolukorrast selliseid hullumeelsuse, nõrgameelsuse, narruse, 
märatsuse muundusi üles kerkimas, kui inimene on afektiseisundis. On üsna vajalik end 
harjutada vaatlema kogu hingeelu. 
  
 Nüüd läheme teise ülesande juurde. Ma küsisin, mida te teeksite, kui te kaheksa-
üheksaaastaste laste puhul klassis kogeksite, et kolm-neli nädalat peale kooli algust muutuvad 
üks flegmaatik, üks koleerik ja üks melanhoolik teatud määral klassi tuhkatriinudeks, neid 
tõugatakse, keegi nendega ei seltsi jne. Niisiis, kui see oleks juhtunud, kuidas käituksid 
sellisel puhul õpetajad? 
 
 Mõned kursuslased avaldavad selle kohta oma mõtteid. 
 
 Rudolf Steiner: Mitte kunagi lasta lastel vastastikku kaevata, vaid väljatõukamise 
põhjus tuleks leida teisel viisil. Lapsed ei pruugi ise süüdi olla. 
 Vaadake, tihti juhtub, et on vaja laste kasvatamisel aidata. Kui lapsed hakkavad 
tegema igasuguseid üleannetusi, siis tulevad emad ja isad ja ütlevad näiteks, et mu laps 
valetab. – Nüüd poleks vale anda järgnevat nõu. Öeldakse: mõelge välja üks juhtum, jutt, 
milles valelik laps absurdini viiakse, milles laps viiakse tema vale kaudu situatsioonini, mis 
on selgelt ebamõistlik. Kui lapsele jutustatakse selline jutt ja siis veel üks ja siis veel üks 
sedalaadi, siis laps harilikult ravitakse tema valelikkusest välja. 
 Sarnasel viisil leiaksin abi ka selles, kui te need erinevad asjad, mida on täna kolme 
tuhkatriinu kohta öeldud ja kõik nende lastega kogetu, panete ühte jutustusse, ja esitate selle 
siis kogu klassile, misläbi te mõjutate, et kolm tuhkatriinut saavad natuke lohutust ja teised 
natuke häbenevad. Kui teil see õnnestub, olete saanud kaks asja ühe hoobiga ja kui te seda 
teist korda teete, saavutate kindlasti sotsiaalse olukorra, kus lapsed vastastikuses sümpaatias 
kohtuvad. Selline jutustus on väga raske. Aga mingi visandi peaks selle seminari jooksul 
tegema. 
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 Homseks nüüd üks teine juhtum, mida ei saa kindlasti parandada jutustamise kaudu, 
kus ühte lohutame ja teist häbistame. 
 Kujutlege, teil on klassis jällegi suhteliselt noored, kaheksa-, üheksa-aastased lapsed ja 
üks neist põngerjaist on eriliselt kasvatamatu. Selliseid asju tuleb ette. Ta on väljas ühte asja 
tundma õppinud ja tal on õnnestunud kogu klassi sellega nakatada, nii et kogu klass vahetunni 
ajal seda teeb. 
 Tavaline kooliõpetaja karistab kogu klassi. Aga ma loodan, et te leiate homseks natuke 
ratsionaalsema, see tähendab mõjuvama meetodi. Sest selline vana karistamise meetod viib 
selleni, et õpetaja võtab vale seisukoha. Löömise ja karistamise puhul jääb alati midagi järele. 
Pole hea, kui midagi järele jääb. 
 Mul on silme ees kindel juhtum, mis on tõesti toimunud ja kus õpetaja ei käitunud eriti 
soodsalt. Seal tuli üks põngerjas selle peale – ja see tal õnnestus –, et  sülitada laelambi peale. 
Õpetaja ei tulnud tükk aega selle peale. Kedagi ei saanud välja võtta, sest kõik olid seda järele 
teinud ja kogu klass oli rikutud. 
 Palun teil homseni mõelda selle moraalse juhtumi peale. Te teate ainult üldiselt, et 
kogu klass oli nakatatud. Te ei saa lähtuda sellest, et teate nakatajat. Teil tuleb mõelda, kas 
pole parem loobuda kaebamise kaudu algataja kättesaamisest. 
 Kuidas te sel puhul käituksite? 
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VIIES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart,25. august 1919 

 
 
Rudolf Steiner: On tõesti väga oluline ka kõrvalt natuke harjutada selget kõnelemist. Sellel on 
teatud mõju. Kord ühel teisel puhul formuleerisin laused, mis pole moodustatud erilise mõtte 
edasiandmiseks, vaid et need panevad seejuures kõneorganid just orgaanilisel viisil liikuma, 
igasse suunda. Ma tahan nüüd, et te täiesti häirimatult lasete sel lausel ringi käia ja igaüks 
ütleb seda järgi, nii et me selliste lausete abil, kui me rohkem harjutame, muudame oma 
kõneorganid elastseks, paneme nad võimlema. Proua dr. Steiner ütleb need kunstipäraselt ette 
ja palun teil ükshaaval järele öelda. Need laused pole moodustatud mõistmiseks, mingi 
mõttega, vaid kõneorganite võimlemiseks.* 
 

Dass er dir log uns darf es nicht loben 
 
Nii ei räägita tavalises vestlustoonis, aga nüüd peaksite minema igasse silpi sisse ja ütlema iga 
häälikut vaheldumisi.  
 

Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen 
 
N pöördub kogu aeg, aga erinevates seostes ja siin võimleb kõneorgan õigel viisil. Sees on ka 
see, et kaks n-i tulevad kokku; sõnas „nimm” m-i juures pikemalt püsida. Pikk i, lühike i.  
 

Rate mir mehrere Rätsel nur richtig 
 
Organid saavad niimoodi päris korralikult võimelda.  
 Ma soovitaksin teil eriti seda jälgida, et häälikutesse, silpidesse tuleb kujundlikult 
sisse minna, sisse kasvada, tõesti tähelepanelikult sinna selgelt sisse elada, nii et teate: 
kõnelen iga häälikut. Te tõstate iga üksiku hääliku teadvusesse. See on ju tihtiesinev nõrkus, 
et hüpatakse häälikutest üle, samal ajal kui kõnelemine on määratud mõistmiseks ja mitte nii 
kõlama, et rõhutatakse naeruväärsel kombel silpe, mida ei tuleks üldse rõhutada. Näitlejad 
harjutavad „Freunderl asemel „Freunderl” ütlema. Niisiis iga täht teadvusega välja ütelda! On 
koguni hea, kui teete selliseid protseduure, nagu Demosthenes, kui ka mitte reeglipäraselt. Te 
ju teate, et kui ta kuidagi hakkama ei saanud, pani ta kivikese keelele ja harjutas oma hääle nii 
tugevaks, et see kostis üle merekohina, omandades sellise kõnevõime, mida ateenlased võisid 
kuulda. 
 
 Nüüd paluksin preili B.-l meile ette kanda temperamentide asi. Kuna me tahame 
õpetust orienteerida vastavalt individuaalsusele, on oluline põhjalikult tegeleda 
temperamentide põhialusega. Loomulikult ei saa klassis iga lapse järgi individualiseerida. 
Aga seeläbi individualiseeritakse palju, kui teil on ühel pool, ütleme, flegmaatilised ja 
melanhoolsed, teisel pool sangviinilised ja koleerilised lapsed ning nüüd lasete elavalt kord 
ühel, kord teisel osa võtta, kord pöördute ühe grupi poole ja vastusega jällegi teise grupi 
poole, mille kohta ühed üht, teised teist räägivad. Seeläbi individualiseeritakse klassis 
iseenesest.  
  
 B. teeb kokkuvõtte temperamentidest ja nende kohtlemisest. 
 
 Rudolf Steiner: Need olid teie mõttearendused. See oli väga hästi tehtud, mida siin 
kõneldi. Aga võib-olla läheb liiga kaugele teie väide, et melanhoolne temperament kaldub 
ilmsele vagadusele. Siin puudub ainult väike sõnake „tihti”. Aga kindlasti võib ette tulla, et 
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lapse melanhoolsus põhineb erakordsel egoismil ja see pole kindlasti religioosse kalduvusega. 
Täiskasvanute puhul võib sõnakese „tihti” ära jätta; väikese lapse puhul on melanhoolsus tihti 
erakordse egoismi mask. – Melanhoolsed lapsed on tihti sõltuvad ilmast, seda saab nende 
järgi ennustada. Ka sangviiniline laps on ilmast sõltuv, aga meeleolulaadselt, enam 
hingeliselt, samas kui melanhoolne laps enam kehaliselt ebateadlikult sellest sõltub. 
 Kui me seda küsimust põhjalikumalt vaimuteaduslikust seisukohast vaatleks, peaksin 
teile näitama, kuidas just lapse temperament tuleneb karmast, kuidas lapse temperamendist 
tuleb tõesti välja midagi, mida võib nimetada varasema maise elu tagajärjeks. Võtame 
konkreetselt inimese, kes pidi oma elus väga palju enda vastu huvi tundma. Seeläbi, et ta pidi 
olude tõttu väga tihti iseendaga tegelema, jõuab ta erilisse olukorda, kus ta hingelist oma keha 
struktuuris välja kujundab ja järgmises inkarnatsioonis toob kaasa tugevalt väljakujundatud 
kehalisuse seoses tema suhtega välisilma. Temast saab sangviinik. Seega võib juhtuda, et kui 
keegi on ühes inkarnatsioonis sunnitud olema üksinda ja oleks seetõttu maha jäänud, siis 
tasakaalustab ta selle järgmises inkarnatsioonis, olles sangviinik, kes võib oma huvi kõikjale 
suunata. Me ei tohi ju karmat moraalselt vaadelda; me peame seda kausaalselt vaatlema. Et 
inimene võib saada sangviinikuks, määratuna välisilma vaatlema, see võib ju eluks väga hea 
olla, kui teda õigel viisil kasvatatakse. Temperament on ju olulisel määral seotud inimolevuse 
üldise hingeeluga. 
 
 T. küsib, millised nihked toimuvad temperamendis elu jooksul. 
 
 Rudolf Steiner: Kui te meenutate loengutsüklit, mille ma pidasin kord Kasselis, 
„Johannese evangeeliumi suhe teistesse evangeeliumitesse”,* siis leiate seal märkused lapse 
suhte kohta oma vanematega. Te leiate seal selgitused, kuidas füüsilises kehas ja minas mõjub 
tugevalt edasi isa-printsiip, kuidas eeter- ja astraalkehas valitseb emalik printsiip. Goethe 
aimas seda, kui ta ilusasti väljendas: 
 
 On isalt päritud statuur,          –  seotud füüsilise kehaga   
 Virk vaim ja kindel ranne         –  seotud minaga 
 kuid emalt muretu natuur         –  seotud eeterkehaga 
 ja lustlik luuleanne.                  –  seotud astraalkeha   
  

Vom Vater hab ich die Statur, 
des Lebens ernstes Führen, (elu tõsine juhtimine) 
vom Mütterchen die Frohnatur (emakeselt rõõmus loomus) 
und Lust zu fabulieren.    * 
 

Nendes sõnades peitub õieti väga erakordne tarkus. Te näete, et inimeses sisalduv on 
omapärasel viisil kokku segatud. Inimene on kindlasti üsna keeruline olevus. On teatud 
sugulus mina ja füüsilise keha vahel ning teatud sugulus eeterkeha ja astraalkeha vahel. Elu 
jooksul võib seega üks temperament teiseks üle minna. Näiteks melanhoolse temperamendi 
puhul läheb mina valitsemine üle füüsilise keha domineerimiseks. Ja koleeriku puhul ületab 
see koguni pärilikkuse ja läheb emalikust üle isalikku, sest astraalse ülekaal läheb üle mina 
ülekaaluks.  
 Melanhoolse temperamendiga lapse puhul on ülekaalus mina, täiskasvanu puhul 
füüsiline keha. Sangviinilise temperamendiga lapsel on ülekaalus eeterkeha, täiskasvanul 
astraalkeha. Flegmaatilise temperamendiga lapsel on ülekaalus füüsiline keha, täiskasvanul 
eeterkeha. Koleerilise temperamendiga lapsel on ülekaalus astraalkeha, täiskasvanul mina. 
 Sellistest asjadest saate ainult siis õieti aru, kui peate rangelt meeles, et asju ei saa 
üksteise kõrvale panna ja seda üha vähem kõrgemale vaimsetele aladele jõudes. 
 
 J.: Sarnane üleminek on tegelastel müsteeriumidraamades „Lävevalvur” ja „Hingede ärkamine”.* 
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 Rudolf Steiner: Seal on muundumine, mis võib kindlasti vastata tõsiasjadele. Neid 
müsteeriume peate vastu võtma võimalikult vähe teoreetiliselt. Ma ei oska vastata, kui 
küsitakse teoreetiliselt, kuna ma nägin neid just nii nagu nad minu ees olid. Kõik tegelased on 
võetud ainult elust. Ma ütlesin siin äsja mingis seoses, et Felix Balde oli olemas,* Trumaus ja 
sellel vanal kingsepal Müchendorfist, kes veel tundis Felix Balde prototüüpi, oli nimeks 
Scharinger. Ka Felix on seal veel traditsioonis säilinud. Nii on kõik minu müsteeriumites 
leiduvad tegelaskujud tegelikud isiksused. 
  
 N.: Kas saab rahva temperamendist kõneldes siis ka veel rääkida üksikinimese kuulumisest oma rahva 
temperamenti? – Ja veel: kas rahva temperament väljendub keeles? 
 
 Rudolf Steiner: Esimene on õige, teine mitte päris. Reaalses mõttes saab 
rahvatemperamendist rääkida. Rahvastel on tõesti oma temperamendid, üksikinimene võib 
aga sellest eralduda. Peab arvestama seda, et individuaalsust ei saa ju identifitseerida kogu 
rahva temperamendiga. Näiteks oleks tänapäeval täiesti vale venelasi üksikisikutena 
identifitseerida vene rahva temperamendiga. See oleks melanhoolne, samal ajal kui üksik 
venelane kui selline on võib-olla enam sangviiniline. Igaühel on võimalus omaenese 
temperamendini jõuda. 
 Rahvatemperamendi laad väljendub üksikutes keeltes. Seega võib tõesti öelda: ühe 
rahva keel on niisugune, teise oma naasugune. Võib öelda: inglise keel on täiesti flegmaatiline 
ja kreeka keel erakordselt sangviiniline. Sellised asjad väljendavad selgeid seoseid reaalse 
tegelikkusega. Saksa keeles on, nagu saksa keeles on ju tihti midagi vahepealset, tugevad 
melanhoolsed ja väga tugevad sangviinilised jooned. Seda võite näha, kui saksa keel 
väljendub oma põhivormis, nagu nimelt filosoofilises kõnes.  Mulle meenub imepärane Fichte 
filosoofiline kõne ja üksikud kohad Hegeli „Esteetikas”. Sealt leiate saksa keele põhiiseloomu 
väljenduse eriti selgelt.  
 Itaalia rahvavaimul on eriline seos õhuga; prantsuse omal eriline seos vedelaga; 
inglise-ameerika, nimelt inglise omas tahkega, ameerika omal koguni alamaisega, nimelt 
maamagnetismi ja maaelektriga. Vene rahvavaimul on seos valgusega, aga maa pealt, 
taimedelt tagasipeegeldunud valgusega. Saksa rahvavaimul on seos soojusega, milles näete 
kohe topeltiseloomu: nimelt sisemine ja välimine, veresoojus ja atmosfääri soojus. Siin leiate 
kohe polaarse iseloomu, ka nende elementaarolekute juurde jaotamise puhul. Ka siin leiame 
polaarsuse, seesmiselt lõhestatud saksa olemuse, mis on kõiges sees. 
 
 Küsitakse: Kas lapsed tohivad midagi sellest temperamentide järgi jaotamisest teada?  
 
 Rudolf Steiner: See tuleb hoida kulisside taga. On oluline, et õpetaja taktitundeliselt 
teab, mis tuleb kulisside taha jätta. Kõik, mida me siin räägime, on õpetajale autoriteedi 
andmiseks. Kui ta end reedaks, ei jõuaks ta kuigi kaugele. 
 Õpilasi ei tuleks istuma panna nende saavutuste järgi. Õpilaste soove teineteise kõrval 
istuda on just kasulik mitte arvestada.  
 
 Küsimus: Kas ka vanemaid õpilasi võib temperamentide järgi istuma panna? 
 
 Rudolf Steiner: Jah, isegi kuni kõrgkoolini. Aga peale kahekümne viiendat eluaastat 
pole see enam vajalik. Siis nad enam ka teid ei järgiks.  
 
 L. küsib: On mingi seos temperamentidel ja keelte valikul erinevate temperamentidega laste jaoks? 
 
 Rudolf Steiner: Teoreetiliselt oleks see õige, aga tänapäeva olude juures pole soovitav 
seda arvestada. Pole koguni võimalik arvestada kõike, mis on lapse eelduste jaoks õige, vaid 
ka seda, et laps peab maailmas edasi jõudma ja et talle antakse edasijõudmiseks vajalikku. 
Kui nüüd peaks mõne aja pärast selguma, et väga paljudel lastel pole eeldusi inglise keele 
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omandamiseks, siis oleks just hea sellele nõrkusele mitte järele anda. Just need vajavad just 
inglise keelt, kes sellist nõrkust ilmutavad.  
 
 Järgneb kõnelus eile antud ülesandest: et kogu klass, ühest nakatatud, korraldab suure pahateo, et nad 
näiteks sülitavad lakke. Esitatakse mõned vaatekohad. 
 
 Rudolf Steiner teeb selle kohta mitmel korral vahemärkusi:  
Sellise asja igavaks tegemine, nii et lapsed ise sellest loobuvad, on juba üsna mõttekas. – 
Tuleb juba eristada, kas tehakse midagi tigedusest või ülemeelikusest. 
 Ühte tahan ma märkida: ka parim õpetaja ei saa pahategusid vältida. Kui aga kogu 
klass kaasa teeb, siis on enamasti õpetaja süüdi. Kui õpetaja pole süüdi, siis on ikka osa 
õpilasi õpetaja poolel ja loob tema kaitseks partei. Ainult kui ta süüdi on, teeb kogu klass 
kaasa. 
 Kui on aga asju kahjustatud, siis on juba õige, et see tuleb jälle heaks teha ja seda 
peavad tegema lapsed ise omaenese tegevuse läbi, mitte ainult, et nad selle eest maksavad. 
Võib ju kasutada pühapäeva või kahte-kolme pühapäeva, et nad koos asja jälle heastaksid.  
 Siis on muidugi ka hea vahend asja absurdini viimiseks huumor, eriti väikeste 
pahategude puhul. Aga siin põhines kõik teiste nakatamisel.  
 Ma andsin selle ülesande, et näidata, kuidas toimitakse teiste nakatamise puhul. Siin 
tuleb arvesse võtta sellise juhtumi eeldus. 
 Et olulisele viidata, tahan jutustada teile tõestisündinud juhtumist. Ühes klassis, kus 
sellised asjad tihti ette tulid ja õpetaja ei osanud midagi peale hakata, läks vahetunni ajal üks 
õpilane klassi ette ja ütles: „Mu härrad võrukaelad, kas teil pole häbi kogu aeg selliseid asju 
teha? Mõelge vaid, te jääksite ju kõik täiesti rumalaks, kui õpetajad teid ei õpetaks.” – Sellel 
oli väga suur mõju. 
 Sellisest juhtumist võime õppida järgmist: kui midagi sellist ette tuleb, et üksiku või 
üksikute õpilaste eestvõttel suur osa klassist midagi sellist teeb, siis saab seda jällegi üksikute 
õpilaste mõju läbi heaks teha. Kui on mõned nakatajad, siis on ka kindlasti teised, kaks või 
kolm, kes ütlevad klassile oma arvamuse. Enamasti on need juhid. Seega peaks õpetaja kaks-
kolm sellist juhti välja otsima, peaks nendega vestlema, kes selleks sobivad. Neile peaks 
õpetaja selgitama, kuidas selline asi ju õpetamise võimatuks teeb ja kuidas nad sellest aru 
saavad ja peaksid oma mõju klassis maksma panema. Neil on siis sama palju mõju kui 
nakatajatel ja võivad seda oma kaasõpilastele selgeks teha. Sellise asja puhul tuleb arvestada, 
kuidas lapsed üksteisele mõjuvad. 
 Siin on eelkõige tegemist tunnete esilekutsumisega, mis halva asja juurest ära toovad. 
Toores karistamine õpetaja poolt tekitaks ainult hirmu ja muud sarnast. Sel puhul ei kutsuta 
esile tundeid, mis asja parandaksid. Õpetajal tuleb jääda võimalikult rahulikuks ja käituda siis 
objektiivselt. Sellega pole mõeldud, et ta ise ei peaks autoriteedina käituma. Ta võiks küll 
öelda: „Ilma õpetajata ei õpiks te midagi ja jääksite rumalaks”. Õpetaja ei peaks olema liiga 
tagasihoidlik sobiva kolme õpilasega vestlemiseks probleemidest, mis talle tekivad. Aga 
karistuse peaks ta laskma täide viia kaasõpilastel, kes tekitavad oma kaaslastes häbitunde. 
Seeläbi apelleeritakse tundele, mitte otsusele. Kui aga klass tervikuna korduvalt õpetaja vastu 
on, siis tuleb süüd otsida iseenda juurest. Suur osa pahategudest tekib olukorrast, kus õpilased 
igavlevad ja puudub side õpetajaga.  
 Kui pole tegemist liiga halbade asjadega, on ka väga hea teha õpilaste tehtut nüüd ka 
ise; näiteks kui õpilased torisevad, ütelda: „Nojah, toriseda võin mina ka” ja asja niiöelda 
homöopaatiliselt käsitada. Homöopaatiline olla on moraalse kasvatuse jaoks erakordselt hea. 
Ka huvi juhtimine lihtsalt millelegi muule on hea meetod. Iialgi aga ei apelleeriks ma õpilaste 
auahnusele.  
 Meil ei tule üldiselt eriti palju selliste pahategude üle kaevata. 
 Kui lastakse kaasõpilastel endal pahategusid parandada, siis avaldatakse mõju tundele, 
et seeläbi kahjustatud autoriteeti taas tõsta. Kui teine õpilane avaldab tänulikkust, mida 
õpetaja suhtes peab omama, siis tugevdatakse taas autoriteeti. 
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 Oluline on õigete õpilaste väljavalimine. Peab klassi tundma ja leidma need, kes 
sellise missiooni jaoks võiksid sobida. Õpetaksin mina üht klassi, võiksin seda teha. Püüaksin 
leida just juhtfiguuri ja sunniksin teda kiruma, nii kõvasti kui selle asja üle kiruda saab ja ei 
teeks märkamagi, et ta ise oli seda teinud. Siis lõpetaksin selle asja järsult, nii et jääb järele 
natuke ebaselgust ja te näete, et just selle ebaselgusega saavutatakse midagi. Ühel asjasse 
segatud võrukaelal lasta asja õigesti ja objektiivselt kirjeldada, see ei vii silmakirjalikkuseni. 
Tõelist karistamist peaksin üleliigseks, koguni kahjulikuks. Põhiline on tunde äratamine 
objektiivsetest kahjudest, mida on tekitatud ja hädavajalikkusest neid asju jälle heastada. Ja 
kui on tekitatud ajakadu õppetunni segamise tõttu, siis on hädavajalik seda teha mingil muul 
ajal peale kooliaega, mitte karistamiseks, vaid ajakao tasategemiseks. Karistamise žesti ei 
tohiks üldse kasutada. Tuleb lasta status quo rahulikult taastada, otse kui paratamatusena. 
 
 Nüüd esitaksin enam psühholoogiasse puutuva küsimuse: kui teil on klassis 
niinimetatud kahjulikud vagatsejad, kes tahavad erineval viisil end meelislapseks teha, kellel 
on iseloom, et nad tulevad õpetaja juurde igasuguste asjadega ja ikka ja jälle. Kuidas te neid 
kohtleksite? 
 Te võite asja muidugi väga lihtsaks teha. Võite öelda: ma lihtsalt ei tegele nendega. – 
Siis aga suunatakse sellise kalduvusega lapse omadus kõrvale teisel viisil. Siis need pailapsed 
arenevad klassile kahjulikult, kui nendesse tõrjuvalt suhtutakse. Tuleb järele mõelda, mida 
nendega on kõige parem teha kogu õpetuse ja kasvatuse jooksul. 
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KUUES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 27. august 1919 

 
 
Eilsete kõneharjutuste kordamine; siis uued: 
 

Redlich ratsam 
Rüstet rühmlich 
Riesig rächend 
Ruhig rollend 
Reuige Rosse 
 
Protzig preist 
Bäder brünstig 
Polternd putzig 
Bieder bastelnd 
Puder patzend 
Bergig brüstend 

 
  
Lessingi valmi lugemine 
 Rudolf Steiner: Tuleb meeles pidada, et proosat saab vastavalt isiksusele erinevas 
hääleregistris lugeda. 
 Pealkiri jäetakse võimaluse korral ära ja ei rõhutata seda eriti.  
 

Ööbik ja paabulind 
 
Seltsi armastaval ööbikul oli metsalauljate hulgas kadetsejaid terve hulk, aga mitte ühtegi 
sõpra. „Võib-olla leian sõbra teist liiki lindude hulgast.”, mõtles ta ning lendas usaldavalt 
alla paabulinnu juurde. „Ilus paabulind, ma imetlen sind!” – „Mina sind ka, armas ööbik.” – 
„Saagem siis sõpradeks”, jätkas ööbik. „Me ei tohi teineteist kadestada, sa oled silmale sama 
meeldiv kui kõrvale.” Ööbik ja paabulind said sõpradeks. 
 Kneller ja Pope olid paremad sõbrad kui Pope ja Addison. 
  
Rudolf Steiner ütles selle asemel naljatamisi: Prantsusmaa ja Itaalia on paremad sõbrad kui 
Itaalia ja Inglismaa. Ka nii võib öelda; seda saab nimelt erineval viisil rakendada. 
 
 Rudolf Steiner: Nüüd tahaksin teiega läbi rääkida tükike õppetundi. Tahan tähelepanu 
sellele juhtida, et te mitte kunagi ei tohiks mingi lugemistüki sisu tunde jaoks ära rikkuda 
seeläbi, et te lugemistüki ette loete või loevad lapsed ja siis seda pedantselt selgitate. Arusaaja 
psühholoog seda nii ei tee, vaid tal on tunne selle jaoks, et proosatükk või luuletus peab 
mõjuma hingele nii, et hing saab seda läbi elades olla muljega rahul; võib ka öelda, mulje 
saab teda rahuldada. Ei tohi aga kõrvale jätta, et just seda rahuldust, mis peab lähtuma 
lugemistüki sisust, tuleb suurendada laste jaoks nii, et laps mõistab täielikult kõiki nüansse, et 
ta vähemalt mõistab instinktiivselt tundega luuletuse sisu. Pole vaja erilist mõtisklust, mingit 
õpetatud kommentaari luuletuse või lugemistüki juurde välja mõelda, vaid laps tuleb täielikult 
tõsta lugemistüki tundelaadsesse mõistmisse. Seega püüdke alati lugemispala lugemine võtta 
ette kõige viimasena ja kõik, mida on vaja mõistmise pärast, see tuleb enne. Kui mingil 
määral vastavalt õigeid asju enne selgitatakse, siis ei mõju see koolmeisterlikult pedantselt, 
vaid aidatakse kaasa sellele, et midagi ei jää lugemistükis arusaamatuks. Siis suurendatakse 
lapse naudingut ja rahuldust. 
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 Ma võtaksin seega ette – teie teeksite seda põhjalikumalt – oma klassi lastega umbes 
järgnevat, et ma ütleksin neile: 
 „Vaadake, armsad lapsed, te olete ju kindlasti koeri näinud! Muidugi, kes poleks teie 
hulgast enne koeri näinud! See oleks pidanud ju ahju taga elama. Ja te olete märganud, et kõik 
koerad pole ühesugused. Nad on üksteisest väga, väga erinevad. On imetillukesi koeri, on 
päris väikseid koeri, suuremaid koeri ja päris suuri koeri. Te olete kindlasti juba mõnda suurt 
koera kartnud. Väikseid, pisikesi te ei karda; võib-olla aga siiski, sest mõnikord võivad nad 
säärest kinni hakata. 
 Täna vaatame paari koera. Te olete kindlasti juba tihti näinud tänaval vankrit lihaga ja 
selle ees lihunikukoera. Kui olete täpselt jälginud, siis teate, et muidu istub ta lihaputka ees ja 
jälgib, et keegi liha ei varastaks. Kui tuleb keegi ja võtab ilma õiguseta liha, siis peab koer 
teda hammustama või vähemalt haukuma. Nüüd saate aru, et lihunikukoer ei tohi olla väike 
loomake. Ei, see on suur koer! Te võite näha, et mitte kunagi pole lihavankri ees mingi tilluke 
koer, selline ei istu ka lihaputka ees. 
 Vaata, sellist lihunikukoera võib võrrelda inimesega, kes peab midagi valvama. Loomi 
võib tihti inimesega võrrelda. Mida loomad teevad instinktist, seda peavad inimesed tegema 
tihti kohusest. Nii peavad loomad ja inimesed tegema sarnaseid asju ja seepärast saab neid ka 
võrrelda. 
 Kui näiteks inimene peab midagi valvama nagu lihunikukoer lihaputka ees, siis harjub 
inimene natuke sellega. Kui keegi tuleb ja tahab midagi võtta, siis võetakse tal harjast – jah, 
nii öeldakse, kui keegi kellegi tähelepanu sellele juhib, et ta ei tohi midagi sellist teha; nii 
öeldakse. Öeldakse „harjast võtma” (beim Kamm nehmen), kui vastav tegelane kinni 
võetakse. Inimesel on need juuksed, see pole päris hari. Tal võetakse juustest. See teeb talle 
valu, seepärast ei rebi ta end lahti; seepärast seda tehakse.  Selliseid asju ei öelda otse, sest kui 
nõnda otse öeldakse: „Ma võtan sul juustest”, siis pole see nii naljakas. Elus peab alati natuke 
naljakat sees olema, seepärast öeldakse: „harjast võtma”. Inimesel on juuksed; inimene on 
mõnikord natuke häbematu. Kukk on peaaegu alati häbematu; tal on hari. Sellepärast 
öeldakse: „Ma võtan sul harjast.” Nii võiks juba päris hästi ette kujutada, kui näiteks mõni 
teine loom tuleb ja tahab lihaputkast tüki liha tuua, siis võiks lihunikukoer öelda: „Ma võtan 
aga sul küll harjast kinni!” – Nii saab üsna hästi võrrelda inimest ja koera. 
 Nüüd aga, teate lapsed, et on olemas veel teisi koeri, väikseid, kes on enamasti laisad, 
hirmsad logelejad! Nad magavad patjadel, mõnikord ka perenaise süles. Lühidalt, nad on 
laisad tegelased. Need on toakoerakesed, lossikoerakesed. Nad pole nii kasulikud kui 
lihunikukoer. Lihunikukoer teeb midagi; toakoerakesed ainult mängivad, põhimõtteliselt on 
nad kasutud. Aga kui keegi midagi võtab, mida ei tohi, võtab lihunikukoer tal harjast, see 
tähendab, haarab tast kinni ja raputab ta korralikult läbi. See on kasulik, sest siis ei saa teine 
loom liha ära võtta. Toa- või lossikoerake midagi sellist ei tee, ta ainult klähvib. Ta klähvib 
igaühe peale ja nimelt, kui tulevad teised suured koerad, lippab lossikoerake neile järgi ja 
klähvib ja klähvib ja klähvib. Aga koerad, kes hauguvad, ei hammusta, nii ütleb vanasõna. 
Samamoodi mõtlevad ka suured koerad, kui nad mööda lähevad. Seega võib ka näha, kuidas 
suured koerad täiesti häirimatult edasi lähevad, lasevad väikestel klähvida ja mõtlevad: 
klähvivad koerad ei hammusta. – Väikesed pole julged, nad on arad. Lihunikukoer peab küll 
alati julge olema. Lossikoerakesed jooksevad küll järgi ja klähvivad, aga kui keegi ringi 
keerab ja teda vaatab, siis panevad nad kohe plehku. Nojah, vaadake, need koerakesed on igal 
juhul laiskvorstid, teevad ainult kasutuid asju maailmas ja ei kõlba millekski. Nad sarnanevad 
nendele inimestele, keda ei pea kuulama, isegi kui nad kellegi peale väga tihti klähvivad. 
 Need toakoerakesed on väga väikesed, lihunikukoer on suur. On aga olemas ka nii 
umbes keskmiselt suuri. Selline koer pole nii suur kui lihunikukoer, aga ka mitte nii väike 
nagu lossikoer. Sellise keskmise suurusega on lambakoer. Lambakoer peab karja hoidma. 
Mõnedes paikades on see raskem kui meil siin. Mõnedel maadel, näiteks Venemaal, tulevad 
hundid. Ja koer peab valvama, et ükski hunt või muu loom karja ligi ei tule; sellepärast peab 
ta kogu aeg jooksma ümber karja. Seetõttu on neil välja kujunenud harjumus kogu aeg ümber 
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karja joosta. Ka meie kandis on hea, kui koer ümber karja jookseb, kuna karjane tihti magab 
ja siis võib tulla keegi kuri ja kellegi karja seast ära viia. Seepärast jookseb lambakoer ringi ja 
kaitseb karja. Isegi kui hunti pole, on hea, kui lambakoer kaitseb karja ja mõnikord ka karjust 
ning ta üles ajab. Võib ju ette tulla, et ka karjane ära varastatakse, kui ta magab. 
 Niisiis on karjakoer, lambakoer kasulik olevus. Teda võib võrrelda ka inimestega, kes 
elus midagi kasulikku teevad, kes pole kasutud nagu laiskvorstid, toakoerakesed, 
lossikoerakesed. Jah, selline erinevus on ka inimlikus elus selliste inimeste vahel, kes on nagu 
lambakoer ja kes on nagu lihunikukoer. Kasulikud on mõlemad, kuigi lihunikukoerale 
sarnased on mõnikord natuke jämedad. Mõnikord oskavad nad öelda õiget asja lühikeses, 
tabavas kõnes; et neil on tunne, et peab midagi valvama, midagi kaitsma, peab vaenlase 
eemale tõrjuma. Lambakoera võib ka võrrelda inimesega, kes enam vaikselt oma tööd teevad, 
peavad aga ootama, millal tulevad ette nende töös raskemad asjad. Lambakoer jookseb ringi. 
Tal pole kaua midagi teha, aga ta peab alati valmis olema, et kui hunt või mõni muu vaenlane 
tuleb, siis tugev ja julge olla, et õigel hetkel vaenlasest kinni haarata. Nii peavad ka mõned 
inimesed ootama ja ärkvel olema, kuni neid kutsutakse. Siis nad ei tohi igasugu tühiasjadest 
ehmuda, vaid peavad olema alati valmis kuni hetkeni, mil neil tuleb õiget asja teha.”  
 Vaadake, nii räägiksin ma lastega, et neid viia kindlasse olukorda loomamaailmas ja 
juhtida nende mõtteid analoogiale loomade ja inimestele vahel. Kui midagi sellist on lastele 
räägitud, siis võib ette lugeda järgmise loo, ilma et oleks vaja pärast midagi selgitada. Kui see 
väike jutt anda lastele ilma eelneva selgituseta, siis nad jääks ettevalmistuseta, kuna nende 
tunded pole sellele suunatud. Kui selgitused tuleksid alles pärast, läheks see pedantsusest sassi 
ja lapsed ei loeks ka seda õigesti. 

 
Lambakoer 

Üks vana lambakoer, kes oma isanda karja truult valvas, läks õhtul koju. Seal klähvisid tee 
peal tema peale toakoerad. Lambakoer jookseb omaette edasi ja ei vaata ringi. Kui ta jõuab 
lihalaua juurde, küsib temalt lihunikukoer, et kuidas ta küll seda välja kannatab ja miks ta 
mõnel harjast kinni ei võta. „Ei”, ütles karjakoer, „mind ei näpista ega hammusta ju keegi, 
mina pean oma hambad huntide jaoks hoidma.” 
 
 Peale seda pole vaja lastele midagi öelda; nad tuleb loo mõistmiseks enne ette 
valmistada. 
 Teine kord räägite lastele järgmist: „Mu armsad lapsed! Te olete juba tihti jalutanud, 
jalutanud aasal, põldude vahel, aga ka metsas, mõnikord metsa servas, kus mets aasaga 
piirneb. Kui te metsas sees kõnnite, siis olete täiesti varjus; aga kui te metsa serval kõnnite, 
siis võib ühelt poolt Päike ka üsna eredalt paista. Ja siis võite seal metsa ja aasa piiril täiesti 
rahulikult jälgida, kuidas lilled kasvavad. See on alati väga hea, kui otsite jalutamiseks välja 
just need kohad, kus mets ja aas teineteisega piirnevad. Siis saate alati nii metsas kui aasal 
midagi välja otsida. Siis võite alati uuesti vaadelda, kuidas rohi kasvab ja kuidas kasvavad 
taimed ja lilled rohu sees. 
 Aga vaadake, eriti armas ja meeldiv on, kui mitte üksnes läbi metsa ja aasade minna, 
vaid kui aasad on veel eriti mägede vahel, orgudes. Sellistel aasadel võib leida palju 
huvitavamat kui aasadel, kuhu Päike liiga palju peale paistab. Mägedest kaitstud oruaasadel 
kasvavad väga ilusad lilled ja neid lilli võib näha väga tihti ka sambla vahel, mida seal eriti 
oruaasadel kasvab. Sageli võib näha kannikest just sambla naabruses.” 
 Nüüd võib siis edasi lastega rääkida samblast ja kannikesest, lasta võib-olla ühel lapsel 
kirjeldada kannikest  ja teisel sammalt. Võib koguni lasta mõnel, kui on võimalik, sel päeval 
kannikese ja sammalt kaasa tuua. Neid mõlemaid on ju ühel ajal saada.  
 Siis võib jätkata umbes nii: „Aga vaadake, armsad lapsed, kui te elate sellise oruaasa 
läheduses, siis võite kogeda, et te lähete välja ja näete ainult sammalt. Jah, siis lähete sinna 
kaheksa päeva pärast. Ja mida te siis näete? Kannikest samblas! Jah, alles nüüd kasvasid nad 
välja, enne olid nad samblas peidus. Pidage seda meeles. Ja kui te järgmisel aastal sinna 
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lähete, siis võite veel rohkem rõõmustada. Siis mõtlete: „Kevadel polnud siin veel kannikesi! 
Me pole veel ühtegi näinud.” – Nüüd proovige sammalt lahti teha. Ahhaa, seal on kannike 
sees! 
 Mu armsad lapsed, looduses on tihtipeale täpselt nii nagu inimeste seas. Seal on tihti 
peidus mõnda head ja halba. Mõni inimene seda ei märka, kuna hea on temas peidus, kuna ta 
pole seda veel leidnud. Tuleb omandada tunne selle jaoks, et leida hulga seast häid inimesi.  
 Jah, vaadake lapsed, inimelu saab rohkemgi loodusega võrrelda. Kujutage nüüd ise 
ette üht väga head inimlast, siis leiate ka, et selline inimlaps räägib ka alati väga häid sõnu. 
Kuid on olemas tagasihoidlikke inimlapsi ja mittetagasihoidlikke inimlapsi. Tagasihoidlikke 
inimlapsi on vähem märgata. Mittetagasihoidlikud inimlapsed tahavad aga, et neid märgataks.  
 Vaadake, kannike on ju päris ilus, aga kui te kannikest vaatate, kuidas ta oma armsaid 
kannikeselehti ülespoole sirutab, siis märkate ometi: kannike tahab, et teda märgataks, teda 
vaadataks. Kannikest ei saa võrrelda tagasihoidliku lapsega, kes tagasi tõmbub ja nurka jääb. 
Te saate teda võrrelda ainult sellise lapsega, kes ennast meelsasti näitab. Jah, aga ta ju ei näita 
ennast, kui ta end samblasse peidab? Jah, vaadake, kui te kannikest nõnda lehtede vahel 
vaatate, kuidas ta välja tuleb ja kuidas kõik jälle sealt samblast välja ronib, see on ju täpselt 
nii, nagu kannike tahaks mitte üksnes end näidata, mitte üksnes end nuusutada lasta; see on ju 
nii, nagu ta tahaks end lasta otsida: „Jaa, jaa, jaa, ma olen juba siin! Aga sa pead mind 
otsima!” – See kannike on nagu mitte eriti tagasihoidlik inimlaps, aga ka nagu kelmikas 
inimlaps.” 
 On väga hea, kui lastega kõik sellised kõnelused ettevalmistuseks ära pidada, et lasta 
lastel midagi nautida. Peale lugemistükki ei peaks üldse mingeid selgitusi andma. Eks ole, 
oleks ju mõttetu teile praegu midagi hiina keeles ette kanda. Te ütleksite: noh, sel pole ju 
mingit mõtet; hiina keelt pole me ju õppinud. – Kui te aga kõik hiina keelt oskaksite ja ma 
teile räägiksin, peaksite seda väga igavaks, kui ma teile tahaksin kõike alles pärast selgitada. 
Nii peab ka lugemistükiga tegema: kõike teha, mis võib tuua mõnu. 
 Natuke põhjalikumalt, lastes lastel palju kaasa teha, kõnelete nõndaviisi inimeste 
tagasihoidlikkusest ja mittetagasihoidlikkusest ja koketsusest, ja siis loete neile ette: 
 

Ei, was blüht so heimlich am Sonnenstrahl? 
Das sind die lieben Veilchen, die blühn im stillen Tal, 
Blühen so heimlich im Moose versteckt, 
Drum haben auch wir Kinder kein Veilchen entdeckt. 
 
Und was steckt sein Köpflein still empor? 
Was lispelt aus dem Moose so leise, leis’ hervor? 
„Suchet, so findet ihr! suchet mich doch!” 
Ei, warte, Veilchen, warte! wir finden dich noch! 

 Hoffmann von Fallersleben 
 
 
Oi, mis õitseb nii salaja päikesekiires? 
Need on armsad kannikesed, mis õitsevad vaikses orus, 
õitsevad nii salaja sambla peidus, 
seepärast pole me lapsed ühtki kannikest leidnud. 
 
Ja mis pistab oma peakest vaikselt ülespoole? 
Mis sosistab samblast nii vaikselt, nii vaikselt? 
„Otsige, siis leiate! Otsige mind ometi!” 
No oota, kannike, oota! Küll sinu leiame! 
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Kui te olete lapsele õpetanud luuletuse keelt, siis saab laps kõik nüansid kaasa teha, siis pole 
teil vaja tagantjärele kommentaariga ja pedantsusega tal muljet ära rikkuda. Just seda tahan 
ma teile lugemistüki käsitluse kohta soovitada, kuna seeläbi on teil võimalus rääkida 
mitmesugustest asjadest, mis peab üldse koolitunni hulka kuuluma ja kuna te annate siis 
lapsele jagamatut rahuldust sellisest lugemistükist. Niisiis tahan teile just seda seoses 
lugemistüki käsitlemisega südamele panna. 
 
 Nüüd jätkame lapsehinge käsitlemist. Ma palusin teil eile järele mõelda, kuidas peaks 
kohtlema vagasid, pailapsi; pailapsi, kes oma vagatsemisega, kuulekusega esile kipuvad, kes 
aga ei tee midagi klassi heaks. 
 
 Järgnevad osavõtjate mõttearendused. 
 
 Rudolf Steiner: Ma esitasin selle küsimuse just sellepärast, kuna on raske teha vahet 
kahjuliku ja kasuliku pailapse vahel. Peab jälgima, kas pole tegemist sellisega, kes hiljem 
tõesti mingit rolli mängib. On ka selliseid. Nad on kasulikud pailapsed, aga ebamugavad. 
 Siin võiks jutustada loo, kuidas eesel omale kõrvad sai.* 
 Eriliste pailaste vastu võib kasutada ka teravamaid vahendeid. Neid ei tohi aga klassi 
ette panna ja häbistada. See mõjub liiga palju. Kuulekale võib aga anda ülemäära raske 
ülesande, näiteks sauaharjutuse ja siis lasta mõjuda tõsiasjal, nii et laps näeb, et ta ei saa 
sellega hakkama ja et ta peab seda õpetajale ütlema. Sellest ilmneb, kas püüdlus on ehtne. 
 
 Ka teised osalejad lisavad oma käsitlused. 
 
 Rudolf Steiner võtab lõpuks kokku: Jah, põhiline asi, millega siin on tegemist, tuli ju 
diskussioonis välja.  
 Kõigepealt tuleb proovida hoolikalt kindlaks teha, kas on tegemist enam suutlike 
andekate õpilaste õigustatud esiletõusmisega. Nende puhul tuleb jälgida, et suurem andekus ei 
läheks üle egoismiks. Tuleb püüda nende suuremaid oskusi teistele viljakaks teha. Sellisel 
pailapsel lastakse ta suurema oskamise mõttes midagi teha, mis tuleb teistele kasuks, nii et ta 
ei tööta ainult enda, vaid ka teiste jaoks. Kui ta oskab paremini arvutada, siis lastakse tal 
teistele ette arvutada ja teisi edasi aidata. Kui ta siis õpetajalt oma meelsuse tulemusena 
kuuleb, mida võib siis nii väljendada: „Müller on hea poiss. Vaadake, Müller oskab ju õige 
palju. Sellised inimesed saavad teistele väga kasulikud olla. Ma tänan teid kõiki selle eest, et 
te nii palju olete Müllerilt õppinud.” – Niisiis ühe kiitmine üle kanda kõikide kiitmiseks! 
 Kui on eraldatud silmapaistvad andekad õpilased ja tõelised pailapsed, siis teatakse 
neid ja koheldakse peaaegu alati kahe meetodi ühendamisega. 
 Esimene on see, et nendega räägitakse, mitte klassi ees, vaid nelja silma all. Nii et nad 
näeks, et neid on läbi nähtud. Nendega räägitakse väga tungivalt: „Te teete seda, te teete 
teist”, ja iseloomustatakse neid omadusi ning tehakse sel puhul asi isiklikuks. „Te võite seda 
alati teha, te võite seda ikka ja jälle teha. Arvate, et see mulle meeldib, et teete mulle sellega 
meelehead? Ei, ma ei taha seda näha, see on mulle ebameeldiv!” Nii räägitakse mitte klassi 
ees, vaid nelja silma all. See on esiteks. Õpilasele tehakse täiesti selgeks, et teda nähakse läbi. 
 Teiseks on see: antakse talle ülesanded, mis on tema jaoks liiga rasked ja püütakse 
talle selgeks teha, kui ta neid ülemäära raskeid ülesandeid peab lahendama, siis on see 
sellepärast, kuna ta tahab esile paista. Tal on raskem oma iseloomuga võidelda, kui ülemäära 
raskeid ülesandeid lahendada. Aga talle on ebameeldivam neid ülesandeid teha. Seepärast ta 
näeb vaeva. Me peame talle ütlema, et ta saab neid ülesandeid sellepärast, et ta püüab silma 
paista. Aga kui ta oma halvast omadusest võitu saab, ei pea ta tegema teistsuguseid ülesandeid 
kui ülejäänud klass.  
 Neid mõlemaid asju võib aga mõne õpilase puhul kokku panna, et talle öeldakse, et 
teda nähakse läbi ja et ta saab selliseid ülesandeid, kuna ta tahab silma paista ning seeläbi võib 
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üsna palju saavutada. Te saate näha, et sellist meetodit rakendades ravite õpilase mõne ajaga 
terveks.  
 
 Me lahendame selle seminari jooksul veel mõne suurema ülesande. Homseks tahan 
aga anda veel sarnase ülesande, mis on viimasega natuke seotud, aga siiski jällegi teistsugune 
ja selle käsitamise juures tuleb kõne alla ka eurütmia. Vabandage, et ma selle ülesande annan, 
aga see kuulub didaktika valdkonda: mida tuleb teha, kui õpilaste hulgas on keegi, kes on 
õpetajast eriliselt vaimustuses (sisse võetud). „Soovunelm”(Schwarm), kas keegi ei saa aru? 
Kui poiss on vaimustuses (unistab) naisõpetajast või kui tüdruk on vaimustuses 
meesõpetajast. Esinevad kõik vastavad nüansid. See tõeliselt õige vaimustuses olemine, mis 
võib õpetusele väga segavalt mõjuda, palun teil selle üle järele mõelda, kuidas seda käsitada. 
 See peab juba teatud määral olemas olema, et see tõesti õpetust segab. Ma ei mõtle 
loomulikult ehtsat respekteerimist, õiget tähelepanu ja ka mitte õiget andumust õpetajale, vaid 
just seda, mis segab õpetust ebaterve vaimustusega, nagu see ju sageli klassides ette tuleb. 
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SEITSMES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 28. august 1919 

 
 
Rudolf Steiner:  Täna tahame proovida harjutust, mis on määratud hingamise pikendamisele. 
 
Kõneharjutus:    Erfüllung geht 

Durch Hoffnung 
Geht durch Sehnen 
Durch Wollen 
Wollen weht 
In Webenden 
Weht im Bebenden 
Webt bebend 
Webend bindend 
Im Finden 
Findend windend 
Kündend 
 

Mida saavutama peab, saavutate ainult siis, kui read õigesti ära jaotate. Siis panete hingamise 
õigesse rütmi. See harjutus on seoses sellega, et hääl võimleb, et hingamist reguleerida. 
 Sõnades nagu „Erfüllung”, „Wollen” tuleb öelda välja mõlemad l-d. Ei tohi esimesse 
l-i h-d sisse panna, vaid öelda mõlemad l-d teineteise kõrval. Edasi tuleb püüda mitte 
metalselt rääkida, vaid tuua toon häälesse, sügavast rinnast välja tuua, võimalikult täis vokaale 
öelda, nii et metalne välja tuleb. – Kõikidel austerlastel on hääles plekki. Enam ümaralt 
(Kugelluft). 
 Iga rea ees tuleb hingamine teadlikult korrastada. Koosolevaid sõnu tuleb ka 
kokkukuuluvana lugeda. 
 Te ju teate, et tavaliselt tehakse umbes selliseid kõneharjutusi: 

         Barbara sass straks am Abhang 
Või:  Barbara sass nah am Abhang 
Või:  Abraham a Sancta Klara kam an 

 
Lessingi valmi lugemine. 

Hobune ja sõnn 
 

Ühel tulisel ratsul lendas uhkelt julge poiss. Siis hüüdis metsik sõnn hobusele: „Häbiasi! 
Mina ei lase ennast ühel poisil juhtida!” „Mina aga küll”, vastas ratsu, „sest mis au võiks 
mulle tuua, kui poisi seljast heidaksin?” 
  
 Rudolf Steiner (kui kõik olid valmi ette lugenud): Peale seda, kui te olete seda nii tihti 
kuulnud, on teil kindlasti tunne, et see on nii kirjutatud nagu on kirjutatud valme ja palju asju 
18. sajandil. On tunne, nagu poleks ta veel päris valmis, nagu mõned asjad tookord ei 
saanudki päris valmis. 
 
 Rudolf Steiner loeb valmi veel kord ette ja ütleb siis: Nüüd, kahekümnendal sajandil, 
saaks valmi jätkata umbes niimoodi: 
 Sõnniau! Ja otsiksin ma au, kus oleksin tõrksalt seisma jäänud, siis poleks see 
 hobuseau, vaid eesliau. 
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Nii tehtaks praegusel ajal. Siis märkaksid lapsed kohe, et on olemas kolm aud: sõnniau, 
hobuseau ja eesliau. Sõnn viskab seljast, hobune kannab poisi rahulikult edasi, sest ta on 
rüütellik, eesel jääb kangekaelselt seisma, sest ta näeb oma au selles. 
 
 Rudolf Steiner: Nüüd tahaksin kõigepealt luua materjali homse didaktilise tunni* 
jaoks, mil me võtame vaatluse alla vanuse seitsmenda ja neljateistkümnenda, 
viieteistkümnenda eluaasta vahel. Täna on oluline mõne asja läbirääkimine, mis võib teile 
suunaandvaks olla. Ja siis pole teil vaja tänasele sissejuhatusele lisaks muud teha, kui võtate 
kätte kasutatava käsiraamatu ja täiendate siis üksikuid fakte, mis kuuluvad täna räägitu juurde. 
Täna vaatame palju vähem oma ainelise teadmise kooshoidmisele, kuid jälgime enam seda, et 
endas kanda ja arendada tulevikku kandva õpetuse vaimu. Te näete, et täna räägitu tuleb 
arvesse vanemate õpilaste jaoks.  
 Ma tahan teiega rääkida sellest, mis on seoses Euroopa kultuuriarenguga, umbes 11.-st 
17.-a sajandini. Te ei tohi kunagi unustada, et ajalooliste asjade läbi võtmisel lastega, aga ka 
täiskasvanutega, peab omama alati subjektiivset elementi. Kergesti öeldakse, et 
ajalookäsitlustesse ei tohi sisse panna arvamusi ega subjektiivseid ideid. Seda võib nõuda, aga 
täita seda ei saa. Sest võtke ajaloost mingi  lõik mingil alal; teil tuleb vähemalt faktid 
grupeerida, kas ise, või kui sündmused on ajas kaugemal, siis on juba teised neid grupeerinud. 
 Oletagem, te kirjeldate vanade germaanlaste vaimu, siis võtate appi Tacituse*  
„Germania”. Aga Tacitus oli väga subjektiivne suurvaim; ta on oma esitatut üsna palju 
grupeerinud. Te ei tohi loota, et te teisiti hakkama saate, kui loote ise või võtate üle teiste 
tehtud subjektiivse faktide grupeeringu.  
 Te saate seda ju näidete abil selgeks teha. Vaadake mõningaid näiteid kirjandusest: 
 Treitschke* on kirjutanud mitmeköitelise „Saksa 19. sajandi ajalugu”. See kutsus esile 
Herman Grimmi* vaimustuse, kes oli ka võimekas vaatleja; see kutsus esile pahameele 
paljude Antanti kuuluvates inimestes. Aga kui te Treitschke läbi loete, siis on teil tunne, et 
faktide grupeerimise eelistused põhinevad just tugevalt subjektiivsel värvingul. Ajaloos on 
põhiline see, et mõeldakse ajalugu edasiviivate jõudude ja võimude üle. Ja nüüd on tegemist 
sellega, et ühel on mõtlemine küpsem, teisel vähem küps ja ta ei peaks midagi ajaloo üle 
otsustama, kuna ta ei saa midagi aru liikumapanevatest jõududest. Just see, kellel on 
subjektiivsed otsused, kirjeldab ajaloolist edasiminekut väga hästi. 
 Herman Grimm kirjeldas Friedrich Suurt, Macaulay* kirjeldas samuti Friedrich Suurt. 
Aga Macaulaylt saadakse Friedrich Suurest moonutatud pilt. Herman Grimm koostas oma 
artikli ühtlaadi Macaulay artikli retsensioonina ja ütles oma vaatekohast lähtudes: Macaulay 
järgi on Friedrich Suur „morn inglise lordinägu* nuusktubakaga ninas.” Erinevus on ainult 
see, et Herman Grimm on 19. sajandi sakslane ja Macaulay 19. sajandi inglane. Ja kes 
kolmandana mõlema üle otsustab, oleks õieti väga kitsarinnaline, kui ta ühte õigeks peab, teist 
valeks. 
 Nii võib valida ka veel drastilisemaid näiteid. Paljud teist tunnevad tavalistest 
ajalooraamatutest Martin Lutheri kirjeldust. Tehke kord eksperiment ja lugege sedasama 
katoliiklikest ajalooraamatutest,* siis õpite tundma Martin Lutherit, keda te veel ei tundnud! 
Kui te olete selle läbi lugenud, siis olete kimbatuses ja tuleb öelda, et erinevus pole muus, kui 
see, mis tuleneb erinevatest vaatekohtadest. Sellistest seisukohtadest, mis pärinevad 
rahvuslikust või konfessionaalsest, peab just õpetajaskond tulevikus üle olema. Seepärast 
tuleb väga püüda, et õpetajaskond oleks eelarvamusteta, et õpetajaskond omaks 
eelarvamusteta maailmavaadet. Sellisest maailmavaatest lähtuvalt saab vabalt vaadelda 
ajaloolisi tõsiasju ja neid nii grupeerida, et õpilasele antakse edasi inimkonnaarengu saladusi.  
 Kui teil tuleb nüüd oma õpilastele edasi anda midagi kultuurist 11.-17. sajandini, siis 
kirjeldate esmajoones seda, mis viis ristisõdadeni. Te kirjeldate esimese, teise, kolmanda 
ristisõja kulgu. Kuidas ristisõjad aegamisi alla käisid ja ei saavutanud seda, mida nendega pidi 
saavutatama. Kirjeldate askeesi vaimu, mis läbis tookord suurt osa Euroopast; kuidas kõikjal 
kiriku ilmalikuks muutumise tõttu või vähemalt sellega seoses tulid esile natuurid nagu 
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Bernhard von Clairvaux, kes olid täidetud seesmise vagadusega, sellise vagadusega, mis 
avaldasid ümbrusele imetegevat mõju. Püüdke mõnest käsiraamatust selliseid kujusid 
biograafiliselt tundma õppida ja nad elavalt oma õpilaste ette tuua ning proovige lasta esile 
kerkida vaimul, millest arenesid tolle aja kohta võimsad rännakud oriendi poole. Kirjeldage, 
kuidas tookord tekkisid retked Peter von Amiensi ja Walter von Habenichtsi eestvõttel; siis 
Gottfried von Boilloni ja mõnede teiste retked. 
 Siis kirjeldage, kuidas need voorid liikuma hakkasid ja kuidas tohutul hulgal inimesi 
surma said, tihti enne idamaale jõudmist. Kirjeldage kindlasti kolmeteist-, neljateistaastaseid 
poisse ja tüdrukuid, kuidas nad voorid kokku panid, kuidas nad liikuma hakkasid ja 
ebakorrapäraselt ida poole liikusid ja kuidas ebasoodsate olude tõttu, aga ka võõrastest 
rahvastest läbirändamisel palju inimesi hukkus. 
 Siis kirjeldage aga ka seda, kuidas need, kes idamaale jõudsid, saavutasid siiski üsna 
vähe. Kirjeldage Gottfried von Boilloni edu, näidake aga siis, kuidas tekkis vastasseis 
järgnevate ristiretkede sõdijate ja kreeka poliitika vahel. Kuidas kreeka rahvad muutusid 
kadedaks ristisõdijate tegude suhtes ja tundsid vastuolu ristisõdijate tahtmise ja kreeklaste 
kavatsuste vahel; kuidas kreeklased tahtsid põhimõtteliselt samamoodi orientaalsed huvid 
oma huvidesfääri võtta nagu ristisõdijad enda omasse. Ma palun teil õige arusaadavalt 
kirjeldada, kuidas kutsutakse esile vastuolu kreeklaste ja ristisõdijate tahte vahel.  
 Siis arvan, et peaksite kirjeldama, kuidas oriendis hakkasid ristisõdalased omavahel 
sõdima, selle asemel, et sõdida idamaa rahvaste vastu Lääne-Aasias; kuidas euroopa rahvad 
end üksteise vastu üles ässitasid, kuidas nimelt frangid ja nende naabrid tulid vallutatud 
aladele esitatud nõudmiste tõttu jälle üksteise järel ja sõdisid omavahel. Ristiretked toimusid 
tulisest entusiasmist, aga ristiretkest osalejaid haaras vaenu vaim ja siis tekkis ka vastuolu 
kreeklaste ja ristisõdalaste vahel. 
 Kõigele sellele lisandus just ristiretkede ajajärgul vastuolu, mis üha enam ja enam 
tugevnes, kiriku ja ilmaliku võimu vahel. Ja võib-olla pole liigne juba lastele midagi 
teadvustada, mis on tõsi, mis aga tendentsliku ajalookirjutamise tõttu on olulisemates 
punktides kinni kaetud. Gottfried von Bouillon, esimese ristikäigu juht, kavatses 
Jeruusalemma vallutada sel eesmärgil, et luua vastukaalu Roomale. Seda ei ütelnud tema ega 
ta kaaslased avalikult. Aga südames kandsid nad võitlushüüdu: „Jeruusalemm Rooma vastu!” 
Nad ütlesid: me tõstame Jeruusalemma kõrgele, et ta saaks kristluse keskkohaks, et see poleks 
enam Rooma. – Et esimeste juhtivate ristisõdalaste põhimeeleolu peenetundeliselt lastele 
edasi anda, see on tähtis. 
 Ristisõdijad olid endile võtnud suured ülesanded ja ka need ülesanded olid suured, mis 
järk-järgult tekkisid olukorrast endast. Ja inimesed olid liiga väiksed, et neid ilma kahjudeta 
enda peale võtta. Seeläbi vallandus ristisõdijate seas ägedamate võitluste ajal aegamisi 
kõlblusetus ja ebamoraalsus.  
 Võtke mingi käsiraamat, et saaksite tõsiasjad nagu illustreerides panna sellesse 
üldisesse sündmuste jadasse. Siis märkate, et ma tõesti ei kirjelda täna grupeerides 
tendentslikult. Ja ka edaspidi püüan kirjeldada täiesti kultuuriajalooliselt, mis toimus 11.-st 
kuni 17. sajandini Euroopas. 
 Oletagem – see on hüpotees, aga mõnikord saab just hüpoteeside abil ajaloo käiku 
selgitada –, et frangid oleksid vallutanud Süüria ja oleksid Süürias sisse seadnud frangi 
valitsuse, oleksid kreeklastega kokkuleppele jõudnud, oleksid kreeklased neile ruumi jätnud ja 
neile andnud enam ülemvõimu Väike-Aasia eesosas. Siis oleksid kreeklaste vanad 
traditsioonid teostunud ja Põhja-Aafrika oleks saanud kreeka omaks. Vastukaal oleks loodud 
seeläbi, mis toimus hiljem. Kreeklased oleksid valitsenud Põhja-Aafrikas, frangid Süürias. Nii 
poleks nad kõik omavahel tülli läinud ja seejärel võimust ilma jäänud. Siis oleks takistatud 
just halvimate aasia rahvaste, mongolite, mamelukkide ja türgi osmanite sissetung. 
Ebamoraalsuse tõttu ja seetõttu, et viimasena polnud ristisõdijad oma ülesanneteks küpsed, 
tuli see, et mongolid, mamelukid ja osmanid tulid just sinna, mida eurooplased püüdsid 
euroopastada. Ja nii näeme, kuidas suurele, laiu rahvahulki hõlmavale entusiasmile, mis viis 
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ristikäikudeni, tuleb vastulöök teiselt poolt: musulmanide-mongolite vastulöök, mis loob 
militaardespoote ja mis jääb kaua aega Euroopa hirmuks ja ristikäikude tumedaks varjuks. 
            Vaadake, kui te selliseid asju kirjeldate, kui te käsiraamatutest selleks vajalikke pilte 
juurde otsite, äratate lastes eneses pilte kultuuriarengust, mis on püsivad. Ja on tähtis, et 
lapsed taolisi pilte saavad. Pildid tekivad neis esmalt näitliku kirjelduse läbi. Kui jõuate 
selleni, et näitate mingisuguseid kunstilisi pilte sellest ajast kunstiteostena, siis toetate sellise 
asjaga öeldud sõnu.  
 Nüüd olete lastele selgitanud esmalt seda, mis toimus ristikäikudel. Ja teil õnnestus 
lastele jätta sellest sisemisi pilte. Siis on hea, kui te lisate mongoli-muhamedi hirmuäratava 
varjupildile vastaspildi, areneva headuse.  
              Kirjeldage näitlikult, kuidas idamaale rännanud palverändurid õppisid tundma veel 
täiesti teiselaadset, palju uut. Euroopas oli põllumajandus tookord veel väga algeline. Oriendis 
võis tundma õppida palju paremat maade majandamist. Palverändurid, kes oriendist tagasi 
pöördusid – paljud tulid ju veel tagasi –, tõid kaasa põllumajanduse hea tundmise ja toimus 
tõesti põllumajandusliku toodangu tõus. Euroopa võlgneb selle eest tänu palverändurite 
Euroopasse kaasatoodud kogemustele. 
            Kirjeldage nii näitlikult, et laps seda kujundlikult näeks, kuidas enne ristikäike kasvas 
nisu ja vili kehvemini, kuidas ta oli madalam, kasvas hõredamalt, väiksemate peadega ja 
kuidas ta peale ristikäike oli suuremate peadega – ja kõik see piltides! Siis kirjeldage, kuidas 
palverändurid õppisid tõesti tundma ka tööstuslikku, mida Euroopas tookord veel polnud. 
Oktsident oli paljus oriendist maas. Mis arenes nii hästi tööstusliku tegevusena Itaalia 
linnades, ka põhjapool asuvates linnades, ka see oli tänu palveränduritele. Ja ka kunsti areng 
tänu ristikäikudele. Nõnda võime luua pilte vaimsest kultuuri edusammudest tollel ajal.  
 Ja te võite lastele ka kirjeldada ja öelda: „Vaadake, lapsed, alles siis õppisid 
eurooplased kreeklasi tundma; nad eraldusid juba esimesel aastatuhandel Roomast, aga jäid 
kristlasteks. Lääne aladel usuti, et pole võimalik olla kristlane, vaatamata üles paavsti kui 
kiriku kõrgeima pea poole.” Nüüd selgitage lastele, kuidas ristisõdalased õppisid tundma 
kristlasi, kes nende suureks üllatuseks ja õpetuseks ei tunnustanud rooma paavsti. Selline 
kristluse vaimse külje lahkulöömine ilmalikust kirikust oli tookord midagi väga uut. See tehke 
lastele selgeks. 
 Musulmanide seas, kes olid ju väherõõmustavad maailma kodanikud, oli aga siiski 
õilsaid, heldeid, vapraid inimesi. Ja seeläbi õppisid palverändurid inimesi tundma, kes olid 
vaprad ja lahked, olemata kristlased. See oli suur õpetus, mida tolleaegsed inimesed Euroopas 
ristikäikude läbi Euroopasse tagasi tõid. 
 Niisiis vallutasid ristisõdijad oriendis väga palju, mida nad vaimse kultuurina 
Euroopasse tõid. 
 Lastele tehakse selgeks: „Vaadake, oli aeg, mil eurooplastel polnud sitsi (s.k.Kattun), 
neil polnud sõnagi selle jaoks. Neil polnud musliini, ka see on oriendi sõna. Nad ei saanud 
sohvale istuda, kuna sohva tõid alles ristisõdijad koos selle sõnaga kaasa. Neil polnud 
madratsit, ka madrats on oriendi sõna. Ka basaar kuulub siia, mis viitab samas kogu 
meelsusele toodete avaliku väljapanemise suhtes, mis produtseerib üldiselt väljapanekuid. 
Idamaalased tegid basaare vastavalt oma mõttelaadile järgi laias ulatuses. Euroopas varem 
midagi sarnast polnud, enne kui eurooplased ristikäigud ette võtsid. Koguni sõna magasin 
pole Euroopast, kuivõrd see kauplemise ja muu sellisega seotud on. Eurooplased õppisid alles 
idamaalastelt magasinide kasutamist laiaulatusliku kauplemise jaoks. – „Võib ette kujutada”, 
öeldakse lastele, „kui piiratud oli elu Euroopas, et nad ei kasutanud magasine. Ka sõna arsenal 
kuulub siia. Aga vaadake, eurooplased õppisid idast ka midagi muud; selle tõid nad kaasa 
sõnas tariif. Maksumaksmist tundsid euroopa rahvad 13. sajandini väga vähe. Aga tariifi järgi 
maksude maksmine, kõiksugu andamite maksmine viidi Euroopas alles siis sisse, kui 
ristisõdijad seda oriendis tundma õppisid.” 
 Seega on juba näha, et Euroopas muutus väga, väga palju peale ristikäike. Selles ei 
saavutatud palju, mida ristisõdijad tahtsid. Euroopas toimus aga mitmekülgne 
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ümberkujunemine idamaal tundmaõpitu läbi. See kõik seostus siis veel oriendi arusaamaga 
riigist, sest riik oli idamaal palju varem välja kujunenud kui Euroopas. Euroopas olid 
valitsemisorganid enne ristikäike palju lõdvemad, kui nad olid peale ristikäike. Et siis suuri 
territooriume riiklikust seisukohast kokku võeti, see tuli lõpuks alles ristikäikude mõjul.  
 Aga nüüd võib ka – eeldan alati, et lapsed on viidatud vanuses – lastele tutvustada 
järgnevat: „Vaadake, lapsed, te olete varem kuulnud ajaloost, et roomlased laiendasid oma 
võimu. Tookord, kui roomlased oma võimu laial maa-alal suurendasid kristliku ajaarvamise 
alguses, siis muutus Euroopa üha vaesemaks, väga vaeseks. Millest see vaeseks muutumine 
tuli? Raha tuli anda teistele. Kesk-Euroopa muutub nüüd jälle vaeseks, kuna ta peab raha 
teistele ära andma. Tookord pidid eurooplased oma raha asiaatidele ära andma. Rahahulgad 
voolasid Rooma riigi piiride suunas. Seetõttu muutus üha enam valdavaks naturaalmajandus. 
See on midagi, mis võib jälle juhtuda, nii kurb kui see ka pole, kui inimesed vaimsega kokku 
ei puutu. Igal juhul arenes selles vaesuses askees, ristikäikude ennastohverdav vaim.  
 Aga eurooplased õppisid Aasias ristikäikudel tundma kõiksugu uusi asju, tööstuslikku 
tootmist, põllumajandust. Seeläbi said nad luua asju, mida jälle said asiaadid neilt ära osta. 
Raha voolas jälle tagasi. Euroopa muutus üha rikkamaks, just ristikäikude ajal. Euroopa 
rikastumine toimus tootlikkuse suurenemise tõttu. See on veel üks tulemus. Ristikäigud oli 
tõeline rahvaste rändamine Aasiasse. Euroopasse tuli jällegi tagasi teatud oskused. Ainult 
nende oskuste abil on võimalik Firenze ja see, milleks ta sai hiljem. Ainult seeläbi võisid 
areneda suurvaimud nagu Dante ja teised.” 
 Vaadake, oleks hädavajalik ajalooliste esitluste läbistamine sellistest impulssidest. Kui 
tänapäeval öeldakse, et tuleb enam kultuuriajalooga tegeleda, siis arvavad inimesed, et nad 
peavad õige kuivalt kirjeldama, kuidas üks sündmus järgneb teisele. Ajalugu tuleb aga juba 
selles nooremas kooliastmes kirjeldada subjektiivselt, et luuakse pilte, et aeg tõesti üles silme 
ette kerkib. Et kerkib silme ette vaene, väheste põldudega Euroopa, kus pole linnu, kus 
inimesed tegelesid oma põllumajandusega, mis oli aga vilets. Kuidas aga just sellest vaesest 
Euroopast ärkab vaimustus ristikäikudeks. Kuidas siis inimesed pole veel oma ülesande jaoks 
küpsed, kuidas tekivad tülid, võtab maad ebamoraalsus, kuidas nad siis Euroopas endas 
vaenujalale astuvad. Kuidas jäi saavutamata just see, mida ristikäikudega taheti, koguni 
vastupidi, kuidas loodi pinnas musulmanide jaoks. Kuidas aga eurooplased palju oriendist 
õppisid; kuidas tekkisid linnad, õitsvad linnad ja linnades rikas vaimne kultuur. Aga ka 
põllumajanduse areng, kuidas põllud muutuvad viljakamaks, kuidas tööstus hakkab õitsema, 
kuidas ka vaimne kultuur tõuseb. 
 Seda kõike püüdke lastele esitada näitlikes piltides ja neile selgeks teha, et inimesed ei 
vedelenud enne ristikäike sohval, kuidas filisterlikkus ei saanud veel perekondades valitseda 
heades tubades sohvadel. Püüdke ajalugu näitlikult kirjeldada, siis õpetate tõelisemat ajalugu. 
Näidake, kuidas Euroopa muutus vaesemaks kuni naturaalmajanduseni ja taas rikkaks õpitu 
läbi. See elavdab ajalugu! 
 Tänapäeval küsitakse tihti: mida peaks lugema, milline ajalooesitus on parim. – Saab 
öelda ikka ainult seda: lõpuks on kõik parim ja kõik halvim; on üsna ükskõik, milline 
ajalookirjutaja kätte võetakse. Ärge lugege ridu, lugege ridade vahelt. Proovige end aimavalt 
inspireerida lasta, asjade õiget käiku tundma õppida. Püüdke arendada tunne ajaloolise 
esitluse jaoks. Te tunnete laadist ära, milline ajalookirjutaja on tõelisusesse tunginud, milline 
mitte. 
 Te loete ühte või teist Rankelt.* Kui te oma ajalookirjanduse Ranke puhul läbistate 
sellega, mida me siin tõelisusevaimust endas elavdame, siis ütlete: Ranke on väga virk, aga ta 
kirjeldab iseloome nii, et nad jäävad ainult varjudeks. Võib haarata kõikjalt; nad pole lihast ja 
verest. Ja võite öelda: mulle ei meeldi ajalugu kui ainult varjudemäng. 
 
 Üks kursuslane soovitab Lamprechti.* 
 
 Rudolf Steiner: Aga siin võib olla tunne, et Lamprecht kirjeldab kultuuriajaloos mitte 
inimesi, vaid värvilisi pappfiguure, mida ta maalib ainult võimalikult tugevate värvidega. Nad 
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näevad välja nagu kehalised inimesed, on aga ainult ülevärvitud pappfiguurid. Siin tuleb 
öelda: Treitschke võib ühekülgne olla, aga tema isiksused seisavad siiski oma jalgadel! Ta 
paneb inimesed jalgadele ja nad on lihast ja verest. Nad pole pappfiguurid nagu Lamprechtil 
ja nad pole üksnes varjud nagu Rankel. Kahjuks on Treitschkel ainult 19. sajandi ajalugu. 
 Kui te tahate omandada õiget tunnet tõeliselt heast ajalookirjutamisest ja 
ajaloojutustamise vaimust, siis lugege Tacitust. Lugedes Tacitust muutub kõik kuni sõnani 
väga elavaks. Kui te lasete kõigel oma tõemeelele mõjuda, siis tuleb silme ette aeg ja 
inimesed ja inimgrupid, mida Tacitus elavalt kirjeldab, nagu elus eneses! Sellest lähtudes 
püüdke tulla selle peale, kuidas elatakse sisse teistsugusesse kirjeldusse. 
 Liiga vananenut ei saa siiski lugeda, muidu oleks tuline Rotteck* ikka veel väga hea. 
Aga ta on vananenud, mitte ainult faktide, vaid ka meelsuse tõttu. Sest ta vaatleb tookordset 
Badeni põhiseadust ja liberalismi nagu evangeeliumi, ta tõlgendab sinna juba pärsia, egiptuse 
ja kreeka elu. Kõike nii tuliselt, nii et tahaks soovida, et ka meie ajal oleks veel selliseid 
ajalooesitajaid nagu Rotteck. 
 Kui te nüüd püüate lugeda kasutatavamaid käsitlusi ja püüate oma tähelepanu suunata 
sellele, millest seal on tihti loobutud, siis leiate sobivad elavad pilte ajaloolisest arengust 11. 
kuni 17. sajandini. Ja te loobute omalt poolt paljustki, mis seal jutustatakse Friedrich 
Barabarossast, Richard Lõvisüdamest, Friedrich II-st. Nii mõnigi asi on huvitav, aga tõelise 
ajalootunnetuse jaoks mitte eriti oluline. Palju tähtsam on vahendada lastele ajaloo suuri 
impulsse.  
 
 Nüüd läheme meie küsimuse juurde, kuidas käituksime klassiga, kui mõned õpilased 
on mingist õpetajast liigvaimustuses. 
 Tõesti ohtlik vaimustumine algab õieti alles kaheteistkümnendast neljateistkümnenda 
eluaastani. Koolieast hilisemal ajal on selline asi raske juhtum. Enne seda on nendes asjades 
eriti tähtis mitte kõike väga tõsiselt võtta ja teada, et palju läheb jälle mööda. 
 
 Järgneb vestlus, mitmed räägivad sellel teemal. 
 
 Rudolf Steiner: Avalikku naeruvääristamist peaksin ma kahe teraga mõõgaks, kuna see 
püsib kaua ja rebib õpilase klassist välja. Häbistatud õpilaste suhet ülejäänud klassiga on väga 
raske taastada. Tavaliselt viib see laste koolist äravõtmiseni.  
 
 F. mainib muuhulgas, mida õpetaja võiks teha, ka palvetamist. 
 Rudolf Steiner: Väga õige! 
 
 F.: Tuleb vastava õpilasega rääkida ja poolehoid kõrvale juhtida. 
 
 Rudolf Steiner võtab kokku: Põhimõtted on väga õiged, vaimustusvõime kõrvale 
juhtida, andumus kõrvale juhtida. Kuid te ei saavuta eriti palju, kui te lapsega palju vestlete, 
sest see meeldiks talle väga. Kuna see vaimustus põhineb palju tunnetel ja ka kirgedel, mitte 
kujutlusel, siis on erakordselt raske temaga mõjuvalt kohtuda, kui kirele tullakse vastu 
sagedase koosolemisega. 
 On õige, et unistamine tuleneb vaimustusest ja andumusest, mis läheb valel rajal. 
Andekamate laste puhul tuleb kõne alla vaimustusvõime, nõrgematel, vähemandekatel 
andumusvõime. Asi pole iseenesest nii tähtis, aga ta muutub tähtsaks tagajärgede tõttu 
õppimises, kuna õpilased õpivad vähem, kui nad õpetajast unistavad.  
 Üldine laste õpetajast unistamine pole nii paha, see ei kesta kaua. See möödub kiiresti. 
Klassi tulevad kujutlused, mis ei täitu. See viib pettumusteni ja see ravib iseenesest. Sel puhul 
võib ka päris hea olla humoristlik jutustus kogu klassi ees. Ohtlikuks läheb siis, kui grupid 
hakkavad õpetajast unistama. 
 Kogu asi on tingimata vaja läbi mõelda, kuna see võib koolipraktikas rolli mängida. 
Unistamine pole iseenesest just halvim, aga ebaterve unistamine teeb nõrgaks. Lapsed 
muutuvad seeläbi loiuks ja letargiliseks. Sel juhul on laste juures tegemist ohtliku jõuetusega.  
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 Olukord on noatera peal, sest vastavate abinõude puhul võib asi ümber pöörduda 
vastupidiseks, vihkamiseks.  
 Oleks ka väga hea öelda: sa higistad, mine viieks minutiks välja – ja nii edasi. Üldse 
on tegemist sellega, et sellisel puhul tuleb individualiseerida, mitte ainult laste puhul, vaid ka 
kohtlemisel. Kõik tuleb muuta kasulikuks, milles terve mõtlemine kinnitab, et see aitab.  
 Ainult selle poole peaks hoolikalt püüdlema, et lapsed ei saaks aimu, et nende 
unistamist märgatakse. Tuleb just arendada võimet esile kutsuda usku, et seda pole märgata. 
Isegi abinõude juures, mida ette võetakse, peaks lapsel olema mõte, et sellist asja tehakse 
niikuinii. 
 Oletagem, mingi hulk lapsi unistavad ühest õpetajast, kellel on endal kodus neli, viis, 
kuus last. Ja tal on ju lihtsaim vahend: ta kutsub need lapsed jalutuskäigule ja võtab isiklikud 
lapsed kaasa. See aitab väga hästi. Aga lapsed ei tohi seda märgata, et ta nõudis nende 
kaasatulemist. Sellised konkreetsed asjad tuleb kasulikuks muuta. 
 Sellisel konkreetsel juhul on oluline, et ise korrektselt käitutakse ja unistavaid lapsi 
koheldakse samamoodi kui teisi. Piinlikult jälgida korrektset käitumist. Mitte lasta puudutada 
lasta sellisest unistamisest, siis läheb see mõne aja pärast mööda! Jääb ainult oht, et 
unistamise asemele tuleb antipaatia. Seda võib vähendada, kui sellest väljagi ei tehta. Seda ei 
tehta märkamagi, siis pole vihkamine nii suur, kui manitsemisel või kogu klassi ees 
naeruvääristamisel. Jutustatakse lühikeses vormis lugu, kus asi muutub naeruväärseks. Aga 
see peab nii olema, et paistaks, et seda jutustataks niikuinii. Tulemusest, et tekib teatud 
antipaatia, ei saa mööda. Kui lastega aasta töötatakse, saab jälle normaalse sümpaatia 
taastada. 
 Ei saa ka teistest tagajärgedest mööda vaadata, et lapsed muutuvad nõrgemaks, kui 
unistamine võtab murettekitava vormi. Neid tuleb pärast nii aidata, et nad jälle oma nõrkusest 
välja saavad. See on veel parim teraapia, mida saab kasutada. Kõik ülejäänud vahendid: mine 
korra viieks minutiks välja ja nii edasi –, võib kasutada; tuleb aga olla alati terve 
ignoreerimise seisukohal. Laps muutub nõrgemaks; siis armastusväärselt teda edasi aidata, see 
on see, mida õpetaja saab teha. 
 Kui asi muutub väga murettekitavaks, siis ei saa õpetaja, kuna ta ise on objekt, ise eriti 
palju teha, siis tuleb juba võtta appi teised nõuandjad. 
 
 Üks ülesanne, enam didaktilise, vähem kasvatusliku sisuga: Kujutage ette, et kogete 
oma klassis mõnede laste puhul, et see grupp tuleb mingis suunas vähe kaasa, näiteks 
arvutamises, keeltes, loodusloos, võimlemises või eurütmias. Kuidas te püüaksite sellist häda 
inimvõimete erilise käsitlemise kaudu kohelda, kui see esineb varases koolieas? Kuidas 
aitaksite kaasa teiste õppeainetega? 
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KAHEKSAS  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 29. august 1919 

 
 

Kõneharjutused: 
   In den unermesslich weiten Räumen, 
   In den endenlosen Zeiten, 
   In der Menschenseele Tiefen, 
   In den Weltenoffenbarung: 
   Suche des grossen Rätsels Lösung. 
 

Mõõtmatult avarates ruumides, 
Lõpmatutes aegades, 
Inimhinge sügavustes, 
Maailma ilmutustes: 
Otsi suure mõistatuse lahendust. 

 
Rudolf Steiner: Laused on nii, et neli esimest kõlavad nagu ootus ja viimane rida on nelja 
esimese rea täitumine.  
 Ei-d mitte öelda nagu ai! (saksa.k.) 
 Nüüd võtame jälle teise kõneharjutuse: 

 
Protzig preist 
Bäder brünstig 
Polternd putzig 
Bieder bastelnd 
Puder patzend 
Bergig brüstend 

 
Selle abil võime väga palju õppida. Nüüd kordame lauset: 
 

Dass er dir log uns darf es nicht loben 
 

Nüüd midagi sarnast, aga siinjuures lisandub tundenüanss. Tahan teie tähelepanu suunata 
neljale reale. Ma hiljem dikteerin teile. Afektiivne peab enam esimestes ridades väljenduma: 
 

Lalle Lieder lieblich 
Lipplicher Laffe 
Lampiger lumpiger 
Laichiger Lurch. 

 
Niisiis kujutage ette, et teie ees on roheline kärnkonn, kes krooksub teie poole avatud suuga, 
natuke pingul huultega ja teie kõnetate teda kolme viimase reaga. Aga esimeses reas palute, et 
ta laliseks armsaid laule (lalle Lieder lieblich). Esimest rida tuleb öelda humoristlik-
tundeliselt, nagu soov, nõudmine temale.  
 
Nüüd veel üks proosapala, Lessingi valm:  
Tamm 

 
 Ühel tormisel ööl oli märatsev põhjatuul tõestanud oma jõudu ühe suursuguse tamme kallal. 
Nüüd lebas see tamm pikali ja terve hulk madalaid põõsaid oli tema all puruks. Rebane, kelle 
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urg polnud sealt kaugel, nägi teda järgmisel hommikul. „Missugune puu!” hüüdis ta. „Ma 
poleks ju iial arvanud, et ta nii suur võiks olla!” 
 
Milles seisneb valmi moraal?  

 
T.: Et alles peale surma märgatakse, kui suur inimene oli. 
H.: Et väike märkab alles siis, kui suur on kukkunud, mis see oli. 
 
Rudolf Steiner: Aga miks on kasutatud just rebast, kes on ometi kaval?  
 
H.: Kuna rebase kavalus ei jõua puu ülevuseni. 

  
 Rudolf Steiner: Millises lauses peituks seoses rebasekavalusega valmi moraal? – „Ma 
poleks ju kunagi arvanud, et ta nii suur võiks olla!” 
 Ta ei vaadanud nimelt kunagi üles. Ta oli alati ainult alla vaadanud, oli ainult all ringi 
käinud ja seal võttis puu vähe ruumi. Hoolimata oma kavalusest nägi ta ainult all oma 
ümbruses nähtavat. 
 Ma juhin teie tähelepanu sellele, et valme, mis toimuvad iseenesest oma erilises 
valmimaailmas, võib lugeda realistlikult, aga luuletusi mitte kunagi. 
 
 Nüüd jõuame täna eilse ülesande järel millegi väga olulise juurde, nimelt räägime 
abinõudest, mida peame tarvitusele võtma, kui märkame, et grupp õpilasi on ühe või teise 
õppeaine suhtes vähem andekas, teine grupp õpilasi enam andekas. Ja palun teid: valige kogu 
sellest ajast seitsmendast viieteistkümnenda eluaastani välja, millele tahate oma 
põhitähelepanu suunata, kas õpilastele, kes pole võimelised õppima korralikult lugema või 
kirjutama või õppima loodusteadust või arvutamist või geomeetriat või laulmist ja arutage 
läbi, kuidas te klassis või üleüldse õpilaste kohtlemisel ja aja jooksul tahate nendega talitada, 
et te asjale võimalikult õige suund anda. 
 
 Mitmed seminaristid esitavad selle kohta pikemaid mõttearendusi. 
 
 Rudolf Steiner: Siin ettetulevad asjad võivad olla osalt seoses üldise andetusega, aga 
nad võivad olla seotud ka spetsiifilise andetusega. On õpilasi, kes on võib-olla lugemisel ja 
kirjutamisel eriti andekad, aga niipea kui hakatakse arvutama, ilmutavad andetust arvutamise 
suhtes. Siis on õpilasi, kellel arvutamine veel läheb, aga hetkel, kui hakatakse nende 
mõtlemisjõudu rakendama, kus nad peavad loodusteaduslikult õigesti mõistma, siis enam 
edasi ei lähe. Siis on selliseid lapsi, kes ei taha ajaloost midagi külge võtta. Taolised 
spetsiifilised andetused on olulised, neid peab arvestama. 
 Selles suhtes arvestate võib-olla järgnevat: kui märkate, et laps on kohe algusest peale 
ka lugemise ja kirjutamise suhtes andetu, siis teete igal juhul hästi, kui võtate ühendust 
lapsevanematega ja palute neil esmalt anda lapsele võimalikult vähe munatoite ja võimalikult 
vähe jahutoite. Ülejäänud võib põhiliselt jääda. Kui vanemad sellega nõustuvad, et toidavad 
last hästi, hoolimata osa toiduainete äravõtmisest, siis võiks koguni mingi aeg anda vähe liha 
ja väga palju aedvilja ja lehti sisaldavat toitu. Siis märgatakse, et laps selle dieedi abil ilmutab 
oluliselt oma võimete paranemist. Seda tuleb ära kasutada. Lapsega tuleb just dieedi alguses 
intensiivselt tegeleda. 
 Kui märgatakse, et dieet üksi palju ei aita, siis püüdke lühikest aega – ütleme kaheksa 
päeva peale vanematega rääkimist, üleüldse ennelõunasel ajal või vähemalt esimestel 
koolitundidel, mil tuleb õpetada lugemist ja kirjutamist, mitte midagi süüa lasta, vaid lasta tal 
õppida tühja kõhuga või vähemalt lubada ainult õige vähe süüa. Seda protseduuri ei tule teha 
liiga kaua, vahelduvalt normaalse toitumisega. Aga tuleb hästi ära kasutada aega, mil laps 
ilmutab kindlasti tugevamaid võimeid ja vastuvõtlikust. Kui sellist dieeti aasta jooksul mitu 
korda teha, siis võib näha, et noore lapse – see kehtib niisiis esimeste kooliaastate kohta – 
võimed natuke muutuvad. Seda palun teil väga silmas pidada.  
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 Ja palun teil üldse silmas pidada, et mõnede lapsevanemate mõttetu toitumisviis lapse 
esimestel kooliaastatel, just flegmaatiliste ja sangviiniliste laste puhul, aitab palju kaasa 
võimete allasurumisele. Laste pidev ületoitmine – nüüd on ju asjad natuke teistmoodi, aga 
neid asju peab siiski teadma –, laste täistoppimine munatoitude ja jahutoitudega, see teeb 
lapsed esimestel kooliaastatel täiesti morniks ja õppimisvõimetuks. 
 
 Küsitakse, kuidas on kakaoga. 
 
 Rudolf Steiner: Miks peavad lapsed üldse kakaod jooma? Seda pole ju üldse vaja, kui 
kakaod ei tarvitata seedimise reguleerimiseks. Mõnikord on vaja selliseid asju, et seedimist 
reguleerida. Laste puhul, kellel on kiire seedimine, on parem kasutada kakaod kui teisi 
ravimeid; aga kui see pole vajalik, siis pole lastel üldse selliseid asju vaja. Lapsed saavad 
tänapäeval palju sellist, millest neil kasu pole.  
 Siin võib teha omapäraseid tähelepanekuid. Kui ma olin kasvataja 
kaheksakümnendatel aastatel, siis oli seal üks väike laps; seda last ma ei saanud kasvatada, 
mul olid ainult suuremad. Ta oli väike nõbu. Õieti kena, armas laps heade mõttevälgatustega. 
Temast oleks saanud andekas koolilaps. Ma olin tihti juures ja võisin tunnistada tema 
teravmeelsust ja andekust. Ta oli väike poiss, vaevalt kaheaastane, kui ta kord laua ääres 
järgnevat ütles. Tal oli kaks klimbikest, kaks klimpi ja oli juba nii nutikas, et kui öeldi: „Hans, 
nüüd on sul juba kaks klimbikest”, vastas ta: „Ja kohe järgneb kolmas.” Seda ütles väike 
põngerjas. 
 Siis meeldis talle ka väga pragada. Ma arvasin, et ei tee paha, kui nii väike laps 
pragab. See vaibub hiljem. Ja tal oli harjumus eriti just mind sõimata. Kord, kui ma uksest 
sisse tulin – siis oli ta juba natuke vanem –, ei tulnud talle piisavalt suurt sõimusõna pähe ja ta 
ütles: „Sealt tulevad kaks eeslit!” Ta oli väga vaimukas, eks ole. 
  Aga poiss oli kahvatu, halva isuga ja natuke kõhn. Ühe muidu suurepärase arsti 
soovitusel anti talle iga toidukorra ajal klaasike punast veini. Sellise omapärase 
kasvatusmeetodi eest ma ei vastutanud ega mõjutanud, aga ma tundsin muret. Siis nägin ma 
seda isiksust kolmekümne kahe, kolmekümne kolme aastasena – hirmus närviline inimene! 
Ma küsisin, kui teda juures polnud, kuidas ta oli koolilapsena olnud. Jah, see kärsitu inimene, 
kes kolmekümnendates eluaastates oli juba täiesti närviline, näitas, kui haletsusväärselt mõjus 
väike klaasike veini söömise ajal. Ta oli andekas laps, sest laps on andekas, kui ta ütleb: 
„Sealt tulevad kaks eeslit!” 
 
 „Ta oli häbematu” hüüab proua dr. Steiner vahele. 
 Rudolf Steiner: Häbematusest võime ju seejuures mööda vaadata. – Mis sellele 
eelneb? See on imetlusväärne. Ta ei leia sõimusõna, mis oleks piisavalt suur ja võtab appi 
arvu. See on erakordselt suur andekus. Siis aga oli temast saanud nõrk õpilane ja ta ei tahtnud 
korralikult õppida. Ta oli niisiis sellise veiniga kasvatusmeetodi läbi juba seitsmendal 
eluaastal täielikult rikutud.  
 See on midagi, mida ma meie kõneluse alguses tahan teile südamele panna, et annete 
puhul on oluline jälgida, kuidas lapse dieeti korraldatakse. Nimelt ma palun teil jälgida, et 
lapse seedimine ei kannataks. Seega tuleb teil, kui lapse annete juures midagi silma hakkab, 
kuidagi peenetundelisel viisil vanematelt uurida, kas lapsel on korralik seedimine. Püüdke 
mõjutada, et seda reguleeritaks. 
 
 T. kõneleb andetutest lastest arvutamise suhtes. 
 
 Rudolf Steiner: Kui avastate eriliselt nõrgad võimed arvutamises, siis teete hästi, kui 
toimite järgneval viisil: lastel on tavaliselt nädalas kaks võimlemistundi, see tähendab üks 
eurütmiatund ja üks võimlemistund. Te võtate need lapsed kokku, kes hästi ei arvuta, ja lasete 
neil osa võtta eurütmia- või võimlemistunnist. Teil pole vaja neid enam koormata; võtke nad 
teistega kokku, kus just selliseid harjutusi tehakse. Peab hoolitsema, et sellised lapsed just 
võimlemise ja eurütmia läbi oma võimeid arendaksid.  
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 Te lasete sellistel lastel teha kõigepealt sauaharjutusi. Sau käes: ettepoole 1, 2, 3, 4. 
Niisiis peab laps võtma saua alati ettepoole ja tahapoole. Ta peab püüdma saua mingil viisil 3 
juures tahapoole viia. – Siis peab ka lisanduma kõndimine: 3 sammu ette, 5 sammu tagasi, 4 
sammu ette, 4 tagasi; 5 sammu ette, 3 tagasi jne. – Püüdke võimlemisel ja võib-olla ka 
eurütmias lisada arve lapse liigutustesse, nii et tal oleks vaja liikumisega koos loendada. Te 
saate näha, et see annab tulemusi. Ma olen seda õpilastega korduvalt teinud. 
 Ja nüüd ma küsin teilt: Miks see tulemusi annab? Peale seda, mis te olete juba 
õppinud, võite endale kujutluse luua. 
 
 T.: Eurütmilised liikumised peaksid ju geomeetriaõpetuse jaoks hea vahend olema. 
 
 Rudolf Steiner: Ma ei pidanud aga geomeetriaõpetust silmas. Mida ma ütlesin, oli 
seoses arvutamisega, kuna arvutamise aluseks on tahteline eneseliikumine, liikumismeel. Kui 
seda sel viisil teostatakse, siis see mõjub sellele võimele ergutavalt. Midagi tõstetakse 
alateadvusest üles, mis sellise lapse puhul ei taha üles tulla. Üleüldse tuleks liikumisharjutuste 
abil arvutamise ja ka geomeetria puudulikke võimeid ergutama. Geomeetria jaoks saab palju 
teha heade eurütmiaharjutustega. Ka sauaharjutustega. 
 
 N.: Hääldusraskuste puhul tuleb arvestada keelelise seost muusikaga. 
 Rudolf Steiner: Enamasti põhineb halb hääldamine halval kuulmisel. 
 
 N.: Geograafiatunnis ei tule sangviiniline laps hästi kaasa; tal on udused kujutlused. Siin pooldaksin ma 
joonistamisõpetust, motiive maakaartidest. 
 
 Rudolf Steiner: Kui geograafiaõpetust õige näitlikult kujundada, nimelt kui maid, 
vegetatsiooni jaotust maades, maavarade jaotust graafilise pildi abil näidata, niisiis 
kujundatakse sel viisil õpetust õige näitlikult, just siin märgatakse, et ei kohta kergelt õpilaste 
üldist nürimeelsust selle asja suhtes. Seeläbi saab kergesti üldise nürimeelsuse vastu võidelda. 
Kui seda ka veel seeläbi elavdatakse, et just geograafiaõpetuses püütakse maad esmalt 
kirjeldada, lastakse see siis tahvlile joonistada, jõed, mäed, vegetatsiooni jaotus, metsad ja 
aasad ja siis loetakse õpilastega reisikirjeldusi. Siis võib näha, et enamasti leidub väga vähe 
andetuid õpilasi geograafiaõpetuse suhtes ja et geograafiat saab kasutada õpilaste 
elavdamiseks ja teiste võimete väljameelitamiseks. Võib otse märgata, kuidas õpilastel 
ärkavad uued võimed. 
 
 G.: Mõtlesin esimesest kuni kolmanda klassi peale. Laiskuse puhul oleksin ma range ja püüaks 
auahnust äratada. Mõnikord peab lapsele vihjama, et muidu tuleb tal klassi korrata. Siin tuleb just ka indu ja 
auahnust äratada. 
 Rudolf Steiner: Mina ei soovitaks nii väga auahnusega arvestada. Auahnust ei peaks 
nii väga äratama. Esimestel õppeaastatel võib teie esitatud asju väga hästi kasutada, aga siiski 
eriliselt auahnust rõhutamata, muidu tuleb see auahnus hiljem jälle välja kasvatada, mida on 
sisse kasvatatud. Peab aga ikka jälle ütlema, et tuleb arvestada dieeti ja toitumist.  
 Võib-olla arvestavad sõbrad, kes nüüd neid asju veel käsitlema hakkavad, et on hulk 
lapsi, kel puudub hilisemas elus meel loodusobjektide korralikuks mõistmiseks ja 
märkamiseks. Mõni õpetaja võib ahastusse langeda mõnede õpilaste puhul, et nad ei suuda 
kunagi märgata, mis on mineraalide hulgas malahhiit või smaragd; kellel niisiis üldse puudub 
meel loodusobjektide vastuvõtmiseks ja äratundmiseks. Ka taimede puhul, koguni loomade 
puhul on see nii. Ka seda palun silmas pidada.  
 
 A.: Ma mõtlesin, et väikemate laste juures jäävad arvutamises mõned maha. Meelsamini teen kõik 
näitlikuks sõrmede abil, paberitükikeste, kuulide või nööpide abil. Võib ka sisse viia niinimetatud jaotustunni; 
ilma et lapsed teaksid, et nad on kahte gruppi jaotatud, andekad ja nõrgad. Siis tegeletakse eriti nõrkadega, et 
andekad nende pärast seisma ei jääks. 
 Rudolf Steiner: Newton, Helmholz, Julius Robert Mayer istuksid sellisel juhul alati 
nõrkade hulgas. 
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 A.: See ei tee ju paha. 
 Rudolf Steiner: Kindlasti ei tee see halba. Koguni Schiller istuks nõrkade hulgas. 
Robert Hamerlingi õppeedukuse tunnistusel olid kõik hinded head, välja arvatud emakeele 
kirjand. Seal oli ta hinne õieti alla normaalse.  
 
 Preili F. räägib nüüd meile – kuidas eurütmia abil saab aidata, seda me juba kuulsime 
–, aga mis ta arvab, kuidas eurütmia saab aidata, kui lapsed sõnakuulmatust ilmutavad. 
Eurütmiat peaks õpetama ka sõnakuulmatutele lastele. 
 
 F.: Ma mõtlesin, et melanhoolsed lapsed tunnevad vähe huvi eurütmiaharjutuste vastu, sauaharjutuste, 
taktilugemise vastu, seega kõigi harjutuste vastu, mis nõuavad oma olevuse objektiivset asetamist maailma. 
Võib-olla võiks, kui teised teevad sauaharjutusi, lasta neil lastel lauldes saata või luuletusi rütmiliselt öelda. Nii 
tõmmatakse nad rütmi kaasa ilma kehalise pingutuseta. – On ka võimalik, et lastele  need harjutused ei istu, kuna 
neil on tendents mitte kunagi asjadesse täiesti süveneda, vaid üht osa oma olemusest tagasi hoida. 
 Õpetajal ei tohi olla tunnet, et õpilane ei oska midagi. Peab mõtlema, et kogu täiuslik eurütmia asub 
lapses. Omaenese kindlus kanduks üle ka lapsele.  
 
 Rudolf Steiner: Kõik need abinõud on väga head. – Oleks soovitav ka laste puhul, kes 
eurütmiaga ei taha tegeleda, kutsuda eurütmiast esile erilist rõõmu, sellega, et mitte üksnes 
lasta neil teiste eurütmiseerimist palju kõrvalt vaadata, vaid püüda ka teha erinevaid 
ülesvõtteid, fotosid. Neid peaks lihtsustama, nii et lastel tekiks silme ees pildid eurütmilistest 
vormidest ja inimese liikumistest. Sellised pildid eurütmiseerivatest õpilastest jäävad meelde 
ja mõjuvad ergutavalt eurütmilistele võimetele. Seepärast palusin preili W.-l selliseid pilte 
teha,* kusjuures ma ei pea silmas üksnes eurütmiliste asendite taasesitamist, vaid 
ümberpandult lihtsatesse skemaatilistesse liikumisvormidesse, mis mõjuvad kunstiliselt. Neid 
võiks kasutada selleks, et näidata lastele joone ilu. Te leiate siis – mis on psühholoogiliselt 
erakordselt huvitav tõsiasi –, et laps tajub joone ilu, mille ta ise eurütmias esile toob, 
muutumata edevaks ja koketseks. Samas kui  ta muidu pannes tähele enda tegevust muutub 
kergesti edevaks. Eurütmias just seda välditakse. Seega tuleb ka eurütmias otsida vastavust 
arusaamaga eurütmilisest joonest, mida saab kasutada enesetunde tõstmiseks ilma edevuse ja 
koketsuseta. 
 
 M. jutustab, kuidas ta selgitaks lastele dünamot. Ta jälgiks, et kõikjal tuleks välja põhifenomen. 
 
 Rudolf Steiner: See on väga tähtis printsiip, seda saab kasutada ka teistes ainetes. See 
on hea õpetusprintsiip, aga teataval määral hea kõikidele õpilastele füüsikas. See pole otseselt 
seotud küsimusega, mida teha nõrkade õpilastega. Sest füüsikas muutuvad mõned teile 
nõrkadeks õpilasteks ka sellise lähenemise puhul, eriti tüdrukud. 
 
 O.: Et toitumine mängib väga suurt rolli, paluksin härra dr. Steineril veel midagi öelda erinevate 
toiduainete mõjust kehale. 
 
 Rudolf Steiner: Ütlesin teile juba enne üht-teist, osalt võite ka leida minu loengute 
erinevates kohtades.* Täna läheks vast liiga kaugele, et kõiki üksikasju selle kohta välja tuua. 
Aga kindlasti peaks vältima, et lastele pakutaks teed ja kohvi.  
 Tee muudab mõtted nii, et nad ei taha üksteise kõrvale jääda, et nad lenduvad. Seega 
on tee päris hea diplomaatide jaoks, kes peavad alati lobisema ja ei taha üht mõtet teisest 
loogiliselt välja tuua. Peaks vältima, et lastes põhjustatakse sellist mõtete lendumist 
teejoomise mõnuga. 
 Aga ka kohv pole lastele hea, kuna nad saavad seeläbi aluse pedantseks muutumiseks. 
Kohv on ju harilik jook ajakirjanikele, misläbi nad saavad üht mõtet teisest loogiliselt välja 
imeda. Laste puhul ei tohiks seda kultiveerida. Laste puhul peaks mõtete arengus tulenema 
alati üks mõte loomupärasel viisil eelmisest. Kohv ja tee on asjad, mis kuuluvad välditavate 
hulka. 
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 Eriti tähtis on lastele, mis on taime juures roheline; ka piim. Võimalikult vähe tumedat 
liha; võiks anda ainult heledat liha.  
 
 D.: Kui laps vaevaga midagi aru saab, peab temaga palju tegelema ja ka vaadata, kuidas ta teistes 
ainetes kaasa tuleb. Kui nüüd andetute laste jaoks liiga palju aega võetakse, tekib raskus, et teised lapsed saavad 
vähe rakendust. 
 
 Rudolf Steiner: Ma palun mitte ülehinnata, mida teised lapsed seeläbi kaotavad, et 
tegeldakse rohkem nõrkade lastega. Reeglina ei lähe nii hirmus palju kaduma, kui osatakse ka 
andekate laste tähelepanu suunata sellele, mille jaoks mõned andetumad on, kui seda 
esitatakse viisil, nagu seda peab tegema andetutele lastele. Kui leitakse õige viis, et 
nõrgematele lastele asju ette tuua, siis saavad ka andekad lapsed mingi nurga alt sellest kasu. 
 
 B.: Vähese huvi korral võtaksin alati appi kunstilised muljed. Võimetuse korral kivimeid meelde jätta, 
tean juhtumit, kus kõik on seoses raskusega üleüldse vorme meelde jätta. Sellised lapsed ei pea ka meloodiat. 
 
 Rudolf Steiner: Te leidsite raskuse, mis on lastel, kel puudub mõistmis- ja 
meelespidamise võime vormide jaoks. Nüüd tuleb aga eristada vorme, mis on seoses 
orgaanilisega ja vorme, mis on seoses mineraalsega, neid tõesti paralleelselt kulgevaid 
meloodiavorme. Siin on tõesti tegemist väga, väga radikaalse veaga inimese arengus ja tuleb 
juba mõelda selle vea põhjaliku parandamise peale.  
 Väga palju võib saavutada orgaaniliste, looma- ja taimevormide meeldejätmiseks, kui 
püütakse iseloomulikke asju karikatuurselt joonistades välja tuua, kui just looma-  ja 
taimevormide puhul – mitte maitsetult, vaid maitsekalt, aga siiski silmatorkavalt – lastakse 
lastel karikatuure meelde jätta, nii et nad sellisel kõrvalteel jätavad ka peale karikatuuride 
muud meelde. Nii võiks näiteks hiire meelde jätta. Võib-olla veel hambad ja vurrud. 

 
 

 Siis on veel üks võimalus vormide mõistmiseks: mida lapsed ei saa mõista 
väljastpoolt, laske mõista seestpoolt. Ütleme näiteks, laps ei saa väljastpoolt mõista 
paralleelepipeedi, kuue rööpkülikuga piiratud tahukat. Tal ei jää see meelde. Öeldakse 
lapsele: „Kujuta ennast ette väikese päkapikuna, et sa tuled sealt sisse. Siis seisaksid sa seal 
sees nagu toas.” Lastakse tal seestpoolt mõista, kui väljastpoolt ei saa. Seda ta saab. Aga seda 
tuleb hirmus palju lastega korrata. 
 Selliste vormide puhul, mis ka mineraalis ette tulevad, on seda võrdlemisi kerge 
saavutada. Kuid raskem on juba siis, kui on tegemist värvuse või mineraali teiste omadustega. 
Siin jõutakse mõistmiseni lihtsalt seeläbi, et lastakse väikest kujutleda õige suurena. Näiteks 
mingit väikest kollast kristalli lastakse tihti kujutleda hiiglasuure kehana.  
 Kui aga on tegemist ajalisega, muusikaga, siis pole asi nii lihtne. Kui te siin 
karikatuurselt tahate midagi välja tuua, siis saate ainult seeläbi midagi saavutada – kui pole 
veel midagi saavutatud ruumilise vormimõistmise parendamiseks –, et te just arvutuslikult 
selleni jõuate, et suurendate tohutult ajalisi intervalle, pikendate toone ja suhete ajalise 
suurendamisega saate ka meloodiat õige suurelt, võimsa mõjuga esitada. Siis võite midagi 
saavutada. Muidu ei saa te siin üldse eriti palju asja parandada. 
 
 Nüüd palun teil üles kirjutada küsimus homseks.  
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 Esiteks: Kuidas käsitleda loodusteaduslikult kõrgemaid taimi, lähtudes samast 
vaimust, nagu ma eile loomade puhul näitasin,* kaheksajala, hiire, inimese puhul? 
 Teiseks: Kuidas taolisesse õpetusse sisse tuua samblad, käsnad, samblikud? 
 Need mõlemad küsimused selguvad tõenäoliselt koos. 
 Niisiis käsitleda taimi samast, eile esitatud vaatekohast, palun selle üle järele mõelda. 
Seega pole tegemist näitliku õpetusega, vaid õpetusega peale üheksandat eluaastat, kus algab 
loodusõpetus. 
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ÜHEKSAS  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 30. august 1919 

 
 
Kõneharjutused: 
 
  Nimm mir nicht, was, wenn ich freiwillig dir es reiche, dich beglückt. 
     Ära võta mulle, mis, kui ma vabatahtlikult sulle selle ulatan, sind õnnestab. 
 
Rudolf Steiner: Lause on rohkem mõeldud mõtte jaotamiseks, nii et siin on järgnev: esimene 
lause on lühike: „nimm mir nicht”(ära võta mulle) ja siis lause: „dich beglückt” (mis sind 
õnnestab), mida aga eraldab teine lause: „wenn ich freiwillig dir es reiche”(kui ma 
vabatahtlikult sulle selle ulatan). Eesmärk on, et see kõneldes välja paistaks. Tuleb tähele 
panna, te võtate sama rõhuiseloomu vastu, mis te „was”(mis) juures välja jätsite ja 
„dich”(sind) juures uuesti sisse panete.  
 

Redlich ratsam 
Rüstet rühmlich 
Riesig rächend 
Ruhig rollend 
Reuige Rosse 
 

Nimm nicht Nonnen in nimmermüde Mühlen 
 

Pfiffig pfeifen 
Pfäffische Pferde 
Pflegend Pflüge 
Pferchend Pfirsiche 
 
 

Nädalasalm (augusti viimane nädal) „Hingekalendrist:*  
 
   Ich fühle fruchtend fremde Macht 

Sich stärkend mir mich selbst verleihn, 
Den Keim empfind ich reifend 
Und Ahnung lichtvoll weben 
Im Innern an der Selbstheit macht. 
 
Ma tunnen viljastavalt võõrast võimu, 
tugevnedes mulle mind ennast andmas. 
Ma tunnen idu küpsemas 
ja valgusküllast aimust põimimas 
seesmuses isesuse võimu juures. 
 

Rudolf Steiner: Nüüd jõuame oma tänase raske ülesande juurde. 
 Ma palusin teil eile järele mõelda, kuidas te korraldaksite õppetunnid, kus te tahate 
lastega käsitleda mingi näite abil kõrgemaid ja madalamaid taimi, lähtudes samast vaimust, 
nagu ma teile näitasin kaheksajala, hiire, hobuse ja inimese näitel, kuidas seda tuleb loomade 
puhul teha. Enne tahan ainult ütelda, et asjakohase õpetuse korral eelneb loomade vaatlusele 
taimede looduslooliste olude käsitlus. Miks see nii on, ilmneb juba siis, kui püüate 
taimeõpetust iseloomustada ühe või teise taime näitel.  
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 Võib-olla oleks hea kõigepealt küsida: kes on juba taimeõpetust andnud? See võiks 
alustada. Selle järgi saaksid teised joonduda.  
 
 T.: Taimel on tungilaadne igatsus Päikese poole. Õied pöörduvad Päikese poole, isegi kui nad pole veel 
avatud. Pöörata tähelepanu looma ja inimese soovielu ning taime Päikese poole püüdlemise vahel. Siis selgitada 
lastele taime rakkesolemist Päikese ja maa vahel. Igal võimalusel viidata taime seosele ümbrusega, eriti 
polaarsust taime ja inimese vahel, taime ja looma vahel. Kõnelda taime välja- ja sissehingamisest. Äratada lapses 
tunne, et taim just „rikutud” õhust Päike jõu abil ehitab selle jälle üles, mis hiljem inimesele toiduks saab. Kui 
räägitakse inimese sõltuvust seoses toiduga; võib viidata hea vilja olulisusele jne. Kasvamisprotsessist: iga taim, 
isegi leht, kasvab ainult põhjast, mitte tipust. Tegelik kasvamisprotsess on alati varjatud. 
 
 Rudolf Steiner: Mis tähendab, leht kasvab ainult põhjast? Inimese sõrmeküüntega on 
samamoodi. Ja kui midagi muud inimese juures võtate, nahk, peopesa ja sügavad osad, on see 
samamoodi. Milles seisneb siis õieti kasvamine? 
 
 T.: Surnu väljatõukamisel elavast. 
 
 Rudolf Steiner: Jah, nii see on. Iga kasvamine on elava väljalükkamine sisemusest ja 
välise suremine ja aeglane mahakoorumine. Seega ei saa iial midagi väljastpoolt külge 
kasvada. Substants peab alati seestpoolt väljapoole liikuma ja pealispinnal maha tulema. See 
on üldine seadus kasvamisel, see tähendab kasvamise seosel mateeriaga.  
 
 T.: Kui Päike ei paista, siis leht sureb, ohverdab end teatud määral, sama toimub õies. Õis sureb, kui ta 
on viljastatud. Ta jääb elama üksnes oma sisemuses peidetusse, mis edasi areneb. – Madalamate taimede puhul 
tuleb tähelepanu sellele juhtida, et on olemas taimi, nagu näiteks seen, mis on sarnased kõrgemate taimede 
seemnetega, et teised madalamad taimed on eelkõige sarnased kõrgemate taimede lehtedega. 
 
 Rudolf Steiner: Te ütlesite nii mõndagi head, aga võiks siiski soovida, et lapsed 
tutvuksid üksiku taime osadega. Teil tuleb ju ka pidevalt rääkida taime osadest, lehest, õiest 
jne. Nüüd oleks hea, kui laps tutvuks taime teatud osadega, printsiibi järgi, mida te ju õieti 
valisite: vaadelda taime Päikese ja Maa vahel. Siin tuleb taimevaatlust natuke elavamaks teha 
ja sellest lähtudes tuleb siis luua sild inimeseni. Teil pole veel õnnestunud seda luua, sest teie 
öeldud asjad olid enam või vähem utilitaarsed lood, kuidas taimed inimesele kasulikud on või 
ka välised võrdlused. Et just laps tõesti sellisest vaatlusest väga palju saaks, tuleb siin välja 
töötada järgnev: peale seda, kui on selgitatud looma suhet inimesega, tuleb püüda siiski ka 
taime suhe inimesega selgeks teha. Sest see on ju kindlasti enamasti üheteistkümnendal 
eluaastal, kus millegi sellisega alustame, kus saab niisiis arvestada sellega, mida laps on juba 
õppinud või paremini öeldes, et laps on asju juba mingil viisil õppinud, mida tal siin tuleb 
kasutada. –Tuleb taim ise, kuju järgi, lapse mõistmisjõuni tuua. 
 
 M.: Lastele näidatakse eoprotsesse, näiteks ubade juures. Kõigepealt uba seemnena, siis idu erinevates 
staadiumites. Näidatakse taime erinevust läbi aastaaegade.  
 
 Rudolf Steiner : See on midagi, mida peaks ratsionaalselt esmalt lastega ette võtma, 
kui nad on juba neljateist-, viieteistaastased. Kui te seda teeksite, siis veenduksite, et lapsed, 
kes on veel rahvakoolis, ei mõista eoprotsesse veel tõeliselt. Niisiis oleks nooremate lastega 
liiga vara eoprotsessi käsitleda, seda lugu oaga jne. Seesmiselt on see lapsele väga võõras. 
 
 M.: Ma tahtsin ainult juhtida tähelepanu noore taime ja noore looma sarnasusele, ka erinevustele. 
Looma eest hoolitseb ema, taim saadetakse üksi maailma. Tahtsin asja esitada enam tundelaadselt. 
 Rudolf Steiner: Ka nendest tundelaadsetest kujutlustest pole lapsele kasu. Lapsed ei 
mõistaks seda. 
 
 M.: Kas võib taime osi inimesega võrrelda? Näiteks juurt peaga jne.? 
 Rudolf Steiner: Te peate taimed asetama kogu loodusesse, Päikese ja Maa vahele, 
nagu see oli õigesti härra T. mõttearendustes ja peate samas ta jätma seosesse maailmaga. 
Sellisele õigesti kujundatud vaatlusele vastab laps juba teatud arusaamisega.  



                                                                              
 

 

 

53

 
 R. kirjeldab, kuidas taime ja inimest saab võrrelda, näiteks puud inimesega: kere = tüvi; jäsemed = 
oksad; pea = juurestik. Kui me sööme, läheb toit inimesel ülevalt alla, puul alt üles. Erinevus: inimene ja loom 
võivad vabalt liikuda, lõbu ja kannatust tunda, taim mitte. Iga taimeliik vastab, aga ainult väliselt, ühele inimese 
omapärale, tamm = uhkus jne., samblad ja samblikud on tagasihoidlikud.  
 
 Rudolf Steiner: Sellega on palju öeldud, aga muidugi pole ikka veel proovitud taime 
ennast, tema vormide järgi, lapsele lähedale tuua. 
 Kuidas oleks, kui te näiteks teeksite järgnevat. Te küsiksite umbes nii: „Te olete ju 
suve algul jalutamas käinud? Kas te pole näinud seal põldudel selliseid lilli, et kui neile peale 
puhuda, lendavad neist osakesed minema? Neil on sellised väikesed lehvikud, need lendavad 
siis minema. Siis nägite neid lilli ju ka varem, kui polnud veel nii suvine. Siis näeb see nii 
välja, et üleval olid ainult kollased lehelaadsed moodustised. Ja veel varem, rohkem kevadel, 
siis olid ainult rohelised lehed, mis on väga teravalt sälgulised. 

 
 
 See, mida me kolmel erineval ajal vaatleme, on seesama taim! Ainult esmalt on ta 
põhiliselt roheline leht, hiljem põhiliselt õis ja veel hiljem põhiliselt vili. Sest need on ainult 
viljad, mis seal ringi lendavad. Kõik see on võilill! Kõigepealt saab ta rohelised lehed; siis 
puhkevad õied ja hiljem saab ta viljad. Misläbi see kõik toimub? Kuidas see toimub, et see 
võilill, keda te tunnete, on alguses üksnes roheliste lehtedega, siis õitega ja hiljem 
viljakestega?  
 See tuleneb sellest: kui rohelised lehed maa seest välja kasvavad, siis pole veel nii soe 
aeg. Siis soojus nii väga veel ei mõju. Aga roheliste lehtede ümber, mis seal on? Te teate seda. 
See on midagi, mida te tunnete, kui tuul puhub, aga ikka on ta teie ümber: õhk. Te tunnete ju 
teda, me oleme sellest rääkinud. Õhk toob põhiliselt esile rohelisi lehti ja kui siis õhku 
läbistab enam soojust, kui soojemaks läheb, siis ei jää lehed enam lehtedeks, siis muutuvad 
ülemised lehed õiteks. Aga soojus ei lähe ju üksnes taime juurde, vaid ka maa sisse ja jälle 
tagasi. Te olete kindlasti kord olnud kohas, kus oli maas tükike plekki. Olete kindlasti 
märganud, et plekk võtab kõigepealt päikeselt soojust vastu ja siis kiirgab seda jälle välja. 
Seda teeb õieti iga asi. Ja nii teeb soojus: kui ta veel alla kiirgab, kui maa pole veel nii soojaks 
muutunud, siis moodustub õis. Ja kui maa soojust jälle tagasi kiirgab, siis moodustub alles 
vili. Seega peab vili ootama sügiseni.”  
 Kui te niimoodi teete, siis toote sisse taime organid, aga ühtlasi seoses õhu- ja 
soojusoludega. Nüüd võite sellist vaatlust jätkata ja võite sellisel viisil püüda täna esitatud 
mõtteid edasi viia ja luua seos taimede ja väliste elementide vahel. Püüdke kord seda teha. 
 
 D. kõneleb taimeõpetusest. 
 
 Rudolf Steiner: Siin öeldi palju tabavat, aga töötada tuleb selles suunas, et lapsed 
saaksid taimedest ülevaate: kõigepealt madalamad, siis keskmised, siis kõrgemad. Õpetlaslik 
võib täiesti ära jääda. Taimedest ülevaadet luua pole kerge, aga see võib õpetuses väga 
oluliseks muutuda. 
 
 Mitmed õpetajad esitavad pikemaid mõttearendusi. Seejuures öeldakse kord, et „juur on taimel 
toitumise jaoks”.  
 
 Rudolf Steiner: Tuleks vältida sõna „jaoks”(dienen). Juur ei aita taimel toituda, vaid 
juur on ühenduses maa vee-eluga, mahlade eluga, samas kui lehed arenevad õhu abil. Aga 
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mida taim maast imeb, pole taime põhilisem toit, vaid see on ülevalt, õhust tulev süsinik. 
Taim võtab toitu vastu ülevalt.  
 Metamorfoosimõtet ei võta lapsed vahetult vastu, küll aga seost vee ja juure, õhu ja 
lehtede, soojuse ja õite vahel.  
 Pole hea rääkida taime viljastumisprotsessist liiga vara; igatahes mitte vanuses, kus 
alles alustatakse botaanikaga. Seda põhjusel, et laps ei suuda viljastumisprotsesse veel 
tõeliselt mõista. Talle võib kirjeldada, aga lapsel puudub selle jaoks sisemine arusaam. 
 See on seoses sellega, et taime viljastumisprotsess pole hoopiski nii hirmus 
suurepärane, kui seda tänasel abstraktsel loodusteaduslikul ajal arvatakse. Lugege vaid 
Goethe häid artikleid 19. sajandi kahekümnendatest aastatest,* kus ta on kirjutanud 
„tolmeldamisest” ja nii edasi, kus ta kaitseb metamorfoosi  viljastumisprotsessi eest, kus ta 
tublisti pahandab selle üle, et inimesed peavad nii väga oluliseks kirjeldada nurme pideva, 
kestva pulmavoodina. Goethe oli selle vastu, et taime juures just viljastumisprotsessi nii väga 
esiplaanile tõsta. Siin on metamorfoos palju tähtsam kui viljastumisprotsess. Kui ka 
tänapäeval ei saa enam jagada Goethe usku, et viljastumine on õieti midagi kõrvalist ja taim 
kasvab põhiliselt metamorfoosi läbi, iseenda läbi, jääb siiski kehtima see, et me teeme õieti 
juba valesti, kui me taime viljastumisprotsessi esile toome, nagu seda tänapäeval tehakse. Me 
peame laskma sellel tahaplaanile astuda ja peame selle asemele tooma taime seosed 
ümbrusega. On palju tähtsam kirjeldada, kuidas taimele mõjuvad õhk ja soojus ja valgus ja 
vesi, kui seda abstraktset viljastumisprotsessi, mida tänapäeval nii väga esiplaanile asetatakse. 
Seda tahan ma eriti rõhutada. Ja ma soovin, kuna see on erilise tähtsusega, et te ületate selle 
Rubikoni ja uurite edasi selles suunas; otsige õiget metoodikat, taimede õiget käsitlusviisi.  
 
 Ma juhin tähelepanu sellele, et te võite kergesti küsida: mille poolest on loom 
inimesele sarnane? Võite leida erinevaid vaatenurki. Aga väline võrdlusmeetod ei toimi, kui 
otsitakse taime sarnasust inimesega. Kuid võib ka küsida: kas me ei otsi lihtsalt valesti, kui 
me selliseid sarnasusi otsime? 
 Millest siin tuli lähtuda, jõudis kõige lähemale härra R., aga siis loobus ja ei 
arendanud edasi. 
 Me võime nüüd lähtuda millestki, mida te ju teate, mida aga lapsele lapseeas ei saa 
õpetada. Aga te võite võib-olla järgmiseks korraks järele mõelda, kuidas seda lapsele 
arusaadavalt sõnadesse ümber panna, mida te rohkem teoreetiliselt väga hästi teada võite. 
 Niisiis, eks ole, me ei saa inimest vahetult, nagu me teda kohtame, taimega võrrelda, 
aga teatud sarnasused on olemas. Eile ma püüdsin* inimkere joonistada ühtlaadi mittetäieliku 
kerana. See, mis kuulub sinna juurde, mille seal kera täiendades saaks, sellel on nimelt teatud 
sarnasus taimega vastastikmõjus inimesega. Jah, võiks koguni edasi minna ja öelda: kui te 
keskmiste meelte jaoks,* soojusmeele, nägemise, maitsmise, haistmise jaoks, inimese – 
vabandage võrdlust!, teil tuleb see lapselikku ümber panna –„täis topite”, siis saaksite 
igasuguseid taimevorme. Lihtsalt inimest pehmet materjali täis toppides võtaks see iseenesest 
taimevormid. Taimemaailm on teatud mõttes üht laadi inimese negatiiv: ta on täiendus. 
 Teiste sõnadega: uinudes lahkub õieti hingeline teie kehast; ärgates tuleb hingeline, 
mina ja päris hing jällegi kehasse tagasi. Selle kehaga, mis voodisse jääb, ei saa taimemaailma 
hästi võrrelda. Küll aga võite taimemaailma võrrelda hinge endaga, mis sisse ja välja läheb. Ja 
saate seda päris hästi, kui lähete üle väljade ja aasade ning näete õites säravaid taimi ja küsite, 
mis temperament nendes ilmutub. See on kirglik! – Neid voogavaid jõudusid võite võrrelda 
hingeliste omadustega. – Või lähete läbi metsa ja näete seeni ja küsite: mis temperament end 
siin ilmutab. Miks pole nad päikese käes? Need seened on flegmaatikud. 
 Niisiis kui te lähete hingelisele alale, leiate kõikjal võrdlusmomente inimesega. 
Püüdke ainult need välja kujundada! Samas kui loomamaailma tuleb võrrelda enam inimese 
kehalisusega, peate taimemaailma võrdlema rohkem inimese hingelisusega, sellega, mis 
inimest „täis topib” ja nimelt hingena täis topib, kui inimene hommikul üles ärkab. 
Taimemaailm täiendab inimest, nagu tema hing teda täiendab. Kui me need vormid täis 
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topiksime, saaksime taimevormid. Kui oleks võimalik inimest muumiaks konserveerida ja 
kõik veresooned ja kõik närvisooned tühjaks jätta ja valada sinna sisse väga pehmet ainet, siis 
tekiksid inimese tühivormidest kõikvõimalikud vormid. 
 Taimemaailm on inimese suhtes nii, nagu ma teile just selgitasin ja teil tuleb püüda 
lastele selgeks teha, kuidas on juured enam seotud inimese mõtetega, õied enam inimese 
tunnetega, koguni afektide, emotsioonidega. 
 Sellest tuleneb ka see, et täiuslikumatel taimedel, kõrgematel õistaimedel on kõige 
vähem loomset. Kõige rohkem loomset on seentel ja madalamatel taimedel, mida saab kõige 
vähem inimhingega võrrelda.  
 Niisiis töötage selles suunas, et te nüüd seda mõtet, lähtuda hingelisest ja otsida taime 
iseloomu, avardate erinevaimatele taimedele. Seeläbi iseloomustate ju taime, et ühed 
arendavad enam välja viljaiseloomu: seened jne.; teised enam leheiseloomu: sõnajalad jne. 
Ainult et need organid on erineval viisil välja arenenud. Kaktus on seetõttu kaktus, et tema 
kasvamises vohavad lehed; tema õied ja vili on ju ainult vohavatele lehtedele puistatud. 
 Niisiis püüdke neid mõtteid, millele ma viitasin, õieti lapselikku ümber panna. 
Pingutage oma fantaasiat, et te järgmisel korral oskate taimemaailma elavalt kirjeldada kui 
midagi, mis Maa hingena tungib rohtu, õitesse, nähtav, ilmsiks saav hing. 
 Ja kasutage Maa erinevaid paiku, palavvöödet, parasvöödet, polaarvöödet, ülekaalus 
oleva taimekasvu järgi, nii nagu inimeses erinevad meelealad saadavad oma panuseid hinge. 
Proovige endale selgeks teha, kuidas kogu vegetatsiooni saab võrrelda helidemaailmaga, mida 
inimene oma hinge vastu võtab. Kuidas ühte vegetatsiooni saab võrrelda valgusmaailmaga, 
teist lõhnamaailmaga jne. 
 Siis tehke viljakaks mõtted, misläbi leiate erinevused üheaastaste ja mitmeaastaste 
taimede vahel, lääne-, kesk-euroopa, ida-euroopa taimemaailma vahel. Tehke viljakaks 
mõtted, et suvel kogu Maa õieti magab ja talvel on ärkvel. 
 Vaadake, kui te midagi sellist teete, siis äratate lapses palju enam meelt arukuse ja 
vaimsuse jaoks. Laps mõistab hiljem palju rohkem, kui ta on täiskasvanud inimene, et kui 
mõttetu on uskuda, et inimene oma hinge järgi õhtul lakkab olemast ja hommikul hakkab jälle 
olema, kui keha ja hinge vastavust on võrreldud sellega, mis ilmneb vastastikmõjuna inimeste 
maailma ja taimemaailma vahel, samamoodi nagu keha ja hinge vahel. 
 Kuidas mõjub Maa taimele? Maa mõjub taimele samamoodi nagu inimkeha mõjub 
hingele. Taimemaailm on kõikjal inimese suhtes ümberpööratud, nii et taimemaailma juurde 
jõudes peate inimkeha võrdlema Maaga – ja veel millegi muuga, selle peale tulete ise. Ma 
tahtsin ainult viiteid anda, et te järgmisel korral võimalikult leidlikult veel enam avastate. Siis 
näete, et teete lastele väga palju head, kui te ei õpeta neile väliseid, vaid sisemisi võrdpilte. 
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KÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 1. september 1919 

 
 
Kõneharjutus: 

Pfiffig pfeifen aus Näpfen 
Pfäffische Pferde schlüpfend 
Pflegend Pflüge hüpfend 
Pferchend Pfirsiche knüpfend 
 
Kopfpfiffig pfeifen aus Näpfen 
Napfpfäffische Pferde schlüpfend 
Wipfend pflegend Pflüge hüpfend 
Tipfend pferchend Pfirsiche knüpfend 
 

Rudolf Steiner: „Pf” tuleks hääldada võimalikult liikuvalt, võimlevalt. 
 
 Üks luuletus, kusjuures tuleb jälgida osalt vormi, osalt sisu, on järgnev:  
 Christian Morgensteni „Võllalauludest”: 
 
  Das Gebet 
 

Die Rehlein beten zur Nacht, 
Hab acht!∗ 
Halb neun! 
Halb zehn! 
Halb elf! 
Halb zwölf! 
Zwölf! 
 
Die Rehlein beten zur Nacht, 
Hab acht! 
Sie falten die kleinen Zehlein, 
die Rehlein. 

 
Rudolf Steiner:  Nüüd aga jätkame taimemaailma vaatlustega. 
 
 Järgnevad kursuslaste mõttearendused. 
 
 Rudolf Steiner teeb mitmeid märkusi: Edaspidi leidub selliseid õpilasi, kes õpivad 
taimemaailma tundma enam teaduslike mõistete järgi, nagu näiteks: samblad, samblikud, 
vetikad, monokotüledoonid, dikotüledoonid. Selline süstemaatiline tundmaõppimine 
teaduslike põhimõtete järgi viiakse mõnikord kooli sisse. Aga iga inimene, kes nooruses õpib 
taimi tundma teaduslike põhimõtete järgi, peaks neid kõigepealt tundma õppima nii, nagu 
meie neid kirjeldame, võrdluse läbi inimese hingeeluga. Keegi ei tohiks teaduslikku 
botaanikat esmalt tundma õppida. Peale seda, hiljem võib ta siis enam teadusliku 
taimesüsteemiga tutvust teha. On erinevus, kas püüame kõigepealt taimi kirjeldada ja hiljem 
teaduslikult läheneda või vastupidi. Inimese juures rikutakse väga palju, kui talle õpetatakse 
kohe teaduslikku botaanikat, kui ta ei saa kõigepealt selliseid mõisteid, nagu me praegu 

                                                 
∗ Pane tähele! (acht - tähelepanu; kaheksa) 

Kitsekesed palvetavad vastu ööd, 
Eks sa vaat!  
Pool üheksa! 
Pool kümme! 
Pool üksteist! 
Pool kaksteist! 
Kaksteist! 
 
Kitsekesed palvetavad vastu ööd, 
Eks sa vaat! 
Nad ristavad väiksed varbakesed, 
need kitsekesed. 
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püüdsime esitada. Ta peaks hingest, mälust välja tooma sellised üldiselt inimlikud 
taimemõisted, kui ta läheneb teaduslikule süstemaatikale. 
 Taimemaailm on nähtavaks saanud Maa hingemaailm. Nelk on koketne. Päevalill on 
päris talunaiselik. Päevalilled armastavad talunaiselikult särada. Taime õige suured lehed 
võiksid hingeliselt tähendada: mitte kunagi valmis saada, kõige jaoks aega võtta, kohmakas 
olla, nimelt mitte suuta valmis saada. Arvatakse, et ta on valmis, tema aga ikka veel kasvab. – 
Hingelist taimevormide juures otsida! 
 Kui Päike kõrgemale tõuseb, juba kevade lähenedes laotub üle maa uni, mis muutub 
üha tihedamaks ja tihedamaks; see on ainult ruumiline avardumine. Kui taim kõige enam 
kasvab, magab ta kõige rohkem. Ja sügisel läheb uni üle, taimi siis enam pole, siis pole enam 
uni üle maa laotunud. Inimese puhul lähevad tunded, kired ja afektid jne. kaasa unne, aga seal 
sees näeksid nad välja nagu taimed. Mis on meil hinges nähtamatuna, inimese varjatud 
omadused, näiteks koketsus, saab nähtavaks taimedes. Ärkava inimese puhul me seda ei näe, 
magava inimese puhul saaks aga selgeltnägija seda vaadata. Koketsus näeb välja nagu nelk. 
Koketse daami ninast nagu eralduks pidevalt nelke. Igaval inimesel kasvaksid kogu kehast 
hiiglaslikud lehed, kui neid näha saaks.  
 Kui väidetakse, et Maa magab, tuleb ka edasi minna. Siis peab tõdema: taimemaailm 
kasvab suvel. Maa magab suvel, talvel on ta ärkvel. Taimemaailm on Maa hing. Inimese 
puhul hingeelu uinumisel lakkab; Maa puhul see alles uinudes algab. Hingeline aga magavas 
inimeses ei väljendu. Kuidas saab lapsega sellisest raskusest üle?  
 
 Üks seminarist arvab, et taimi tuleb võtta Maa unenägudena. 
 
 Rudolf Steiner: Aga suvine taimemaailm pole Maa unenäod. Maa magab suvel. 
Unenägudeks võite ainult seda nimetada, kuidas taimemaailm kevadel ja sügisel välja näeb. 
Te võite unenägudega ainult esimestes algetes, näiteks märtsikellukest, kui ta veel roheline 
on, mitte aga enam ajal, kus ta õitseb ja siis aega, kus lehed jälle maha langevad. Proovige 
sellest lähtudes leida üleminek taime tõelise mõistmiseni.  
 Te peaksite lapsele näiteks ütlema: „Vaata tulikat, mingit taime, mille võime maa seest 
välja kaevata, millel on juured, vars, lehed, õied ja siis tolmukad, emakas, et sellest vilja 
arendada.” – Sellist taime tuleb lapsele tõesti näidata.  
 Siis viige laps puu juurde ja öelge talle: „Vaata, kujuta selle taime kõrval puud ette! 
Missugune on puu? Jah, tal on ka all juured, muidugi, aga tal pole vart, vaid tüvi. Siis sirutab 
ta välja oma oksad ja siis on nii, nagu kasvaksid alles neil okstel päris taimed. Sest seal okstel 
on palju lehti ja õisi; seal kasvab palju taimi okste küljes. Nii et võime tõepoolest aasa nii 
vaadelda: seal kasvavad näiteks kollased tulikad üle kogu aasa. Aas on kaetud üksikute 
taimedega, neil on oma juured maas ja nad kasvavad kogu aasal. Aga puu puhul on nii, nagu 
oleks aas üles tõstetud ja siis alles kasvab seal üleval palju õisi. Tüvi on ise tükike maad. Puu 
on nagu aas, millel kasvavad taimed.  
 Siis läheme puu juurest võilille või kummeli juurde. Seal on maa sees midagi 
juuretaolist; see kasvab natuke välja, varrena, lehtedena. Aga üleval on õiekorvike, seal on 
hulk väikseid õisi teineteise kõrval. Võilille puhul on ju nii, et ta teeb seal üleval korvikese ja 
seal on tal hulk väikseid õisi, päris õisi. Nüüd, eks ole, me saame: puu, korvõielised ja 
tavalised taimed, varretaimed. Puu puhul on nii, nagu kasvaksid õied seal üleval; need pole 
aga õielehed, need on loendamatud, täielikult arenenud taimed. 
 Nüüd mõtleme, kuidas oleks lugu siis, kui taim jätaks kõik maa alla. Ta tahab 
kasvatada juurt, aga ei jõua selleni. Ainult üleval, kus on tavaliselt õis, kasvab midagi: sealt 
tuleb välja seen. Aga kui on kehvasti ja all ei saa juuri kasvatada ning tulevad välja ainult 
lehed: siis tulevad välja sõnajalad. Need on kõik erinevad vormid, aga need kõik on taimed.” 
 Näidake lapsele tulikat, kuidas ta oma juurekesi laotab, kuidas tal on viis kollast 
narmendavat õielehte. Siis näidake talle puud, kuidas taimed kasvavad alles seal peal; siis 
korvõielisi, siis seent, siis sõnajalga, mitte eriti teaduslikult, vaid nii, et laps tunneks vormi 
üldiselt. Näidake lapsele: „Jah, mis sa arvad, miks on seen õieti seeneks jäänud? – Võrdleme 
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seent puuga. Mis on siis nende erinevus? Kas pole see nii, nagu oleks maa oma jõuga 
tunginud välisesse ruumi, kõrgusesse, et alles seal üleval õisi ja vilju välja arendada? Ja seene 
puhul on kõik jäänud sisemusse, mis muidu maa kohal ülespoole kasvab ja ainult kõige 
ülemisem osa on seened. Seene puhul on puu maa all, ta eksisteerib ainult jõududes. Seen on 
ainult see, mis on muidu puust väliseim osa. Kui maa peal levib palju, palju seeni, siis oleks 
nagu seal all maa sees puu. Kui me näeme puud, siis on see nii, nagu oleks maa ise end lahti 
kangutanud, pahempidi pööranud ja seesmuse väljapoole toonud.”  
 Nüüd jõuame juba lähemale sellele, kuidas asi tegelikult on: „Kui seal kasvavad 
seened, siis võtab maa koos seentega midagi endasse, mis aitab tal väljapoole tulla, kui kasvab 
puu. Seega kui maa laseb kasvada seentel, jätab ta kasvava puu jõu endasse. Kui aga maa 
laseb puul kasvada, pöördub puu kasvav jõud väljapoole.” 
 Nüüd on midagi, mis igal juhul pole suvel mitte maa sees, vaid tuleb maa seest välja; 
ja kui on talv, siis läheb maa sisse tagasi. – „Kui on suvi, siis saadab maa puu jõu kaudu oma 
jõu õitesse, laseb neil areneda ja kui on talv, võtab ta nad jälle tagasi iseendasse. Kus on õieti 
need jõud talvel, mis suvel väljapool puudes ringlevad – väiksena kannikese juures, suurena 
puudes? Talvel on nad maa sees. Ja mida teevad puud, korvõielised ja kõik teised, kui on 
sügav talv? Siis arenevad nad ju täiesti maa all, siis on nad maa sees, siis arendavad nad Maa 
hingeelu. Seda inimesed vanasti teadsid. Seepärast asetasid nad jõulud, mil otsitakse hingeelu, 
mitte suvele, vaid talvele.  
 Täpselt samamoodi nagu inimeste puhul läheb uinudes hingeelu väljapoole ja ärgates 
sissepoole, keha poole, nii toimub ka maaga. Suvel, kui ta uinub, saadab ta oma 
mahlakandvad jõud väljapoole. Talvel tõmbab ta need tagasi, ärkab üles, nii et ta sisaldab 
kõiki neid erinevaid jõudusid. – Mõelge, lapsed, kuidas see maa kõike aistib, kõike tunneb! 
Sest see, mida te näete kogu suve jooksul õite ja lehtedena, mis seal suvel on elust tulvil, 
kasvab, õitseb, tulikates, roosides, nelkides: talvel on ta maa all, seal tunneb, vihastab, 
rõõmustab see, mis seal maa all on.” 
 Nii jõutakse aegamisi talvel maa all elava elu mõisteni. See on tõde! Ja on hea, kui 
seda lastele õpetatakse. See pole midagi sellist, mida materialistlikud inimesed võiksid 
unistamiseks nimetada. Aga nüüd minnakse üle selle juurde, millest koosneb taimeelu kui 
tervik. Lapsed viiakse tavalisest taime-tärkamisest selle juurde, mis mahlad suvel palavaga 
liikuma paneb, talvel jälle maa sisse tagasi tõmbab, selle üles-alla voogava juurde.  
 Sellisel viisil jõuame maa tõelise hingeeluni, mis peegeldub taimedes. Sõnajalad, 
samblad, seened arendavad maa all kõik selle, mis neil puudub, ainult et see jääb 
eetersubstantsiks, ta ei muutu füüsiliseks substantsiks. Kui see eetertaim üle maapinna välja 
tuleb, siis muutub sealt väljatulev väliste jõudude mõju tõttu lehtede rudimentideks, niisiis 
seeneks, samblaks, sõnajalaks. Samblakihi või seentega kaetud maapinna all on nagu 
hiiglapuu, ja kui maa seal all ei saa seda ära tarvitada, enda juures hoida, siis tungib see 
väljapoole. 
 Puu, tüvi ja oksad on tükike maad ennast. Ainult et see, mis seente ja sõnajalgade 
puhul on veel seal all, tõstetakse üles. Nii et kui puu aeglaselt maa sisse lükataks, muutuks 
kõik; kui tal lastaks alla vajuda, muutuksid lehed ja õied sõnajalgadeks, samblaks, seenteks ja 
tema jaoks algaks talv. Ainult et ta hoidub talve tulekust. Ta on selline, mis natuke talve 
tulekust eemale hoiab. Kui ma aga saaksin nõnda seene või sõnajala turjast kinni võtta ja üha 
rohkem maa seest välja tõmmata, nii et maaalune eetersubstants tuleks õhu kätte, siis 
tõmbaksin ma välja terve puu ja seened muutuksid üleval õiteks ja näeksid välja nagu puu. Ja 
üheaastased taimed asuvad keskel. Siis tekib seal üksikutes vormides korvõieline. Kui ma 
korvõielise alla saadaksin, areneks samuti hulk üksikuid õisi. Korvõielist võiks nimetada liiga 
kiiresti avanenud puuks.  
 Nii saab ka maas elada soov. Maal on vajadus lasta soovil uneellu vajuda. Ta teeb seda 
suvel ja soov tõuseb taimena maast. Üleval saab ta siis nähtavaks vesiliiliana. All maas elab ta 
soovina, üleval muutub ta siis taimeks.  
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 Taimemaailm on maa nähtavaks saanud hingemaailm ja seega võrreldav inimhingega. 
Aga ei peaks üksnes võrdlema, vaid jõudma taimede tõeliste vormideni.  Alles terviku 
võrdlusest võib jõuda üksikute taimedeni. 
 Kerget und tuleb võrrelda tavaliste taimedega, ärkamist une ajal seentega – paljude 
seentega kohas maa ärkab suve ajal –, põhjalikku, sügavat und puudega. Sellest näete, et maa 
ei maga nii nagu inimene, vaid et maa mõnedes kohtades rohkem magab, teistes on enam 
ärkvel. Nii on ka inimesel, kelle silmas ja teistes meeleorganites elab samaaegselt uinumine, 
ärkvelolek ja unelemine. 
  
 Ülesanne homseks: tehke nimekiri ja kirjutage üles: vasakule inimese hingelised 
omadused alates mõtlemisest läbi hingeliste afektide, lõbu- ja norutunde, aktiivsete, ägedate 
afektide, viha, kurbuse jne. kuni alla tahteni. Inimese hingemaailma plaaniga võib võrrelda 
teatud taimevorme. 
 Paremale kirjutage siis sinnakuuluvad taimevormid, nii et te saate sellises 
liigendatuses ülespoole mõttetaimed, alla tahtetaimed, keskele ülejäänud taimed. 
 
 Rudolf Steiner esitab seejärel veel Pythagorase teoreemi näitliku selgituse ja viitab dr. 
Ernst Mülleri artiklile:* „Märkus Pythagorase teoreemi tunnetusteoreetilise aluse kohta.” 

 
  
Joonisel asub mõlema kaatetite ruudu pindala punane osa hüpotenuusiruudu sees. Selle kaatetite ruudu ülejäänud 
osa viiakse sinise ja rohelise kolmnurga nihutamisel noolte suunas hüpotenuusiruudu katmiseks.  
  
 Rudolf Steiner: See kõik tuleb papist välja lõigata, alles siis muutub see näitlikuks. 
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ÜHETEISTKÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 2. september 1919 

 
 

Rudolf Steiner: Kõneharjutuste puhul, mida nüüd ette võtame, on tegemist ju põhiliselt 
sellega, et kõneorganid paindlikuks teha. 
 
Kõneharjutused: 

Ketzer petzten jetzt kläglich 
Lezlich leicht skeptisch 
 

Tuleb harjutada, et keel teeks seda nagu iseenesest. 
 

Zuwider zwingen zwar 
Zweizweckige Zwacker zu wenig 
Zwanzig Zwerge 
Die sehnige Krebse 
Sicher suchen schmausen 
Dass schmatzende Schmachter 
Schmiegsam schnellstens 
Schnurrig schnalzen 

 
 Täiuslikud on viimased asjad ainult siis, kui neid öeldakse peast, samamoodi eelmine. 
 Christian Morgensterni luulekogust „Me leidsime raja”: 
 
Wer vom Ziel nicht weiss, 
Kann den Weg nicht haben,  
Wird im selben Kreis  
All sein Leben traben; 
Kommt am  Ende hin, 
Wo er hergerückt, 
Hat der Menge Sinn 
Nur noch mehr zerstückt. 
 
 Rudolf Steiner: Nüüd tahame oma ülesande juurde minna, mille kallal me juba ammu 
vaeva näeme. 
 
 M. esitab hingemeelolude nimekirja ja nimetab taimed, mis kuuluvad nende meeleolude juurde. 
 
 Rudolf Steiner: Kõik need esitatud asjad on nii, et nad meenutavad frenoloogia aega, 
mil inimlikud hingeomadused pandi suvalisel viisil kokku ja otsiti siis kõiksugu muhukesi 
peas ja pandi need seosesse inimese hingeomadustega. Nii aga need asjad ei ole, kuigi 
inimpead saab kindlasti võtta hinge kujunemise väljendusena. Võib öelda, kui kellelgi on 
tugevalt esile ulatuv laup, siis võib ta olla filosoof, samas kui tal on tahapoole minev laup ja 
kui ta on andekas, võib saada temast kunstnik. Ei saa öelda, kus kunstnik inimeses asub, aga 
võib tundega eristada, mis voolab ühte või teise vormi. Siin on tegemist sellega, et hinge 
vaadeldakse nii: enam intellektuaalne tuleb ajju sisse; enam kunstiline laseb ajul kaduda. – 

Kes sihist ei tea midagi, 
sel olla teed ei saagi, 
jääb samasse ringi  
traavima kogu elu; 
jõuab lõpuks sinna, 
kust ta teele läks, 
hulga mõtteid vaid 
veel enam tükeldanud. 
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Samamoodi on ka selle otsimisega taimede hulgas. Ma arvan, et ei tuleks nii väliselt otsida, 
vaid enam sisemusse tungima ja kirjeldama tõelisi olusid. 

 
I. esitab selle kohta mõttearendusi.  
 

 Rudolf Steiner: Kui te liiga palju ainult meeltega arvestate, nihutate vaatekoha natuke 
teisale. Meeled tulevad ainult sedavõrd kõne alla, kuivõrd igast meelest elab meie hinges 
midagi, mida selle meele kaudu tajutakse. Näiteks tänu nägemismeele kogeme terve hulk 
hingelisi elamusi; tänu teistele meeltele kogeme teisi meeltest tulenevaid hingeelamusi. Siin 
saame oma hingeelamused taandada nendele meeltele. Seeläbi jõuab meel seosesse 
hingelisega. Aga taimede suhtes see vahetult ei kehti, et nad maa meeli väljendavad. Seda nad 
ei tee. 
 
 S. toob näiteid Emil Schlegeli,* Tübingeni homöopaatiline arsti kirjutistest. 
 
 Rudolf Steiner: Ka Schlegel võrdleb veel liiga väliselt. See läheb tagasi selleni, mida 
võib leida müstikute juures, Jacob Böhme* ja teiste juures, niinimetatud „signatuurideni”. 
Keskaja müstikud teadsid kindlaid seoseid hingelise maailmaga ja omasid sellest tulenevalt ka 
sügavaid meditsiinilisi vaatekohti. Kui leitakse, et see teatud taimegrupp on seoses hingelise 
omadusega – näiteks seened on erilises seoses pideva järelemõtlemise, kaalutlemise hingelise 
omadusega, väga hingelise eluga, et selle hingelise kogemise jaoks pole eriti palju välisilmast 
vaja, vaid kõik pumbatakse rohkem iseendast välja –, siis leitakse jällegi, et sellisel hingelisel 
omadusel, mis viitab põhimõtteliselt seenele, on väga intiimsed seosed kõigi peavalulaadsete 
haigustega. Sellest lähtuvalt jõutakse seosteni seente ja peavalulaadsete haiguste vahel. 
Loomaõpetuses ei saa neid võrdlusi nii teha.  
 Korralikku taimede süsteemi tänapäeval veel pole. Teil tuleb püüda just inimhinge ja 
taimede seoste kaudu jõuda korrani taimeelus. Me tahame korra taimeriigis luua.  
 Te peate kõigepealt taime juures eristama taimedes õigustatud osi: juur, vars, mis võib 
kasvada tüveks, lehed, õied, viljad. Taimed liigituvad maailmas nii, et ühel taimeliigil on 
juured enam välja arenenud, muu on kidur. Mõnel on välja arenenud enam lehed, mõnel õied; 
nad peaaegu ainult õied. Asju tuleb võtta suhteliselt. Me saame taimede liigituse, sellega et 
me arvestame organisüsteemide, juure, tüve, lehe vmt. ülekaalu ja seeläbi eristame taimi 
teatud suhtes üksteisest. Kui te nüüd kõike õielaadset tunnustate kindla hingeomaduse juurde 
kuuluvana, siis tuleb teil ka teisi organisüsteeme jällegi teiste hingeomaduse juurde määrata. 
Niisiis on see üks ja seesama, üksikuid osi hingeomaduste juurde arvestada ja kogu taimeriik 
sinna juurde arvestada. Kogu taimeriik on tegelikult jällegi üksik taim.  
 Kuidas on siis tegelikult maa magamise ja ärkvelolekuga? Nüüd magab maa meie 
juures, aga vastasjalgsete juures on ta ärkvel. Ta kannab magamist teisele poole. Sellest võtab 
loomulikult osa ka taimemaailm ja see tingib ka erineva vegetatsiooni. Siis saate võimaluse 
maa magamise ja ärkveloleku ruumilise jaotuse järgi, see tähendab suve ja talve järgi jõuda 
taimede liigitamiseni. Meie vegetatsioon pole ju selline nagu vastasjalgsete juures. Me ei 
arvesta mitte üksnes magavat ja ärkvel hinge, nagu me neid enda juures tunneme. Taimede 
puhul kuulub kõik lehtede juurde; kõik on neil muundunud leht. 
 
 Üks osavõtja võrdleb taimegruppe temperamentidega. 
 
 Rudolf Steiner: Temperamentide vahetul seostamisel taimeriigiga jõutakse väärale 
tasandile. 
 Tahan öelda kord järgnevat; õppeplaani järgi alustame taimeriigi õpetamist 
üheteistkümnenda eluaasta paiku. Ütleme: „Lapsed! Te pole ju alati nii suured olnud, kui 
praegu. Te olete õppinud terve hulk asju, mida te varem ei osanud. Kui teie elu algas, olite 
väiksed ja saamatud ja ei osanud elu veel juhtida. Tookord, kui te olite veel päris väikesed, ei 
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osanud te veel rääkidagi. Te ei osanud ka kõndida. Te ei osanud paljutki, mida te nüüd oskate. 
Mõelgem nüüd kõik koos tagasi nendele omadustele, mis teil olid, kui te olite päris väikesed 
lapsed. Oskate meenutada neid omadusi, mis teil olid? Suudate meenutada? Kas suudate 
meenutada, mida te tegite?” Küsitakse nõnda edasi, kuni kõik aru saavad ja „ei” ütlevad.  
 „Te ei tea niisiis midagi sellest, mida te tegite, kuidas te olite väikesed pambud. – Jah, 
armsad lapsed, kas pole teis nüüdki veel midagi, millest te samuti tagantjärele ei tea, mida te 
tegite?” Lapsed mõtlevad järgi. Võib-olla tuleb üks selle peale, muul juhul viidatakse sellele. 
Siis võib kelleltki tulla vastus: „Kuidas ma magasin.” – „Jah,  väiksena toimub täpselt 
samamoodi, nii nagu lebate voodis ja magate. Magate seal päris väikese pambuna ja magate 
siis, kui te voodis lebate. 
 Nüüd läheme välja loodusesse ja otsime midagi, mis seal looduses nõnda magab, nagu 
teie magasite, kui te veel päris väike olite. Te ise muidugi veel selle peale ei tule, aga need, 
kes midagi sellist teavad, need teavad, et nii kõvasti, nagu teie pisikesena magasite, magavad 
metsas kõik seened ja käsnad. Seened ja käsnad on lapselikult magavad hinged. 
 Siis jõudis kätte aeg, mil te õppisite rääkima ja kõndima. Te teate seda oma väikeste 
õdede-vendade järgi, et kõigepealt õpitakse rääkima ja kõndima. Rääkima kõigepealt ja siis 
kõndima või kõigepealt kõndima ja siis rääkima. See on omadus, mille teie hing juurde saab, 
seda polnud algusest peale. Te õppisite midagi juurde, te oskate siis rohkem, kui oskate 
rääkida ja kõndida.  
 Nüüd läheme välja loodusesse ja otsime jälegi midagi, mis oskab juba rohkem kui 
käsnad ja seened. „Need on vetikad” – ma pean nüüd lastele midagi vetikatest rääkima – 
„need on samblad” – ma pean neile samblaid näitama. – „vetikad ja samblad oskavad juba 
palju enam, kui seened.” 
 Siis näitan lapsele sõnajalga ja ütlen: „Vaata, sõnajalg suudab veel palju enam kui 
sammal. Sõnajalg suudab juba nii palju, et peab ütlema, ta näeb välja nagu oleks tal juba 
lehed. Tal oleks nagu juba lehed küljes. Jaa, sa ei mäleta, mida sa tegid, kui sa rääkima ja 
kõndima õppisid. Siis olid sa alati üsna uinuvas olekus. Aga kui sa õdesid-vendi vaatad või 
teisi väikseid lapsi, siis sa tead, et nad hiljem ei maga enam nii kaua kui alguses. Aga ükskord 
tuli ajapunkt, mida te juba mäletate, mil teie hing üles ärkas. Meenutage seda! Seda aega, mis 
teie hinges oli, saab võrrelda sõnajalgadega. Aga üha paremini suudate oma hingeelu 
meenutada, üha paremini ja paremini. Me tahame jõuda selgusele, kuidas te jõudsite „mina” 
ütlemiseni. See on umbes sel ajal, milleni te suudate meenutada. Aga „mina” tuli aegamööda. 
Esmalt ütlesite ikka „Villem”, kui te endast rääkisite.” Nüüd lastakse lapsel midagi endast 
rääkida, mida ta lapsepõlvest teab. Siis öeldakse talle: „Vaata, enne oli tõesti sinu hinges nii, 
nagu kõik magaks; siis oli sinu hinges tõesti öö. Aga nüüd on ta ärganud. Nüüd on sinus 
rohkem ärganud kui varem, muidu poleks sa arukam. Aga siiski pead sa veel ikka jälle 
magama. Mitte kõik pole sinus ärganud, palju veel magab. Alles esimene osa on ärganud. 
 Sinu hingelised omadused nelja-, viieaastasena on sarnased sellele, mida ma nüüd 
näitan.” Me näitame lapsele mingit taime paljasseemnetaimede, okaspuude perekonnast, mis 
on ainult natukene täiuslikumalt kujunenud kui sõnajalad ja ütlete lapsele: ,,Vaata, see on sinu 
hilisemas hingeelus, kui sa oled saanud kuue-, seitsmeaastaseks, et sa oled saanud kooli 
minna ja sinu hinges avanevad siis kõik rõõmud, mis sulle kool on toonud.” – Seda 
selgitatakse talle, näidates talle ühte taime okaspuude, paljasseemnetaimede perekonnast: 
„Vaata, neil pole veel õisi. Nii oli ka sinu hingega enne kooli tulekut. 
 Siis aga, kus sa kooli tulid, tekkis sinu hinges midagi, mida saab võrrelda õitsva 
taimega. Kuid vaata, alguses õppisid sa üsna vähe, kui sa olid umbes kaheksa, üheksa-aastane. 
Nüüd oled sa juba üsna arukas olevus, juba üheteistkümneaastane, nüüd oled sa juba päris 
palju õppinud.  
 Vaata, ma annan sulle taime, sellel on sellised lehed, lihtsalt triiproodne ∗ (joonis 1). Ja 
ma annan sulle taime, millel on sellised lehed, keerulised lehed,      

                                                 
∗ kaarroodne, rööproodne 
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Joonis 1     joonis 2 

 
võrkroodne∗ (joonis 2). Ja kui sa vaatad sellisete taimede (joonis 1) õisi, siis on nad 
teistsugused kui selliste lehtedega taimedel (joonis 2). Nende õied on keerulisemad ja sellistel 
taimedel on kõik keerulisem kui triiproodsete lehtedega taimedel.”  
 Nüüd näidatakse lapsele näiteks päris-sügislille, üheidulehelisi. Nende puhul on kõik 
lihtne. Seda võrreldakse seitsmenda, kaheksanda, üheksanda eluaastaga. 
 Ja siis näidatakse lapsele selliseid taimi, millel on ülal lihtsad õied, nii et neil pole 
korralikke õielehti. Öeldakse: „Siin on taim, millel sa ei suuda eraldada õie juures rohelisi 
lehti ja värvilisi lehti; selline lill, kus lehekesi õie juures all veel ei saa eraldada õielehtedest 
ülal. See oled sina! See oled sa praegu! 
 Ja hiljem, siis saad veel vanemaks! Kui sa saad kaheteist-, kolmeteist-, 
neljateistkümneaastaseks, siis saad sa end võrrelda taimedega, millel on õietupp ja õiekroon. 
Siis oled sa oma hinges selline, et sa saad eristada rohelisi lehti, mida nimetatakse õietupeks, 
värvilistest lehtedest, mida nimetatakse õiekrooniks. Selliseks tuleb sul aga alles saada! – Nii 
lastakse taimed jaotada lihtsa õietupega taimedeks = üheteistaastased lapsed, ja topelt 
õietupega taimedeks = kolmeteist-, neljateistaastased lapsed. „Selleks saa alles saad!” 
 Ja nüüd võite hästi näidata lapsele kaks-kolm eksemplari mingisuguseid samblaid, 
sõnajalgu, paljasseemnetaimi, üheidulehelisi, kaheidulehelisi. Nüüd võite ilusti lasta lapsel 
meenutada. Ja kui lasete jutustada nelja-aastasest Villemist, näitate sõnajalga, lasete siis 
jutustada seitsmeaastasest Hansust ja näitate vastavat taime, lasete siis jutustada 
üheteistaastasest Ernstist ja näitate teist taime. Te viite lapse selleni, et ta mõtleb kasvava 
lapse hingeomaduste peale. Ja siis kannate kogu areneva hinge kasvamise üle taimele, võtate 
appi selle, mida ma eile rääkisin puust, siis saate hingeomaduste paralleeli vastavate 
taimedega.  
 Siin on sees printsiip! Üht ei võrrelda teisega suvalisel viisil, kuidas parasjagu 
arvatakse. Seal sees on printsiip, kujundamine! See peab seal olema! Te saate kogu taimeriigi, 
välja arvatud õistaimed, mis kannavad vilju. Te suunate lapse tähelepanu sellele, et kõrgemad 
taimed toovad viljad esile oma õitest: „Seda saab teie hingega võrrelda alles siis, kui te kooli 
olete lõpetanud.” – Kõik, mis läheb kuni õiteni, saab võrrelda ainult sellega, mis läheb 
suguküpsuseni. Viljastumisprotsess jäetakse lastest veel eemal, seda ei saa veel neile seletada. 
 Nüüd öeldakse umbes nii: „Vaadake, armsad lapsed, kui te olite päris väikesed, siis oli 
teil ju õieti veel nagu magav hing.” – Nüüd meenutatakse vastavalt lapsele: „Vaata nüüd, 
millest sa tundsid väikese lapsena kõige rohkem rõõmu? Sa oled selle unustanud, kuna sa 
magasid selle maha, aga sa näed seda praegu oma väikeste õekeste, Annekese või Marikese 
juures. Milline on nende kõige suurem rõõm? Kõigepealt lutt või piimapudel. Siis tuleb alles 
suuremate vennakeste ja õekeste juures aeg, mil pole paljalt rõõm lutist või piimapudelist, mil 
on rõõm, kui tohib mängida. – Jah, vaata, ma rääkisin sulle kõigepealt seentest, vetikatest, 
sammaldest. Nad saavad peaaegu kõik maast. Kui tahame neid tundma õppida, tuleb meil 
metsa minna. Nad kasvavad seal, kus on niiske, kus on varjuline. Nad ei söanda Päikese kätte 
minna. Ka sinu hing oli selline, kui sa ei usaldanud veel mängima minna, vaid tundsid mõnu 
piimast ja lutipudelist. Teiste taimede puhul on nii, et lehed ja õied arenevad siis, kui taimel 
pole enam üksnes see, mida ta sai maast, varjulisest metsast, vaid kui ta Päikese, õhu ja 
valguse abil välja tuleb. Need on hingelised omadused, mis arenevad valguse ja õhu abil.” – 

                                                 
∗ sõrmroodne, sulgroodne 
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Nii näidatakse lapsele erinevust selle, mis elab all seene või juurena ja vajab vesist, maist ja 
varjulist ja tolle vahel, mis vajab õhku ja valgust nagu õied ja lehed. – „Seega on ka need 
taimed, mis kannavad õisi ja lehti, „kõrgemad taimed”, kuna nad armastavad õhku ja valgust, 
nii nagu ka sinul on viie-, kuueaastasena kõrgem vanus, kui  tookord lutiga”. 
 Kui ikka enam ja enam juhitakse mõtted hingeomadustest, nagu need lapseeas 
arenevad, taimede juurde, siis on võimalik kõik vastaval viisil ära jaotada. Seega võib öelda: 
 
Imikurõõmud     Seened, käsnad 
 
Esimesed lapselikud hingerõõmud, 
hingevalud ja afektid:    Vetikad, samblad 
 
Elamused eneseteadvuse  
tekkimisel:     Sõnajalad 
 
Elamused hilisemas vanuses  
kuni koolini:     Paljasseemnetaimed, okaspuud 
 
Esimesed õpilaselamused,  
seitsmendast, kaheksandast    Rööproodsed taimed, üheidulehelised; 
eluaastast üheteistkümnendani:   lihtsa õietupega taimed 
      
Elamused üheteistkümneselt:   Lihtsad kaheidulehelised 
 
Koolielamused kaheteistkümnendast   Võrkroodsed taimed, kaheidulehelised;  
kuni viieteistkümnenda eluaastani: rohelise õiekarika ja värvilise õiekrooniga, 

    
 
„niisiis elamused sellest, mille jaoks olete praegu veel liiga rumalad, mida te veel ei tea, 
milleks te saate alles kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal eluaastal: seega elamused 
sellest, kus on roheline õiekarikas ja värviline õiekroon. Rõõmustage! Teie hing saab kord nii 
rikkaks, et te sarnanete roosile värvilise õielehtedega ja rohelise karikalehega. See on midagi, 
milleks te alles saate, aga rõõmustage! See on ilus, kui saab rõõmustada sellest, kelleks alles 
saadakse.” – Rõõmu luua tulevikust! Selle üle rõõmustamine on tähtis. 
 Niisiis võib üksteisele järgnevaid hingelisi omadusi kuni suguküpsuseni võrrelda 
taimeriigiga. Sealt siis võrdlus edasi ei lähe, kuna siis areneb lapsel astraalkeha, mida taimel 
enam pole. Aga kui taim jõuab arenedes viljastumiseni, siis võib seda võrrelda kuueteist-, 
seitsmeteistaastase hingeliste omadustega. Pole aga vaja üldse tähelepanu juhtida 
viljastumisprotsessile, vaid kasvamisprotsessile, kuna see vastab reaalsusele. 
Viljastumisprotsessi ei saa lapsed mõista, küll aga kasvamisprotsessi, kuna seda saab võrrelda 
hinge kasvamisprotsessiga. nii nagu lapse hing erineb erinevatel eluaastatel, nii erinevad 
taimed seentest kuni tulikani, mis arvestatakse tavaliselt kõrgeimalt arenenute, tulikaliste 
hulka. Tõesti on nii, et kui kevadel ilmuvad mahlasele aasale kollased tulikad, siis meenutab 
see neljateist-, viieteistaastase poiste ja tüdrukute hingelist seisundit. 
 Kui kunagi läheneb nii sellele asjale tõesti süstematiseeriv botaanik, siis saab ta 
taimesüsteemi, mis vastab tõsiasjadele. Aga lastele võib tõepoolest kogu välist taimemaailma 
esitada kui pilti arenevast lapsehingest. Siin saab tohutu palju ära teha. 
 Ei tule eristada sellisel eraldaval viisil, nagu tegid vanad frenoloogid, vaid peab olema 
vaatekoht, mis on teostatav. Siis leiate, et pole päris õige kõike juurelaadset mõtlemisega 
siduda. Lapse puhul on ju vaimne peas magav. Niisiis on juurmise poole orienteeritud mitte 
mõtlemine üldiselt, vaid veel magav lapselik mõtlemine. Nii saate magavast mõtlemisest 
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seentes nagu ka lapses pildi, kuidas lapselik mõtlemine, mis veel magab, on suunatud enam 
juurelaadse poole.  
 
 Rudolf Steiner annab siis järgnevad ülesanded:  
 Esiteks: Valmis mõelda senise taimeõpetuse kokkuvõttev kujundamine. 
 Teiseks: Alam-Reini ala geograafiline käsitlus, umbes Lahnist alates, nii nagu täna 
geograafiaõpetusest räägiti:* mäestikud, jõed, linnad, kultuur, majandus. 
 Kolmandaks: Seesama Mississipi ala kohta. 
 Neljandaks: Kuidas õpetada kõige paremini pindala ja ümbermõõtu? 
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KAHETEISTKÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 3. september 1919 

 
 

Kõneharjutused: 
Ketzer petzten jetzt kläglich 
Letzlich leicht skeptisch 

 
 
Wer vom Ziel nicht weiss, 
Kann den Weg nicht haben,  
Wird im selben Kreis  
All sein Leben traben; 
Kommt am  Ende hin, 
Wo er hergerückt, 
Hat der Menge Sinn 
Nur noch mehr zerstückt. 
 
Wer vom Ziel nichts kennt, 
Kann’s doch heut erfahren,  
Wenn es ihm nur brennt 
Nach dem Göttlich-Wahren; 
Wenn in Eitelkeit, 
Er nicht ganz versunken 
Und vom Wein der Zeit 
Nicht bis oben trunken. 
 
 
Rudolf Steiner: Nüansse, millega tuleb salme lugeda, saame näha alles homme kolmanda 
salmiga. 
 
 Mõned kursuslased esitavad kokkuvõtva esituse seni kõneldud taimeõpetusest. 
 
 Rudolf Steiner: Võimalikult palju näiteid tuua! – Metamorfoosimõte ja idanemise 
mõte pole alla neljateistkümne eluaasta, eriti üheksandast üheteistkümnenda eluaastani veel 
mõistetav. 
 Siin tuleb märkida veel midagi, mis on väga tähtis. Te olete kindlasti jälginud, et 
uuemal ajal arutatakse igast küljest küsimust niinimetatud seksuaalsest selgitusest lastele. 
Nüüd on sealjuures toodud poolt- ja vastuargumentidena kõike võimalikku. Põhiliselt tuleneb 
sellest kolm küsimust. 
 Tuleb arvesse võtta: kes peab andma seksuaalse selgituse? Kes end tõsiselt kogu 
kasvatuse vastutusega koolis on, märkab pea, et on väga raske seda ülesannet enda peale 
võtta. Ma usun, et üksi siin olijatest ei esitaks meelsasti kaheteist- kuni neljateistaastastele 
võrukaeltele seksuaalset seletust.  
 Teiseks on tegemist sellega: kuidas tuleb selgitus esitada? Ka see pole nii väga kerge, 
kuidas seda tööd teha.  
 Kolmandaks on tegemist sellega: kus tuleb see esitada? Kuhu see sisse tuua? 
Loodusteaduslikes ainetes?  
 Kui õpetust jagataks õigete pedagoogilis-didaktiliste põhimõtete järgi, siis tuleks asi 
iseenesest. Kui teete nii, et selgitate lastele kasvuprotsesse seoses valguse, õhu, vee, maaga, 
jne., siis võtab laps sellised mõisted vastu, nii et aegamisi võite minna viljastumisprotsessi 

Kes sihist midagi ei tea, 
sel teed olla ei saa, 
samasse ringi jääb 
traavima kogu elu; 
jõuab lõpuks sinna, 
kust ta teele läks, 
on meelt-mõtet vaid 
veel enam tükeldanud. 

Kes sihist midagi ei tea, 
võib seda siiski kogeda, 
kui ta ainult ihkab 
jumalik-tõelise poole; 
Kui ta upsakusse 
pole täiesti uppunud 
ja aja veinist 
täiesti uimastatud. 
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juurde taimede puhul ja siis loomade ja siis inimese puhul. Aga te peaksite asja vaatlema 
laiemalt, laskma taimedel tekkida valgusest, veest ja maast, lühidalt, ette valmistama 
kujutlused, mis panevad üleüldse aluse kujutlusele keerulisest kasvu- ja viljastumisprotsessist. 
Et nii palju lobisetakse seksuaalsest selgitusest, on tõestus selle kohta, et õpetuse meetodid 
pole tänapäeval korras, muidu loodaks elemendid juba üsna vara, lähtudes vooruslikest, 
puhastest kujutlustest nagu kasvamisprotsessi selgitused seoses valguse, õhu, veega jne. 
 
 M. annab geograafilise ülevaate Kesk- ja Alam-Reini aladest. 
 
 Rudolf Steiner: Kaardi joonistamisel peaks joonistama mäed pruuniga, jõed sinisega. 
Jõge peaks alati joonistama vastavalt tema voolule allikast alates, mitte kunagi suudmest. Üks 
kaart maavarade ja loodusolude kohta, süsi, raud, kuld, hõbe; siis teine linnade, tööstuse jne. 
jaoks. 
 Juhin tähelepanu sellele, et on oluline teha valik ja liigendada nii, et selle ala juurde 
tihedamini tagasi tullakse. Ka esitamise laad on siin üsna tähtis. Püüdke ainesse täiesti sisse 
elada, nii et lapsel on näiteks tööstuse kirjeldamisel alati tunne, nagu ta ise seal töötaks. 
Mäenduses jälle nii jne. Võimalikult elavalt! Mida elavamalt kirjeldatakse, seda enam 
töötavad lapsed siin kaasa. 
 
 T. selgitab pindala arvutamist, lähtudes ruudust ja jätkates ristküliku, rööpküliku, trapetsi, kolmnurgaga.  
 
 Rudolf Steiner: Lastele on raske õpetada, mis on õieti üks nurk. Oskaksite tuua 
meetodi, et lastele seda näidata? Võib-olla meenutate, kui raske see teile oli, et eraldada, 
vaatamata sellele, et siin võivad olla inimesed, kes veel ei tea, mis on nurk tegelikult. 
 Te õpetate lapsele, mis on suur nurk ja mis on väike nurk sellisel viisil, et joonistate 
kõigepealt nurga, kusjuures teete nurga küljed kord suured, kord väikesed. Milline nurk on 
suurem? – Mõlemad on sama suured! 

 
 
 Siis lasete kahel lapsel kaks korda samast punktist kõndida ja teete neile selgeks, et 
nad esimesel korral kõndisid suure, teisel korral väikese nurga alt. Kui nad 

 
 

kõndisid väikese nurga alt, siis olid nende teed teineteisele lähemal; kui nad kõndisid suure 
nurga alt, olid teed teineteisest kaugemal. Seda saab ka küünarnukiga näidata.  
 On hea, kui kujutlus suurest ja väikesest nurgast oleks olemas enne kui hakatakse ringi 
abil nurka mõõtma.  
 
 T. räägib edasi rööpküliku muundumisest ristkülikuks, et selgitada, kuidas pindala on võrdne alus korda 
kõrgus. 
 
 Rudolf Steiner: Võib küll nii alustada. Kui te aga kogu mõttekäigu homseni veel kord 
natuke teisele alusele viite, siis soovitaks võib-olla siiski selle üle järele mõelda, kas ei saaks 
kuidagi ratsionaalsel viisil lapsele õpetada pindala kui sellist ja pindala suuruse mõistet. Laps 
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tunneb ju ruutu ja te tahate lapsele õpetada, et see on pindala ja et pindala võib olla suurem 
või väiksem. 
 Teiseks: Mõelge homseni järele, kuidas esitaksite lastele ülesanded, kus nad peaksid 
arvutama numbreid üles kirjutamata, mida muidu nimetatakse peastarvutamiseks.  
 Kujutage ette, et annaksite lapsele ülesande: kuskilt asub teele kuller, ta kõnnib nii 
palju miile ja hiljem tuleb järele teine kuller, kes ei kõnni, vaid sõidab jalgrattaga, see sõidab 
nii ja nii palju. Millal jõudis jalgrattaga kuller kõndivale kullerile järele? Seda tuleb käsitleda, 
et lapsed arendaksid teatud ärksust situatsioonide mõistmiseks ja ülevaate omamiseks. 
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KOLMETEISTKÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 4. september 1919 

 
 

Kõneharjutused: 
Klipp plapp plick glick 
Klingt Klapperrichtig 
Knatternd trappend 
Rossegetrippel 

 
 
Wer vom Ziel nicht weiss, 
Kann den Weg nicht haben,  
Wird im selben Kreis  
All sein Leben traben; 
Kommt am  Ende hin, 
Wo er hergerückt, 
Hat der Menge Sinn 
Nur noch mehr zerstückt. 
 
Wer vom Ziel nichts kennt, 
Kann’s doch heut erfahren,  
Wenn es ihm nur brennt 
Nach dem Göttlich-Wahren; 
Wenn in Eitelkeit, 
Er nicht ganz versunken 
Und vom Wein der Zeit 
Nicht bis oben trunken. 
 
Denn zu fragen ist 
Nach den stillen Dingen 
Und zu wagen ist, 
Will man Licht erringen; 
Wer nicht suchen kann, 
Wie nur je ein Freier, 
Bleibt im Trugesbann 
Siebenfacher Schleier. 
 
 T. püüab pindala mõistet üheksa-aastasele lapsele piltlikult esitada. (Lasta ruuduga mõõta suuremaid 
ruudukujulisi pindu, šablooni tegemine.) 
 
 Rudolf Steiner: Hea on selgeks teha, et kui ruudu külg on 3 meetrit, on pindala 9 
ruutmeetrit, aga siis jääme ikka sfääri, kus sellistest kujundlikest tükkidest midagi kokku 
pannakse ja siiski on siin raske pindalast õiget kujutlust esile kutsuda. 
 Ma pidasin silmas seda: kuidas teha õigesti ja millises vanuses võib sellist asja ette 
võtta, et tõepoolest välja tuua, et pindala on pindala ja jääb pindalaks, kui pikkus korrutatakse 
laiusega? Kuidas jõutakse lapsega pindala mõisteni? – See sõltub sellest, millal tuuakse sisse 
õpetus pindaladest. Siin tuleb öelda: pole hea õpetada pindala, kui tähtedega arvutamine pole 
veel läbi võetud. Me võime pindalaõpetuse ratsionaalselt läbi võtta, kui me oleme ette võtnud 
tähtedega arvutamise. Nii on vastus: me ootame pindala õpetamisega kuni on ette võetud 
tähtarvutus. 

Kes sihist midagi ei tea, 
sel teed olla ei saa, 
samasse ringi jääb 
traavima kogu elu; 
jõuab lõpuks sinna, 
kust ta teele läks, 
oma meelt on vaid 
veel enam tükeldanud. 

Kes sihist midagi ei tea, 
võib siiski täna kogeda, 
kui ta ainult põleb 
jumaliku-tõelise järgi; 
Kui ta upsakusse 
pole täiesti uppunud 
ja aja veinist 
üleni pole purjus. 

Sest küsida tuleb 
vaiksete asjade kohta 
ja mõelda tuleb, 
valguseni jõuda tahtes; 
kes otsida ei oska 
nagu iga kosilane, 
jääb seitsmekordse loori 
pettuse kütkesse. 
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 Ja nüüd edasi küsimus: kuidas lähete lastega tavalisest numbritega arvutamisest üle 
tähtedega arvutamise juurde? Ma tahan näidata teeotsa ja te arendate seda edasi. Enne 
tähtedega arvutamist peab olema läbi võetud intresside arvutamised: intressid on kapital korda 
protsent, korda aeg, jagatud sajaga 
 

  intress = 
100

aegprotsentkapital ⋅⋅  

 

Lühendatult võib esitähtedega kirjutada nii:              I = 
100

TPK ⋅⋅  

 
T = tempus, ladina keeles aeg, on kõige kasutatavam lühend aja jaoks. 
 Vaadake, selle valemini jõudmisega lähtudes tavalistest arvudest mõistab laps 
võrdlemisi kergelt, mis on kapital, mis on protsendid, milline on aeg jne. 
 Niisiis püüdke see protsess lapsele selgeks teha ja veenduda, et lapsed enamasti asja 
mõistavad. Ja sealt püüdke üle minna ülaltoodud valemini ja jälgida ikka seda, et reegel sisse 
tuleb. 
 K = kapital; P = protsent; T = aeg (tempus); I = intressid. Siis on ülal antud valem, 
mida võtan üksnes põhivormina. Seeläbi olen ma juba teinud esimese sammu üleminekul 
tähtarvutuse juurde. Kui lapsel on nüüd see valem, siis pruugib ainult tähtede asemele panna 
arvud ja alati peab õige vastus tulema. Siis on teil sellest tuletatud valem: 

    
PT

IK
⋅
⋅

=
100  

 
Siis võite mälutehniliselt märgata, et kolme tähte saab vabalt omavahel ära vahetada, nii et on 
veel järgnevad võimalused: 

    
PK

IT
⋅
⋅

=
100    

TK
IP

⋅
⋅

=
100  

 
 Sellisel viisil oleme lapsele õpetanud kapitali arvutamist ja nüüd võime üle minna 
tähtedega arvutamisele. Te võite rahulikult öelda: „Me oleme õppinud, et summa 25 = 8 + 7 + 
5 + 5.” Eks ole, laps on sellest kord aru saanud. Nüüd, peale selle selgitamist võite talle öelda: 
„Siia (25 asemele) võib aga ka panna teistsuguse summa ja siia (8,7,5,5 asemele) teistsugused 
arvud, nii et me võime ka öelda, siin seisab „mingisugune” arv. Seega oleks siin näiteks S, 
summa. Ja siin oleks a + b + c + d. Aga kui siin oleks esimese viie asemel c, siis peab see ka 
teise viie asemel olema. Täpselt nii, nagu ma suvalise kapitali asemele k panen, asetan ma 
selle koha peale c.” 
 Peale konkreetse juhtumi näitamist, kus arv läheb üle täheks, võite arendada nüüd ka 
korrutamise mõistet ja konkreetsest 9 · 9-st üldistate: a · a. Või teete a · 2-st               a · b, jne. 
See oleks niisiis tee, kus arvudega arvutamised lähevad üle tähtedega arvutamiseks. Ja sellest 
pindala arvutamise juurde, a · a = a2. 
 Ülesanne homseks: välja töötada intressi arvutamine, vaimukalt ja arusaadavalt 
üheteist-, kaheteistaastastele lastele koos juurdekuuluvaga, ümberpööratuga: protsent-, aja-, 
kapitaliarvutus. – Siis sellest välja arendada, kuidas selgitada diskonto arvutamist. Siis kuidas 
lapsele selgitatakse rabati (hinnaalanduse) ja amballaaži (pakendi) arvutamist ja kuidas 
õpetatakse vekslite (võlakirjade) mõistet ja arvutamist. See kuulub kaheteist-, 
kolmeteistkümnendasse eluaastasse, nii et see jääb kogu eluks. Muidu see ikka jälle 
unustatakse. Seda võib teha lihtsal viisil, aga sinna see kuulub. Kui keegi seda korralikult 
oskab, siis oskab ta kogu matemaatika metoodikat. Liitprotsentide arvutamine ei kuulu 
nendesse aastatesse.  
 Niisiis orgaaniliselt üle minna tähtarvutusse korrutamiseni ja pindala arvutuseni. 



                                                                              
 

 

 

71

 Nüüd paluksin, et süveneme teistesse eile antud ülesannetesse. Sest ka siin on tähtis, et 
arvutuskohtade kaudu ärksust arendame.  
 
 G. teeb ettepaneku luua väike müügikoht viljade, köögivilja, kartulitega jne., kusjuures lapsed 
iseseisvalt ostavad, müüvad, maksavad, annavad raha välja, peavad üleüldse iseseisvalt kõike arvutama.  
 Rudolf Steiner: See kaupmeheprintsiip on teise klassi jaoks päris hea. Ja on hea, kui 
nõutakse seda, et kellele arve esitatakse, selle ka ise tõesti välja arvutab ja et ei lasta kedagi 
teist tema eest seda tegema. Alati kõikide huvi ärkvel hoida! 
 
 Kõneldakse peastarvutamisest; arvutamisest ilma üleskirjutamiseta. 
 
 Rudolf Steiner jutustab, et Gauss* jõudis kuueaastase poisina järgneva tulemuseni: oli 
antud ülesanne liita kõik arvud 1-st 100-ni. Gauss mõtles järgi, et kasulikum ja lihtsam oleks 
kiire lahenduseni jõudmiseks võtta lisaks veel kord samad arvud, need aga nii esimese rea 
juurde panna, et ülemist rida kujutada ette paremalt vasakule kirjutatuna 1, 2, 3, 4, 5 ... 100, 
selle alla aga samad arvud vastupidises järjekorras 100, 99, 98, 97, 96 ... 1, nii et 1-e all on 
100, 2-e all on 99, 3-e all 98. Siis annaksid kõik üksteise all olevad arvud summaks 101. 
Summat peaks võtma sada korda, see oleks 10100 ja siis peaks teda veel jagama kahega (kuna 
rida 1-st 100-ni on võetud kaks korda), see annab tulemuseks 5050. Nii lahendas Gauss 
õpetaja mitte väikeseks üllatuseks selle ülesande tookord peast. 
 
 T. kõneleb kahte liiki ülesannetest: 1. Aja, ja teepikkuse arvutamine, kui on antud erineva suurusega 
rattaga vedurid; 2. Ülesanded erinevate väljavoolutorudega anumate täis- ja tühjakslaskmisega. 
 
 Rudolf Steiner: Arvutusülesannete väljamõtlemisel võib kasutada fantaasiat. Ärksust 
saab arendada liikumisülesannetega. Võite näiteks eilse näitega praktikasse üle minna, kui 
ütlete: ma saatsin välja kiirkulleri kirjaga. Kiri muutus alusetuks ja ma pidin teise kulleri 
saatma. Kui kiiresti peab teine liikuma, et jõuda enne kui esimene kiri õnnetust põhjustab? 
Laps peab seda vähemalt ligilähedaselt arvutama oskama, see on väga hea. 
 
 Üks osaleja viitab vea arvutamisele. 
 Rudolf Steiner: Sellised veaarvutused pole eriti tavalised. Tavaliselt arvestatakse kohe 
vead kaasa. Nüüd, ühes punktis tehakse tänapäeval selliseid veaarvutusi ja neid tuleb kord 
korrigeerida. Kui Kopernikus esitas oma „Kopernikuse süsteemi”, esitas ta kolm teesi. Kui 
kasutataks kõiki kolme, et visandada Maa teed läbi maailmaruumi, siis saaks hoopis 
teistsuguse liikumise kui seda praegu meie astronoomid tunnustavad ja meie koolides 
õpetatakse. See elliptiline liikumine on ainult võimalik, et jäetakse arvestamata kolmas tees. 
Kui astronoom oma teleskoobist vaatab, siis asjad ei klapi. Selleks arvestatakse arvutuses ka 
viga; Besseli võrrandite abil arvestatakse igal aastal viga selle jaoks, mis tegelikkuses ei klapi. 
Besseli veavõrrandites peitub kolmas Kopernikuse tees.  
 Metoodiliselt peab toimima nii, et lastakse tegeleda mitte üksnes väljamõeldud 
näidetega, vaid praktiliste näidetega elust. Kõik tuleb viia praktilisse ellu. Seejuures saab alati 
järgneva läbi eelnevat viljastada ja vastupidi. 
 Milleni te jõuaksite kõigi nende liikumisarvutustega, vedelike voolamisega läbi 
väikeste aukude aeglaselt, läbi suurte kiiresti, erinevate ratastega masinate liikumise 
ülesannetest – milleni te jõuaksite?  
 Kõige parem oleks, kui selgitaksite lastele kella tema erinevates kujudes, pendlikella, 
taskukella jne. 
 
 Ülesanne homseks:  
 Esiteks: käsitleda ajaloolist teemat varem antud näite järgi, kultuuriajalooliselt. 
 Teiseks: käsitleda midagi üldisest loodusest, Päikese tõusmine ja loojumine, aastaajad 
vms., mis teile lähedane on, midagi maailmahoonest. Oluline on õpetusmeetodi läbiviimine.  
 Kolmandaks: muusika printsiipidest esimesel kooliaastal. 
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 Neljandaks: Kuidas kujundada poeetilist inglise ja prantsuse keeles? Kuidas õpetada 
lastele poeetilist tunnet inglise ja prantsuse keeles? 
 Viiendaks: Kuidas on võimalik lapsele õpetada mõisteid ellips, hüperbool, ring, 
lemniskaat ja geomeetriline koht? – Seda kõike tuleb lastele õpetada, enne kui nad koolist 
lahkuvad. 
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NELJATEISTKÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
Stuttgart, 5. september 1919 

 
 
U. selgitab muusikalise õpetuse printsiipe esimesel ja teisel kooliaastal.  
 
 Rudolf Steiner: Ei tohiks unustada ka lasta kuulata objektiivset, inimesest eraldatut, 
instrumenti. Alati peab jälgima seda, et laps jõuaks küllalt vara enne üheksandat eluaastat, 
teise kooliaasta teisel poolel sooloinstrumendini, nii et klaver tuleks neile hiljem juurde, kel 
selleks annet on. On ju oluline sellel alal õigesti alustada. 
 
 T. jätkab intressarvutust üleminekuga tähtarvutusele. Kui L = lõppkapital, A = alguskapital, I = intress, 
P = protsendimäär, T = aeg, siis on E = A + I. 

Et     I = 
100

TPA ⋅⋅
        , siis      E = A + 

100
TPA ⋅⋅

. 

 
 Rudolf Steiner: Sellise valemiga ei saa ju tänapäeval kunagi kapitali mahutada. Sellisel 
valemil on ainult siis reaalne väärtus, kui T on võrdne või vähem kui üks aasta. Sest reaalselt 
on kaks võimalust: kas intressid arvestatakse kord aastas, siis jääb alati samasugune algkapital 
üle või jäetakse intressid kapitali juurde, siis on vaja intressarvutust. Jäetakse T kõrvale, see 
tähendab, arvutatakse ühe aasta kohta, siis on see reaalne. Lastele on vaja anda reaalsust. 
 Oleks hea rangelt selles suunas töötada, et üleminek tähtarvutuse juurde tõepoolest 
toimuks. Kõigepealt luuakse üleminek liitmisest ja korrutamisest, siis lahutamisest ja 
jagamisest. 
 Rudolf Steiner selgitab siis üleminekut numberarvutuse juurest tähtarvutuse juurde 
järgneva näitega. Kõigepealt kirjutatakse arvude summa, kus kõik liidetavad on esialgu 
erinevad: 

20 = 7 + 5 + 6 + 2 
 
Mõned liidetavad võivad ka samad olla: 

25 = 5 + 5 +9 + 6 
Ja ka kõik liidetavad võivad olla samad: 

18 = 6 + 6 + 6 
Kui nüüd hakatakse kirjeldatud viisil arve  asendama tähtedega, siis on esimest korda summa  
S1 = a + a + a, s.o. kolm a-d, a = 3 · a; 
siis S2 = a + a + a + a + a, viis korda a = 5 · a; 
siis S3 = a + a + a + a + a + a + a, seitse korda a = 7 · a    ja nii edasi. 
 Ma teen seda ikka edasi, ma võin seda teha üheksa, kakskümmend üks või 
kakskümmend viis korda. Ma teen seda m korda: 
Sm = a + a + a + a + ... m korda = m · a 
 Nii saan liidetavate arvu ebamäärasusest ühe teguri, kusjuures liidetav ise on teine 
tegur. Sellisel viisil saab liidetavatest kergesti välja tuua ja mõista korrutamist. Nii luuakse 
üleminek kindlatest arvudest algebra suurusteni, a · a = a2,  a · a · a = a3. 
 Samamoodi saab lahutamisest tuletada jagamise. 
 Kui me võtame b ära väga suurest arvust a, siis saame jäägi r1. 

r1 = a – b 
Võtame veel kord b ära, saame jäägi 

r2 = a – b – b = a – 2b 
Võtame veel ühe b ära, siis 

r3 = a – b – b – b = a – 3b  ja nii edasi. 
Võime seda teha, kuni arvust a enam jääki ei jää, me võime seda teha n korda:  

rn = a – b – b – b – b ... n korda = a – nb 
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Kui ei jää midagi üle, see tähendab, et jääk on 0, siis 
0 = a – nb 

Siis on a täiesti ära jagatud, kuna üle ei jää midagi, a = nb. Ma olen n korda b ära võtnud, 

olen a jaganud hulgaks b-deks, 
b
a = n, siin on a täiesti ära kulutatud. Leidsin, et seda võib teha 

n korda ja olen lahutamisest läinud jagamise juurde. 
 Seega võib öelda: korrutamine on liitmise erijuhtum, jagamine on lahutamise 
erijuhtum, kuid pannakse juurde või võetakse ära mitte ainult üks kord, vaid mitu korda.  
 
 Räägitakse negatiivsetest ja imaginaararvudest. 
 
 Rudolf Steiner: Negatiivne arv on lahutatav, mille jaoks pole enam vähendatavat; 
nõuab operatsiooni, mille jaoks pole enam ainet, mida ei saa teostada. – Eugen Dühring viitas 
imaginaararvudele kui mõttetusele* ja ütles Gaussi definitsiooni kohta, et see olla rumalus, 
ebareaalsus, väljamõeldud jama. 
 Seega tuletatakse korrutamine alati liitmisest ja siis astendamine korrutamisest. Ja 
edasi jagamine lahutamisest, juurimine jagamisest.  
 liitmine    lahutamine 
 korrutamine    jagamine  
 astendamine    juurimine 
Alles peale tähtarvutuse algust, alates üheteistkümnendast-kaheteistkümnendast eluaastast 
minnakse astendamise ja juurimise juurde, kuna juurimisel mängib rolli algebralise 
polünoomi astendamine. 
 Selles seoses tuleb jälle läbi võtta: bruto, neto, taara, amballaaži arvutamine. 
 
 Esitatakse küsimus valemite kasutamise kohta. 
 Rudolf Steiner: Nüüd aga on tegemist sellega, kas te mitte meelsamini ei kasuta väga 
tihti valemeid, vaid teete ikka ja jälle läbi mõttekäigu – kusjuures te võite kindlasti 
kõnekultuuri arendada, see on ju õige –, või kas ei taha te siiski valemite juurde minna. Kui 
teete seda taktitundega, nii et valemitest hästi aru saadakse, siis on ka üsna kasulik selle abil 
harjutada teatud määral kõnekultuuri. 
 Aga teatud ajapunktist alates on ka hea teha valemid lapsele tundelaadseks. Teha 
valemid selliseks, millel on sisemine elu, nii et näiteks kui 
 

I = 
100

TPK ⋅⋅  

 
puhul muutub T suuremaks, et laps tunneb seejuures terviku suuremaksmuutumist.  
 Sellega oleks niisiis öeldud midagi, mida siinkohal tahtsin ütelda, et konkreetseid arve 
tuleks kasutada intress- ja protsentarvutuse puhul, et leida üleminek  tähtarvutuse juurde ja et 
selle abil tuletada korrutamine, jagamine, astendamine, juurimine. Need on asjad, mida tuleb 
lastega juba kindlasti teha. 
 Nüüd tahan üles tõsta küsimuse: kas oleks hea teha astendamist ja juurimist enne 
tähtarvutust või teeksite seda hiljem.  
 
 T.: Astendamist enne, juurimist hiljem. 
 
 Rudolf Steiner: Niisiis te lähtute ja peaksite ka tulevikus lähtuma sellest, et 
võimalikult pea, alates üheteistkümnendast, kaheteistkümnendast eluaastast alustate 
tähtarvutusega ja alles siis lähete astendamise ja juurimise juurde. Sest peale tähtarvutust saab 
lastega väga lihtsal ja ökonoomilisel viisil võtta ruutu, kuupi, astendada ja juurida, samas kui 
enne kasutatakse selleks hirmus palju aega. Te õpetate kergemini ja ökonoomselt, kui olete 
kõigepealt lastega rääkinud tähtarvutusest. 
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 E. teeb ajaloolise ülevaate viimase klassi õpilaste jaoks linnade asutamisest ja arenemisest ja räägib 
madjarite tungimisest „Saksamaaale”. 
 
 Rudolf Steiner: Ma oleksin siin tähelepanelik, et alateadlikult ei tekiks aegunud 
kujutlused. Loomulikult polnud tookord niinimetatud linnaehitaja Heinrichi ajal Saksamaad. 
Tuleks väljenduda umbes nii: Reini või Doonau äärsed linnad, kohad, mis said hiljem saksa 
omaks. Eks ole, enne 10. sajandit polnud ju ka madjaritega tegemist; enne oli selliste 
sissetungimiste puhul tegemist hunnide, avaaridega. Alates 10. sajandist võib juba öelda 
„Saksamaa”.  
 Vaadake, ma püüaksin näiteks – see on ülesanne, mis võetakse ette viimase klassi 
õpilastega  – õpetada lastele kronoloogia mõistet. Kui öeldakse „9., 10. sajand”, siis on  
kujutlus sellest liiga vähe konkreetne. Kuidas te teeksite, et lastel tekiks konkreetne kujutlus 
sellest ajast?  
 Siin võiksite lastele selgitada: „Kui sa oled praegu nii vana, kui vanad on su ema, isa? 
Edasi, kui vanad on vanaema, vanaisa?” – Siis toote välja kogu generatsioonide rea ja võite 
lastele selgeks teha, et kolm generatsiooni teeb umbes sada aastat. Seega oleks saja aasta 
jooksul kolm generatsiooni. Vanavanavanemad olid saja aasta eest lapsed. Üheksa sajandi 
eest polnud neid kolm, vaid 9 · 3 = 27 generatsiooni. – „Oletagem”, öeldakse lapsele, „sina 
hoiad oma isa käest kinni, isa hoiab vanaisa käest kinni, see hoiab oma isa käest jne. Kui kõik 
seisaksid nii üksteise kõrval, mitmes oleks siis Heinrich I, mitmes mees seisaks umbes aastal 
926 madjarite vastas? Ta oleks kahekümne seitsmes.” – Seda ma seletaksin üpris näitlikult. 
Kui ma olen lastele loonud konkreetse kujutluse, kui kaua aega tagasi see oli, siis kirjeldaksin 
madjarite rännakut. Selgitaksin neile, kuidas madjarid läbi Kesk-Euroopa tungisid. Kuidas 
madjarid tungisid sisse metsikult, nii et kõik pidid põgenema kuni väikeste lasteni hällides, 
keda tuli kanda mägede tippudele. Kuidas siis sissetunginud madjarid põletasid külasid ja 
metsi. Kirjeldaksin madjarite rünnakut päris näitlikult. 
 
 E. kirjeldab edasi, kuidas Heinrich märkas, et kindlustatud Goslar suutis madjaritele vastu seista, 
otsustas asutada kindlustatud linnu ja sel viisil jõuti arvukate linnade asutamiseni. 
 
 Rudolf Steiner: Kas te ei võiks seda esitada veel kord kultuuriajalooliselt? Sest see on 
natuke ilustatud ajaloolegend, et need linnad asutas Heinrich. Kõik need 10. sajandi linnad 
olid ju algena, turgudena olemas. Nende ülesehitust aga kiirendas see, et nende linnade 
naabruses elavad inimesed liitusid, et kergemini end madjarite rünnakute eest kaitsta ja nii 
need paigad tugevnesid. Enam mõjusid majanduslikud põhjused, mis viisid linnade 
tekkimiseni. Heinrich ei aidanud sellele palju kaasa. 
 Ma paluksin ainult esitada seda kõike päris näitlikult, õige elavalt, et lapsed saaksid 
sisemiselt kujundlikud pildid, nii et lapsed kujundlikult võiks kõike mõista. Te peaksite 
arvestama fantaasiat ja kasutama selliseid asju, nagu ma teile näiatsin aja konkreetseks 
tegemisel. Tõepoolest pole mingit kasu teadmisest, millal oli näiteks lahing Zama juures ja nii 
edasi, aga kui kujutatakse ette, kui teatakse, et Karl Suur ulatub kolmekümnenda esivanemani, 
kui generatsioonid üksteisele käe annaksid, siis saadakse seeläbi konkreetne kujutlus ajast. 
Siis tuleb aeg palju lähemale – jah, tõesti, tuleb palju lähemale –, kui teatakse, et Karl Suur on 
kolmekümnenda esivanema juures.  
 
 T.: Kas poleks hea selliste kultuurikirjelduste juures viidata ka täiesti teistsugusele mõtlemisele ja 
tundmisele nendel perioodidel? 
 
 Rudolf Steiner: Jah, sellele olen ma ikka oma loengutes ja ka muidu viidanud. 
Eelkõige, et te just 15. sajandi suurt pööret teete väga näitlikuks inimeste hoopis teistsuguse 
tundmise ja mõtlemise enne ja pärast seda aega. Näiteks juba Lamprecht,* keda ma ei taha aga 
sellega eriti soovitada, püüdis konstateerida hoopis teistsugust mõtlemist ja tundmist inimestel 
enne seda ajaperioodi. – Dokumente pole selles suunas veel üldse kasutatud.  



                                                                              
 

 

 

76

 Kui tahate natuke süveneda kultuuriloolisesse vaatlusesse, siis peate eelkõige 
arendama teatud meelt (Spürsinn) ja kui teil see on laiema ja kitsama asja jaoks, mida autorid 
jutustavad, kitsarinnalisuse ja suuremeelsuse jaoks, siis võite jõuda õigete kultuurilooliste 
kujutlusteni. 
 
 Rudolf Steiner soovitab ühe küsimuse peale õpetajate raamatukogu jaoks: 
 Buckle, „Tsivilisatsiooni ajalugu Inglismaal”.* 
 Lecky, „Valgustuse ajalugu Euroopas”.* 
Nendelt võib õppida meetodi kultuuriloolise vaatluse jaoks. Lamprechtil tuleks vaatluse alla 
vanemad osad, aga palju on viltust ja subjektiivset. 
 Kui pole omandanud seda instinkti tõeliselt kultuuri arendavate jõudude jaoks, siis on 
oht, et peate Wildenburgi* tõelise tobedusega, Wildenburgi diletantlusega näiteks keisri- ja 
kuningadraamasid ja selliseid perekonnakaklusi, nagu Ludvig Vaga ja ta poegade vahel, 
olulisteks ajaloolisteks sündmusteks.  
 Gustav Freytagi* „Pildid saksa minevikust” on väga head, aga ei tohiks eriti end petta 
lasta sellest tädide jaoks kirjutatud ajaloovaatluse mugavusest. Just täna peame välja tulema 
mõtlemis- ja tundmisstiilist, mis elas nende inimeste puhul 19. sajandil, Gustav Freytagi, 
Julian Schmidti* puhul ja nii edasi. Lasalle* nimetas teda „Schmulian Jüd”; Lasalle puhul ei 
kõlanud see antisemitistlikult.  
 
 Küsitakse Houston Steward Chamberlaini „19. sajandi alused” kohta.* 
 Rudolf Steiner: Ka Chamberlaini jaoks tuleb arendada kõigepealt hea instinkt, sest 
neljandik on tal vaimukas ja kolm neljandikku korratu, ebaterve kraam. Tema puhul on väga 
palju head, aga kõik tuleb ise üle vaadata ja ise otsustusvõimet arendada. Kultuuriajaloolised 
kirjeldused on paremad Buckle ja Lecky puhul. Chamberlain on enam smokingi kandja. Ta on 
ju edev isand, kes pole tingimata autoriteet, kes aga siiski nii mõndagi õieti märkas. Tema 
lõpp polnud ka ilus, ma mõtlen protsessi „Frankfurter Zeitung”iga.  
 
 Mainitakse Kautsky kirjutisi.* 
 Rudolf Steiner: Jah, kui võtta reeglina vastaspoole sellest, mida ta seal näitab. 
Moodsatelt sotsialistidelt saab head ja huvitavat faktimaterjali, kui ei tohi lasta end uimastada 
teooriatest, mis nende kirjeldusi läbistavad. 
 Omapärast pilti pakub ka Mehring,* kuidas ta esmalt oma raamatus, oma 
sotsiaaldemokraatia ajaloos, sõimab sotsiaaldemokraate, seni kui ta vabameelne oli; siis 
hiljem, kui ta oli sotsiaaldemokraatide poole üle läinud, muudab ta need ümber vabameelseks. 
 
 M. teeb sissejuhatuse matemaatilise geograafia põhimõistetesse kolmeteistkümnendal eluaastal, 
päikesetõusu ja päikeseloojangu vaatlused. 
 
 Rudolf Steiner: Kui olete lapsed välja kutsunud, võite hiljem lasta neil seda  joonistada 
ja jälgida, et oleks teatud paralleel joonistuste ja selle vahel, mida lapsed väljas nägid. On aga 
soovitav mitte liiga palju ühekorraga sellist joonelaadset tööd anda. Nende asjade õpetamine 
on lastele väga tähtis, aga kui liiga palju kokku võetakse, ei saa lapsed sellest enam aru. Seda 
võib seostada geograafia ja geomeetriaga. Sellised selgitusi võiks umbes lõpetada ekliptika ja 
koordinaatide mõistetega. 
 
 A. esitab sama teemat, Päikese tõusu ja loojangut, väiksematele lastele ja püüab Päikese ja planeetide 
käiku skemaatilise joonistusega selgitada.  
 
 Rudolf Steiner: Selline asjade mõistmine hakkab üha enam kahanema, sest senine 
arvamus liikumistest pole päris õige.* Tegelikult on tegemist sellise liikumisega (Rudolf 
Steiner joonistab tahvlile): 
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See on näiteks (1. asend) siin Päike; siis Saturn, Jupiter, Marss ja siin Veenus, Merkuur, Maa. 
Nüüd liiguvad kõik selles suunas (kruviliikumine) üksteise järel, nii et kui Päike jõuab siia (2. 
asend), siis on Saturn, Jupiter, Marss siin, Veenus, Merkuur ja Maa seal. Ja nüüd keerab Päike 
edasi ja läheb sinna (3. asend). Seeläbi näib, nagu Maa tiirleks ümber Päikese. Tegelikult 
läheb Päike ees ja Maa ronib talle alati järele. 
  
 B. annab ülevaate vanaegiptuse kultuurist. 
 
 Rudolf Steiner: Eelkõige peaks esile tooma hoopis teise printsiibi jäljendamisel. 
Vanadel egiptlastel oli puudus, et nad ei näinud perspektiivi. Vana egiptlane maalib profiilis 
näo ja ülejäänud keha en face. Sellist käsitust tuleb lastele juba õpetada.  
 Siis peaks looma seose egiptuse joonistamise ja maalimise ning loodusloolise 
printsiibi vahel, et nad kujutasid inimesi loomapeadega jne. Juba vanadel aegadel jõudis 
inimese võrdlemine loomadega väga kaugele. Siis võiks lastele õpetada, mis on igas inimpeas 
ja mida tänapäeval laps veel osalt näeb.* Egiptlased tajusid veel inimese näo sugulust 
loomadega. Nad olid arusaamadega veel lapselikul astmel. 
  
 B. küsib püramiididest rääkides, mida tuleks neist õieti lastele rääkida. 
 
 Rudolf Steiner: Loomulikult on tohutu tähtis püüda aegamisi ka laste jaoks panna 
valede asjade asemele õiged. Tegelikult olid püramiidid ju pühitsuspaigad. Ja siin jõutakse 
nüüd selleni, et õpetatakse lastele ka kõrgemat egiptuse õpetust, mis oli ühtlasi pühitsus. 
Tuleb jutustada midagi sellest, mis seal toimus. Seal teostati religioosseid talitusi, mida 
tänapäeval tehakse kirikutes, mis aga viis ühtlasi kogu maailmakõiksuse tundmiseni. Vanad 
egiptlased õppisid niiviisi, et neile näidati ette pühalikke talitusi, mis toimuvad 
maailmakõiksuses ja inimese arengus. Religioosne harjutus ja õpetus olid üks. Õpetus ja 
religioosne talitus voolasid õieti kokku.  
 
 B. kirjeldab tööd püramiidide ja obeliskide ehitamisel ja ütleb, et tuleb oletada, et hiiglasuurte plokkide 
valmistamiseks, töötlemiseks ja üles ladumiseks oli vaja mitmeid miljoneid inimesi. Peaks küsima, kuidas oli 
üldse võimalik tolleaegsete tehniliste abivahenditega suurt, rasket lubja- ja graniitplokki liigutada ja üles laduda. 

 
 Rudolf Steiner: Jah, aga te loote õiged kujutlused lastel ainult siis, kui te neile ütlete, et 
kui töötaksid tänapäevase kehajõuga inimesed, siis oleks vaja kaks ja pool korda rohkem 
inimesi. Tegelikult oli egiptlastel kaks ja pool korda rohkem kehalist jõudu kui tänapäeva 
inimestel, vähemalt neil, kes püramiidide juures tööd tegid. Loomulikult oli ka nõrgemaid 
inimesi. 
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B. küsib, kas võiks süveneda ka mütoloogiasse. 
 Rudolf Steiner: Eks ole, kui egiptuse mütoloogiat ei saa esitada tema õiges kujus, siis 
tuleb see vast ära jätta. Kui aga egiptuse mütoloogiat saab esitada tõelises kujus, siis tuleb 
seda teha. Waldorfkoolis oleks väga hea õpetada juba lastele egiptuse mütoloogia õigeid 
mõisteid, mida te väga hästi tunnete, kui üleüldse tahetakse sellesse süveneda. 
 
 K. kõneleb mõistete töötlusest: geomeetriline koht, ring, ellips, hüperpool, lemniskaat.(Seda tahetakse 
järgmisel päeval jätkata.)* 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
 

 

 

79

ESIMENE  ÕPPEPLAANILOENG 
Stuttgart, 6. september 1919 

 
 
Mu armsad sõbrad, iseenesest mõistetavalt oleks veel päris palju ka üldise pedagoogika alal 
esile tuua, neis asjades tuleb ju kõik esialgsega lõpetada. Ja nii tahame täna ennelõunasel ajal, 
mis meile on veel jäänud, üldises pedagoogikas ja didaktikas  vaadeldu* kokku võtta üksikute 
astmete õppeeesmärkide visandliku käsitlemisega. Me oleme ju nii üldiste pedagoogiliste 
vaatluste, kui ka didaktiliste vaatlustega püüdnud saavutada vajalikud seisukohad, et kasvava 
inimese arengut arvestades osata õppematerjali liigendatust õigesti vaadelda. Ja nii tuleb meil 
ikka jälle mõelda, et õpetust tuleb nii palju kui võimalik kokku liita viisil, nagu ma teile 
näitasin, et mineraloogia saab üle viia geograafiaks, et kultuuriloo vaimses käsitluses saab 
rahvaste iseloomustamisel siduda ajalugu ja geograafiat.* Kui seda alati arvestatakse, et ühe 
saab teiseks üle viia, tahame üksikute kategooriate järgi jaotatuna, läbida kord õppematerjali 
nii, nagu me seda oma lastele edasi anname. 
 Kõigepealt tuleb vaatluse alla see, et kui meile tulevad lapsed esimesse klassi, 
leiaksime sobiva materjali jutustamiseks ja järelejutustamiseks. Muinasjuttude ja saagade, aga 
ka välise-realistliku tegelikkuse ettejutustamisel ja järelejutustamisel laskmisel arendame 
tegelikku kõnelemist. Me arendame kõnepruugi üleminekut kujundatud kõnekeeleks. 
Jälgides, et laps õigesti räägiks, paneme aluse ka õigele kirjutamisele.  
 Paralleelselt ette-ja järeljutustamisele teeme lapsele sissejuhatuse teatud piltlikusse 
vormikeelde. Me laseme lapsel joonistada lihtsaid, ümaraid, nurgelisi vorme, puhtalt vormide 
tahte järgi, mitte välise tahte matkimise järgi, vaid puhtalt vormide tahte järgi. Ja me ei pelga 
joonistamisega siduda lihtsat maalimist, nõnda et asetame värvid üksteise kõrvale; üksteise 
kõrvale nõnda, et lapses tekib tunne, mida see tähendab, kui panna punane rohelise kõrvale, 
punane kollase kõrvale jne. 
 Ja sellest, mida me sellisel viisil saavutame, võime nii, nagu me oma didaktikas 
vaatlesime, õpetada lastele kirjutamist.* Loomupärasem oleks, kui otsiksime aegamisi 
ülemineku joonistatud vormidest ladina kirjani. Kui saame esmalt teha ladina kirja, siis 
peaksime seda kindlasti tegema, ja alles pärast ladina kirja õpetame saksa oma. Ja peale seda, 
kui laps on õppinud sõnades elavaid lihtsaid kirjavorme kirjutama ja lugema, hakkame 
õppima trükitud tähti. Siin võtame jäälegi esmalt ladina ja siis saksa kirja. 
 Kui me neid asju ratsionaalselt teeme, siis jõuame esimesel kooliaastal selleni, et laps 
suudab vähemalt lihtsal viisil seda või teist paberile panna, mis talle ette öeldakse või mida ta 
ise kavatseb paberile panna. Jäädakse lihtsa juurde ja jõutakse sinnamaani, et laps oskab ka 
lihtsamat lugeda. Pole vaja ju eeldada, et laps saavutab esimestel aastatel midagi lõpetatut. 
See oleks koguni vale. Palju enam on tegemist sellega, et viia laps esimesel aastal niikaugele, 
et trükitu poleks talle midagi võõrast ja et tal on võimalus iseendast midagi lihtsal viisil 
paberile panna. – See oleks, kui ma nii öelda tohin, ideaal kõnelise ja kirjutamise õpetamisel.  
 Seejuures tuleks appi see, millest tuleb ju nüüd rääkida: see elastsus ja kuulekus, mida 
laps lauluõpetusest oma kõneorganite jaoks omandab, ja ilma et me seda taotleks, tekib 
peenem aisting pikendatud, teravate jne. häälikute jaoks. Muusikaliselt ei pruugi seda üldse 
taotleda, kui lapsele antakse algõpetust kuulamislaadsesse mõistmisesse, mida instrument 
muusikaliselt annab, esmalt lihtsal ja kuulamise jaoks „ülekuulaval” viisil – kui seda sõna 
tohib kasutada, sest ei saa öelda „ülevaatlikult”; mõistate, mida ma mõtlen: „ülekuuldav” on 
see, mida tõesti seesmiselt ühena paljususes kogetakse, nii et asjad ei kuhju seesmisel 
vastuvõtmisel üksteise otsa.  
 Nüüd lisandub eelnevalt öeldule see, mis võib ergutada last järele mõtlema, kui talle 
selgitatakse ümbruses olevat: see, mis saab hiljem geograafiaks, loodusõpetuseks. Seda 
õpetatakse nii, et jätkatakse talle tuntud asjadega: tuttavad loomad, tuttavad taimed, 
maastikud, mäed, jõgi, aas. Koolis nimetatakse seda kodulooks. Aga tegemist on sellega, et 
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just esimestel kooliaastatel äratatakse laps teatud viisil ümbruse suhtes; hinge äratamine, nii et 
ta õpib end tõesti ümbrusega siduma.  
 Ja kui jõutakse teise kooliaastasse, siis püütakse ettejutustamist, järelejutustamist 
jätkata ja edasi arendada. Teises klassis võib lapsega jõuda aegamisi selleni, et ta kirjutab 
jutustatu üles. Ja siis, kui ta oskab jutustatut kirja panna, ajendada ka väikeste kirjeldustena 
esitama seda, mida on õpetatud loomadest, taimedest, kohalikust aasast ja metsast.  
 Nüüd oleks oluline, et esimeses klassis grammatikat ja sellist eriti ei puudutataks. Aga 
teises klassis peaks juba lapsele õpetama mõisteid, mis on nimisõna, mis on omadussõna ja 
mis on tegusõna ehk ajasõna. Ja sellega seoses peaks lihtsal, näitlikul viisil rääkima lause 
ehitusest. 
 Seoses kirjeldamisega, ümbruse mõtleva kirjeldamisega jätkatakse esimesel 
kooliaastal alustatut.  
 Kolmas kooliaasta on põhiliselt teise kooliaasta jätk seoses kõnelemise, lugemise, 
kirjutamise ja palju muuga. Avardatakse võimet nähtut ja loetut kirja panna. Nüüd aga 
püütakse lapses esile kutsuda ka teadlikku tunnet lühikeste, pikkade, pikendatud jne. häälikute 
jaoks. Kõneartikulatsiooni tundmine on midagi, millega saab kaheksandal ja üheksandal 
eluaastal hästi tegeleda, kui lapsed on kolmandas klassis. Siis tuleb püüda anda lastele 
kujutlus sõnaliikidest, lauseliikidest ja lause ehitusest, seega kirjavahemärkide liigendatusest, 
koma, punkt jne.  
 Neljas kooliaasta on taas kolmanda klassi jätk seoses ettejutustamise ja 
järelejutustamisega. Ja on hea, kui luulet (lühikesi luuletusi) käsitledes jälgitakse, et esimeses 
ja teises klassis lastakse lapsel instinktiivselt tunda rütmi, riimi, takti ning et kolmandas ja 
neljandas klassis viiakse tundesse(aistingusse) luuletuse seesmise vorm, mis on seoses 
luuletuse sisemise iluga.  
 Siis aga püüdke see, mida laps on õppinud seoses kirjaliku järelejutustamisega, 
kirjaliku kirjeldamisega, üle kanda kirjade koostamisele, igat laadi kirjade koostamisele. Siis 
püüdke just sellel ajal luua lapses selge kujutlus aegadest, kõigest, mis väljendub verbi 
muundumisvormides. Niisiis et laps just sellel ajal – üheksanda ja kümnenda eluaasta vahel – 
saab mõistetes, mida ta saama peab, ja et temas tekib tunne, nii et ta ei ütle: mees jooksis –, 
kui ta peaks ütlema: mees on jooksnud. – Niisiis et ta ei vahetaks minevikku, nn. preteeritumi 
ära perfektiga, täisminevikuga. Et tal on tunne, millal öeldakse: mees seisis –, ja millal 
öeldakse: mees on seisnud –, ja sarnased asjad seoses verbi muundumisvormidega. 
Samamoodi püüdke õpetada lapsele tundelaadset, instinktiivset seost, ütleme näiteks eessõna 
seost sellega, mille ees ta on. Aga kõikjal tuleb jälgida, et laps omandaks tunde, kuidas ühes 
kohas tuleb öelda „an”(juures), teises kohas „bei”(lähedal) jne. Keele plastiline liigendamine, 
just seda tuleb emakeeles kümnenda eluaasta paiku harjutada. Keelt plastiliselt tunnetada! 
 Viiendal kooliaastal jätkame kordavalt kõike, millega tegelesime neljandas klassis, ja 
et me nimelt sealt alates arvestame erinevust tegutsevate ja taluvate verbivormide vahel, 
niisiis aktiivse ja passiivse verbi kasutuse vahel. Siis püüdke just sel ajal ajendada mitte ainult  
nähtut ja kuuldut vabalt esitama, vaid esitama kuuldut ja loetut võimalikult otsese kõnena. 
Seega nii esitama, nagu seda esitama peaks, kui tuleb kirjutada jutumärkides. Püüdke lastega 
palju harjutada, et ta arvestab oma kõnelemise laadis, millal ta väljendab enda arvamust ja 
millal ta vahendab teise arvamust. Ja püüdke ka selles, mida kirjutada lastakse, kutsuda lapses 
esile tugev erinevus selle vahel, mida ta ise mõtleb ja näinud on jne, ja mida ta on teiste suust 
kuulnud. Ja seoses sellega püüdke veel kord täiustada kirjavahemärkide kasutamist. – Kirjade 
kirjutamist õpitakse edasi. 
 Ja kui on käes kuues kooliaasta, jätkame loomulikult kordavalt kõike seda, millega 
tegelesime viiendas klassis. Ja nüüd püüame arendada lapses stiililiselt tunnet konjunktiivist. 
Seejuures rääkige võimalikult palju neid asju näidetes, et laps õpiks eristama nende vahel, 
mida võib vahetult väita ja mida tuleb väljendada konjunktiivselt. Ja püüdke lapsega teha 
selliseid kõneharjutusi, kus jälgitakse tugevalt konjunktiivi kasutamist ja ei lasta midagi 
valesti teha. Seega kui laps peaks ütlema: ma hoolitsen selle eest, et mu õde käima õpiks – siis 
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ei tohi lasta tal kunagi öelda: ma hoolitsen selle eest, et mu õde käima õpib –, et tugev tunne 
keele seesmisest plastikast läheks just keeletundesse üle. 
 Kirjad lähevad nüüd üle kergeteks, ülevaatlikeks ärikirjadeks, kus käsitletakse tõesti 
selliseid asju, mida laps on juba kuskilt mujalt tundma õppinud. Juba kolmandas klassis võib 
aasa ja metsa jmt. kohta jutustatut laiendada majanduslikele suhetele, nii et hiljem on olemas 
materjal lihtsate ärikirjade jaoks.  
 Seitsmendal kooliaastal tuleb jällegi jätkata kuuendas klassis tehtut. Ja nüüd püüdke 
kõnevormide abil arendada lapses väljendusvormide õiget plastilist mõistmist, nagu soov, 
imestus, imetlus jne. Püüdke, et laps õpiks vastavalt tunnete sisemisele konfiguratsioonile 
kujundama lauseid. Seejuures tuleks vähem luuletusi vms. piinata, et näidata, kuidas see või 
teine on soovilause vorminud, vaid tuleb otse tegeleda sellega, et lastakse lapsel väljendada 
mingit soovi, siis lastakse kujundada lause. Siis lastakse väljendada mingit imestust ja 
lastakse siis kujundada lause. Ja siis võrreldakse soovilauset imestamise lausega, et sel viisil 
arendada arusaama keele sisemisest plastikast.  
 Ja nüüd võib loodusloos omandatu võimaldada lapsel juba anda kergeid iseloomustusi, 
ütleme, hundist, lõvist, mesilasest jne. Selle enam üldinimliku hariduse kõrval  tegelege sel 
ajal eriti ärilis-praktiliste asjade formuleerimisega. Õpetaja peab selgeks tegema, milliseid 
ärilis-praktilisi asju on olemas ja see tuleb tal siis sel ajal mõistlikus vormis koolilaste 
peadesse tuua. 
 Kaheksandal kooliaastal on tegemist sellega, et õpetatakse lapsele seostatud mõistmist 
pikemate proosaliste või poeetiliste kirjutiste jaoks, nii et sel ajal loetakse lastega midagi 
dramaatilist, midagi eepilist. Seejuures tuleb alati silmas pidada, mida ma ütlesin: kõik 
selgitused, kõik interpretatsioonid peavad eelnema, nii et kui jõutakse lugemiseni, on 
lugemine kõige viimane asi, mida lugemismaterjaliga tehakse. 
 Kaheksandas klassis ei tohi aga just keeleõpetuses silmist lasta ärilis-praktilist osa.  
 
 Kui lapsed jõuavad neljandasse klassi, saame vabalt võtta õppeplaani ladina keele, 
samas kui prantsuse ja inglise keelt õpetame lapsele lihtsal viisil juba siis, kui ta kooli tuleb.  
 Ladina keelt alustame kuulamisega, kui laps on neljandas klassis* ja niivõrd kui saab, 
väikeste kõneluste taasesitamisega, mida üha enam ja enam välja arendatakse. Ka siin tuleb 
alustada ettekõnelemisega ja püüda kõnelemisel kuulmise kaudu jõuda sinnamaani, mida 
tavaliselt kirjutatakse ette esimese klassi jaoks. Ladina keele õpetamisel jõutakse nende 
juhiste abil, mis ma metoodilis-didaktilises andsin,* niikaugele, et lapsed lõpetavad rahvakooli 
ladina keele valdamisega, mis vastab tertiale. Niisiis tuleb meil neljandas klassis saavutada 
umbes see, mida annab sexta; viiendas klassis, mida annab quinta; meie kuuendas klassis, 
mida annab qaurta; ja siis jääb üle see, mida tuleb õpetada tertia’na.  
 Selle kõrval jätkame prantsuse ja inglise keele õpetamist, arvestades nimelt sellega, 
mida me kuulsime nende loengute didaktilises osas. 
 Ja nende jaoks, kes õppida tahavad, alustame kuuendas klassis kreeka keele 
elementidega,* kusjuures toimime ka siin, nagu kuulsite didaktilises osas. Nimelt püüame ka 
siin kasutada kreeka tähtede kirjutamist selleks, et ka seda kirjutamist vormijoonistamise abil 
õpetada. Ja nende jaoks, kes nüüd kreeka keelt tahavad õppida, on erakordne heategu, korrata 
teistsugustes tähevormides seda, millega on tegeldud esmalt kirjutamise tuletamisel 
joonistamisest.  
  
 Nagu nägite, me kasutame vabal viisil lähemast ümbrusest tuttavat asjaõpetusega 
tegelemiseks. Laps võib päris hästi kolmandas klassis üheksandal eluaastal selle asjaõpetuse 
läbi aru saada, kuidas näiteks valmistatakse mörti, kuidas seda kasutatakse maja ehitamisel. 
Ta võib saada ka kujutluse sellest, kuidas väetatakse, küntakse, kuidas näeb välja rukis, nisu. 
Lühidalt, vabal viisil lastakse lapsel sisse elada tema lähemasse ümbrusse, millest ta aru saab.  
 Siis tuleb neljandas klassis sellest õpetusest leida üleminek, ikka veel vabal viisil, 
ümbruskonna ajaloo juurde. Näiteks võib lapsele jutustada, kui see vastab tõele, kuidas tuli 
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viinamarjakasvatus tema kodukohta, kuidas tuli puuviljakasvatus, kuidas see või teine tööstus 
esile tuli vms. 
 Siis ka ümbruskonna geograafia. Niisiis alustatakse, nagu ma juba selgitasin, 
ümbruskonna geograafiaga.* 
 Viiendal kooliaastal tehakse kõik pingutused selleks, et teha lastega algust tõeliselt 
ajalooliste mõistetega. Ja ei tohiks sugugi peljata just sel ajal, mil laps on viiendas klassis, 
õpetada lastele hommikumaa rahvaste ja kreeklaste kultuuri. Kartust pöörduda tagasi 
vanadesse aegadesse on loonud meie aja inimesed, kel puudub võime vastavaid mõisteid luua, 
kui vanadele aegadele tagasi vaadatakse. Kümne-, üheteistaastaste laste puhul võib väga hästi, 
nimelt kui pidevalt tundele apelleeritakse, juhtida tähelepanu kõigele, mis õpetab 
hommikumaa rahvaid ja kreeklasi mõistma.  
 Ühtlasi alustatakse nimelt geograafias sellega, nagu ma näitasin, et õpetatakse lastele 
maa teatud osa maastikukooslusi ja sellega seotud majandust, enam lähemalasuvas osas.  
 Kuuendasse kooliaastasse kuuluvad ajaloolised vaatlused kreeklastest ja roomlastest ja 
kreeka-rooma ajaloo mõjust kuni 15. sajandini.  
 Geograafias jätkatakse viiendas klassis tehtut, kusjuures arvestatakse teisi maa osi ja 
püütakse leida üleminek klimaatilistelt oludelt taevaolude juurde, millest tõime eile 
pealelõunal mõned näited. 
 Seitsmendas klassis tuleb lapsele hästi arusaadavaks teha, kuidas muutub elu 15. 
sajandil ja et kirjeldatakse olusid Euroopas ja mujal kuni umbes 17. sajandi alguseni. See on 
kõige olulisem ajaruum, mida tuleb väga hoolikalt käsitleda. See on koguni olulisem kui 
järgnev aeg. 
 Siis tuleb püüda geograafias jätkata taevaoludega ja alustada Maa elanike, Maa 
rahvaste vaimsete kultuuriolude vaatlusega; alati seoses sellega, mida on lastele räägitud 
materiaalsetest kultuurioludest, nimelt majanduslikest oludest esimesel kahel aastal, mil 
tegeleti geograafiaga. 
 Kaheksandas klassis püüdke jätkata ajalooga kuni kaasajani, kusjuures tuleb aga tõesti 
läbinisti arvestada kultuuriloolist. Enamik sellest, mis on tänapäeval veel kasutatava ajaloo 
sisu, tuleb mainida ainult muuseas. Palju tähtsam on, et laps kogeks, kuidas aurumasin, 
mehaaniline kudumisteljed jne. on maad ümber kujundanud, kui et ta liiga vara kogeks 
selliseid kurioosumeid nagu Emser Depesche korrektuuri või muud sarnast. Need asjad, mis 
seisavad meie ajalooraamatutes, on kõige ebaolulisemad asjad lapse kasvatamise jaoks. Ja 
isegi Karl Suurt ja teisi sarnaseid ajaloolisi suurusi tuleb põhimõtteliselt õige põgusalt 
vaadelda. Mida ma teile eile rääkisin seoses viisiga, kuidas abstraktset kujutlust ajast alati 
konkreetseks muuta, seda tuleb õige, õige palju teha. Sest see on hädavajalik, et siin väga 
palju tehtaks.  
 
 Nüüd ei pruugi mul teile öelda, et juba nende õppesisude abil, millest me nüüd 
rääkisime, laseme lapsel arendada teadvust, et kõike maailmas olemasolevat läbistab vaim. Et 
vaim elab meie keeles. Et vaim elab selles, mis katab maad geograafiana. Et vaim elab ajaloo 
kulgemises. Kui püüame kõiges tunda elavat vaimu, siis leiame ka õige vaimustuse, et seda 
elavat vaimu meie õpilastele üle kanda.  
 Ja siis õpime oma õpilaste abil tuleviku jaoks jälle heaks tegema, mida nimelt 
religioossed usutunnistused inimkonnale uuemal ajal võlgnevad. Need religioossed 
usutunnistused, mis pole kunagi inimese võimalikult vaba arengut arvestanud, on 
erinevaimatel suundadel materialismi suurendanud. Kui kogu maailmamaterjali mitte selleks 
kasutada, et inimestele õpetada, et tegutseb vaim, siis muutub religioosne õpetus materjalismi 
kuulutamiseks. Religioossed usutunnistused on endale võtnud ülesandeks, kogu ülejäänud 
õpetuses keelata ära rääkimine vaimust ja hingest, kuna selle tahtsid nad võtta oma 
privileegiks. Seejuures on need religioossed usutunnistused ikka enam nendest asjadest tõe 
ära kuivatanud ja nii on religiooniõpetuses esitatu ainult sentimentaalsete ütluste ja fraaside 
substants. Ja et tänapäeval kõik nii hõlpsasti fraasiks muutub, mis on valdav kogu maailmas, 
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see on õieti palju enam kantslikultuuri tulemus, kui üldse maailmakultuuri tulemus. Sest 
tuuakse esile kõige tühjemaid fraase ja siis inimeste instinkti kaudu kantakse see edasi 
välisesse ellu. Muidugi loob ka väline elu palju fraase, aga kõige enam patustavad selle vastu 
siiski religioossed usutunnistused. 
 Me näeme, mu armsad sõbrad, kuidas mõjub esimene rubriik „religiooniõpetus”* – 
mida ma nendes kõnelustes üldse ei puuduta, sest see saab kirikukoguduste ülesandeks – meie 
waldorfkooli-õpetuses teistele rubriikidele. Sest esimese rubriigi pean ma täiesti tühjaks 
jätma. Ülal jääb „religiooniõpetus” vabaks. Siin jätame tunnid religiooniõpetaja hooleks. Siin 
on tema vaba valitseja. Siin ei kuuletu ta loomulikult meile. Siin kuuletub ta oma 
kirikuvalitsuse või kirikliku koolivalitsuse seadusele. Meie täidame oma kohuse selles suunas 
ja täidame rahulikult ka oma kohuse seoses sellega, et esile võluda vaim kõikidest ülejäänud 
õppeainetest. 
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TEINE  ÕPPEPLAANILOENG 
Stuttgart, 6. september 1919 

 
 
Nüüd jõuame järgmiste õppeainete jaotamise juurde erinevate vanuseastmete jaoks.  
 Peab olema päris selge, et üheksanda eluaasta paiku, seega kolmandas klassis tuleb 
hakata käsitlema loomi vastavas valikus ja alati seoses inimesega, nii nagu ma mõned näited 
tõin.*  
 Seda jätkame siis neljandas klassis, nii et seega kolmandas ja neljandas klassis võtame 
loodusteaduslikult vaatluse alla loomariigi seoses inimesega. 
 Siis viiendas klassis lisanduvad veel tundmatud loomad, aga alustame ka 
taimeõpetusega ja teeme seda nii, nagu rääkisime oma seminari didaktilises osas. 
 Kuuendas klassis jätkame taimeõpetust ja alustame mineraalide käsitlemist. Aga 
mineraalide käsitlemine peab toimuma seoses geograafiaga.  
 Seitsmendas klassis pöördume jälle inimese juurde tagasi ja püüame õpetada nimelt 
seda, millele ma eile viitasin,* mida tuli õpetada seoses inimese toitumis- ja terviseoludega. – 
Ja tuleb proovida õpitud füüsikaliste ja keemiliste mõistete abil luua ülevaatlik arusaam 
tööoludest, ettevõtlusoludest – niisiis üht-teist tööstus- ja liiklusoludest; kõike seoses füüsika-, 
keemia- ja geograafiaõpetusega, lähtudes loodusõpetusest. 
 Kaheksandas klassis tuleb teil käsitleda inimest nii, et te esitate seda, mis on temasse 
väljastpoolt sisse ehitatud: luustiku-mehaanika, muskli-mehaanika, silma siseehitus jne. – Siis 
annate jällegi kokkuvõtliku ülevaate tööstusoludest ja liiklemisest seoses füüsika, keemia ja 
geograafiaga. 
 Kui te loodusloolist õpetust nii kujundate, nagu just kõnelesime, siis saate selle teha 
tohutu elavaks ja äratate loodusloost lähtudes huvi kõige maise ja kõige inimliku vastu. 
 
 Füüsikaõpetusega alustame kuuendas klassis ja nimelt nii, et me seostame seda 
sellega, mida on lapsed õppinud muusikaõpetuses. Me alustame füüsikaõpetust, tuletades 
muusikalisest akustika. Niisiis te seostate akustika muusikalise tooniõpetusega ja võtate 
vaatluse alla inimese kõrisõlme ehituse. Inimsilmast ei saa te veel rääkida, küll aga 
kõrisõlmest. Siis lähete optika ja soojusõpetuse juurde, kusjuures võtate läbi ainult 
olulisemaid asju. Kuuendasse õppeaastasse toote ka elektri ja magnetismi põhimõisted.  
 Edasi seitsmendas klassis hakkate avardama akustikat, soojusõpetust, optikat, elektri- 
ja magnetismiõpetust. Ja alles siis hakkate käsitlema olulisemaid mehhaanilisi põhimõisteid, 
niisiis kang, ratas võllil, (rull)plokk, tali, kaldpind, valts(võll), kruvi jne. 
 Siis lähtute sellisest protsessist nagu põlemine ja proovite sellisest igapäevasest 
protsessist leida üleminek lihtsa keemilise kujutluseni. 
 Kaheksandas klassis avardate jällegi kordavalt seda, millega tegeleti kuuendas ja 
alustate hüdraulikaga, niisiis õpetusega jõust, mis mõjub vee läbi. Niisiis võtate ette kõik 
selle, mis kuulub mõistete juurde nagu vee külgsurve, üleslükkejõud: kõik, mis kuulub 
Archimedese printsiibi, hüdraulika juurde. 
 Oleks väga põnev siin kolm aastat järjest loenguid pidada ja kõike, mida te nüüd oma 
tundest peate kujundama, üksikasjalikult ka musternäidetega käsitleda. Aga seda ei saa teha. 
Me peame rahulduma sellega, mida me siin esitasime. 
 Siis lõpetate teatud määral füüsika aeromehhaanikaga, niisiis õhu-mehaanikaga, 
kusjuures tuleb kõne alla kõik, mis on seotud kliima, baromeetri ja meteoroloogiaga. 
 Ja te arendate lihtsaid keemilisi mõisteid edasi, nii et laps õpib ka mõistma, kuidas on 
tööstuslikud protsessid seotud keemilistega. Proovige seoses keemiliste mõistetega arendada 
seda, mida tuleb öelda seoses ainetega, millest koosneb orgaaniline keha: tärklis, suhkur, valk, 
rasv. 
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 Nüüd seisab meil ees jaotada ka kõik matemaatikaga ja geomeetriaga seonduv 
kaheksale kooliaastale. 
 Te ju teate, et väline metoodika kirjutab ette, käsitleda esimeses klassis peamiselt arve 
arvuruumis kuni sajani. Sellest võib ka kinni pidada, sest lihtsate arvude juurde jäädes on üsna 
ükskõik, kui suure arvuruumini esimeses klassis jõutakse. Põhiline on, et arvuruumi 
kasutamisel tegelete tehetega nii, et arvestate mu ütlust:* liitmine kõigepealt lähtudes 
summast, lahutamine jäägist, korrutamine korrutisest ja jagamine jagatisest lähtudes. Seega 
vastupidiselt sellele, mida tavaliselt tehakse. Ja alles peale näitamist, 5 on 3 pluss 2, et aga 5 
on ka 4 pluss 1 jne. Seega liitmine kõigepealt teisena peale summa jaotamist; ja lahutamine, 
küsides: kui palju pean ma lahutatavast ära võtma, et jääks teatud jääk jne. Nagu öeldud, et 
seda siis lihtsate arvudega esimeses klassis tehakse, on iseenesest mõistetav. Kas nüüd 
kasutatakse arvuruumi kuni 100 või 105 või 95, see on ebaoluline. 
 Siis aga, kui laps on hammastevahetuse läbi teinud, tuleb kohe alustada ükskordühe 
õppimisega ja minu pärast kasvõi üksplussühe õppimist. Vähemalt, ütleme, kuni arvuni 6 või 
7. Niisiis tuleb lasta lapsel võimalikult vara ükskordühte või üksplussühte lihtsalt 
mälupäraselt õppida, olles talle selgitanud üksnes põhimõtteliselt lihtsa korrutamise abil, mis 
see õieti on. Seega kohe, kui laps on õppinud korrutamise mõistet, antakse talle juba kohustus 
ükskordüks pähe õppida.  
 Teises klassis jätkatakse tehetega suuremas arvuruumis. Õpilastega püütakse lihtsaid 
ülesandeid lahendada ka ilma kirjutamiseta, suuliselt. Püüdke abstraktseid arve võimalikult 
esmalt asjade abil välja tuua – ma ju ütlesin teile, kuidas ubade vms. abil saab abstraktseid 
arve välja tuua. Aga silmist ei tohi kaotada ka arvutamist konkreetsete arvudega. 
 Kolmandas klassis jätkatakse kõike komplitseeritumate arvudega ja nelja tehet, 
millega teises klassis tegeleti, rakendatakse praktilise elu lihtsates asjades. 
 Neljandas klassis jätkatakse esimestes klassides tehtut. Aga nüüd tuleb üle minna 
murruõpetuse ja nimelt kümnendmurdude juurde. 
 Viiendas klassis siis jätkame murruõpetusega ja kümnendmurdudega ning õpetame 
lapsele kõike, mis võimaldab tal tervete, murtud, kümnendmurruna väljendatud arvude seas 
arvutavalt vabalt liikuda.  
 Kuuendas klassis alustame intressi ja protsendi arvutamisega, diskonto arvutamisega, 
lihtsa veksliarvutusega ja paneme seega aluse tähtarvutusele, nagu me seda näitasime.  
 
 Nüüd palun tähele panna, et kuni kuuenda klassini oleme geomeetrilised vormid: 
ringi, kolmnurga jne. välja toonud joonistamisest, peale seda, kui oleme esimestel aastatel 
tegelenud joonistamisega kirjutamise õpetamiseks. Siis oleme aegamisi joonistamisest 
kirjutamise jaoks läinud üle komplitseeritumate vormide juurde, mis tuleb nende endi tahte 
järgi, joonistamise tahte järgi teha. Ka maalimises tuleb maalilise tahte järgi maalida. Sellesse 
sfääri viime joonistamis- ja maalimisõpetuse neljandas klassis ja joonistamises õpime, mis on 
ring, ellips jne. Me õpetame seda joonistamisest lähtudes. Siis jätkame veel seda veel ka 
plastiliste vormideni, kasutades plastiliini – kui seda on saada; muidu võib kasutada ka midagi 
muud ja isegi kui see oleks tänavapori, poleks sellest midagi! –, et arendada ka arusaama 
vormist, vormiaistingut.  
 Sellisel viisil joonistamises õpetatut kasutatakse nüüd matemaatikaõpetuses, 
geomeetrias, mida lapsed oskavad. Alles nüüd selgitatakse geomeetriliselt, mis on  kolmnurk, 
ruut, ring jne. Seega nende vormide ruumiline arusaam tuuakse esile joonistamisest. Ja mida 
lapsed on joonistamisest õppinud, selle abil minnakse nüüd kuuendas klassis geomeetrilise 
mõistmise juurde. Seevastu tuleb vaadata, et me joonistamisel midagi muud võtame.  
 Seitsmendas klassis proovige peale tähtarvutuse juurde minemist õpetada astendamist 
ja juurimist; ka seda, mida arvutamises nimetatakse positiivseteks ja negatiivseteks arvudeks. 
Ja eelkõige püüdke tutvustada lastele õpetust võrranditest seoses nende kasutamisega 
praktilises elus. 
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 Kaheksandas klassis jätkatakse seda, mis on võrranditega seotud, niivõrd kui lapsed 
haaravad ja lisatakse juurde kujundite ja pindade arvutamised ja õpetus geomeetrilisest 
kohast, nagu eile vähemalt õrnalt puudutasime. 
 See annab teile pildi, kuidas teil tuleb matemaatikas ja geomeetrias lastega käituda. 
 

Nüüd tegeleme esimestes klassides, nagu nägime, joonistamisõpetusega nii, et 
õpetame lastele tunnet ümarate, nurgeliste jne. vormide jaoks. Vormist lähtudes arendame 
           

    
 
seda, mida vajame siis kirjutamisõpetuseks. Me väldime, kuivõrd see on võimalik, et laps 
esmalt mingit tooli või lille vms. matkiks, vaid õpetage talle nii palju kui võimalik 
joonevorme iseendast: ümaraid, teravaid, poolümaraid, elliptilisi, sirgjoontega vorme jne. 
Äratage lapses tunne erinevusest ringi liikumise ja ellipsi liikumise vahel. Lühidalt, äratage 
vormitunne, enne kui ärkab matkimistung! Alles hiljem laske vormides õpitut matkimises 
rakendada. Laske lapsel joonistada esmalt nurk, nii et ta mõistab nurga vormi. Siis näidake 
talle tooli ja öelge: „Vaata, seal on nurk ja seal on veel üks nurk” jne. Ärge laske lapsel 
midagi matkida, enne kui te pole temas arendanud sisemisest tundest lähtudes vorme nende 
iseolemises, mida võib siis alles hiljem järgi aimata. Ja sellest pidage ka kinni, kui te lähete 
joonistamise ja maalimise ja ka kujundusliku juurde. 
Siis alustage kuuendas klassis lihtsa projektsiooni- ja varjuõpetusega, mida te võite teha nii 
vaba käega kui ka joonlaua ja sirkliga. Jälgige, et laps mõistab ja suudab järele joonistada, 
 

 
 

kuidas, kui siin on silinder ja siin kera ning kerale langeb valgus, kuidas siis kera vari silindril 
välja näeb. Kuidas langevad varjud! Seega peab kuuendas klassis tulema lihtne projektsiooni- 
ja varjuõpetus. Laps peab saama ettekujutuse ja peab oskama järele aimata, kuidas vari langeb 
tasasele pinnale, kumerale pinnale teiselt kehalt, mis on enam või vähem tasane. Kuuendas 
klassis peab laps mõistma, kuidas tehniline on seotud iluga, kuidas tool võib olla samal ajal 
tehniliselt hea mingiks eesmärgiks ja kuidas tal võib olla samas ilus vorm. Ja seda tehnilise 
sidet iluga peab laps sügavalt haarama. 

Seitsmendas klassis tuleb tegeleda sellega, mis on seoses läbistamisega. Niisiis lihtsa 
näitena ütlete: „Siin on meil silinder, mida läbistab post. Post tuleb silindrist läbi pista.” Teil 
tuleb näidata, milline lõikepind tekib posti sisseminekul ja väljatulekul. Ta peab õppima, mis 
tekib, kui kehad teineteist vastastikku läbistavad, nii et ta teab, milline erinevus on, kas  
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ahjutoru läheb otse vertikaalselt läbi lae, kusjuures läbistamine on ringikujuline, või viltu, 
kusjuures läbistamine on ellipsikujuline. – Siis peab laps sellel aastal omandama hea 
ettekujutuse perspektiivist. Seega lihtne perspektiivi joonistamine, lühenemine kauguses, 
pikenemine läheduses, kattumine jne. Ja siis jällegi tehnilise seos iluga, nii et lapses luuakse 
kujutlus, kas maja seina eend on ilus või inetu. Seina väljaulatuv osa võib seina katta olla 
ilusti või inetult. Sellised asjad mõjuvad tohutult, kui seda õpetatakse lapsele just seitsmendas 
klassis, seega kui nad on kolmeteist-, neljateistaastased.  
 Kaheksandas klassis tõstetakse see kõik kunstilisse. 
 
 Ja sarnasel viisil, nagu nende asjadega tegeletakse, peab nüüd ka ülejäänud asjade eest 
hoolitsema. Me tuleme täna pealelõunal selle juurde tagasi ja täiendame veel nii mõndagi 
meie õppeplaanis. Eelkõige vaatame seda, kuidas ka muusikas tuuakse esimeses klassis esile 
lihtsast, elementaarsest ja kuidas siis minnakse keeerulisema juurde nii kolmandast klassist 
alates. Nii et aegamööda võtab nii instrumendi abil – ja nimelt instrumendi abil – kui ka 
laulus vastu seda, mis mõjub lapse võimetele just kujundavalt, kunstiliselt.  
 Kogu ülejäänud kunstidest tuleb nüüd välja tuua võimlemine ja eurütmia. Võimlemine 
ja eurütmia tuleb välja tuua muusikalisest ja ka teistest kunstidest. 
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VIIETEISTKÜMNES  SEMINARIKÕNELUS 
ja 

KOLMAS  ÕPPEPLAANILOENG 
Stuttgart, 6. september 1919 

 
 
Kõneharjutused: 

Schlinge schlange geschwinde 
Gewundene Fundewecken weg 
 
Gewundene Fundewecken 
Geschwinde schlinge schlange weg 
 
Marsch schmachtender 
Klappriger Racker 
Krackle plappernd linkisch 
Flink von vorne fort 
 
Krackle plappernd linkisch 
Flink von vorne fort 
Marsch schmachtender 
Klappriger Racker 

 
Rudolf Steiner: See on alustamiseks hea. Viibata sellele, kes peab jätkama; siis jätkab jälle 
järgmine või keegi teine. 
 

Kolmas õppeplaaniloeng 
 
Viitasime sellele juba hommikul: samamoodi, kuidas saab anda kujundlik-kunstilise kohta 
ainult üldisi juhtnööre, nii võib ka muusikaõpetuses anda ainult üldisi juhtnööre. Üksikasjad 
tuleb loomulikult jätta pedagoogilise vabaduse jaoks. Ja ma paluksin neid üldisi juhtnööre nii 
vaadata, et nendesse saab liigendada põhimõtteliselt kõike, mis on muusikaõpetuse jaoks 
mõistlik.  
 Esimeses, teises ja kolmandas klassis on meil ju põhiliselt tegemist lihtsa muusikaga. 
Ja seda lihtsat muusikat tuleb nii kasutada, et vaatekohaks on see: arendada selle abil, mida 
pedagoogiliselt muusikalises ette valmistatakse, kasvava inimese häälekujundust ja kuulmist. 
Niisiis on vaatekoht on, muusikalist nii kujundada, et see on kohane hääle, heli 
kujundamiseks ja õigeks kuulamiseks. Me saame sellest kindlasti aru. 
 Siis tuleb neljas, viies ja kuues klass. Siin tuleb juba ka seletada märke ja noote. 
Heliredelil saab juba teha kõikehõlmavaid harjutusi. Nimelt viiendas ja kuuendas klassis saab 
süveneda helilaadidesse. Seal võib võtta juba D-duuri jne. Molliga peab võimalikult kaua 
ootama, aga seda võib siiski juba ka sellel ajal lapsele õpetada. 
 Aga kõige sellega, millega siin on tegemist, tuleb nüüd teatud määral enam 
vastassuunas töötada: sobitada laps muusika nõudmistele, niisiis õpetust enam esteetilise külje 
poole viia. Esmalt peab olema peaasi laps. Kõik peab olema nii korraldatud, et laps õpib 
kuulama ja laulma. Siis aga peab laps, peale seda, kui seda on kolm esimest aastat 
soodustatud, sobituma muusikalise kunsti kunstilistele nõudmistele. See on pedagoogiline, 
mida tuleb seejuures arvestada. 
 Ja mõlemas viimases klassis, seitsmendas ja kaheksandas, palun silmas pidada, et 
lapsel poleks enam üldse tunnet, et teda millekski „dresseeritakse”, vaid et lapsel on juba 
tunne, ta tegeleb muusikaga, kuna see pakub talle rahuldust, kuna ta tahab seda nautida, 
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rõõmuks. Nii peab muusikaõpetus mõjuma. Seega saab sellel kahel aastal muusikalist 
otsustusvõimet äratada ja välja arendada. Tähelepanu võib juba suunata sellele, millist 
iseloomu kannab see või teine muusikaline kunstiteos. Milline iseloom on Beethoveni 
loomingul ja milline iseloom on Brahmsi loomingul. Seega tuleb laps lihtsates vormides 
muusikalise mõtlemiseni viia. Enne peab muusikalist otsust tagasi hoidma, aga nüüd tuleb 
seda arendada. 
 Eriti tähtis on nüüd, et tuleb teatud mõistmine. Te teate, ennelõunal rääkisin ma sama 
asja kujutava kunsti kohta. Ma ütlesin: kõigepealt kasutame joonistamist nii, et sellest saab 
välja kasvada kirjutamine. Siis kasutatakse joonistamist iseenese eesmärgiga. Niisiis kujundab 
kunst seda, mis on põhiline. Hetkel, kus laps läheb üldvormide juurest joonistamises ja 
maalimises vabade, kunstiliste vormide juurde, – niisiis kolmanda ja neljanda kooliaasta vahel 
– tuleb ka muusikalise juurde minna, nagu ma seda kirjeldasin; esmalt töötada lähtudes lapse 
füsioloogiast; siis nii töötada, et laps peab end muusikalisse kunsti sobitama. Seega peaksid 
need üleminekud joonistuslik-maalilises ja muusikalises õieti teineteisele vastama. 
 
Nüüd on ametlik õppeplaan ühes asjas hea: seal pole esimesel kolmel aastal üldse võimlemist. 
Meie alustame niisiis eurütmiaga. Ja siin oleks ka juba väga ilus, kui esimestes klassides oleks 
eurütmia kooskõlas muusikaga, nii et tõesti eurütmia sobitatakse geomeetria ja muusikaga. 
 Teises klassis tuleks alustada kirjatähtede väljakujundamisega, mida jätkatakse siis 
kolmandas klassis; alati nii, et seostatakse asi muusika ja geomeetria ja joonistuslikuga.  
 Ja siis neljandas, viiendas ja kuuendas klassis tulevad juurde vormid, niisiis 
konkreetse, abstraktse jne. jaoks, kusjuures sellised asjad muutuvad laste jaoks võimalikuks, 
kuna nad on grammatikas vahepeal nii kaugele jõudnud. 
 Siis jätkame seda seitsmendas ja kaheksandas klassis komplitseeritumate vormidega. 
 
 Neljandast klassist alates jagame eurütmilist kunsti võimlemisega, ja nimelt nii, et 
neljandas, viiendas ja kuuendas klassis on meil võimlemises „jäsemeteliikumine”, kõik see, 
mis on seotud jooksmise, hüppamise, ronimisega ja ainult lihtsad riistvõimlemisharjutused. 
 Keerulisemat riistvõimlemist tehakse alles seitsmendas ja kaheksandas klassis, 
kusjuures jätkatakse ka vabu harjutusi. Aga vabad harjutused peavad kõik olema seotud 
jooksmise, ronimise, hüppamisega. 
 
 Kui te kõik läbi mõtlete, mida te iseendas olete kaalunud, leiate kooskõla sellega, mida 
nüüd sellisel viisil püüdsin kirjeldada. 
 
 

Seminarikõneluste  jätk 
 
K. kõneleb ellipsist, hüperpoolist, ringist, lemniskaadist ja geomeetrilise koha mõistest. Ta mainib seejuures, 
kuidas lemniskaat (Cassini kõver) võib võtta vormi III, kus kõvera üks osa väljub ruumist ja teine osa taas 
sellesse sisse tuleb. 
 

 
 



                                                                              
 

 

 

90

 Rudolf Steiner: Sellel on sisemine orgaaniline korrelaat. Mõlemad osad suhtuvad 
teineteisesse kui käbikeha ja süda. Üks pool, käbikeha, on peas, teine, süda, on rinnas. 
Käbikeha on aga nõrgemalt välja arenenud, süda tugevamini.  
 
 D. kõneleb ajaloo teemal, rahvaste rändest. 
 
 Rudolf Steiner teeb seejuures rohkesti vahemärkusi: Rahvasterände põhjusteks tuuakse 
väga tihti see, mis põhineb ajaloolistel konstruktsioonidel. Oluline on, kui asja kallale minna, 
päris rahvasterände puhul, kus goodid ja teised edasi liiguvad, et roomlastel on raha, ja et 
tekib tendents, et kõikjal, kus on piir, püüavad germaanlased mingil viisil rooma raha 
omandada. Sellest muutuvad nad kõik palgasõduriteks ja kõigeks võimalikuks. Rooma 
palgasõduriteks astusid ju terved leegionid germaanlasi. Rahvasteränne on majanduslik-
finantsiline küsimus. Alles sellel põhjal võis toimuda kristluse levimine. Rahvasteränne kui 
selline tuleneb aga germaanlaste saamahimust, kes tahtsid roomlaste raha saada. Roomlased 
ka vaesusid seeläbi! See oli juba kimbernlaste rännakul nii. Kimbernlastele öeldi: roomlastel 
on kulda! – samas kui nad ise vaesed olid. See mõjus kimbernlastele väga tugevalt. Nad 
tahtsid kulda tuua. Rooma kulda! 
 Siin on erinevate rahvaste kihid, ka veel keldi jäänused Te leiate veel tänapäeval 
selgeid jälgi keldi keelest, näiteks Doonau allikajõgede juurest, Brig ja Breg, Brigach ja 
Brege. Siis kõikjal, kus kohanimedes esineb „-ach”, näiteks Unterach, Dornach jne. „Ach” 
tuleneb aqua-st, mis on keldi päritolu. Ka „ill” ja muu sarnane meenutab vana keldi keelt. 
Keldi peale tuleb siis germaani keel. – Ariaanide ja athanaaslaste vastuolu 
 Väga tähtis on lastele selgeks teha, et on suur erinevus – see on just rahvasterände 
juures näha -, kas germaani rahvad, nagu goodid, rändavad juba täielikult põllunduses 
kasutatavatele aladele, nagu näiteks Hispaanias ja Itaalias. Siin vallutati kõik. Sinna rändavad 
gooti ja teised rahvad. Nad kaovad. Nad lähevad niisiis teistesse rahvastesse, kes seal juba 
olid. – Läände rändavad frangid. Nad jõuavad alale, kus maaviljelus pole veel täielikult 
levinud. Nad säilitavad end. Gootidest pole seevastu midagi säilinud, nad jõudsid nimelt alale, 
kus maa oli võetud täielikult kasutusele. Frankidest on kõik säilinud, kuna nad rändasid söötis 
olevatele aladele. See on väga oluline ajalooline seadus. Hiljem võib viidet korrata Põhja-
Ameerika konfiguratsiooni  puhul, kus indiaanlased igal juhul maha notiti, aga siiski kehtis 
see, et söötis olnud aladele sai sisse rännata. 
 Siin on oluline ka selgitada, milline erinevus on näiteks Karl Suure Prantsusmaa ja 
hilisema riigi vahel. Kui te seda erinevust ei tunne, ei jõua te 15. sajandi rubikonist üle. Karl 
Suure riik (Reich) pole veel riik (Staat). Kuidas on Merowingide puhul? Nad pole esmalt õieti 
midagi muud kui suurmaaomanikud. Ja nende puhul kehtib ainuüksi eraõigus. Ja ikka enam 
läheb siis vanadest germaani suurmaaomanduse suhetest pärinev üle rooma õigusesse, kus 
see, kes üksnes ameteid peab, saab aegamööda võimu. Nii läheb aegamööda omandus üle 
valitsusele, ametnikele ja sellest, et siis hiljem saab valitsus tegelikuks valitsejavõimuks, tekib 
riik. Riik tekib niisiis valitsuse rakendumise tõttu. Tekib krahviaadel vastandina vürstiaadlile. 
Sõnal „krahv” on sama alge nagu sõnal grafoloogia: see tuleb sõnas graphein, kirjutama. 
„Krahv” tähendab kirjutaja. Krahv on rooma kirjutaja, valitseja, samas kui vürsti aadel vana 
sõjameheaadlina on seoses veel vapruse ja sangarijulguse ja sarnasega. „Vürst” on esimene, 
kõige eesmine. Nii on seega üleminekuga vürsti juurest krahvi juurde tekkinud riiklik 
printsiip. Seda võib loomulikult nende asjade juures väga hästi näitlikustada.  
  
 L. kirjeldab, kuidas ta räägiks lastele kristluse levimisest  germaanlaste juures.  
 
 Rudolf Steiner: Ariaani kristluses* on praktilises väljenduses midagi väga sarnast 
hilisema protestantismiga, oli aga veel konkreetsem.  
 1. ja 2. sajandil oli Reini ja Doonau-äärsete rooma soldatite hulgas väga levinud 
Mithra-teenistus, nimelt ohvitseride hulgas. – Thori, Wotanit, Saxnoti austati germaani 
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religioossete tavade järgi tänapäeva Elsassis ja kõikjal kuni 6., 7., 8. sajandini vanade 
germaani jumalatena, kolme põhilise peajumalana. 
 Võib kirjeldada arvukalt stseene, kuidas Elsassis, Schwarzwaldis ehitasid rooma 
kleerikud väikseid kirikuid. „Me tahame Wotanile seda ja seda teha”, laulsid mehed. Naised 
laulsid: „Kristus on nende jaoks tulnud, kes ei tee midagi iseendast.” Seda trikki kasutati juba 
kristluse levitamisel, et õndsaks saamiseks pole midagi vaja teha. 
 „Tamm” on vana-germaani kultusekeeles Donari preestri nimetus. Ajal, mil Bonifatius 
tegutses, tuli väga arvesse see, kas veel teati valemeid. Bonifatius oskas omandada teatud 
valemeid. Ta teadis võlusõna, Donari preester seda enam ei teadnud. Bonifatius langetas oma 
kõrgema võimuga, „tapriga”, võlusõnaga, Donari preestri, „Donar-tamme”. Preester suri 
meelehärmist; ta hukkus „taevase tule läbi”. Need on imaginatsiooni-pildid. Peale mõnda 
generatsiooni on see ümber vormitud tuntud piltidesse.  
 Teil tuleb selliseid imaginatiivseid pilte lugema õppida. Ja nii õppivalt õpetada, 
õpetavalt õppida. 
 Bonifatius roomastas germaani kristluse. 
 Karl Suure elulugu kirjeldab Eginhard. Eginhard on meelitaja. 
 
 U. kõneleb muusikaõpetusest. 
 
 Rudolf Steiner: Muusikaliselt väheandekad peaks vähemalt harjutusi edasijõudnutele 
kaasa tegema, kui nad ka seejuures midagi ei tee ja ainult kuulavad. Kui sellest pole kasu, siis 
võib neid alati eraldada. Muide, tuleb veel palju selliseid õppeaineid, kus tekivad sarnased 
olukorrad, et edasijõudnuid ja mahajäänuid ei saa kooskõlla viia. Seda tekib vähem, kui 
hoolitsetakse õige meetodi eest. Tänapäeval varjatakse seda kõiksugu võimalustega. Kui te 
hakkate meie vaatekohtade järgi praktiliselt õpetama, tekib raskusi, mida te muidu üldse ei 
märka, ka teistes ainetes peale muusika. Näiteks joonistamises ja maalimises. Te saate lapsed, 
keda on raske kunstilises edasi viia, ka plastilis-kunstilises. Siin peab ka püüdma lapsi mitte 
liiga vara eraldada, vaid alles siis, kui kuidagi teisiti ei saa. 
 
 N. kõneleb poeesia käsitlemisest prantsuse ja inglise keele tunnis. 
 
 Rudolf Steiner: Me jääme kindlalt selle juurde, et tegeleme mõõdukal viisil inglise ja 
prantsuse keelega esimesest klassist peale. Mitte guvernandi-laadselt, vaid nii, et nad õpivad 
mõlemaid keeli õigesti hindama, ja et nad saavad tunde õigest häälekõlast mõlemas keeles.  
 Kui õpilane teisest neljanda klassini jääb retsiteerimisel toppama, tuleb teda 
heatahtlikult ja pehmelt järele aidata, et ta muutuks usaldavaks ja ei kaotaks julgust. Siin tuleb 
võtta töö jaoks ka head tahet. 
 Kaheteist- kuni viieteistkümneaastastele lastele on kohane lüürilis-eepiline element, 
ballaadid; ka markantsed ajaloolised kirjeldused, hea kunstiproosa ja mõned dramaatilised 
stseenid. 
 Ja siis alustame neljandas klassis ladina keelega,* ja kuuendas klassis kreeka keelega, 
nende lastega, kes seda tahavad, et me saaksime seda kolm aastat õpetada. Kui me saaksime 
kooli välja ehitada, alustaksime ladina ja kreeka keelega kohe. Me peame mõtlema, et need 
lapsed, kes õpivad ladina ja kreeka keelt, peaksid saksa keelt(emakeelt) veidi vähem saama. 
See võib väga hästi nii olla, kuna kreeka ja ladina keeles saab palju grammatikaga tegeleda, 
mis muidu tuleks saksa keeles. Ja ka mõndagi muud  saab veel kokku hoida.  
 Vanas ladina keeles hääldati C nagu K. Keskajal, mil kõneldi ladina keelt, oli C. Võib 
öelda „Cicero”, kuna keskajal nii kõneldi. „Õigest” keelest ei saa rääkida, kuna see on midagi 
konventsionaalset.  
 Vanade keelte õpetamise metoodika tuleb luua samale alusele, ainult tuleb arvestada 
seda, et vanade keelte õpetamisel, välja arvatud täna hommikul öeldu, saab põhiliselt seda 
õppeplaani kasutada. Sest see pärineb veel keskaja parimatest pedagoogilistest aegadest. Seal 
on veel palju sellist, mis võib pedagoogiliselt veel natuke näidata, mida kreeka ja ladina keele 



                                                                              
 

 

 

92

metoodika kohta leidub. Õppeplaanid on veel järele kirjutanud, mida on varem tehtud ja see 
polegi eriti ebamõistlik. Kooliõpikute sõnastusi tänapäeval enam kasutada ei saa, kuivõrd 
need natuke konarlikud mälureeglid tuleks õieti ära jätta. Tänapäeva inimesele tunduvad need 
lapsikud ja saksa keelde panduna on nad ka liiga konarlikud. Seda tuleb püüda vältida, muidu 
pole aga metoodika nii halb.  
 
 Plastilist tuleb alustada enne üheksandat eluaastat, kerad, siis muud jne. Ka plastilise 
puhul tuleb töötada lähtudes täiesti vormidest. 
 
 R. küsib, kas tuleb anda tunnistused. 
 
 Rudolf Steiner: Seni kui lapsed on samas koolis, milleks peab tunnistusi andma? 
Andke need siis, kui lapsed ära lähevad. Pole eriti sügavamõttelise tähtsusega uusi 
koolitunnistusi välja mõelda. Tunnistusi erinevatel aladel võiks anda täiesti vabalt, ilma 
kindla skeemita. 
 Vanematele teatamine on ju vastavalt oludele ka nagu tunnistus, aga seda ei saa täiesti 
vältida. Nagu ka näiteks võib hädavajalikuks osutuda – mida meil loomulikult teatud teise 
tooniga käsitleda tuleb, kui seda tavaliselt käsitletakse –, et mõni õpilane peab kauem ühele 
astmele jääma; seda peame siis ka tegema. Me püüame seda muidugi võimalikult vältida oma 
meetodi abil. Sest kui me järgime praktilist põhimõtet, võimalikult nii parendada, et õpilased 
parendamise läbi midagi saavad – seega kui me laseme tal arvutada, paneme vähem rõhku 
sellele, et ta midagi ei oska, vaid sellele, et viime ta sinnamaani, et ta hiljem oskab –, kui 
järgime niisiis senisele täiesti vastupidist printsiipi, siis ei mängi mitteoskamine enam nii 
suurt rolli kui praegu. Siis muutuks kogu õpetuses otsustushimu, mida õpetaja eneses seeläbi 
kasvatab, et ta iga päev märkmikusse kirjutab, ümber pööratud püüdeks, igal hetkel õpilast 
ikka ja jälle aidata ja mitte mingisugust otsust selle asemele panna. Õpetaja peaks enesele 
samuti halva hinde panema nagu õpilasele, kui õpilane midagi ei oska, sest tal pole veel 
õnnestunud seda talle õpetada.  
 Nagu öeldud, võime teadaandena lapsevanematele ja välisilma nõudmisena lasta 
tunnistustel figureerida. Siin tuleb sellest kinni pidada, mis on tavaline. Aga koolis võime küll 
luua meeleolu, et meie jaoks – seda pole vaja ju eriti diskuteerida – pole see esmatähtis. Seda 
meeleolu tuleb meil luua moraalse atmosfäärina.  
 Nüüd on kõik meil kehtima hakanud, välja arvatud see, mis on mingil viisil seotud 
kooli tehnilise liigendatusega, milleni me pole veel jõudnud, kuna koosseis polnud veel 
täidetud: see on naiskäsitöö. See tuleb veel mingil viisil sisse liigendada. Seda peab vaatama, 
aga polnud kedagi kohal, kes oleks selle jaoks kõne alla tulnud.  
 Nüüd oleks loomulikult hädavajalik, et räägime ka kooli praktilisest liigendusest. Et 
teiega räägitaks, millistes klassides te õpetate jne., kuidas me jaotame asjad enne- ja 
pärastlõunale jne. Seda tuleb rääkida, enne kui me õppetööd alustame. Homme on ju pidulik 
avamine* ja siis võtame aega rääkida homme või ülehomme sellest, mis on vajalik tehniliseks 
jaotuseks. Me peame selleks veel otsustava konverentsi kitsamas ringis. Siis ütlen ka mõned 
sõnad kooli pühitsuse kohta. 
 
 

LÕPPSÕNAD 
 
Täna tahaksin nüüd need vaatlused lõpetada sellega, et ma viitan veel kord sellele, mida 
tahaksin teile südamele panna. Hoidke tõesti kinni neljast asjast: 
 Esiteks sellest, et õpetaja mõjuks oma õpilastele nii suures kui ka väikeses kogu oma 
ameti läbivaimustamises ja viisis, kuidas ta kõneleb üksikuid sõnu, kuidas ta arendab üksikut 
mõistet, iga üksikut tunnet! Et õpetaja olgu initsiatiivi-inimene, et tal oleks initsiatiivi! Et ta 
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kunagi ei muutuks hooletuks, see tähendab, pole täiesti selle juures, mida ta koolis teeb, 
kuidas ta õpilaste suhtes käitub. Esiteks: Õpetaja olgu initsiatiivi-inimene nii suures kui 
väikeses tervikus.  
 Teiseks: meil peab õpetajatena olema huvi kõige maailmas oleva vastu ja mis inimest 
puudutab. Õpetajatena peab meil olema huvi kõige ilmaliku ja kõige inimliku vastu. Ja 
kuidagi enese sulgemine millegi eest, mis võib inimesele huvitav olla, oleks õpetaja puhul 
äärmiselt kahetsusväärne. Me peame huvituma inimkonna suurtest asjadest. Me tuleb osata 
huvi tunda lapse väikeste ja suurte asjade vastu. See on teine: õpetaja peab olema inimene, kes 
tunneb huvi kogu ilmaliku ja inimliku olemise vastu.  
 Ja kolmandaks: õpetaja peab olema inimene, kes oma seesmuses ei tee iialgi 
kompromissi ebatõega. Õpetaja peab olema sügavsisemiselt tõttarmastav inimene. Ta ei tohi 
kunagi teha kompromisse ebatõega, muidu saame näha, kuidas läbi paljude kanalite, eriti 
meetodi kaudu, tuleb meie õpetusse ebatõde. Meie õpetus saab ainult siis tõe väljenduseks, 
kui me hoolikalt püüame ise oma seesmuses tõe poole pöörduda. 
 Ja nüüd on midagi, mida on kergem öelda kui teha, aga mis on samuti õpetajakutse 
kuldne reegel: õpetaja ei tohi kuivetuda ega hapuks minna. Kuivuseta värske meeleolu! Mitte 
kuivetuda ega hapuks minna! Selle poole peab õpetaja püüdlema. 
 Ja ma tean, mu armsad sõbrad, kui te seda, mida me selle neljateistkümne päeva 
jooksul erinevatest külgedest oleme valgustanud, olete oma hinge õieti vastu võtnud, siis tuleb 
just aisting- ja tahtemaailma kaudu näiliselt kauge väga lähedale, kui te õpetamisega tegelete. 
Ma olen selle neljateist päeva jooksul öelnud ainult seda, mis võib õppetöös vahetult 
praktiliseks muutuda, kui te lasete sellel oma hingele mõjuda. Aga meie Waldorfkool sõltub 
sellest, et te oma seesmuses toimite nii, et lasete tõesti nüüd läbivõetud asjadel oma hingele 
mõjuda.  
 Mõelge sellele tagasi, mida ma püüdsin teile selgeks teha, et  äratada psühholoogiliselt 
inimese, nimelt kasvava inimese mõistmist, mõelge sellele tagasi! Ja kui te ei tea, kuidas seda 
või teist õpetuses esitada või millal seda esitada, millises kohas, siis saab teile alati tulla mõte 
õpetuse sellistest korraldustest, kui te õieti mäletate, mis selle neljateistkümne päeva jooksul 
ette tuli. Loomulikult tuli paljut mitu korda öelda, aga ma ei taha ju teist õppivaid masinaid 
teha, vaid vabu, iseseisvaid õpetajaisiksusi. Nii on ka säilitatud viimasel neljateistkümnel 
päeval öeldut. Aeg oli ju nii lühike, et pidi apelleerima teie innukale, mõistvale tegevusele. 
 Mõelge aga alati taas sellele, mida esitati inimese ja nimelt lapse mõistmiseks. See 
aitab teid kõikides üksikutes metoodilistes küsimustes. 
 Vaadake, kui te tagasi mõtlete, siis juba kohtuvad meie mõtted selle neljateistkümne 
päeva erinevate impulsside juures. Sest mina ise, ma võin seda kinnitada, mõtlen sellele 
tagasi! Sest see Waldorfkool lasub üsna väga täna nende hingedel, kes osalevad selle 
algatamisel ja rajamisel. Waldorfkool peab õnnestuma! Selle õnnestumisest sõltub palju! 
Tema õnnestumisega luuakse üht laadi tõestus nii mõnegi asja kohta vaimuarengus. 
 Kui ma tohin nüüd lõpetuseks isiklikult mõne sõna öelda, siis tahan öelda: minu jaoks 
saab Waldorfkool tõeliseks murelapseks. Ja ma pean ikka ja jälle oma mõtetega Waldorfkooli 
juurde tagasi tulema. Aga me võime, kui vaatame olukorda täie tõsidusega, tõesti hästi koos 
töötada. Hoiame kinni mõtetest, mis täidavad meie südant ja meelt: et kaasaja vaimse 
liikumisega on seotud maailmakäigu vaimsed jõud. Usume neisse headesse jõududesse, siis 
on nad meie olelust inspireerivad ja me saame õpetada. 
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Märkused esimese väljaande kohta 1959 
 

Majanduslikus ja poliitilises segaduses, mis järgnes saksa kokkuvarisemisele novembris 1918, otsustas Emil 
Molt, Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor, asutada ühe kooli ja palus Rudolf Steineril võtta üle selle 
rajamine ja juhtimine. 
 7. septembril 1919 avati „Vaba Waldorfkool” „ühtse rahva- ja kõrgema koolina”. Nädal varem pidas 
Rudolf Steiner tema poolt väljavalitud õpetajatele pedagoogilise kursuse, et neid nende uuteks ülesanneteks ette 
valmistada. Viisteist päeva kestnud kursuse liigendatus oli järgmine: hommikul kell üheksa algas loeng üldisest 
inimõpetusest kui pedagoogika põhialusest, ennelõunal järgnes kõnelus metoodilis-didaktilistest küsimustest ja 
peale lõunat peeti seminari vormis pedagoogilisi kõnelusi.  
 Käesoleva raamatu sisu moodustab rida seminarikõnelusi. Teised kursused, „Üldine inimõpetus kui 
pedagoogika põhialus”(GA 293), „Kasvatuskunst. Metoodilis-didaktiline.” (GA 294) on juba varem raamatuna 
mitu korda ilmunud.  
 Kõik kolm kursust on teatud määrani iseseisvad, nad on aga ka paljuski üksteisega seotud. „Üldine 
inimõpetus” näib olevat kõige tugevamini iseseisev ja siiski vajavad esimesed loengud täiendust „Metoodilis-
didaktilistes” loengutes lisatust. Seevastu on esimesed seminarikõnelused – seal  räägiti põhiliselt 
temperamentidest nende pedagoogilises tähenduses – suhteliselt omaette tervikuna. Neljandast kursusepäevast 
siiski see muutub. Ennelõunaste loengute tihe side lõdveneb. Seevastu liitub ennelõunane metoodika ja didaktika 
kohta kõneldu tihedalt kokku sellega, mida pealelõunal samal teemal seminari vormis arutati. Need mõlemad 
kursused paistavad nüüdsest justkui hammastunud. Nii räägitakse näiteks loomaõpetuse probleemidest 
metoodilis-didaktilistes loengutes, aga taimeõpetusest pealelõunal seminaris. 
 Eriline vorm oli jällegi kogu kursuse viimasel päeval. Nii nagu iga üksik metoodiline õpetuse abinõu 
peab välja kasvama tõelisest inimõpetusest, kasvava inimese põhjalikust, keha, hinge, vaimu haaravast 
tunnetusest, nii peab ka kooli kui terviku astmeline ülesehitus tulenema orgaanilisest inimõpetusest. Seepärast 
said kõik kolm kursust lõpuks sellises õppeplaani käsituses ühineda ja lõppeda, nii et sellele teemale pühendati 
mitte üksnes ennelõunased loengud, vaid ka viimane, viieteistkümnes seminarikõnelus. 
 Nii toetavad ja täiendavad seminari kolm osa üksteist mitmel moel. Seepärast on ka üksiku kursuse 
tõesti põhjalik mõistmine vaevalt võimalik teistega jooksvalt tutvumata.  
 Seminarikõnelustes andis Rudolf Steiner ülesandeid ja küsimusi üldiselt pedagoogilist või spetsiaalselt 
didaktilist laadi ja nende arutelu toimus elavas vestluses, mille vahele ta siis astus tihti pikemate põhimõtteliste 
selgitustega. Ainult selliseid pikemaid selgitusi võib võtta sõna-sõnaliste või peaaegu sõna-sõnaliste 
üleskirjutistena. Aga sellest, mida Rudolf Steiner elavates vestlustes ütles, on säilinud paljuski ainult murdosa 
või hoopiski mitte. Seda peaks lugeja alati teadma. Mida ütlesid üksikud seminaristid, on ainult nii palju edasi 
antud, kui näis vajalikuna vestluse käigu ja Rudolf Steineri märkuste mõistmiseks. 
 Kursusest osavõtnud Waldorfkooli esimestelt õpetajatelt võis eeldada antroposoofilise vaimuteaduse 
põhjapanevate teoste tundmist. Ja samamoodi selle tundmist, mida eelnevatel kuudel aastal 1919 Rudolf Steiner 
ja tema kaastöötajad sotsiaalse elu uuendamiseks teha püüdsid ja mis on kokku võetud raamatus „Sotsiaalse 
küsimuse põhipunktid”. (GA 23) 
 Ka tänane käesoleva raamatu lugeja peaks vaimuteaduslikke ja sotsiaalseid põhimõtteid teadma või 
tundma õppima, kuna muidu ei saa ta ka siin pedagoogika kohta öeldust oodata, et sellega jõuab täieliku 
mõistmiseni ja asjaliku põhjendatud otsuseni.      

E.G. 
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VIITED 
 
Alliktekstid: Käesolev seminarikõneluste ja õppeplaaniloengute sõnasõnaline tekst baseerub 
stenogrammide ärakirjadel, mille koostas tõenäoliselt Hedda Hummel. Originaalstenogramme 
arhiivis ei leidu. Osavõtjate märkmete kaasamisel sai teksti võrreldes eelmiste väljaannetega 
ka paremaks muuta.  
 Tahvlijoonistuste originaale pole säilinud. Raamatus toodud joonised põhinevad 
kursuses osalenute joonistustel. 
 Avaldamine ajakirjades: Seminarikõnelused 1-14 trükiti esmakordselt ajakirjas „Zur 
Pädagogik Rudolf Steiners” (Rudolf Steineri pedagoogika juurde) 5.-8. aastakäigus (1931–35) 
(hiljem „Erziehungskunst”(Kasvatuskunst)) ja ajakirjas „Die Menschenschule” (Inimese kool) 
13. aastakäigus (1939); õppeplaaniloengud 14. aastakäigu (1940) „Menschenschule”-s. 15. 
seminarikõnelus avaldati esmakordselt 1959 ilmunud väljaandes. 
 Rudolf Steineri teosed antakse viitega koguteoste (GA – Gesamt-Ausgabe) 
bibliograafia numbrile. Vaata ka raamatu lõpus olevat ülevaadet. 
 

 
* lk.6 loengus, mille olen seoses temperamentidega pidanud: Vt. „Das Geheimnis der menschlichen 

Temperamente”(Inimtemperamentide saladus), Berliin 4. märts 1909, avaldatud „Kus ja 
kuidas leitakse vaim?”, GA 57. Vt. ka paralleel-loenguid Münchenis, Karlsruhes ja Berliinis 
„Inimtemperamentide saladus”, eritrükk ajakirjas „Menschenschule”, Zbinden Verlag Basel, 
6. väljaanne 1982. 

 
* lk.9 täna hommikul räägitule: Vt. „Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Erziehung” 

(Üldine inimõpetus kui pedagoogika põhialus), GA 293, 1. loeng ja „Erziehungskunst. 
Methodisch-didaktisches.”(„Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, Librarius, 
Tallinn 1994), GA 294, 1. loeng.  

 
* lk.9 saavad sellest midagi sangviinikud ja vastupidi: Sellel kohal leidus ühe osavõtja märkmikus 

kokkuvõte: lapsed õpivad üksteiselt. Sarnased temperamendid nõrgenevad, lihvivad 
vastastikku. Erinevad temperamendid õpivad üksteiselt. 

 
* lk.9 ette tulevad kõiksugu muudatused: Waldorfkooli avamisel 7. septembril polnud kõik 

klassiruumid valmis; tuli töötada veel vahetustega. 
 
* lk.10 suures aias: tookord laiusid koolimaja ümber veel suured aiad. 
 
* lk.11 on seal aga kõige vähem end realiseerinud: see tekstimuutus nagu ka teised täiendused, mis 

puuduvad 1996 aasta väljaandes, põhinevad sellel, et oli võimalik kasutada ühe osavõtja, 
Rudolf Meyeri, stenograafiliste märkmetega vihikut, mis leiti tema pärandist. 

  
* lk.11 Koolieksamid on kompromiss ametiga: aastalõpueksameid ei toimunud. Rudolf Steiner töötas 

välja ettepaneku ja esitas ametitele (nn. „Memorandum”), mille järgi Waldorfkooli õpilased 
pidid saavutama riigikoolide õppesihid 3., 6., ja 8. klassis. Seda ettepanekut ametid 
tunnustasid. – „Memorandum” on avaldatud: „Menschenschule”, 39. aastakäik, 9. vihik, 
lk.242 ja „Rudolf Steineri konverentsid Vaba Waldorfkooli õpetajatega 1919-1924”, GA 
300a-c, 1. kd. lk. 28. 
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* lk.14 Rudolf Steiner joonistab tahvlile järgmise figuuri: sellest originaaljoonistusest 

seminarikõneluste ajal pole kahjuks midagi säilinud. Selles raamatus toodud joonised 
põhinevad osalejate joonistustel. 

 
*lk.21 Helen Keller, 1880-1968, šveitsi päritolu ameerika kirjanik. Ta jäi 19-kuuselt pimedaks ja 

kurdiks. vt. „Minu elu lugu” 
 
*lk.21 minu tunnetusteoorias: Vt. „Grundliinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen 

Waltanschauung”(Goethe maailmavaate tunnetusteooria põhijooned), GA 2, „Wahrheit und 
Wissenschaft”(Tõde ja teadus) GA 3 ja „Philosophie der Freiheit”(Vabaduse Filosoofia, 
Tallinn 1995) GA 4. 

 
*lk.22 Flegmaatilise lapse jaoks  ... täpistatult  ...  nõnda ruuduliseks: see joonis on edasi antud 

ainult ebatäpselt ja vastuoluliselt. Lisatud värvitahvel põhineb küll headel alustel, aga täielik 
õigsus pole tagatud. 

 
*lk.24 Goethe andis ... ilusa mõtte, et ebanormaalse abil saab õppida normaalset: Võrdle „Die 

Metamorphose der Pflanzen”(Taimede metamorfoos) § 7 ja „Verfolg/Nacharbeiten und 
Sammlungen”(Järeltööd ja kogud) 1. köites „Goethes Naturwissenschaftliche 
Schriften”(Goethe loodusteaduslikud kirjutised), välja andnud ja kommenteerinud Rudolf 
Steiner sarjas „Kürschners Deutsche National-Literatur” (1883/97), järeltrükk Dornach 1975, 
5 köidet, GA 1a-e; eritrükk Dornach 1982. 

 
*lk.26 Järgnevate kõneharjutuste kohta vaata „Methodik und Wesen der Sprachgestaltung” 

(Kõnekujunduse metoodika ja olemus), GA 280; „Die Kunst der Rezitation und 
Deklamation”, GA 281; Kirjutistesari „Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe” 
(Kaastööd Rudolf Steineri koguteoste juurde), vihik 53, 65/66, 73/74, teemavihik „Sprache 
und Sprachgestaltung” (Keel ja kõnekujundus). 

 
*lk.27 „Johannese evangeeliumi suhe teistesse evangeeliumitesse, eriti Luukase evangeeliumi”: 14 

loengut, Kassel 24. juuni – 7. juuli 1909, GA 112. 
 
*lk.27 „On isalt päritud ... “: Taltsad kseeniad VI 
 
*lk.27 „Lävevalvur” ja „Hingede ärkamine”:  Vt. Rudolf Steiner „Neli Müsteeriumidraamat”, 

(1910-1913), GA 14. 
 
*lk.28 Ma ütlesin siin ..., et Felix Balde oli olemas: Vt. loengut 22. juunil 1919 köites 

„Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogische Fragen”(Sotsiaalsete ja 
pedagoogiliste küsimuste vaimuteaduslik käsitlus), GA 192 ja 3. pt. raamatust „Mein 
Lebensgang”(Minu elukäik), GA 28 

 
*lk.35 kuidas eesel omale kõrvad sai: siin võis olla viide järgnevale jutustusele, mis leidub dr. Oskar 

Dähnhardti raamatus „Naturgeschichtliche Volksmärchen”, 1. kd. Leipzig 1918. 
 
*lk.38 homse didaktilise tunni  jaoks: mõeldud on 8. loengut kursusest „Kasvatuskunst. Metoodilisi 

ja didaktilisi nõuandeid.” 
 
*lk.38 Publius Cornelius Tacitus, u. 55–120. „Germania”  
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*lk.38 Heinrich von Treitschke. 1834–1896. „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert”(Saksa 

ajalugu 19. sajandil), 5 köidet, Leiptzig 1879. 
 
*lk.38 Hermann Grimm, 1828–1901. „Friedrich der Grosse und Macaulay”(Friedrich Suur ja 

Macaulay) raamatus „Fünfzehn Essays. Erste Folge”(Viisteist esseed. Esimene järg), 3. 
väljaanne, Berliin 1884. 

 
*lk.38 Lord Thomas Babington Macaulay, 1800–1859. „Friedrich der Grosse”(Friedrich Suur) 

raamatus „Kritische und historische Aufsätze”(Kriitilised ja ajaloolised artiklid) 
 
*lk.38 „morn inglise lordinägu”: Vt. Herman Grimm, „Friedrich der Grosse und Macaulay”; 

sõnasõnaliselt seisab seal: „Macaulay kirjutab essee Friedrich Suurest. On tema kuningas, 
kellele võlgneb Saksamaa tänu oma suuruse eest? Seda tuleks peaaegu uskuda, nii 
loomulikult tuleb ta esile, aga vaadakem inglise Friedrichit lähemalt: Ta on morn lordinägu 
nuusktubakaga ninas ja elades halvas seltskonnas ...” 

 
*lk.38 Tehke kord eksperiment ja lugege sedasama( Martin Lutheri kirjeldust) katoliiklikest 

ajalooraamatutest: näiteks dr. Anton Wappleri „Geschichte der Katholischen 
Kirche”(Katoliku kiriku ajalugu), 3. väljaanne, viin 1875. 

 
*lk.41 Leopold von Ranke, 1795-1886. „Die römischen Päpste”(Rooma paavstid), Berliin 1834; 

„Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation”(Saksa ajalugu reformatsiooni ajastul), 
Berliin 1839; „Französische Geschichte”(Prantsuse ajalugu), Stuttgard 1852-61; Englische 
Geschichte”(Inglise ajalugu), Berliin 1859. 

 
*lk.41 Karl Lamprecht, 1856-1915. „Deutsche Geschichte”(Saksa ajalugu), 19 köidet, Berliin 1891. 
 
*lk.42 Karl von Rotteck, 1775-1840. „Allgemeine Geschichte”(Üldine ajalugu), 9 loengut, Freiburg 

1812-1827.; „Allgemeine Weltgeschichte”, 4 köidet, Stuttgard 1830-1834. 
 
*lk.48 palusin preili W.-l selliseid pilte teha: need on puust saetud ja värvitud eurütmiafiguurid. Vt. 

ka loengut „Eurütmia, mis ta on ja kuidas ta tekkis”, raamatus „Eurythmie aals sichtbare 
Sprache”, GA 179, Dornach 1979. 

 
*lk.48 (toitumisest) võite ka leida minu loengute erinevates kohtades: Vt. „Toitumisküsimused 

vaimuteaduse valguses”, loeng Berliinis 17. XII 1908, raamatus „Wo und wie findet man den 
Geist?”(Kus ja kuidas leitakse vaimu?), GA 57; „Eine okkulte Physiologie”(Okultne 
füsioloogia), 8 loengut Prahas 1911, GA 128; „Welche Bedeutung hat okkulte Entwickelung 
des Menschen für seine Hüllen – physischen Leib, Ätherleib, Astralleib – und sein 
Selbst?(Millist tähtsust omab inimese okultne areng tema katete – füüsilise, eeter-, astraalkeha 
– ja tema mina jaoks?), GA 145, 1. ja 2. loeng; „Toitumisküsimused”, loeng Dornachis 22. IX 
1923 raamatus „Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum 
Schauen der geistigen Welt?”(Rütmid kosmoses ja inimolevuses. Kuidas jõutakse vaimse 
maailma vaatluseni?), GA 350; „Toitumisküsimused”, loeng 31. VII 1924 ja 2. VIII 1924 
raamatus „Die Schöpfung der Welt und des Menschen. Erdenleben und 
Sternenwirken.”(Maailma ja inimese loomine. Maine elu ja tähtede mõju), GA 354; dieedi 
kohta vt. „Heilpädagogischer Kurs”(Ravipedagoogiline kursus), GA 317, 5. loeng. 

 
*lk.50 nagu ma eile loomade puhul näitasin: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi 

nõuandeid”, 7.loeng 
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*lk.51 Nädalasalm ... „Hingekalendrist: Vt. Rudolf Steiner „Wahrspruchworte”  (Mõttesalmid), GA 

40. Pealkirjaga „Antroposophischer Seelenkalender”(Antroposoofiline hingekalender) 
ilmunud ka üksikväljaandena. Sisaldab 52 nädalasalmi „hinge saatjana läbi aastakulu”. 

 
*lk.54 Goethe häid artikleid ...: Vt. „Verfolg/Verstäubung, Verdunstung, Verstopfung”(Pihustamine, 

auramine, ummistumine) 1. köites „Goethes Naturwissenschaftliche Schriften”(Goethe 
loodusteaduslikud kirjutised), välja andnud ja kommenteerinud Rudolf Steiner sarjas 
„Kürschners Deutsche National-Literatur” (1883/97), järeltrükk Dornach 1975, 5 köidet, GA 
1a-e; eritrükk Dornach 1982. 

 
*lk.54 Eile ma püüdsin: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, 7.loeng 
 
*lk.54 kui te keskmised meeled: kaheteistkümnest meelest rääkis Rudolf Steiner ka „Üldise 

inimõpetuse” 8. loengus, GA 293, vt. ka „Antroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie” 
(Antroposoofia, psühhosoofia, pneumatosoofia) GA 115; „Antroposophie. Ein Fragment aus 
dem Jahre 1910”(Antroposoofia. Fragment aastast 1910), GA 45; „Inimese kaksteist meelt 
seoses imaginatsiooni, inspiratsiooni ja intuitsiooniga”. Loeng Dornachis 8. VIII 1920 (GA 
199), Dornach 1976; vt. ka sarja „Beiträge zur Rudolf Steiner-Gesamtausgabe”(Kirjutised 
Rudolf Steineri koguteoste juurde), 14., 34. ja 58./59. vihik. 

 
*lk.59 viitab dr. Ernst Mülleri artiklile:„Märkus Pythagorase teoreemi tuneetusteoreetilise asuse 

kohta” raamatus „Annalen der Naturphilosophie”(Loodusfilosoofia aastaraamatud), välja 
andnud Wilhelm Ostwald, X köide, Leipzig 1911, trükitud „Menschenschule”-s, 13. aastakäik 
1939, 10. vihik. 

 
*lk.61 Emil Schlegel, 1852-1935, homöopaatiline arst. „Religion der Arznei, das ist der Herr Gotts 

Apotheke. Signaturenlehre als Wissenschaft”(Arstimi religioon, see on Issand Jumala apteek. 
Signatuurideõpetus kui teadus), Leipzig 1915.  

 
*lk.61 Jacob Böhme, 1575-1624. „De signatura rerum”, 1621 
 
*lk.65 nii nagu täna geograafiaõpetusest räägiti: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi 

nõuandeid”, 11.loeng 
 
*lk.71 Karl Friedrich Gauss, 1777-1855, matemaatik 
*lk.74 Eugen Dühring viitas imaginaararvudele kui mõttetusele: selles kohas on üleskirjutistes 

ebakõlad, mistõttu ei saa edastada Rudolf Steineri sõnu täpselt. – Eugen ja Ulrich Dühringi 
kirjutises „Neue Grundmittel und Erfindungen zur Analysis, Algebra, Functionsrechnung und 
zugehörigen Geometrie”(Uued põhivahendid ja leiutised analüüsi, algebra, 
funktsiooniarvutuse ja juurdekuuluva geomeetria kohta), Leipzig 1884, on kirjutatud: 
„Negatiivne on lihtsalt kujutlus lõpetamata ja, kuni seda endas isoleerituna kujutletakse, ka 
teostamatust lahutamisest ... Väär tee on seevastu see, mis ebakohaseid esemestamisi ja 
kujutlusi veel metafüüsiliselt s.t. müstiliselt fantastiliselt liialdab, nagu mainitud Gauss just 
oma printsiibina väljendab. Sel viisil pole ta ka jõudnud tõesti asjaliku mõtteni, seega ka mitte 
geomeetrias imaginaarse tõepärase esitluseni, küll aga täiesti suvalise, vale müstikaga segatud 
graafilise moonutuseni, nagu neid võiks kasutada sama õigusega suvaliselt igasugu ühikute 
kohta, kasvõi kapsapead ja kaalikad.” 

  Rudolf Steiner ei jaganud Dühringi vaadet imaginaararvudest.- Tema väljendused selle kohta, 
millele imaginaararvud viitavad, võib leida teises loodusteaduslikus kursuses 
„Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik II: Die Wärme auf der 
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Grenze positiver und negativer Materialität”(Vaimuteaduslikud impulsid füüsika 
arendamiseks II: soojus positiivse ja negatiivse materiaalsuse piiril), GA 321, XII loeng. 

 
*lk.75 Näiteks juba Lamprecht: oma loengutes „Moderne Geisteswissenschaft”(Moodne 

vaimuteadus), Freiburg 1905 
 
*lk.76 H.Th.Buckle, 1821-1862. „History of Civilisation in England”(Inglismaa tsivilisatsiooni 

ajalugu), 1857. Saksa k. Heidelberg 1859 ja Leipzig 1900. 
 
*lk.76 W.E.H.Lecky, 1838-1903. „History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in 

Europe”(Euroopa ratsionalismi vaimu tõusu ja mõju ajaloost) 2 köidet, London 1865. S.k. 
Leipzig ja Heidelberg 1868. 

 
*lk.76 Ernst von Wildenbruch, 1845-1909, kirjutas ms. „Die Karolingen”(Karolingid) ja tragöödia 

„Heinrich und Heinrichs Geschlecht”(Heinrich ja Heinrichi sugu). 
 
*lk.76 Gustav Freytag, 1816-1895. „Bilder aus der deutschen Vergangenheit”(Pildid saksa 

minevikust), 5 köidet, Leipzig 1859. 
 
*lk.76 Heinrich Julian Schmidt, 1818-1886, kirjandusajaloolane. 
 
*lk.76 Ferdinand Lasalle, 1825-1864, saksa sotsiaaldemokraatia rajaja. 
 
*lk.76 Houston Stewart Chamberlain, 1855-1927. „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts” (19. 

sajandi alused), München 1899. 
 
*lk.76 Karl Johann Kautsky, 1854-1938. Kirjutised sotsialismi ajaloost ja üldajaloost. 
 
*lk.76 Franz Mehring, 1846-1919. „Geschichte der deutschen Sozialdemokratie”(Saksa 

sotsiaaldemokraatia ajalugu), 4 köidet, 1897. 
 
*lk.77 Päikese liikumise kohta: Vt. Rudolf Steiner „Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und 

Makrokosmos. Der Mensch – eine Hieroglyphe des Weltalls”(Mikrokosmose ja 
makrokosmose vastavused. Inimene kui kosmose hieroglüüf), GA 201, eriti loengud 2, 3 ja 6; 
„Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Anatomie”(Erinevate 
loodusteaduste suhe anatoomiasse), GA 323. 

 
*lk.77 ja mida tänapäeval laps veel osalt näeb: Vt. „Allgemeine Menchenkunde”(Üldine 

inimõpetus), 12. loeng. 
 
*lk.78 K. kõneleb mõistete töötlusest: kursuses osalejate mõttearendused on trükitud ajakirjas 

„Menschenschule” kui „Ergeänzung zu Seminar XIV”(Täiendused seminari kohta), 13. 
aastakäik (1939), 12. vihik. 

 
*lk.79 üldises pedagoogikas ja didaktikas  vaadeldu: Vt. „Allgemeine Menschenkunde als 

Grundlage der Pädagogik”(Üldine inimõpetus kui pedagoogika alus) ja „Kasvatuskunst. 
Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid.” 

 
*lk.79 rahvaste iseloomustamisel siduda ajalugu ja geograafiat: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja 

didaktilisi nõuandeid.”, 11. loeng. 
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*lk.79 õpetada lastele kirjutamist: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, 1. ja 5. 

loeng. 
 
*lk.81 Ladina keelt alustame kuulamisega, kui laps on neljandas klassis: hiljem muutis Rudolf 

Steiner seda nii, et nii ladina kui ka kreeka keelega tuli alustada viiendas klassis. 
 
*lk.81 juhiste abil, mis ma metoodilis-didaktilises andsin: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja 

didaktilisi nõuandeid”, 9. loeng. 
 
*lk.81 kuuendas klassis kreeka keele elementidega: hiljem Muutis Rudolf Steiner seda nii, et nii 

ladina kui ka kreeka keelega tuli alustada viiendas klassis. 
 
*lk.82 Niisiis alustatakse, nagu ma juba selgitasin: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi 

nõuandeid”,11. loeng. 
 
*lk.83 religiooniõpetus: religiooniõpetuse kohast kõneles Rudolf Steiner kõnes Vaba Waldorfkooli 

avamisel 7. septembril 1919. Vt. „Rudolf Steiner in der Waldorfschule”(Rudolf Steiner 
Waldorfkoolis), GA 298 – „Vaba antroposoofiline religiooniõpetus” seati sisse alles mõned 
nädalad hiljem. 

 
*lk.84 nagu ma mõned näited tõin: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, 7. 

loeng. 
 
*lk.84 millele ma eile viitasin:  Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, 14. loeng. 
 
*lk.85 arvestate mu ütlust: Vt. „Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid”, 1. loeng ja 4. 

seminarikõnelus. 
 
*lk.90 Ariaani kristluses: Vt. ka Berliini tööliskoolis peetud loenguid 18. okt. kuni 20. dets. 1904 

„Geschichte des Mittelalters bis zu den grossen Erfindungen und Entdeckungen”(Keskaja 
ajalugu kuni suurete leiutiste ja avastusteni) raamatus „Über Philosophie, Geschichte und 
Literatur”(Filosoofiast, ajaloost ja kirjandusest), GA 51. 

 
*lk.91 Ja siis alustame neljandas klassis ladina keelega: hiljem Muutis Rudolf Steiner seda nii, et nii 

ladina kui ka kreeka keelega tuli alustada viiendas klassis. 
 
*lk.92 Homme on ju pidulik avamine: Vt. Rudolf Steineri kõnet Vaba Waldorfkooli avamisel 7. 

septembril 1919. raamatus  „Rudolf Steiner in der Waldorfschule”(Rudolf Steiner 
Waldorfkoolis), GA 298 
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KIRJANDUS 
 

Käesolevas raamatus esitatu sügavamaks uurimiseks viitame Rudolf Steineri järgnevatele 
teostele:  
 
 

Kirjutised 
 

Vaimuteadus. Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse(1904). 
GA 9 (e.k. 1936,1995) 
 
Kuidas saavutatakse tunnetusi kõrgematest maailmadest?(1904). GA 10 (e.k. 1930, 1993) 
 
Hinge mõistatusest(1917). GA 21 
 
Sotsiaalküsimuse põhipunktid oleviku ja tuleviku eluvajadustes(1919). GA 23 
 
Lapsekasvatus vaimuteaduse vaatekohast. GA 34 (e.k.1929, 1991) 
 
 

Loengud 
 
Üldine inimõpetus kui pedagoogika põhialus. 14. loengut Stuttgardis 21.8.-5.9.1919. GA 293 
(e.k.) 
 
Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid. 14.loengut ja lõppsõna Stuttgardis 21.8.-
5.9.1919. GA 294 (e.k. 1994) 
 
Vaimuteaduslik inimõpetus. 19 loengut Berliinis 19.10.1908-17.6.1909. GA 107 
 
Antroposoofia – psühhosoofia – pneumatosoofia. 12 loengut Berliinis 23.-27.10.1909, 1.-
4.11.1910, 12.-16.12.1911. GA 115 
 
Sotsiaalsete ja pedagoogiliste küsimuste vaimuteaduslik käsitlus. 17 loengut Stuttgardis 21.4.-
28.9.1919. GA 192 
 
Vana ja noore generatsiooni vaimsed mõjujõud kooselus. Pedagoogiline noortekursus. 13. 
loengut Stuttgardis 3.-15.10.1922. GA 217 
 
Kasvatusküsimus kui sotsiaalküsimus. 6 loengut Dornachis 9.-17.8.1919. GA 296 
 
Pedagoogilis-didaktilise kunsti uuendamine vaimuteaduse läbi. 14. loengut Baseli ja 
ümbruskonna õpetajatele. 20.4.-11.5.1920. GA 301 
 
Inimtunnetus ja õppetunni kujundamine. 8 loengut, 12.-19.6.1921. GA 302 
 
Inimtunnetusest lähtuv kasvatus ja õpetus:  
Meditatiivselt läbitöötatud inimõpetus. 4 loengut 15.-22.9.1922;  
Kasvatusküsimused küpsuseas. Õpetuse kunstilise kujundamise juurde. 2 loengut 21. ja 
22.6.1922;  
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Ergutused õpetaja- ja kasvatajakutse sisemiseks läbistamiseks. 3 loengut 15. ja 16.10.1923. 
GA 302a 
 
Kehalis-füüsilise terve areng kui hingelis-vaimse vaba arengu alus. 16 loengut ja kolm 
küsimustele vastamist. Dornachis 23.12.1921-7.1.1922. GA 303 (e.k.) 
 
Kasvatuskunsti vaimlis-hingelised põhijõud. 10 loengut ja kaks kõnet Oxfordis 16.-29.8.1922. 
GA 305 
 
Pedagoogiline praktika vaimuteadusliku  inimtunnetuse vaatekohast. Lapse ja nooremate 
inimeste kasvatamine. 8 loengut, vastamine küsimustele ja kõne Dornachis 15.-22.4.1923. GA 
306 
 
Kaasaja vaimuelu ja kasvatus. 14 loengut, kolm diskussiooni ja 2 kõnet Ilkleys 5.-17.8.1923. 
GA 307   
 
Õpetamise metoodika ja kasvatamise elutingimused. 5 loengut Stuttgardis 8.-11.4.1924. GA 
308 
 
Antroposoofiline pedagoogika ja selle eeldused. 5 loengut, kõne ja kolm küsimustele 
vastamist Bernis 13.-17.4.1924. GA 309 
 
Inimtunnetuse pedagoogiline väärtus ja pedagoogika kultuuriväärtus. 9 loengut ja lõppsõna 
Arnheimis(Holland) 17.-24.7.1924. GA 310 
 
Kasvatuskunst lähtudes inimolevuse mõistmisest. 7 loengut ja küsimustele vastamine Torquais 
(Inglismaa) 12.-20.8.1924. GA 311 (e.k.) 
 
Ravipedagoogiline kursus. 12 loengut Dornachis 24.6.-7.7.1924. GA 317 (e.k.) 
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RUDOLF STEINER – ELU JA TÖÖ 

 
Elutöö, mille Rudolf Steiner maailmale jättis, on sisult ja mahult kultuurimaailmas 
ainulaadne. Tema kirjutised – raamatud ja artiklid – moodustavad aluse sellele, mida ta oma 
elu jooksul loengutes ja kursustel oma kuulajatele „antroposoofiliselt orienteeritud 
vaimuteadusena” ikka uutest aspektidest esitas ja edasi arendas. Enamik tema peetud umbes 
kuuest tuhandest loengust on säilinud üleskirjutiste kaudu. Samas tegutses ta palju ka kunsti 
vallas, mille kõrgpunktiks oli esimese Goetheanumi ehitamine Dornachis. Nii on säilinud 
palju maali-, plastika- ja arhitektuurialaseid töid ja visandeid. Tema antud impulsid paljudel 
elualadel hakkavad kaasajal üha enamat tähelepanu pälvima. 
 Alates 1956 aastast töötab „Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung”(Rudolf Steineri 
pärandivalitsus) Rudolf Steineri kogutud teoste väljaandmisega, mille maht on umbes 360 
köidet. Kahes esimeses jaotuses ilmuvad raamatud ja loengud, kolmandas esitatakse vastavas 
vormis kunstiline looming. 
 Koguteostest (Gesamt-Ausgabe-GA) annab süstemaatilise ülevaate raamat 
„Bibliographische Übersicht. Das literarische und künstlerische Werk von Rudolf 
Steiner”(Bibliograafiline ülevaade. Rudolf Steineri kirjanduslik ja kunstiline töö.)  
  
Kronoloogiline lühiülevaade elukäigust 
(samas ülevaade kirjutatud raamatutest) 
 

1861 27. veebruaril sündis Rudolf Steiner Kraljevecis (tookord Austria-
Ungari, tänapäeval Jugoslaavia) austria raudteeametniku pojana. Tema 
vanemad pärinesid Alam-Austriast. Lapsepõlv ja noorus mööduvad 
Austria erinevates paikades. 

 
1872  Õpingud Viini reaalkoolis kuni abituuriumini 1879. 

 
1979  Õpingud Viini Tehnilises Kõrgkoolis: matemaatika ja loodusteadus,      

samas kirjandus, filosoofia ja ajalugu. Põhjapanev Goethe-                   
stuudium.  

 
1882  Kirjandusliku tegevuse algus. 

 
1883 –1897 Goethe loodusteaduslike kirjutiste väljaandmine Kürchneri    „Deutsche 

National-Literatur”i sarjas, 5 köidet (GA 1a-e).    Üksikväljaanne 
sissejuhatustest ilmus 1925 pealkirja all „Goethes 
Naturwissentschaftliche Schriften” (Goethe loodusteaduslikud 
kirjutised), GA 1.  

 
1884-1890 õpetaja ühes Viini perekonnas. 

 
1886 Kutse kaastööle Goethe teoste suure „Sophien-Ausgabe” 

väljaandmiseks. 
       Goethe maailmavaate tunnetusteooria põhijooned. GA 2 
 

1888             „Deutsche Wochenschrift”i väljaandmine Viinis (artikleid sellest                  
GA 31). Loeng Viini Goethe-Ühingus: Goethe kui uue esteetika isa. 
GA 30 
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1890-1897     Weimar. Kaastöö Goethe ja Schilleri arhiivis. 
       Goethe loodusteaduslike kirjutiste väljaandja. 
 
1891 Filosoofia-alase doktoritöö kaitsmine Rostocki ülikoolis. 1892 ilmub                    

laiendatud dissertatsioon: Tõde ja teadus. „Vabaduse ja filosoofia”  
eelmäng. GA 3 

 
1894     Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned.      
      Hingelised vaatlustulemused loodusteaduslikul meetodil. GA 4 
 
1895     Friedrich Nietzsche – võitleja oma ajastu vastu. GA 5 
 
1897     Goethe maailmavaade. GA 6 
      Ümberasumine Berliini. „Magasin für Literatur” ja „Dramaturgische 
      Blätter” välaandmine koos O. E. Hartlebeniga. (artiklid nendest GA 
      29-32).  Tegutsemine „Vabas kirjanduslikus Seltsis”, „Vabas    
      dramaatilises Seltsis”, „Giordano Bruno Seltsis” ja mujal. 
 
1899-1904  Õpetustegevus W. Liebknechti asutatud Berliini  „Arbeiter-  
          Bildungschule”s (Tööliste Hariduskoolis)  
 
1900/01         19. sajandi maailma- ja eluvaated, 1914 laiendatud raamatuks:  
      Filosoofia mõistatused, GA 18. Antroposoofilise loengutegevuse  
       algus Berliini Teosoofilise Seltsi kutsel. Müstika uusaegse vaimuelu 
      algul,  GA 7. 
 
1902-1912     Antroposoofia rajamine. Korrapärased avalikud loengud Berliinis ja 
   pikad loengureisid kogu Euroopas. Marie von Siversist (al. 1914    
   Marie Steiner) saab tema alaline kaastöötaja. 
 
1902  Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid, GA 8 

 
      1903  Ajakirja „Luzifer” asutamine ja väljaandmine, hiljem „Luzifer- 
   Gnosis”. Artiklid GA 34.  
 

1904  Teosoofia. Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese 
   määratlusse, GA 9. 

 
      1904/05  Kuidas saavutatakse tunnetusi kõrgemaist ilmust?, GA 10. Akasha-
   kroonikast, GA 11. Kõrgema tunnetuse astmed, GA 12. 
 

1910            Salateadus üldjoontes, GA 13. 
 
1910-1913   Münchenis toimub Nelja müsteeriumidraama esiettekanne. GA 14. 

 
1911  Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine, GA 15. 
 
1912 Antroposoofiline hingekalender, nädalasalmid, GA 40. Üks tee 

inimeseenesetunnetusele, GA 16. 
 

1913 Teosoofilisest Seltsist lahkulöömine ja Antroposoofilise Seltsi 
asutamine. 
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1913-1923 Puidust kaksikkuppelehitisena kujundatud esimese Goetheanumi ehitamine 

Dornachis / Šveits. 
 
1914-1923 Dornach ja Berliin. Loengutel ja kursustel kogu Euroopas annab Rudolf 

Steiner impulsse paljude elualade uuendamiseks: kunst, pedagoogika, 
loodusteadused, sotsiaalne elu, meditsiin, teoloogia. !912 ellu kutsud uue 
liikumiskunsti  – eurütmia edasiarendamine. 

 
1914 Filosoofia mõistatus nende ajaloo üldjoontes kujundatuna, GA 18. 
 
1916-1918 Inimmõistatusest, GA 20. Hinge mõistatusest,  GA 21. Goethe vaimulaad 

ilmnevana tema „Faustis ja „Muinasjutus maost ja liiliast”, GA 22. 
 
1919 Rudolf Steiner esindab mõtet „Sotsiaalse organismi kolmeliikmelisusest” 

artiklites ja loengutes, eelkõige Lõuna-Saksamaa. Sotsiaalküsimuse 
põhipunktid oleviku ja tuleviku eluvajadustes, GA 23. Artiklid sotsiaalse 
organismi kolmeliikmelisusest, GA 24. Sügisel asutatakse Stuttgardis „Vaba 
Waldorfkool”, mida Rudolf Steiner juhatas elu lõpuni. 

 
1920 Alustades esimese antroposoofilise kõrgkoolikursusega veel mitte lõplikult 

valminud Goetheanumis toimuvad pidevalt kunstilised esitlused ja loengud. 
 
1921 Nädalakirja „Das Goetheanum” asutamine, milles ilmusid pidevalt Rudolf 

Steineri artiklid ja kaastööd, GA 36. 
 
1922 Kosmoloogia, religioon ja filosoofia, GA 25. 
  Uusaastaööl 1922/23 hävib Goetheanumi hoone tulekahjus. Uue   
  betoonist kavandatud hoone jaoks jõuab Rudolf Steiner luua üksnes  
  esialgse välismudeli. 
 
1923 Katkematu , reisidega seotud loengutegevus. Jõuludel 1923 „Antroposoofilise 

Seltsi” ümberasutamine „Üldise Antroposoofilise Seltsina” Rudolf Steineri 
juhatamisel. 

 
1923-1925 Rudolf Steiner kirjutab kord nädalas ilmuvate osadena oma lõpetamata jäänud 

autobiograafia Minu elukäik, GA 28, samuti Antroposoofilised juhtlaused, GA 
26 ja töötab koos Ita Wegmaniga raamatu kallal Põhjapanevat ravikunsti 
laiendamiseks vaimuteaduslike tunnetuste alusel, GA 27. 

 
1924 Loengutegevuse intensiivistamine. Selle kõrval arvukad erialakursused. 

Viimane loengureis Euroopas. 28. septembril viimane kõne ühingu liikmetele. 
Algab haigevoodis lamamine. 

 
1925 30. märtsil sureb Rudolf Steiner Dornachis. 
 
 
 


