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„Tänapäeval ei saa maailma üle ainult mõelda. Tänapäeval peab maailma üle
nii  mõtlema,  et  mõtlemine  läheks  üle  üldiseks  maailma-aistinguks.  Sest
aistingust tekivad impulsid reformiks, edasitöötamiseks. Antroposoofia tahab
olla  selline  maailmatunnetus,  mis  ei  jää  abstraktse  juurde,  mis  elab  sisse
aistingusse, ja mis seeläbi võib saada aluseks pedagoogika ja didaktika jaoks."

(„Dornach 1921/22" lk.26)                                                 Rudolf Steiner 
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Eelmärkused neljanda trüki kohta 1988

Käesolev teos anti välja esmakordselt 1955  aastal. E. A. Karl Stockmeyer koostas
selle peale aastatepikkust ettevalmistust Vabade Waldorfkoolide Liidu Pedagoogilise
Uurimiskeskuse jaoks. Tookord ilmus ta hektografeeritult üheteistkümnes vihikus ja
sai peagi üheks olulisemaks orienteerumisabiks õpetajatele. 1965.-l aastal anti välja
teine  trükk  kahes  köites  fotomehaanilise  paljundusena,  aastal  1976  tugevalt
parandatud kolmas trükk ühes köites. See oli üksikasjalikult parandatud, nii tsitaatide
kui bibliograafia osas ja sõnastuses, mis ühtlustati Rudolf Steineri Kogutud teostega.
Neljandas  väljaandes  pole  3.  väljaande  teksti  muudetud.  Küll  aga  muudeti  teose
pealkirja,  kuna  eelmine  äratas  vale  ettekujutuse,  nagu  oleks  tegemist  E.  A.  Karl
Stockmeyeri koostatud õppeplaaniga harilikus mõttes kõikide tol ajal eksisteerivate
Waldorfkoolide  jaoks  ja  mitte  sisulist  ja  metoodilist  laadi  impulsiga  õppetöö
kujundamiseks. Uus nimetus “Rudolf Steineri juhised õpetuseks Waldorfkoolis” saab
esitatut  tabavamalt  iseloomustada.  Rudolf  Steineri  Pärandihaldus  Dornachis  on
andnud sõbraliku loa tsitaatide trükkimiseks Rudolf Steineri teostest.

Uus väljaanne on taas manuskripttrükk, kuna Karl Stockmeyer kavandas selle teose
eelkõige Waldorfkoolides praktiseerivatele õpetajatele. Siin saab õpetaja sihipäraselt
orienteeruda vastavate vanusegruppide  õppeainetes ja nende ülesehituses. Tutvumine
sellega  on  ainult  siis  mõttekas,  loomupäraselt  alles  siis  tõhus,  kui  on  toimunud
sissetöötamine  antroposoofiliselt  süvendatud inimesemõistmisse.  Siis  saab  kasutaja
ise  proovida  tasakaalustada  seda,  mida  nendes  enamasti  Rudolf  Steineri  poolt
läbivaatamata  üleskirjutistes  on  edasi  antud  mõnikord  ebaselged,  osaliselt
katkendlikke  ja  vahel  vigade  formuleeringuid.  Selle  vaevanägemise  juures  on  ka
hädavajalik  vahel  üksikuid  kohti  vaadata  seoses  loengute  tervikuga  ja  ka
loengutetsüklite  terviklikkusega.  Alles  algses  seoses  saavad  tsitaadid  oma
kohaväärtuse.  Nende  nimetatud  eelduste  tõttu  on  säilitatud  internne  manuskript-
väljaande vorm.

E.  A.  Karl  Stockmeyer  sündis  7.juunil  1886  Karlsruhes,  suri  6.jaanuaril  1963
Malschis

Selgitused 1975 aasta väljaande juurde.

Peale esimese väljaande ilmumist 1955-l aastal on peaaegu kõik tsiteeritavad allikad
uuesti  kirjastatud.  Sealjuures  on  tekste  uuesti  stenogrammidega  võrreldud,  teiste
üleskirjutistega täiendatud või muidu parandatud. 
Eriti  on seda  tehtud Konverentside puhul,  mida Dr.  Gabert  põhjalikult  läbi  vaatas
väljaande  jaoks  8-s  vihikus  1962-1964,  kusjuures  ta  sai  kaasata  teiste  kolleegide
märkmeid.  Paljud E.  A.  K.  Stockmeyeri  märgitud  küsitavad kohad saavad seeläbi
selgeks

Seesama  kehtib  kirjutiste  ja  loengute  kohta,  mis  on  aastast  1955 ilmunud  Rudolf
Steineri kogutud teostes.
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Kahjuks polnud võimalik kõiki tsiteeritud tekste uute väljaannetega võrrelda; palju
ebaselgeid kohti on aga leitud ja parandatud. Võib arvata, et ka muidu pole erinevusi
tekstide  vahel,  kui  vastavad  loengud  üles  otsitakse.  Arusaamatusi  seeläbi  vaevalt
tekib. 
Lehekülje asemel 1955 aasta väljaandes on nüüd märge vastava loengu kohta, kust
tsitaat on pärit. Stockmeyeri märksõnad on jäänud.

Näiteks: Stuttgart 1919, 3. loeng

Kui järgnevad mitmed tsitaadid samast loengust üksteise järel, siis on see märgitud
ainult peale esimest ja peale viimast tekstikohta.

Konverentsid on ainult kuupäevaga tähistatud:

30.4.24.=Konverents 30. aprillil 1924.

Kirjanduse  nimekiri  on  koostatud  täiesti  uuesti,  säilinud  on  tiitlite  kronoloogiline
järjekord. Paremaks ülevaateks on märksõna ja aasta ette toodud. Kui 1955 märksõna
puudus,  siis  on  nüüd  märgitud  aasta  ja  selle  all  koht.  Tiitlite  nummerdamine  on
seepärast üleliigseks muutunud.

Kogutud teoste  köited  on bibliograafia  numbritega märgistatud;  GA 1 jne.  On ka
nimetatud üksikväljaandeid, kust võib tsitaadi leida.

1955  väljaande  tekst  on  jäänud  muutumatuks  kuni  tehniliste  ja  bibliograafiliste
andmeteni. 

Dr. Ruth Moering    

EESSÕNA

Selle  teose  koostamise  eesmärgiks  oli  anda  Vabade  Waldorfkoolide  õpetajate
käsutusse midagi, 

mis neil võimaldab süveneda Rudolf Steineri “elavasse” õppeplaani.

Seda  õppeplaani  ju  pole  temalt  valmis  raamutuna,  aga  see  elab  loendamatutes
näpunäidetes,  nõudmistes,  nõuannetes,  viidetes,  mida  ta  on  andnud  kasvatuse  ja
õpetuse jaoks ja see peab elama Waldorfkoolides tegutsevate õpetajate mõtetes  ja
tunnetes. Et see võiks üha parem olla, selleks tahab see kirjutis kaasa aidata. 

Seejuures  pole  kindlasti  mitte  see  tähtis,  et  konserveerida  aastatel  1919-1924
kujundatud  ülesehitust  dogmana,  aga sama vähe  saab  tegemist  olla  õppeplaaniga,
mida saab kerge käega muuta, “kuna tänapäeval on lapsed teistsugused”. 

Kindlasti tulevad tänapäeval teistsuguste eeldustega inimesed maisesse olelusse kui
aastal  1919,  aga  Rudolf  Steineri  intensioone  ja  sellest  tulenevaid  tunnetusi
mõistetakse  väga  valesti,  kui  usutakse,  et  pedagoogiline  impulss,  mida  ta  Üldise
inimeseõpetuse esimese loengu alguses 
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viienda atlantisejärgse kultuuriajastu kasvatusülesandeks

nimetas, peaks juba vananema järgmise generatsiooniga peale selle rajamist.

Hoiak,  mille  waldorfkoolide õpetajad peaksid oma õppeplaani  suhtes võtma,  võib
ometi,  kui  arvestada  öeldut  ja  ka  seda,  et  Rudolf  Steiner  ei  tahtnud  rajada
dogmaatikat, vaid et temale oli teiste vabaduse arvestamine esimeseks nõudeks, mille
ta  iseendale  esitas,  ainult  selline  olla,  et  õpetaja  võtab seda pedagoogikat  millegi
sellisena,  mis  talle  on  usaldatud  pärandusena  suurelt  isiksuselt,  mida  tahetakse
teostada üheskoos teistega, kes samamoodi mõtlevad ja sedasama tahavad, kuna seda
saab  vaadata  inimliku  püüdluse  ideaalina,  mille  teostamiseks  tahetakse  täiesti
pühenduda, et aidata sellele, et tema seesmine tõde ja õnnistusjõud võiks  ajalooliselt
mõjuda ja elavalt kinnitust leida. Ajaloo ees peab kord tõestama, et Rudolf Steineri
kasvatuskunst on andnud impulsi inimarengusse, mis mõjub inimkonna hüvanguks.
See võib aga alles siis nii olla, kui need, kes tunnevad kohustust seda impulssi hoida,
jäävad sellele piisavalt pikka aega truuks ja näevad selles omaenese töö teostamist
vabaduses.

Mitte alati ei säilitata seda truudust ja tihti ei teata, kus seda rikutakse, et siis kurta, et
Rudolf Steineri pandud eesmärgid pole saavutatavad, - kuna nimelt ei olda põhjalikult
selle poole püüeldud, mida Rudolf Steiner tegelikult nõuab.

Rudolf  Steineri  kasvatuskunst  seab  õpetaja  ette  suure  hulga  küsimusi.  Ühel  pool
seisavad  inimolemuse  mõistatused,  teisel  pool  üksikute  nõuannetena  õpetusele
tõstatatud probleemid. Mõlemad küsimused tahavad õpetaja hinges elada, esimesed
tahavad õpetajat äratada lapse hinge jaoks, teised tahavad näidata, mida sellele lapse
hingele peab antama viiendal atlantisejärgsel  kultuuriepohhil.

Seega seisame kahe ülesande ees: inimõpetuse hoolikas meditatiivne uurimine ühelt
poolt, teiselt poolt lugematute üksikütluste uurimine. Esimesele võib inimesi  ainult
ikka jälle üles kutsuda.  Palju võiks saavutada,  kui just see tehakse kolleegiumites
pidevaks  tööks ja  tahetakse läbi  viia  tohutu visadusega.  Teiseks  ülesandeks tahab
selle töö koostaja natuke kaasa aidata sellega, et  ta on proovinud Rudolf Steineri
üksikud väljendused nii kokku panna, et lugeja näeks vahetult probleemi, mis asub
üksikute vastandlike ütluste vahel. 

Õpetaja pannakse sel viisil, kuidas Rudolf Steiner on oma kasvatuskunsti pärandanud,
vahetult vajaduse ette tegutseda vabadusest, mida ei saa lahutada waldorfkooli ideest.
Rudolf Steineri ütlused on alati  liikuvad, jätavad talle mänguruumi, kutsuvad teda
üles ise teed leidma. 

Südamliku tänu võlgnen ma sõpradele esimesest kolleegiumist, kes on aidanud seda
teost  Rudolf Steineri  spetsiaalsete ütlustega nende töö kohta, samuti  neile,  kes on
tervikule kaasa aidanud omaenese katsetustega õppetunni kujundamiseks. Erilise tänu
võlgnen  ma  dr.  Erich  Gabertile  ja  dr.  Karl  Schubertile,  kes  andsid  uuesti  välja
"Konverentsid Rudolf Steineriga" ja võimaldasid seega selle teose koostamise. Ka dr.
Hans Simonit tahan ma siin südamlikult tänada väärtusliku märksõnade  nimistu eest
"Konverentside" juurde.
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Suurt  abi  sai  töö  selle  teose  kallal  Pedagoogiliselt  Uurimiskeskuselt  Vabade
Waldorfkoolide Liidu juures. Ka teda olgu selle eest siinkohal tänatud. 

Selles  teoses  sisalduvate  Rudolf  Steineri  ütluste  sõnastustel  on  Dornachi  Rudolf
Steineri Pärandihalduse nõusolek.
Malsch, oktoobris 1955

E.A. Stockmeyer

Rudolf Steiner kasvatusest ja antroposoofiast

,,Teadlikud inimesed nõuavad tänapäeval sellist kasvatust ja õpetust,  mis ei
püüdle  ühekülgset  teadmist,  vaid  oskamist,  mitte  üksnes  intellektuaalsete
omaduste  arendamist,  vaid  tahte  tugevdamist.  Selle  mõtte  õigsuses  ei  saa
kahelda. Aga tahet ja selle aluseks olevat tunnet (Gemüt) ei saa kasvatada, kui
ei arendata arusaamu, mis äratavad tundes ja tahtes teojõulisi impulsse. Viga,
mis  selles  suunas  tänapäeval  tihti  tehakse,  ei  seisne  selles,  et  liiga  palju
sisendatakse mõisteid kasvavatesse inimestesse, vaid selles, et neid mõistetel
puudub tõukejõud elu jaoks. Kes usub, et  ta saab tahet arendada ilma seda
elavdavat  arusaama arendamata,  see  andub illusioonile.  -  Selles  punktis  on
selgelt näha kaasaja pedagoogika ülesanne. Selle selge nägemine võib lähtuda
ainult kogu inimese kui terviku elavast tunnetamisest". Põhialused

,,Vaimuteadus on teatud määral  selline,  et  igal  hetkel  õieti  unustatakse  see
vaimne sisu, mida läbi vaimuteaduse on omandatud ja teda peab igal hetkel
taas uuesti vastu võtma ja iseendas looma. Vaimuteadust ei omata tõeliselt, kui
see  on  midagi,  mida  meenutatakse…  Nii  püüdsin  ma  ka  Waldorfkooli
õpetajaid  nõnda  ette  valmistada,  et  nad  astuksid   igal  hommikul  kooli
neitsiliku  hingega,  et  seista  täiesti  uue  ees,  paljude  uute  mõistatuste  ees.
Unustamisoskus,  mis  on  ainult  läbitöötamise  teine  külg,  see  on  see,  mida
vaimuteadus inimestes kasvatab, see on enesekasvatuse tulemus vaimuteaduse
abil." Basel 1920, 4.loeng.

,,Inimkonnal oli oma ülesanne esimesel, oma ülesanne teisel atlantisejärgsel
arenguepohhil ja nii kuni meie viienda epohhini välja. Ja kord on juba nii, et
see,  mida  inimkond  ühel  arenguepohhil  peab  teostama,  jõuab  inimkonna
teadvusesse  mõnda  aega  hiljem,  peale  seda,  kui  see  epohh  on  alanud.  -
Arenguepohh,  milles  me  praegu  oleme,  algas  15.sajandi  keskel.  Alles
tänapäeval  avaldub teatud määral  vaimsetest  põhjadest  tunnetus,  mida peab
tehtama meie epohhil kasvatusülesandega seoses. Inimesed on seni, isegi kui
nad on pedagoogiliselt parima tahtega, veel töötanud vana kasvatuse mõttes,
veel  neljanda  atlantisejärgse  arengu  epohhi  mõttes.  Palju  hakkab  sellest
sõltuma,  kas  me oskame end kohe  kohandada  meie  ülesande jaoks,  et  me
õpime mõistma,  et  meil  on  vaja  suunduda  teatud  kindlas  suunas  meie  aja
jaoks, suunas, mis pole sellepärast tähtis, et ta peab kehtima absoluutselt kogu
inimkonna jaoks oma arengus, vaid seepärast, et  ta peab kehtima just  meie
ajastu jaoks". Inimõpetus 1.loeng.
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Nendes sõnades  sisalduvat  küsimust  valgustavad lähemalt  sõnad, mis  öeldi  Ilkley-
kursusel aastal 1923.  Seal on 7.augusti loengus antud ülevaade kasvatuse arengust ja
eriti tema problemaatikast seoses sotsiaalse  elu arenguga kreeka ajastust läbi keskaja
meie päevadeni, mis valgustab tähendusrikkalt tuleviku kasvatuse ülesannet. Siin on
ära toodud mõned Apercu-laadsed laused, mis kokkuvõttes üksteist valgustavad. 

"Kreeklane seisis lapse ees sellise meeleoluga: kui ma tänu oma arusaamale
säilitan  võimalikult  värskena,  võimalikult  tervena  seda,  mida  laps  on
kasvujõududega arendanud kuni seitsmenda eluaastani, ja kui ma kasvatan nii,
et need jõud, mis on seitsmenda eluaastani iseenesest olemas, jäävad püsima
kogu maiseks eluks kuni surmani, siis kasvatan ma last kõige paremini. - See
oli  kreeka  kasvatuse  suur,  võimas  printsiip,  tohutult  tähtis  põhimõte,  näha
seda, et laps inimeses ei läheks kuni surmani kaduma." Ilkley 3.loeng.

,,Ja  nii  kõigub  kasvatussüsteem  nagu  laev  tormisel  merel,  mis  ei  saa  end
kindlalt  hoida,  kuna inimese hingele on kõige raskem ligi  pääseda.  Kehale
pääsetakse ligi, läbi vaimu saab end mõistetavaks teha. Aga hing asub inimese
individuaalsuses nii, et temani jõuab kõige raskemini. - See kõik oli aga hinge
asi, kas inimene leidis seesmise hingetee nende autoriteetide juurde, kes talle
traditsiooni alal hoidsid, kas sai pieteet nii kasvada, et sõna, mida keskaegne
vaimulik kuulutas, et traditsiooni inimkonnas tugevdada, oli küllalt tugev… Ja
mäletamist  arendada,  mälu  arendada  ja  selle  mälu  arendamise  juures  mitte
vägivalda  tarvitada  inimese  suhtes,  nii  et  talle  õpetati  teatud  asju  nagu
sugestiivselt, sinna juurde kuulub hingeline taktitunne." Ilkley, 3.loeng.

,,See  lasi  kasvatusel  inimkonnas  minna  kauaks  ajaks  ebamäärasesse,
ebaselgesse  sõiduvette,  lasi  aega,  mil  pidi  arendatama traditsiooni  ja  mälu,
paista eriti raskena kasvatuse jaoks. - Tänapäeval elame me sellisel ajal, mil
inimene tahab juba oma loomupärase arengu läbi  teistsugust  kindlusetunnet
kui  see,  mis  põhines  sellisel  labiilsel  alusel  nagu  ta  keskajal  oli.  Ja  see
teistsuguste  põhialuste  otsimine,  see  väljendub  arvukates  püüdlustes
kasvatuslike  reformide  järele  meie  ajal.  Ja  selle  tõsiasja  tunnetamisest  on
võrsunud waldorfpedagoogika.  Ta põhineb küsimusel: kuidas saab kasvatada,
kui  hing  hakkab  ikka  seitsmenda  ja  neljateistkümnenda  eluaasta  vahel
lapsepõlve konserveerimise vastu? Kuidas saab aga kasvatada, kui  inimene on
peale  selle  veel  kaotanud  keskaegse  suhte  traditsiooni  ja  mäluga,  nagu  ta
uuemal  ajal  selle  on kaotanud?  Väljastpoolt  on inimene kaotanud usalduse
traditsiooni vastu, seestpoolt tahab inimene saada vabaks olevuseks, kes tahab
seista igal hetkel elu suhtes sõltumatuna." Ilkley 3.loeng.

See on viienda atlantisejärgse  arenguajastu pedagoogika konkreetne küsimus,
millele  Rudolf  Steiner  oma  kasvatuskunstiga,  Waldorfkooliga  tahab  teoga
vastata.

Sissejuhatus
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Oma lõpliku õppeplaani, vähemalt kaheksa rahvakooli klassi jaoks, sai Waldorfkool
Rudolf  Steinerilt  6.septembril  1919  niinimetatud  õppeplaani-loenguteks.  Need
lõpetavad  esimesele  õpetajate  kolleegiumile  peetud  pedagoogilise
ettevalmistuskursuse, mis hõlmab  Üldise Inimõpetust,  metoodilis-didaktilise kursust
ja pedagoogilist seminari.  Arvukatel konverentsidel  kooli esimesel tööaastal selgitati
ja täiendati õppeplaani. - Kui 1920 sügisel tuli avada 9.klass, kandis Rudolf Steiner ka
selle  õppeplaani  ette ja ehitas seda nõnda aastast aastasse edasi.

Kevadel  1923  -  kooliaasta  vahetus  oli  vahepeal  lükatud  lihavõttepühadele  -  avati
esimest  korda  12.klass,  mis  vastas  tolleaegse  riikliku  kooli  lõpuklassile  ja
lapsevanemad  arvestasid  iseenesestmõistetavalt  sellega,  et  nende  pojad  ja  tütred
sooritaksid  küpsuseksamid samaks ajaks, milleni nad oleks jõudnud ka riigikoolis.
Seda  ootust  tahtis  Rudolf  Steiner  ka  täita,  kuigi  ta  oli  seejuures  sunnitud  täitma
raskesti  teineteisega  ühendatavaid  nõudmisi,  ühelt  poolt  neid,  mis  tulenesid  tema
enese pedagoogilistest  eesmärkidest,  ja  teiselt  poolt  kehtiva eksamikorralduse omi.
Ta asus seda ülesannet lahendama väga vastumeelselt ja tundis seejuures vajalikku
kompromissi  väga ebasoovitava hädaabinõuna. 

Kevadel 1924 otsustas ta seepärast teha põhjaliku muudatuse; ta andis 12.klassile uue
õppeplaani,  mis  vastas  selgelt  tema  pedagoogilistele  arusaamadele  ja  mille  järgi
õpilastele, täiesti sõltumata sellest, kas nad tahtsid küpsuseksamit teha või mitte, pidi
osaks saama nende kasvatuse mõttele vastav lõpetamine ja ta nägi ette neile õpilastele,
kes soovisid peale 12.klassi teha küpsuseksamit ja kes paistsid selleks ka võimelised,
selle  spetsiaalseks  ettevalmistamiseks  luua  ettevalmistusklass,  nagu  ta  seda  tahtis
nimetada.  Seal  pidi  neile   kõike  seda  vahendatama,  mida   nõudis  kehtiv
eksamikorraldus väljaspool Waldorfkooli õppeplaanist enam. - See ettevalmistusklass
avati  alles  peale  Rudolf  Steineri  surma  (30.03.1925).  Vahepeal  oli  Weimari
põhikooliseaduse sobitamisel Saksamaa kõrgemate koolidega samuti küpsuseksamid
lükatud aasta võrra edasi. 

Rudolf Steiner kavandas suuliselt  ette kantud õppeplaani süstemaatiliselt  kirjalikult
välja töötada. Ta seda aga enam ei jõudnud. Mõndagi, mis tal Waldorfkooli suhtes
veel ees oli, jäi järele nõudmisena. Õppeplaan on aga paljude ütlustena tõesti olemas,
ja  kuidas  seda  käsitama  peaks,  selle  kohta  ütles  selle  looja  veel  vahetult  enne
Stuttgarti Waldorfkooli avamist: 

,,Me peaksime sellele õppeplaanile nii lähenema, et me oleme võimelised õieti
igal hetkel teda iseendas looma, et me õpime lugema 7., 8., 9., 10.eluaastalt
jne., mida me peame nendel aastatel tegema". Met.-did., 14.loeng.

Varsti pärast Rudolf Steineri surma võttis dr. Caroline v. Heydebrand koos mitmete
kolleegidega ette Rudolf Steineri ütluste järgi formuleerida ja välja anda õppeplaan.
See väga tunnustusväärne töö avaldati sügisel 1923.

Heydebrandi töö esimesest  avaldamisest  on möödunud üks inimpõlv.  Vahepeal  on
paljud Rudolf Steineri veel viimastel eluaastatel peetud loengud ja kursused saanud
kättesaadavaks.  Ja  Rudolf  Steineriga  toimunud  Stuttgardi  Waldorfkooli  õpetajate
kolleegiumi  konverentside  kõikide  stenogrammide  ja  märkmete  kogumine,  mille
korraldasid  dr.  Erich  Gabert  ja  dr.  Karl  Schubert,  on  andnud  kasutamiseks  väga
väärtusliku  materjali,  mida  Caroline  von  Heydebrandil  oli  oma  töö  jaoks  vähe
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kasutada.  Seega paistab  kohasena  Rudolf  Steineri  ütlused õppeplaani  kohta  uuesti
kokku võtta.

See räägiks vastu Rudolf Steineri kasvatuskunsti mõttele ja olemusele, kui tahetaks
tema tööd ühekorraga ühte kindlasse skeemi alatiseks  sisse suruda.  See töö seisab
kahe pooluse vahel; üks on tüüpiliselt kulgev lapse kehalis-hingelis-vaimne areng, mis
kujutab endast ainult väga aeglaselt muutuvat. Teine poolus on sotsiaalne ja kultuurne
olukord,  kuhu lapsed peavad sisse  kasvama.  See  on kiiremate  muutustega seotud.
Mõlemad aga  nõuavad,  et  kasvatus  vastaks  neile.  Nende  nõudmiste  vahel  on  aga
elavad, oma erilaadsete  annete ja eesmärkidega üksikud lapsed, nende vahel on ka
õpetaja  oma  eriliste  annetega,  temperamendiga,  eelharidusega,  oma  teadmiste  ja
oskustega ja  oma vaadetega,  ja  nende  vahel  asub  lõpuks  ka  õppeplaan.  See  peab
järgima nooremate laste kasvatuses enam esimese suuna nõudmisi, enam lapse arengu
tüüpilisi samme, aga küpsema nooruse koolitamisel peab silmas pidama teist suunda,
sest laps peab ju leidma ühenduse oma aja kultuuriolukorraga ja teotahteliselt sellese
sisse elama. See kõik on aga elav,  lakkamatus muutumises,  ja üks kindla vormiga
õppeplaan ei  saa  sellele  elavale iial  täiesti  vastavuses olla.  -  Õige õppeplaan saab
õpetaja teadvust suunata sellele, mis on tingimata tarvilik, aga ta peab jätma õpetaja
vahetule  arusaamale  ja  leidlikkusele  piisavat  liikumisvabadust.  Sest  see  lastega
koosolemises süttiv arusaam (Einsicht), sellest koosolemisest kasvav leidlikkuse-jõud
on  see,  millest  tulenevad  võibolla  täiesti  ainukordsed  meetodid,  mis  mõjuvad
õnnistavalt  lapsele,  kuna  nad tulenevad õpetaja  täielikust  tegevuse  sees  olemisest,
täielikust vaimsest vabadusest ja armastusest iga lapse vastu. 

Vastavalt sellele peaks õieti tehtud õppeplaan olema ainult kogumik kõikidest lapse
astmeviisilisest  arengust  tulenevatest  nõudmistest,  mida  kasvataja  peaks  erinevates
arenguastmetes täitma. Need nõuded võivad olla kahes suunas:  nad võivad näidata
eesmärke, ja nad võivad anda metoodilisi juhiseid. Kõigil, mis on neist väljapool, võib
olla  ainult  näidete  mõte,  mis  tulenevad  objektiivsetest  suhetest,  kus  kasvatatavad
lapsed  üles  kasvavad või  kus  on õpetaja  erilistele  eeldustele  viidatud.  Nõudmised
esitab maailm,  nimelt  lapse loomus või  aja  kultuur.  Õpetaja  on tunnetaja  mõlema
suhtes ja arvestab neid oma kasvatuslike abinõudega täpselt nii, nagu näiteks insener
arvestab  konstrueerimisel  tugevusõpetuse  seadusi.  Kuivõrd  aga  need  nõuded
määravad õpetaja püüdlusi ja tegevust, niivõrd peab tähele panema, et talle jääks alles
täielik  vabadus  oma  aine,  oma  näidete  valikuks  ja  nende  didaktilise  kujundamise
jaoks. 

Rudolf  Steiner  kavandas  oma  õppeplaani  kindlasti  sellise  objektiivsete  nõudmiste
kogumikuna.  Aga  ta  tegi  lisaks  palju  ettepanekuid,  osalt  selliseid,  mis  tulenesid
arvesse tulnud õpetajate erilistest eeldustest,  osalt  aga ka selliseid, mis võivad eriti
näitlikul  viisil  nendega  teostatavaid   nõudmisi  valgustada.  Teinekord  on  ju  palju
lihtsam  konkreetse  näitega  selgeks  teha,  mis  on  oluline,  kui  formuleerida  üldisi
nõudmisi.

Loomulikult see ei tähenda, et õpetaja võib Waldorfkoolis teha ja tegemata jätta, mida
tahab.  Rudolf  Steiner  vaatles  õppeplaani  seoses  tema  põhimõtteliste  nõudmistega
koguni väga rangelt kohustavana. Kuna ta oli  need nõudmised välja lugenud lapse
astmelisest arengust, millega need olid kooskõlla pandud, seepärast pidi ta - eriti alg-
ja keskastmes  - selle  täitmist koolis väga rangelt nõudma. Mõned väga kriitilised
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märkused näitavad seda: 10.mail 1922, kui üks keeleõpetaja oli öelnud, et õppeplaan
pole veel täidetav, ütles ta: 

,,Kompromiss on õppeplaani sees" - s.t. see, mis on õppeplaani lisatud avalike
koolide  pärast.  -  ,,Kui  me  täidame  õppeplaani  õppeeesmärkidega,  siis
saavutame ka selle,  et  õpilased suudavad sooritada eksamid.  Ei  tehta  mitte
kõike selleks, et täita õppeplaani." 10.5.22.

Nii  tuleb  mõista  ka  sõnu,  mis  öeldi  natuke  enne  eelnevat  seoses  11.klassi
õppeplaaniga:

,,Meil tuleb õppeplaan täpselt läbi rääkida just selle 11.klassi jaoks. Sest siin
kerkib esile suur raskus selles, et tahame kinni pidada sellest, et tekiks teatud
õpetamise praktika (s.t. et pedagoogilised nõudmised on muutunud praktikaks,
et  nad  on  muutunud  harjutamiseks  ja  harjumuseks)  ja  siis  me  peame  nad
niikaugele viima, et nad teevad eksamid." 10.5.22.

Samuti järgneval 21.juunil:

,,See,  mis on esile  tulnud ebaterviklikkusena,  see on ju hooletus. Maad on
võtnud hooletus,  kusjuures on iseendast  arenetud viisini,  kuidas on kergem
teha." 21.6.22.

Rudolf Steiner oli veendunud, et just õppeplaanis esitatud nõudmiste range teostamise
puhul saavad noored inimesed võimed, mida nad vajavad ka eksamite jaoks. Seevastu
ilmneb ikka jälle kalduvus muutuda õppeplaani suhtes truudusetuks eksamite pärast,
kuna ei nähta, et  ei  täideta õppeplaani tõeliselt   tema kasvatuslikus funktsioonis.  -
Rudolf  Steiner  aga  arvestas  täieliku  inimliku  ja  kasvatusliku  panusega  selle
õppeplaani  jaoks.  Nii  tuleb  mõista  väljendust,  mida  ta  ütles  28.aprillil  1922  ühe
keeleõpetaja kaebuse peale, et veel ei saavutata seda, et õpilased saaksid minna nende
vanusele vastavasse avalikku kooli: 

,,See  leiab  lahenduse ainult  siis,  kui  me oma õppeplaani  alt  ülespoole läbi
töötame. Küsimust  ei  saa lahendada nendega,  keda me võtame 4.,  5.klassi.
Aga me peame selle lahendama nendega, kes tulevad 1.klassi… Siis oleks see
viga,  kui  see  ei  oleks  võimalik.  Olulisemates  ainetes  peame me lapsed nii
kaugele viima, et nad võiksid eksamid sooritada."  28.4.22.

Väga selgeks saab see sõnadest, mis Rudolf Steiner vastas stenograafiaõpetaja soovile
teha stenograafia õpetus mittekohustuslikuks, 9.septembril 1922:

,,Sellest on kahju. Millal me alustame õpetusega? Kümnendas. - Ma ei saa aru,
miks nad ei peaks tahtma. - Paljude asjade üle otsustatakse tihti nii, et me ei
ole  sageli  teadlikud,  et  meil  on  teistsugune  õpetamismeetod  ja  teistsugune
õppeplaan  kui  teistel  koolidel.  Eks  ole,  nüüd,  kui  ma  olen  sagedamini
klassides  olnud,  võin  ma  öelda,  et  tulemused,  mis  sealt  tulevad,  kui
kasutatakse seda, mida ilmas nimetatakse Waldorfkooli  pedagoogikaks… on
täiesti  olemas,  ja  võrreldes  teiste  koolidega  on  tõesti  näha,  et  kuivõrd
kasutatakse  Waldorfkooli  pedagoogikat,  on  tulemused  olemas.  Õieti  peaks
alati see küsimuseks olema, kui kuskil tulemusi veel pole, kas me seal võib-
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olla siiski  alateadlikult  ei  rakenda metoodikat.  -   Ma ei  taha karm olla;
mitte  iga  kord  ei  pea  tormiga  lõppema:  -  Mitte  kõikjal  pole  rakendatud
Waldorfkooli  metoodikat.  Mõnikord  vajutakse  tagasi  tavalisse
kooliharjumusse. - Kus teda rakendatakse, seal on tulemused olemas… kui ka
keeleõpetuse  tulemused  on  ebaühtlased,  on  siiski  tublid  tulemused  olemas.
Väga tublid tulemused on algklassides selles, mida muidu nimetatakse ilukirja
õpetuseks.  -  Arvutamise  puhul  on  mul  tunne,  nagu  tihti  ei  rakendataks
Waldorfkooli metoodikat."  9.11.22.

Edasi  läks  Rudolf  Steiner  üle  esinenud  puuduste   valgustamisele,  mida  vastavast
kohast võib lugeda.

Siin  pole  tahetud  esitada  Rudolf  Steineri  kasvatuskunsti  metoodikat.  Selline  teos
peaks selle õppeplaanitöö raamidest suuresti väljuma. Siiski paistis aga vajalik, siin ja
seal  ütluste  kõrval  õppe-eesmärkide  kohta  anda  ka  vähemalt  lühikesi  viiteid
metoodika kohta, mis võivad Rudolf Steineri kasvatuskunsti tundjatele mälu toeks,
esmalugejaid aga peaks need ärgitama järele mõtlema ja juhtima tähelepanu Rudolf
Steineri paljudele loengukursustele, eriti  suurele Stuttgardi kursusele 1919.-l aastal:
Üldine  inimõpetus;  Kasvatuskunsti  metoodilis-didaktiline;   Seminarikõnelused  ja
Õppeplaani-loengud.  Nende  kursuste  uurimine  on  Rudolf  Steineri  pedagoogika
tõeliselt süvenenud mõistmiseks niikuinii möödapääsmatu. 

Õppeplaani ütluste järjestust peab kaksipidi silmas pidama: üksteise kõrval erinevaid
õppeaineid - aga mitte ainult üksteise kõrval, vaid üksteisega koos ja üksteise jaoks -
igas üksikus klassis ja üksteise järel klasse, laste arenguastmetena. Käsitleda võib kas
klasshaaval, kusjuures jagatakse veel iga klass õppeaineteks, või siis jälgida igat ainet
läbi  kõikide  klasside,  kus  teda  õpetatakse.  -  Esimesel  juhul  on  alati  lapse  teatud
arenguolukord silme ees ja on ülevaade, kuidas iga aine aitab omal moel kaasa selle
arenguastme kasvatusülesandele.  Teisel  juhul  aga  läbitakse igas aines lapse areng
uuesti  ja  saab  ülevaate,  kuidas  just  iga  õppeainega  last  edasi  viiakse.  Mõlemal
järjestusel  on omad eelised, ja igal õpetajal  oma kindel töötamise viis.  Seega olgu
õigustatud siin esitada mõlemad  järjestused, kõigepealt väga põhjalikult õppeainete
järgi, siis natuke lühemalt vanuseastmete järgi. 
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Üldist  kooli ja õpetuse kohta

I. Waldorfkooli õppeplaani arenguastmed.

Järgnevalt  on  toodud   mõned  Rudolf  Steineri  väljendused  ajast  enne
Waldorfkooli  avamist,  mis  näitavad,  kuidas  pilt  sellest  koolist   tema  enda  jaoks
kujunes ja selgines ning väliste sündmuste mõjul koguni muutus.

1898.aastal  visandas ta ajakirjas "Magazin für Literatur" ühes artiklis  "Kõrgkool ja
avalik elu" pildi tuleviku koolist:

,,Madalamatel  koolidel  on kadestamist  väärt  ülesanne,  teha  inimesest  mitte
midagi  muud kui  inimene selle  sõna kõige täiuslikumas  mõttes.  Neil  tuleb
endilt küsida, mis anded on igas inimeses ja mida me peame vastavalt sellele
lapses  arendama,  et  see  tooks  kord  esile  inimloomuse  tema  harmoonilises
terviklikkuses.  Kas  laps  saab  hiljem  arstiks  või  laevaehitajaks,  see  on
pedagoogile, kelle kätesse 6-aastane laps hariduse andmiseks antakse, täiesti
ükskõik. Tema ülesanne on teha sellest lapsest inimene."

Keskmiste (kõrgemate) koolide ülesande kohta ütles ta seal: 

,,Gümnaasiumiõpetajal  on  võimatu  pedagoogika  mõttes  oma  tugevust
samadele alustele rajada. … Tõeline gümnaasiumipedagoogika peaks eelkõige
vastama küsimusele: mida tuleb inimeses arendada 12. ja 18.eluaasta vahel?" 

ja ta vastas sellele küsimusele nii:

,,Tuleb  otsustada  üldise  inimloomuse  nõudmiste  ja  avaliku  praktilise  elu
vahel."

ja siis kirjutas ta abituuriumi kohta:

,,Reeglina  on  noored  inimesed  kõrgkooli  tulles  18  aastat  vanad.  Kes  teeb
kunagi  keemikuna  midagi  mõistlikku,  see  võib  selles  vanuses  keemia
õpperaamatust  aru saada, kui ta seda loeb.  Kui  gümnaasiumi lõpueksamitel
antakse arusaadav ülesanne, siis peab see selline olema, et abiturient mõistab
iga  teaduslikku  raamatut,  mis  algab  põhialustega  ja  metoodiliselt  edasi
sammub."

ja  siis,  peale  seda,  kui  ta  on  meenutanud  pilti  inimesest  selle  kõige  täiuslikumas
mõttes, kuidas see peaks alamastme õpetajal eesmärgina silme ees olema, ta kirjutas:
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,,Kõrgkooli pedagoogikal pole tegemist sellise inimloomuse pildiga; tal pole
üldse esmalt tegemist inimesega, vaid ühe institutsiooniga, kõrgkooliga, mida
on vaja teha kaasaja kultuuriolukorra pildiks. Kuidas siis üksik inimene, oma
kutsevalikuga, oma vajaduste ja kalduvustega kõrgkooli organismi lülitub, see
on eelkõige tema asi."

ja lõpuks ta kirjutas:

,,Võib  näha,  mida  ma  kõrgkoolilt  nõuan:  ta  peab  vastava  kultuuriolukorra
mikrokosmose suurima täiuslikkuse ühendama vabadusega kõrgeimal määral.
Kuulajale peaks antama võimalus niipalju kui võimalik tänapäeva kultuurist
vastu võtta; aga tema arenemisteed ei tohi saata sundreeglid." Kõrgkool

Sellisele tuleviku kooli pildile saab lisada kõike, mis nõudmisi tema looja on hiljem
koolikasvatusele  esitanud.  Kõigepealt  olgu  toodud  väga  kindel  seisukoht
maailmavaatelise  kasvatuse  probleemi  kohta,  mis  hakkas  väga  tugevalt  kehtima
Waldorfkooli  ülesehitamisel:  ühel  "Sotsiaalse  organismi  kolmeliikmelisuse  liidu"
esindajate kokkutulekul  24.aprillil  1919 vastas Rudolf Steiner  ühe küsimuse peale,
kas ei peaks mitte antroposoofilisi koole asutama:

,,Eelkõige  ei  asutaks  ma  iial  antroposoofilisi  koole.  Antroposoofid  peaksid
meetodid  ja  organisatsioonid  ümber  kujundama,  aga  mitte  kunagi
antroposoofiat  õpetama.  Kõigepealt  me peame  mõistma  vaimset  vabadust.
Maailmavaatekoole peame me kõige enam vältima."

Järgmisele  küsimusele,  kas  ei  teki  lastes  ebakindlust  ja  lõhestatusetunnet,  kui  nad
kogevad,  et  erinevad  õpetajad  räägivad  neile  täiesti  erinevatest,  üksteisele
vasturääkivatest vaadetest lähtudes, ta vastas:

,,Siia  lisandub  pedagoogiline  faktor.  Kui  me  kasvatame  lapsi  kuni
14.eluaastani  ühe  mudeli  järgi  ja  alles  siis  laseme  lahti  tänasesse
võitlusajastusse,  siis  teeksime  me  kõik  lapsed  neurasteenikuteks.  Aga
vabaduse  kaudu  koolis  hakkab  vale  asemel  valitsema  tõde; see  saab
kompensatsiooniks. Kasvatuse jaoks on palju vähem tähtis see, mis religiooni
laps  kuulub,  kui  et  talle  minnakse  vastu  tõelise  hingeeluga."  Protokoll
24.4.1919.

Esimese visandliku õppeplaani Emil Molti just otsustatud Waldorfkooli jaoks esitas
Rudolf Steiner kitsas ringis Emil Molti, Herbert Hahni ja minu ees 25.aprillil 1919. Ta
soovitas rajada kooli endise Austria algreaalkooli mõttes, kus käidi kuni 16.eluaastani.
Õpetus  pidi  minema  saksa  keeles  kuni  ärikirjandini,  ajaloos  pidi  peale  ajaloo
üldkursust  läbi  võetama  kodukoha  ajalugu,  geograafias  samuti  peale  üldkursust
kodukoha geograafia, pidi tegeldama keeltega, eelkõige inglise keelega, matemaatika
ja  füüsika,  eriti  arvestades  mehhaanikat,  looduslugu,  joonistamine,  eelkõige
maalimine, laulmine  ja võimlemine. Ta andis ülevaate üksikute ainete tundide arvu
kohta nädalas,  aga ilma viiteta hiljem sisseviidud nn. epohhiõpetuse kohta.  Siis  ta
rõhutas, et ladina keele õppimine on üksnes kloostrikoolide igand; väärtuslikum on
kindlasti kreeka keel. Gümnaasium tootvat haridusmuumiaid ja tulevikus kaovad nad
kahtlemata. Palju tähtsam ladina keelest olla mehhaanika.
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Nõnda  kujundatud  kool  pidi  saama  tuleviku  ühtluskooliks.  Kaks  aastat,  mis  neil
praeguste asutuste lõpuni - mis tookord koos kolmeaastase eelkooliga kestis 12 aastat
- puuduvad, lülitatakse tulevikus jälle ülikooli külge, mille ülesehitus muutuks selles
mõttes, et mõlemad esimesed õppeaastad oleks tulevikus üldiselt harivad, kuna eriala
õpingud  algaks  alles  hiljem.  Eksamid  peaksid  muutuma  nii,  et  ära  langeksid
riigieksamid ja järele  jääks  doktorieksam  tegeliku akadeemilise eksamina. Siiski ei
annaks see eksam privileege. Elus kehtigu vaba konkurents. 

Siiamaani  olid  minu  vahetult  peale  kõnelust  tehtud  märkmed  mälu  järgi.  -  Tuleb
tähele  panna,  et  tulevikuviited on  antud eeldusel,  kui  läbi  lööks   kolmeliikmelise
sotsiaalse organismi impulss Waldorfkooli rajamise ajaks.

Sama aasta 25.mail esitas Rudolf Steiner mulle natuke põhjalikumat õppeplaani, mille
ta andis eeldusel, et oleks ainult 150 õpilast jagatuna kaheksasse põhikooliklassi. Seda
teati  juba  25.aprillil  ja  Rudolf  Steiner  soovitas  klassid  kahekaupa  kokku  panna.
Selleks esitas ta nüüd 25.mail õppeplaani, mida ma siin tahaks edasi anda ühe idee
arengutee inimliku tähenduse pärast:

,,Enne 12.eluaastat ainult klassiõpetaja 1. ja 2.klassis: analüseeriv lugemine -
kirjutamine  -  joonistamine  -  algelised  arvutuslikud  mõisted  -  laulmine,
muusika,  eurütmilised  harjutused  -  keeled  ad  libitum:  1.  inglise  keel,  2.
prantsuse keel.

3. ja 4.klassis: lugemine - keelevormide vaatlus - natuke värvide käsitlust  -
laulmine,  jätkatakse  muusikalist  ja  eurütmilist  -  liitmine  ja  lahutamine
(1.klassis umbes kuni 100-ni)  ükskordüks mälulaadselt  - suvalised lähemad
loomad ja taimed.
5. ja 6.klassis: vankrist lähtuvalt mehaanilised mõisted - kõike eelnevat jätkata
- loomad ja taimed - meteoroloogilised ja klimatoloogilised põhimõisted (vihm
ja päikesepaiste, tähtede  tõus  ja loojumine, aastaajad) - geograafias täiesti
üldised mõisted - arvutustunnis proportsioonid.
7.  ja 8.klassis:  kõik senisega siduda - keele vaatlus  luuletuse ülesehituseni,
värsiehitus, luulekunstivormid - kõik muu edasi. 
7.klassis: Täielik arusaam nisutera teest põllult kuni valmis leivani.
8.klassis:  Ametid  -  kohatavad  taimed  -  meteoroloogiline  -  geograafiline  -
ajaloolised  mõisted:  eelkristlik,  pärastkristlik,  india,  pärsia,  egiptuse-kaldea,
kreeka-rooma  kultuur  -  geomeetrilised  mõisted  joonistamise  põhjal  -
kaupmehe  arvepidamine,  lihtsa  arveraamatu  sisseseadmine  -
perspektiivjoonistamine,  aeglaselt  sissejuhatav  murdarvutamine  -
astronoomiline Koperniku süsteemini.
Hiljem:  keeled  piiritleda  -  tehniline  joonistamine,  plaanid,  kaardid  -
matemaatika  kuni  võrranditeni  -  koonuse  lõiked  -  praktiline  geomeetria,
loodimine  -  ehituskunst  -  keemilis-tehnilised mõisted -  kaubanduslik  stiil  -
raamatupidamise  elemendid  -  maailmavaateõpetus  -  inimene  kehaliselt,
hingeliselt, vaimselt - deskriptiivne - abi  õnnetusjuhtumite puhul."  Tookord
tehtud märkmete taasesitus. 

Palju  tuletab  meelde  loenguid  rahvapedagoogikast,  näiteks  eluõpetuslikud  teemad
nagu nisutera tee, ametid, kaupmehe arvepidamine, äriline stiil, aga ka maailmavaate
õpetus, nagu seda on selgitatud rahvapedagoogilistes loengutes. 
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Muu  viitab  juba  hilisematele  formuleeringutele,  nagu  analüseeriv  lugemine  1.  ja
2.klassis,  luule  kunstivormid,  geomeetria  joonistamisest,  perspektiivjoonistamine,
tehniline  joonistamine,  plaanid,  kaardid,  praktiline  geomeetria,  loodimine,
ehitamiskunst,  keemilised-tehnilised  mõisted,  kirjelduslik,  abi  õnnetusjuhtumite
puhul. Võrrete mainimine 5. ja 6.klassis on tähelepanuväärne ainsa kohana, kus see
sõna esineb ja seega ainuke viide võrrete käsitlemise aja kohta. 

10.juuni paiku  1919 kõneles Rudolf Steiner mulle tunniplaani ülesehitusest ja uuest
korrast,  mis  pidi  asendama teatud  õppeaineid.  3-4  päeva  peaks  olema  hommikuti
laulmine  esimese  tunnina,  teistel  päevadel  joonistamine.  Seejärel  peaks  näiteks
arvutamine olema, niisiis aine, mida peab läbi võtma epohhiviisiliselt ja siis religioon.
Koolipäev ei peaks hakkama enne kella 8-t ja pidi lõppema kella 12 paiku. Ülalpool
peaks õppetunde vähenema. Peale lõunat peaks ette võtma praktilisi tegevusi. 

Kolmandas  rahvapedagoogilises  loengus,  1.juunil  1919  nõutakse  esimest  korda
epohhiõpetust.  Viimati  mainitud  kõneluses  10.juunil  lülitas  Rudolf  Steiner  selle
esimest korda päevaplaani. Aga see pole koolipäeva alguses, eespool on kunstiline. 

15.juulil 1919 andis Rudolf Steiner mulle nimekirja õppeainetest, mida peaks andma
epohhidena: saksa keel (emakeel) lugemise ja kirjutamisega, inglise keel , prantsuse
keel  (võõrkeeled),  matemaatika,  maateadus,  loodusõpetus,  ajalugu.  Laulmise  ja
võimlemisega - nii ütles ta tookord - ei tegelda võib-olla peale 14.eluaastat, et võita
aega teiste asjade jaoks. 

Siin on niisiis  mõlemad elavad keeled epohhiplaani pandud, kuigi teadaolevalt jäid
nad hiljem tavalisse tunniplaani.

4.juuli  paiku  1919  nentis  Rudolf  Steiner  ühes  kõneluses,  et  sotsiaalne  liikumine
sotsiaalse organismi kolmeliikmelisuse eest on tagasi paisatud vaimsesse ellu, et aga
nüüd peab kasutama võimalust tegutseda hariduses reformeerivalt. 

 Seega  konstateeriti  olukorra  otsustavat  muutumist.   Kavandatud  Waldorfkooli  ei
saanud  enam vaadelda  reaalse  kolmeliikmelise  sotsiaalse  organismi  liikmena,  mis
oleks  teda  ka  vastavalt  moel  kandnud,  nagu  seda  eeldati  aprillis.  Nüüd  tuli  ette
valmistuda selleks, et kool sünnib vanast mõjutatud sotsiaalsesse korda vaba vaimuelu
eona  ja  ta  peab  oma  eksistentsi  ja  oma  õiguse  eest  alles  võitlema.  Seda  peab
Waldorfkooli idee arengu üle otsustades alati silmas pidama.

Sellest  aspektist  - ülesehitus  sõjajärgses maailmas 1919, võitlus sammhaaval oma
oleluse ja õiguste eest - tuleb vaadata 1919 sügisel avatud Vaba Waldorfkooli ja ka
tema õppeplaani. Võrdle Met.-did., 13.loeng.

Esimese läbilõike "ideaalsest" õppeplaanist, nagu ta õieti peaks olema, annab Rudolf
Steiner  metoodilis-didaktilise  kursuse  10.loengus  lapse  hammastevahetuse  ja
suguküpsuse vahelise arengu kolme  väiksema astme vaatluse järel. See esitus on eriti
õpetlik,  kuna  seal  tuleb  põhimõte  eriti  tugevalt  esile.  Seepärast  on  just  see  loeng
õppeplaani  esimeseks  tundmaõppimiseks  tema  põhimõtete  ja  eesmärkidega  eriti
soovitatav.
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Met.-did.  13.loengus  käsitleb  Rudolf  Steiner  madalamaid  klasse  seoses  riigikooli
nõudmistega, ta räägib kompromissidest, mis on hädavajalikud tänapäeva  sotsiaalses
süsteemis oleva kooli jaoks. 

Peale suurt pedagoogilist kursust 1919.aastal ettenähtud õpetajaskonnale peab Rudolf
Steiner lõpuks 6.septembril 1919 kolm loengut õppeplaanist. Neis on Rudolf Steineri
pedagoogilised nõudmised esimese kaheksa kooliaasta jaoks leidnud niiöelda lõpliku
vormi, mida siis veel täiendati kahes suunas: ühelt poolt  üksikute ütlustega, mida ta
ütles  õpetajaskonna  konverentsidel,  teiselt  poolt  lisandustega,  mida  ta  andis
kõrgemate klasside jaoks nende esmakordsel  avamisel.  -  Need õppeplaani-loengud
kujutavad endast oma kokkusurutud lühiduses erakordselt tähtsat dokumenti.

Koos õpetuse algusega Stuttgardi Waldorfkoolis anti Württenbergi kultuuriministrile
üle Rudolf Steineri poolt koostatud memorandum, mis pidi kindlaks määrama, kuidas
tahab  Waldorfkool  oma  klassieesmärgid   kooskõlastada  avalike  koolide  vastavate
nõuetega, et luua õpilastele praktiliselt piisaval määral võimalus kooli vahetada. See
kõlas nii:

,,Õppeplaan
Waldorfkooli  õpetajate  kolleegium  tahab  õpetuse  metoodiliselt  sel  viisil
kujundada, et  talle jääb täielik vabadus õppematerjali  liigendamiseks kolme
esimese  kooliaasta  jooksul;  seevastu  püütakse  lapsed  kolmanda  õppeaasta
lõpuks  viia  õppeeesmärgini,  mis  vastab  täiesti  avaliku  põhikooli  kolmanda
klassi omale. - Seda eesmärki teostatakse nii, et laps Waldorfkooli kolmandast
klassist  saab  minna  teise  põhikooli  neljandasse  klassi  ilma  takistusteta.
Neljandas, viiendas ja kuuendas peaks jällegi õpetuse liigendatus vaba olema.
Kuuenda  kooliaasta  lõpetamisel  peaksid  lapsed  põhikooli  kuuenda  klassi
õppeeesmärgini  ja  samas jõudma kõrgemasse kooli,  mis  vastab klassi  järgi
kolmeteistkümnendale  eluaastale.  Seesama  kehtib  õppeaine  liigendatuse  ja
õppeeesmärgi  saavutamise  kohta  kaheksanda  klassi  lõpetamisel.  Lapsed
peavad saavutama täiesti reaalkooli õppeeesmärgid ja ka olema võimelised üle
minema  mõne kõrgema kooli  sellele  vanusele  vastavasse  klassi.  Õpetajate
kolleegium  palub  endale  vabadust  ainult  vastava  kolme  astme   õpetuse
kujundamiseks:
1)  kooli algus kuni 9-a eluaastani, 2)  9-st eluaastast kuni 12.-a eluaastani,
3)  12.-st kuni kolmanda astme lõpuni. Nende astmete lõpuks peab avalikele
koolidele ettekirjutatud õppeeesmärgid saavutama ka Waldorfkool."

Sellest  memorandumist  on  Rudolf  Steiner  mitmel  korral  oma  loengutes  rääkinud,
kõige põhjalikumalt Dornachi lihavõttekursusel 1923:

,,Ja  nii  pidi  teatud mõttes,   kuna siin  ei  ole  aluseks  fanatism,  vaid  kõikjal
objektiivne  asjalikkus,  kohe  algusest  peale…  midagi  kurja  tegema,  nimelt
ühtlaadi  kompromissi.  Kohe alguses tuli  välja töötada memorandum, mille
läbi  on  minu  poolt  kindlaks  määratud  järgnev:  Esimeses   kolmes  klassis
viiakse lapsed võimalust mööda aste-astmelt nõudmiste järgi, mis tulenevad
inimolemusest  endast.  Seejuures  aga  järgitakse  samal  ajal  kolme  esimese
õppeaasta  jooksul väliseid nõudmisi nii, et lapsed võivad  peale kolmandat
klassi üle minna tavalisse põhikooli.  Sellest peab nüüd õpetaja - ma pean selle
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tautoloogia looma - seda kompromissi arvestama. Teistmoodi ei saa. Tõelisus-
inimene  peab  nii  tegema,  sest  igal  pool  peab  valitsema  kaalutlev  mõistus.
Fanaatik  teeb  teistmoodi.  Loomulikult  tulevad  sellisel  teel  mõningad
raskused, ja mõned õpetajad arvavad palju kergema olevat otseteed ideaalse
eesmärgi poole tüürida. Siin peab palju üksikasjalikult läbi rääkima, et leida
oma teed  kahe  eesmärgi  vahel.  -  Siis  on  see  minu  esialgse  memorandumi
mõttes, et jällegi, kui lapsed on saanud 12-aastaseks, niisiis lõpetanud 6.klassi,
võivad  nad  minna  tavalisse  kooli  7.klassi.  Et  ma  just  selle  aasta  valisin,
tuleneb  sellest,  inimolevus  asub  sel  ajal  erilises  ajalõigus  nagu  ma  siin
viimastel  päevadel  olen  kirjeldanud.  -  Jällegi  peavad  lapsed  suutma  peale
neljateistkümnendat  eluaastat  astuda  teistesse  koolidesse,  kuhu  nad  siis
tahavad.  -  Nüüd läheb ju  veel  päris  esimese  kolme põhikooliklassiga.  Siin
saavutatakse    midagi  sarnast.  Vaeva   nähes  võib  seda  taotleda  ka
kaheteistkümnendaks  elusaastaks.  Raskused  algavad  nimelt  järgnevatel
eluaastatel. Sest vaadake, kui see ka toimub ainult väga tumedast teadvusest,
on vanadest aegadest säilinud veel midagi vanast hämarast teadmisest inimese
kohta  ja  see  viis  selleni,  et  ka  veel  tänapäeval  peetakse  vähemalt  umbes
hammastevahetuse-aega selliseks, mil lapsed peavad üleüldse kooli minema."
Dornach 1923, 7.loeng.

Ka  Baseli  õpetajate  kursusel   -  Basel  1920,  5.loeng  -  rääkis   Rudolf  Steiner
niinimetatud kompromissist,  samuti  Stuttgarti  konverentsil.  Viimasel  ütles ta peale
seda,  kui  ta  oli  memorandumi  sisu  põhjalikult  tutvustanud  ja  rõhutanud,  seal
kasutatud printsiipi saaks rakendada kuni 18.eluaastani:

,,Asi  oleks  selles,  et  me  saavutame  selle  õppesihi  tõesti  võimalikuma
ökonoomiaga, mitte ainult sõnades. Õppesihte võib saavutada ka teistmoodi.
Aga tõepoolest võib last sinna viia, et ta ka tõesti selle küpsuskraadi saavutab.
Kontrollige last, kes on ülasekundas ( gümn. 2.klass), …arvestage maha kõik
see, mis ta on unustanud, niisiis eksamineerige teda, mida ta teab ajaloost; te
leiate,  et  meil  võib  laps  selles  vanuses  sedasama  teada.  Loomulikult  ei
saavutata meil kõike, kuna mõnikord  ei suuda õpetajad end ette valmistada.
Õpetus peaks olema veel hoolikamalt läbi töötatud, siis võiksime me rahuliku
südamega välja anda tunnistuse, millest oli eespool juttu." 28.4.1922.

Ka Oxfordi  kursusel  mainiti  1919 aasta memorandumit.  Seal ütleb ta lõpus,  peale
seda, kui on nimetanud põhikooli lõppu kolmandaks astmeks:

„Samuti on see siis, kui nüüd lapsed - nagu öeldud - noored daamid ja noored
härrad koolist lahkuvad, et minna kõrgkooli… Suguküpsusest kuni kõrgkooli
algusajani peab olema täielik vabadus. Siis aga peavad nad nii kaugel olema,
et nad võivad astuda suvalisse kõrgkooli, ülikooli - sest Dornachi Kõrgkooli ei
hakata niipea sellisena tunnustama, kuhu võib astuda, kui inimesed tahavad
ellu astuda." Oxford 1922, 7.loeng.
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II
Sihid ja mured

Viimase  peatüki  vaatlustele  Waldorfkooli  õppeplaani  tekkimisest  peame  jätkama
sellega,  mis  osutab tulevikku,  kuidas  see selgitab  minevikku.  Tuleb näidata,  mida
Rudolf Steiner püüdis veel  kasvatusalal  edasi  teha ja  tahtis  seoses Waldorfkooliga
veel teostada.

Esmajoones  oli  tegemist  keelteõpetuse  uue  liigendamisega,  niisiis  kooli  osalise
harunemisega  viimasel  astmel,  eriti  arvestades  käsitöönduslike  ameteid  ja  õpipoisi
ameti õppimist ja mõlemast probleemist tulenedes tunniplaani ümberkujundamisega,
selle  organisatoorses  jätkamises,  millega  on  juba  alustatud  epohhiõpetuse
sisseviimisel.  -  Teised probleemid on nimetatute  taga rohkem tagaplaanil,  aga nad
mõjusid kaugsihtidena alati ka olevikumuredesse. Järgnevalt osundame, mida Rudolf
Steiner on selle kohta selgitanud. 

Võõrkeeleõpetuse uus liigendamine ja
ülaastme harunemine.

24.juulil  1920,  Waldorfkooli  esimese  tööaasta  viimasel  konverentsil,  ütles  Rudolf
Steiner küllalt vahetult:

,,Keeleõpetuse puhul on nii,  eks ole, et tullakse kergemini toime, kuna siin
pole nii rangelt klasside kaupa ära jagatud (mõeldud on ilmselt klassieesmärke
).  Me ei peaks keeleõpetuses nii  rangelt  klassikaupa minema. Nii on välja
kujunenud, aga üldiselt pole võõrkeeleõpetust vaja klasside kaupa korraldada."

Peale vahemärkust hoopis muu asja kohta Rudolf Steiner jätkab:

,,Laias  laastus  võib  öelda:  keeltes  saavad võib-olla   vanemad ja  nooremad
läbisegi  olla,  kuna  nooremad  õpivad  vanematelt  ja  vanemad  seeläbi  edasi
jõuavad, et nad peavad nooremad kaasa võtma. Siin võiks vanuseklassid olla
läbisegi." 24.7.1920.

Aasta hiljem, 26.mail 1921, Waldorfkooli teise tööaasta lõpus, ütles Rudolf Steiner
peale keeleõpetaja aruannet:

,,Võib  proovida  midagi  saavutada  gruppideks  jagamisega.  Me  võime  nad
panna gruppidesse, kus samade teadmiste ja võimetega lapsed on üheskoos."
26.5.21.

Ja peale mõningaid teisi märkusi, nagu kinnitades ja mõttekulgu lõpetades:

,,Keeleõpetust peame me uut moodi liigendama."

Siis järgnesid metoodilised märkused keeleõpetuse üle üldiselt, mida siin pole vaja
korrata. - Vajadus uue liigendamise järgi on niisiis ühemõtteliselt välja öeldud.
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Pool aastat hiljem, 16.novembril 1921, küsiti  Rudolf Steineri seisukohta keeleõpetuse
järeleaitamiskursuste kohta ja ta vastas:

,,See  on  küsimus,  kuivõrd  oleks  võimalik  keeleõpetus  teha  sõltumatuks
klasside astmelisusest." 16.11.21.

Jällegi  aasta  hiljem,  15.oktoobril  1922,  kinnitas  Rudolf  Steiner,  et  puudusi,  mis
keeleõpetuses ilmnevad, ei saa  kõrvaldada tundide arvu suurendamisega:

,,Tundide arv on liiga suur… Lastel pole ka seepärast kontsentratsioonivõimet.
Oleks  vajalik,  et  me  laseks  lastel  otsustada.  Niisiis  need,  kes  tahavad
gümnaasiumi jaoks teha abituuriumi, nende jaoks peaksime piirduma ladina ja
kreeka keele õpetusega. Siis peaksime me teised asjad ära jätma. Me peaksime
nende  jaoks  uuemaid  keeli  piirama  ja  peaksime  ladina-  ja  kreeka  keele
õpetusele suuremat arenguvõimalust andma."

ja samal päeval vastas ta küsimusele, kas ei võiks paremaid ja algajaid eraldi õpetada:

,,Viletsus on selles, et ei panda sama tasemega lapsi kokku. Kas nii on täiesti
võimatu lapsi grupeerida?… Me oleme aegamisi selleni jõudnud, et anname
keeleõpetust klassiviisiliselt. See on meie jõu hirmus raiskamine. Kas see ei
lähe mitte kuidagi, et me jagame nad gruppidesse, mitte klasside kaupa?… Ma
ei saa seda uskuda, et see ei  lähe. Ma usun ometi,  et  see läheks,  pannakse
õpilased  lihtsalt  võimete  järgi  kokku,  et  saaks  grupid  ja  ikkagi  saaks
tunniplaaniga hakkama… Ma arvan, et võiks välja tulla sama tundide arvuga.
Ma ei saa ette kujutada, et see poleks teostatav, et oleks keeletundide jaoks
teatud tunnid nädalas,  kuhu keeletunnid langevad.  Siis  saab seda teostada."
15.10.22.

28.oktoobril 1922 peeti põhjalikult nõu tunniplaani raskuste pärast, see ju peab veel
teiste ainete jaoks peale põhitunde ikka jääma. Nendesse arutlustesse  mõjusid kaasa
ühelt poolt, et Rudolf Steiner otsis visalt vormi keeleõpetuse liigendamiseks teadmiste
järgi - niisiis võimalikult  sõltumatult klassidest, teiselt poolt otsis ta ülaastmeklasside
jaoks,  alates  7.klassist  õpetuse  osalist  harunemist  õpilaste  jaoks,  kes  püüavad
gümnaasiumi-abituuri ja nende jaoks, kellel pole kutsehariduse jaoks vanu keeli vaja.
Prooviti sobitada tunniplaani nende kõrgemalseisvate nõuetega. Rudolf Steiner ütles
seejuures, kui ta nõustus ladina keele õpetusega, et  lasta vanadel keeltel  ülaastmes
järgneda kohe peale põhitundi ja alati kahe tunni kaupa:

,,See on hea, eriti, kui tunnile natuke värvi anda, üks tund vormilisega, teine
tund lektüüriga.  Siis on parem kahte tundi teineteise järel teha. - Kreeka ja
ladina keelega on nii, et pole võimalik teisiti asja tasemel hoida, kui et lastakse
lastel  otsustada teatud klassist,  kas nad tahavad õppida prantsuse  ja inglise
keelt  või  kreeka ja  ladina keelt… Me peame selles  suunas töötama, et  me
lapsed nii kaugele viime, et nad suudavad abituuri sooritada. Ja seda ei saavuta
teisiti, kui et me laseme neil otsustada, mida tehakse ühes noorematega, kas
nad tahavad kreeka ja ladina keelt õppida või prantsuse ja inglise keelt. - Et me
prantsuse  ja  inglise  keelt   alustame  esimesest  klassist  alates,  siis  võime
kahtlemata ka midagi teha (uuemate keelte) kordamiseks  vanemate õpilaste
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puhul,  kellel  on  kreeka  ja  ladina  keel,  kui  seda  soovitakse.  Aga  selle
liigendatuse peame me ette võtma."

ja peale üht vaheküsimust:

,,Aga üldiselt on nii, et me keeleõpetusega hakkame pihta päris kooli alguses,
siis oleks see trööstitu, kui me ei saaks seda jätkata väikese kordamistunniga
vanemate õpilaste puhul, kes peavad kreeka ja ladina keelt õppima. Me peame
selle  võimaldama.  Nii  nagu  see  praegu  on,  ei  saa  seda  tasemel  hoida."
28.10.22.

Siis  otsustati,  et  ülaklasside  õpilastele,  kes  tahtsid  gümnaasiumi-abituuri  teha,  jäi
prantsuse  keel  ainult  väheste  kordamistundidega,  et  põhiliselt  tegeleda  kreeka  ja
ladina keelega ja et nad pidid loobuma inglise keelest. See kord pidi kehtima 7.klassist
alates.

Tunniplaani jaoks, st. nende tundide jaoks, mis järgnesid põhitunnile, tuli  koostada
tavaline plaan, kus pidi siis olema, et keeletunnid - vanad ja uued keeled - tulevikus
oleksid kahe tunni kaupa peale põhitundi, et lapsed saaksid oma võimete taseme järgi
sellesse  tundi  lülituda.  Selle  tunniplaani  üksikasjad on antud järgnevas  õppeplaani
osas.

Seega paistsid  olema loodud eeldused võõrkeelte õpetamise uueks  liigendamiseks.
Seepärast  otsustati  kõigepealt,  et  tunniplaani  peaks  välja  töötama  uutel  alustel  ja
Rudolf Steiner märkis tulemust eeldades:

,,Nüüd võib õpilasi  teisiti  grupeerida. Siis  on aga ka ainult  nii  palju klasse
keeletunnis (nagu ka tavalisel jagamisel aastakäikude järgi) ja jaguneb jälle nii.
Sellist põhjalikku radikaalset ravi ei saa pedantselt läbi viia. Siiski on kaks-
kolm nõrka õpilast." (keda ei saa aidata).

Seda ,,radikaalset ravi" aga ei viidud tookord läbi. Rudolf Steiner tahtis selle alles siis
ette  võtta,  kui  ta  ,,paar  päeva  peaks  kohal  olema".  Rudolf  Steiner  võttis  seda
keeleõpetuse uut liigendatust ja ülaklasside harunemist tähtsa pöördelise sündmusena
kooli ajaloos ja tervitas seda sündmust järgmiste sõnadega:

,,See tekitab suure muutuse, kui me situatsiooni korralikult mõistame. Sellest
situatsioonist  peab  põhjalikult  aru  saama.  See  tugev  muutus  mõjub
põhiainetesse,  koguni  kuni  laste  hinge.  Lapsed  näevad,  et  ometi  mõnede
asjadega peab tõsiselt tegelema."

Siis lisas ta kokkuvõtlikult:

,,Selles   (praeguses  klassiviisilises keeleõpetuses)  ei  saa me midagi  muuta,
kuni  tunniplaan  pole  koostatud.  Oleks  hea,  kui  võib-olla  kõik  huvituks
tunniplaani visandamisest." 28.10.22.

See  ,,tugev  muutus"  polnud  niisiis  uus  tunniplaan.  See  oli  pigemini  otsus
keeleõpetuse  uueks  liigendamiseks  ja  selle  tulemusena  loobumine  tavalisest
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klassijaotusest  keeltetundides sama  õpetajaga,  ja  otsus  ülaastme harunemiseks
vanade ja uute keelte järgi. 

Järgmisel  konverentsil,  mis  toimus  24.novembril  1922,  kontrolliti  ettepandud  uut
tunniplaani,  mis  pidi  vastama  28.oktoobril  püstitatud  ideaalile.  Rudolf  Steiner
täpsustas  veelkord  eesmärki  seoses  keeleõpetuse  uue  liigendamisega,  kusjuures  ta
lähtus sellest, et ,,pole ratsionaalne" teha nii palju keelegruppe:

,,See on tekkinud sellest,  kuna oli  soov, et  keeletund jääks klasside juurde.
Pedagoogiliselt ei pruugi põhimõttest edasi kinni hoida, kuni neljanda klassini.
Sinnamaani olen ma nõus, et põhitunni õpetajad annavad ka võõrkeeletunde.
Et sellest ka hiljem peab rangelt kinni pidama, pole hädavajalik." 24.11.22.

 Tee võõrkeelte õpetuse uue liigendamise jaoks oli nüüd tõesti vaba.

Ülaastme õpilaste  küsitlus  näitas,  et  kõikidest  klassidest  kokku tahtsid  klassikalist
abituuri ainult 4-5 õpilast, kui nad inglise keelest pidid loobuma. Rudolf Steiner jäi
siiski selle juurde, et nendele vähestele peab jätma avatud võimaluse abituuri teha. Ta
koguni teatas:

,,Ma läheks  koguni  nii  kaugele,  et  ma  ütleks,  et  nende  õpilaste  jaoks,  kes
tahavad  klassikalisi  küpsuseksameid  teha,  võime  me  rahulikult  ladina  ja
kreeka keele esimesteks tundideks panna. Me võime  selle võtta põhitunnina.
Me võime loodusteaduslikud tunnid panna hilisemale ajale."

Ja varsti peale seda ta ütles:

,,Aeg-ajalt juhtub, et üks õpetaja töötab paari õpilase jaoks."

Ja siis peale mõningaid arutlusi õpetajate seas:

,,Need,  kes  kasutavad õigust  teha klassikalisi  lõpueksameid,  peavad inglise
keelest  loobuma. -  Kõikidest  klassidest  jäävad ainult  4-5,  kes tahavad seda
tõesti teha.  Kui me kreeka keele juurde jääme, siis peame selle nii korraldama,
et need neli või viis võiksid küpsuseksamid teha."

Siis otsustatakse ülaastme harunemine järgmistest kaalutlustest:

,,Teeme siis  seda  nii:  kuni  8.klassi  lõpuni  kreeka  keel.  5.,  6.,  7.,  8.klassis
teeme me ladina ja kreeka keelt obligatoorselt waldorf-õppeplaani jaoks, ainult
me anname võimaluse, et neid ei pea õppima õpilased, kelle vanemad ei pea
seda vajalikuks… 9.klassist  tuleks harunemine, kas kreeka või  inglise keel.
Siis  tuleb  ladina  ja  kreeka  keele  tund  eraldada.  Ma  arvan,  et  me  tuleme
olulisemas tagasi Waldorfkooli printsiibi juurde, et meil 5., 6., 7., 8.klassis on
kreeka ja ladina keel teiste keelte kõrval ja et harunemine tuleb alles viimases
klassis. - Kui seal ei peaks lapsed küpsuseksameid tegema!" 24.11.22.

Seega  otsustati  ülaastme  harunemine.  Mõningates  koolides  seda  hiljem  muudeti,
ajendatuna  vastavast  eksamite  korraldusest,  kus  anti  valida  inglise  keele  asemel
prantsuse keel koos kreeka keelega.
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Võõrkeele  õpetuse  uus  liigendatus  ei  leidnud  ka  nüüd  aset,  ja  järgnevatel  kuudel
sellest  ei  räägitud.  Alles  3.mail  1923  ühe  õpetaja  kaebuse  peale  raskuste  pärast
edasijõudmise suhtes, mis kasvavad eriti nõrkade laste kooslusest:
 

,,Oleks vist soovitav, kui meil oleks keeleasi ekstra nii,  et me paneme need
õpilased (mõeldud on uusi õpilasi, kel pole keeleteadmisi) väikestega kokku.
Meil peaks olema see nii korraldatud, et õpilased oleks keeltes allpool. Lapsed
(mõeldud  on  ikka  vastuvõetud  uusi)  peaksid  ühe  klassi  võrra  allapoole
minema." (keeltes). 3.5.23.

Ikka jälle nõutud keeleõpetuse ümberliigendamine polnud niisiis ka tookord veel läbi
viidud.  Rudolf  Steiner  nägi  seda  ikka  soovitavana.  Sellest  aga  edaspidi  enam  ei
räägitud.  -  Mitteosaleva  teiste  ainete  õpetajana,  kes  Rudolf  Steineri  kõnelusi
keeleõpetuse  uuest  liigendamisest  ainult  pealtvaatajana  koges,  jäi  mulle  mulje,  et
Rudolf  Steineri  idee  konsekventse  läbiviimise  vastu  polnud  ainult  objektiivsed
argumendid  nagu  raskused  tunniplaani  ümbertegemisega,  vaid  mängisid  kaasa  ka
isiklikud asjad, kiindumus õpilastesse, keda oleks pidanud ära andma, kiindumus, mis
pidi tähendama karmi seotust, ja et see lõpuks selleni viis, et 1924 suvel, kui uude
õppeplaani prantsuse ja inglise keel pandi, ei olnud keeleõpetuse uuest liigendamisest
enam juttu. 

Waldorfkooli  taasrajamisel  peale  natsionaalsotsialismi  kokkuvarisemist  tehti  uuesti
katselt murda vastupanu ümberliigendamise vastu, loidude südamete vastupanu, aga
ometi  pole  see  õnnestunud.  Ei  tohiks  aga  ometi  sellele  käega  lüüa,  mida  Rudolf
Steiner visalt ikka jälle nõudis.
 
Mida  Rudolf   Steiner  keeleõpetuses  tahtis,  tuleb  võib-olla  kõige  selgemini  välja
ülalpool juba tsiteeritud lausetest 24.juulil 1920, mida siinkohal tahame korrata. Need
on  alguseks  tookord  täiesti  spontaanselt  Rudolf  Steineri  sissejuhatatud
mõttevahetusele:

,,Keeleõpetuse puhul oleks see tõesti väga hea - aga mitte teostatav - kui kaks
erineva vanusega klassi võiks olla teineteise kõrval, et üks laps teiselt õpiks. -
See on surrogaat, kui nõrgemad ja paremad koos on. - See pole ajalooliselt
teostatav, aga meil võivad keeletundides küll  nõrgemad ja paremad läbisegi
olla. - Kui ei saa vanemaid ja nooremaid üksteise kõrvale panna. Üldiselt võib
öelda: keeltes võivad vist vanemad ja nooremad läbisegi olla, sest nooremad
õpivad  vanematelt  ja  vanemad  jõuavad  seetõttu  edasi,  et  nad  peavad
nooremaid kaasa võtma. Siin võiks vanuseklassid läbisegi olla."  24.7.20.

Selles kohas on väga teravalt piiritletud nõudmine,  sellise teravusega ei esine ta ei
varem ega hiljem. Võetagu juurde veel see, mida Rudolf Steiner ütles 24.novembril
1922 ja mis on ka siin juba tsiteeritud:

,,-  kuna oli  soov, et keeleõpetus jääks klasside juurde.  Pedagoogiliselt pole
vaja põhimõttest kauem kinni hoida kui neljandani. Sinnamaani olen ma
nõus,  et  põhitunni  õpetajad  annavad  õpilastele  ka  võõrkeeli.  Et  sellest  ka
hiljem peab rangelt kinni pidama, see pole hädavajalik." 24.11.22.
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Niisiis, kuni neljanda klassini peaks keeleõpetaja olema ka klassiõpetaja, sealt alates
võib  seda  liigendada  klassist  sõltumatult.  Siis  võivad  niisiis  ,,kaks  vanuseklassi
süstemaatiliselt" ,,teineteise kõrval olla". Sellele vastab koguni väga täpselt õppeplaan
keeleõpetuse jaoks, mille Rudolf Steiner andis 2.juunil 1924, sest selles on just 5. ja
6.klass koos käsitletud ja samuti 7. ja 8.klass. 9.klass on üksi, kusjuures 10.klassi on
käsitletud koos 11. ja 12.klassiga. 

Tunniplaani suhtes poleks sugugi raske just 5. ja 6.klassi koos õpetada ja samamoodi
7.  ja  8.klassi.  Peaks  ainult  silmas  pidama  kahte  tagajärge:  esiteks,  et  iga  klassi
individuaalsus on ühel aastal seotud lähima aasta vanema klassiga, järgmisel aastal
lähima  noorema klassiga.  Niisiis  on  iga  klass  kord  enam vastuvõttev,  kord  enam
andev ja see võiks olla just  pedagoogiliselt väga väärtuslik.  Iga klass kohtub kahe
aasta järel samade vanemate  või nooremate õpilastega ja võib mõõta oma edusamme
teise edusammudest. Ja teine tagajärg, millel ei puudu samuti oma pedagoogiline külg,
oleks see, et keeletunnis oleks alati klassitoas poole rohkem õpilasi kui põhitunnis.
Niisiis  kui pole nii suuri  ruume kasutada, siis on vaja kaks klassi poolitada nii,  et
tekivad kaks gruppi, kus pooled on ühest ja pooled teisest klassist. Siis on vaja sama
palju õpetajaid kui puhtalt klasside järgi ülesehitatud õpetuses. 

Sellise klasside liigendatuse ja ajutise ühendamise puhul poleks seda, mida Rudolf
Steiner  surrogaadiks  nimetas  ,,kui  nõrgemad  ja  paremad  koos  on",  rohkem  esile
toodud, kui see igas klassis juba iseenesest on, aga vastastikune mõju vanemate ja
nooremate vahel, mis Rudolf Steinerile tähtis oli, võiks täiesti mõjule pääseda, eriti 5.
-  8.klassini.   1.-4.klassis  oleks  siis  keeleõpetus  klassi  kaupa,  5.-8.klass  võiks  olla
poolitatud ja alumise või ülemise naaberklassiga kokku pandud, 9.klass  oma erilise
ülesandega seoses grammatikaga jääks omaette ja võiks nii  täiesti  segamatult  sisse
kasvada oma uude ülesandesse; ülaklassides, kus oluline on elu  võõraste rahvastega
ja  nende  kunstiga,  on keskastme jaoks  mõeldud  pedagoogiline  vaatekoht  kindlasti
palju väiksema tähendusega.

Kui  lasta  endale  mõjuda  -  võib-olla  ka  ainult  vastavate  kohtade  lugemisega
konverentsidest, millist vaeva nägi Rudolf Steiner, et keeleõpetust vabastada sidemest
puht vanuseklassiga, kuidas ta siis lasi küsimusel nii vajuda, et ta isegi  õppeplaani
arutusel keelte jaoks 2.juunil 1924 enam ei rääkinud sellest sõnagi, siis peaks ju ometi
tingimata vajaliku kohustusena võtma seda probleemi uuesti täie tõsidusega üles tõsta.
Väikse panusena selleks on ülalpool tehtud ettepanek. 

Täienduskoolituse kool (tänapäeval ametikool) ja
Neljateist-aastate liikumine. 

Oma loengutes rahvapedagoogikast 1919.suvel ütles Rudolf Steiner küpseva nooruse
koolitamisest:

,,Inimese otsustusjõudu  saab arendada alles alates 14.eluaastast. Siis peavad
õppetunnis ette tulema need asjad, mis apelleerivad otsustusjõule. Siis võivad
ette  tulla  kõik  sellised  asjad,  mis  näiteks  on  seoses  tõelisuse  loogilise
käsitamisega. Ja te saate näha: kui tulevikus istub ühes haridusasutuses tisleri-
või masinaõpilane koos sellega, kes ise hakkab võib-olla õpetajaks, siis annab
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see ka tulemuse, mis on küll spetsialiseeritud, aga on siiski ikkagi ühtluskool;
ainult et selles ühtluskoolis on see kõik sees, mis elu jaoks peab sees olema -
ja kui see sees poleks, jõuaksime me veel enam sotsiaalsesse viletsusse, kui
me praegu oleme. Eluõpetust peab kogu õpetus andma. Õpetatakse 15. kuni
20.aasta vanustele, aga mõistlikul ökonoomsel viisil, kõike seda, mis on seoses
põlluharimisega, tööstusega, kaubandusega. Ükski inimene ei tohi läbida seda
iga, ilma et ta aimu saaks põllumajanduses, tööstuses, kaubanduses toimuvast.
Need asjad tuleb teha distsipliinideks, mis on palju tähtsamad paljust sellest,
millega praegu neid eluaastaid täidetakse. - Siis kuuluvad sellesse aega kõik
need asjad, mida  ma tahaksin nimetada  maailmavaate-asjaks. Selle juurde
kuuluvad  eelkõike  ajalugu  ja  geograafia,  kõik  see,  mis  on  seotud
loodustunnetusega, - aga alati seoses  inimesega, nii et inimene õpib maailmast
lähtudes inimest tundma. Nii õpetatud inimeste hulgas hakkab selliseid olema,
kui  neid  üldiste  sotsiaalsete  suhetega  selleni  viiakse,  kes  saavad
vaimutööliseks,  kes  spetsiaalsetes  vaimutöö  koolides  võivad  õppida
kõikvõimalikke alasid." Rahvuspedagoogika 1.loeng. 

Sellega  on  näidatud  selgelt  eesmärki,  mis  peaks  Waldorfkooli  liikumisega
saavutatama - terviklik kool kuni kõrgkoolini. Waldorfkooli ülesehitamisel peale 1919
aastat  ei  saanud  veel  sellele  mõelda,  et  midagi  teha  selle  siiski  nii  olulise  asja
saavutamiseks.  Aga ometi tajuti  kogu koolielu ühtlustamise esmajärgulist  tähtsust,
õpiti nägema pedagoogikat seoses kogu sotsiaalse eluga.  Ja nii oli ka õpetajaskonnas
raske tunne, et  ei suudetud midagi teha noorte inimeste edasiharimiseks,  kes pidid
14.aastaselt minema ametisse või ametit õppima. - Nii sooviti Rudolf Steinerilt ikka ja
jälle, et Waldorfkoolis võiks olla üht laadi täienduskool, et need noored inimesed, kes
14.aastaselt  tahavad  ametiõppele  üle  minna,  võiksid  jääda  Waldorfkooli.  Rudolf
Steiner vastas ühe sellise soovi peale 23.märtsil 1921:

,,Me teeksime hullumeelsuse, kui peaksime lapsed spetsiaalsetesse asjadesse
toppima. Me ei saa seda kaasa teha, kui me tahame jääda oma pedagoogika
juurde. Me võime ju ainult seda teha, mis inimesi edasi viib. Me peame, kui
me tahame täienduskooli luua, selle nii korraldama, et lapsed saavad midagi
sellest oma inimliku edasiharimise jaoks." 23.3.21.

Rudolf  Steiner  niisiis  keeldus  otsustavalt  midagi  sellist  tegemast,  nagu  tänapäeva
täienduskool koos kohustusliku majanduskooliga ja ühes suureks hulgaks killustatud
kutsekooliga. Mis tema silme ees oli, ütles ta samal päeval järgnevate sõnadega:

,,Meie otsustame, mis kooli me tahame rajada. Ükski inimene pole kahelnud,
et S. (üks õpetaja) oli kutsutud üldise täienduskooli juurde. See pidi olema üht
laadi  praktilis-gümnasiaalne  täienduskool,  inimlik  täienduskool.  Teist  asja
rajada pole meil vähimatki põhjust."

Ta  tahtis  õpilaste  jaoks  ,,praktilist"  kutseharidust  ühendada   ,,gümnasiaalse"
kasvatusega  Waldorfkooli  mõttes,  aga  ta  ei  näinud  võimalust,  et  midagi  sellist
Waldorfkooli juures teostada, kuna kooli - ja kutseametkonnad  ei tahtnud endid oma
senises kutseharidussüsteemis  veel kõigutada lasta:

,,Mis meil puudub, on võimalus, et lapsi 15.eluaastast meie õppeplaani järgi
õpetada. Seda konstateeriti tookord. Küsimus on esialgu lõpetatud."
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Ja siis, veelkord küsimust tõstatades, ütles ta:

,,See küsimus on väga akuutne: kasutada aega põhikooli ja kõrgkooli vahel.
Kui me suudaks seeläbi võimaluse luua, et ametkonnad meid tunnustaks, siis
oleks meile tohutu juurdevool."

Ja kuigi ta siis konstateerib, et kutseõppes pole midagi teha, et kõik on nii ,,täpselt
välja mõõdetud", usub ta ometi, et peaks proovima:

,,Küsimust peaks uurima, mil viisil saab täienduskooli luua, et nad võiksid olla
rahvapedagoogiliste  loengute mõttes.  Kool  peaks  enam  lugupidamist
saavutama." 23.3.21.

On  selge,  mida  Rudolf  Steiner  nimetatud  küsimusega  tahtis:  anda  noortele
kutseõpilastele inimlikku haridust nagu lastele, kes püüdlesid akadeemiliste ametite
poole,  kaotada  nende  ebaproduktiivne  ärakasutamine  ettevõttes,  et  neile  -  üldise
inimliku harimise kõrval - võita veel aega ökonoomselt läbiviidud ametiõppe jaoks. Ja
eesmärk,  mida  ta  tahtis  püstitada,  saab selgeks  ülal  tsiteeritud  küsimusega:  ,,kogu
küsimus on väga akuutne:  ära kasutada aeg põhikooli ja kõrgkooli vahel."  - 4  või 5
aastat, mis on vahepeal, tahtis ta nii täidetuna näha, et õpilasele, kes inimliku harimise
kõrval on omandanud Waldorfkoolis käsitööndusliku ameti, seisab tee kõrgkooli lahti.
Niisiis  on  asi  selles,  et  võiks  olla  waldorfkoolid,  kus  (võib-olla  täis-gümnasiaalse
klasside  kõrval) oleks sellised klassid, kus õpilastele antakse haridusõpetuse kõrval
veel aega ökonoomselt korraldatud ametiõppe jaoks. Vajalikkusele nii kooli tulevikus
kujundada viitas  Rudolf Steiner  juba esimeses rahvapedagoogilises loengus,  mida
viimases tsitaadis meelde tuletatakse. 

Seda seal ja siin mõeldud uut täienduskooli ei teostatud Rudolf Steineri eluajal. Alles
taastamisaastatel  peale   natsionaalsotsialistlikku  kokkuvarisemist  loodi  erinevate
tööstusettevõtete juures asutused, et arvestada järelkasvu  õpetamisel Rudolf Steineri
nõudmisi.  Waldorfkoolides  endas  võib  eluõpetuslikke  ja  tehnoloogilisi  aineid
vaadelda  algusena,  et  liigendada  täis-gümnasiaalsesse  haridusse  tehnilist  ja
käsitöönduslikku tundmaõppimist, kui juba mõne ameti „oskamaõppimist" ei saa
veel  Waldorfkooli  regulaarse  läbimisega  siduda.  Samuti  peab  siiski  arvestama,  et
Waldorfkoolide  ülesehitus  selles  suunas  saab  alles  siis  lõppeda,  kui  seda külastab
piisav arv selliseid õpilasi, kes mõnda käsitöönduslikku või praktilist ametit taotlevad.
Muidu jääb ta ühekülgseks, kuna ta ei anna tegelikult pilti sotsiaalsest seosest, millest
ta välja kasvab. Teiselt poolt, kuni me ei saa tõesti radikaalset ette võtta praktiliste
eeldustega laste hariduse jaoks, ei saa me vältida, et igal aastal suur hulk lapsi lahkub
koolist peale 8.klassi, et ametit õppida. Enamasti nad ei tea, millest nad seega elus
ilma jäävad, aga kui nad seda ka teaksid, siis ei laseks neil elutingimused kooli jääda,
kuna nad peavad raha teenima. 

Rudolf  Steiner arvestas  selle  tõsiasjaga ja  kujundas õppeplaani  nii,  et  neile varem
äraminevatele  saaks  veel  midagi  kaasa  anda,  mida  neile  tänapäeval  tavaline
ametiõpetus  ei  anna.  Selle  kohta  ütles  ta  oma  viimasel  pedagoogilisel  kursusel
Torquays:
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„Need, kes ei saa edasi sammuda, ei saa kauem osa võtta kooliõpetusest kui
suguküpsuseni,  niisiis  kuni  nad  põhikoolist  lahkuvad,  püüame  me  kahes
suunas  tuua  elulisele  maailmatajumisele:  ühelt  poolt  seeläbi,  et  me  kogu
loodusteaduslikku  ja  ajaloolist  õpetust  niimoodi  kujundame,  et  laps  saab
lõpuks  teatud  tunnetuse  inimolevusest,  nii  et  ta  umbes  teab,  mis  koht  on
inimesel  maailmas.  Seega  on  inimeseteadus  see,  millele  me  kõike
orienteerime, nii et me tõesti jõuaksime teatud laadi lõpuni inimõpetuses, kui
lapsed  on  jõudnud  7.,  8.klassi,  niisiis  13.,14.eluaastasse.  Siis  on  lapsel
võimalus  kõigest,  mis  ta  on  seni  õppinud,  luua  ettekujutus  sellest,  mis
seaduspärasused, jõud, ained on inimeses endas tegevad, kuidas inimene on
seoses kõige füüsilise, kõige hingelise, kõige vaimsega maailmas, nii et laps
teab - omal moel loomulikult - mis on inimene kogu kosmoses. See on see,
mida me püüame ühelt poolt lapsega saavutada. - Teiselt poolt püüame  me
lapsega  seda  saavutada,  et  me  kanname  selle  üle  elust  arusaamisele.  -
Tänapäeval on ju tõesti nii, et enamikel inimestel, kes kasvavad üles linnas,
pole  aimugi  sellest,  kuidas  mingi  aine  tekib,  näiteks  paber,  millele  me
kirjutame… Mõelge vaid, kui lugematul arvul inimesi joob õlut ja neil pole
aimugi, kuidas õlut tehakse. See on õigupoolest midagi koledat. Muidugi ei
saa kõike selles suunas teha, aga me proovime niipalju kui võimalik, selles
suunas töötada, et laps umbes teab, kuidas töötatakse erinevates ametites ja et
laps ka tõesti õpib töid tegema, mis elus tehakse."  Torquay 1924, 7.loeng.  

Jalatsivalmistamise õppimine.

Juba järgmisel leheküljel täiendas Rudolf Steiner siin öeldut:

„Kui  see  oleks  teostatav,  oleks  ma  väga  meelsasti  võtnud  ühe  kingsepa
õpetajana ametisse. Seda ei saa teha, kuna seda ei saa tänapäevaste nõudmiste
järgi  õppeplaani  liigendada.  Aga  näitena,  et  laps  ka  tõesti  õpiks  kord
jalanõusid tegema,  ja  teab,  mitte  teoreetiliselt,  vaid töövõtetest,  mis  kuulub
selle  juurde,  et  jalanõusid  teha,  oleksin  ma meelsasti  võtnud  Waldorfkooli
õpetajate  hulka  algusest  peale  ka  ühe  kingsepa.  See  aga  ei  lähe,  kuna
ametivõimudega ei tulda toime. Elus tuleks seeläbi just toime. Aga me püüame
ikka, et laps oskaks praktilisi töid teha."

Väike  algus  selles  suunas  on  Stuttgardi  Waldorfkoolis  toimunud:  ühes  vanemas
põhikooliklassis oli  väga raske poiss,   ja Rudolf  Steiner andis nõu õpetada poisile
jalanõude  valmistamist  ja  lasta  teha  kingad.  Üks  õpetaja  lasi  endale  seda  kunsti
õpetada  ja  õpetas  poisile.  See  jäi  üksikjuhtumiks,  mida  tuleb  vaadata  enam
terapeutilise abinõuna. 

Noorus - antroposoofia.

Lugeja  võib üllatuda seda sõna siin lugedes, ja veel enam, kui seda Waldorfkooli
eesmärgina ette kujutada tuleks, kus ja ometi ikka rõhutatakse, et waldorfkoolid just ei
tohi  olla  maailmavaatekoolid.  Seepärast  saab   noorsooantroposoofia  puhul  ainult
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sellega tegemist olla, mis jääb väljapoole kooli ja mis pöördub vanemate noorte poole,
kes tulevad oma õpetajate juurde küsimusega, kellest nad teavad või on kuulnud, et
nad olla antroposoofid. 

9.aprillil 1924, konverentsi lõpul, mis pidi lõpetama 1923/24  kooliaasta, ütles Rudolf
Steiner:

,,Üks asi tuleb veel vaatluse alla. See on järgnev: See on asi, mis on seoses
meie  Antroposoofilise  Seltsi  kõiksugu  arenguvõimalustega.  See on see,  et
lähemal ajal on Dornachis üht laadi ülesanne, mis on õieti hädavajalik edasise
pedagoogilise  arengu  lahendamiseks,  et  seal  peab  andma  õpetust  meie
täienduskooli  juures,  selle  täienduskooli  õpilastele,  nii  et  seeläbi  tekib  üht
laadi  noorsoo-antroposoofia.  Niisiis  üht  laadi  noorsoo-antroposoofia.   Ma
olen ju  tihti  rääkinud sellest,  et  antroposoofia,  nagu ta  praegu on,  on õieti
täiskasvanute jaoks ja et noorte jaoks oleks vaja antroposoofia välja töötada.
Täiskasvanud  noorsoo  jaoks,  keda  nimetatakse  noorteks  inimesteks,  on
antroposoofia  loomulikult  hea.  …  Selle  peaks  välja  töötatama  tõelises
õpetuses." 9.4.24.

Filosoofiline propedeutika (eelõpetus)

Filosoofiline  eelõpetus  ei  kuulu  Waldorfkooli  õppeplaani.  Loomulikult  pidi  teda
arendama  ettevalmistusklassis.  Rudolf  Steiner  on  sellest  mitmeid  kordi  rääkinud.
3.loengust rahvapedagoogikast 1.juunil 1919 võib lugeda:

,,Vaadake,  kui  gümnaasium,  mis  tänapäeval  on  ju  hirmutis  aja  nõudmiste
suhtes, mis oli ainus ettevalmistuskoht kõrgema hariduse jaoks, kui tal oli veel
vana kloostrigümnaasiumi tüüp, mis polnud oma aja kohta sugugi halb, seal
oli  veel viimane jääk sellest,  mida võiks iseloomustada umbes nii:  inimene
võtab  endasse  midagi,  mis  toob  ta  üldise  maailmavaate  seisukohale.
Gümnaasiumide  õppeplaanis  figureeris  nn.  filosoofiline  propedeutika.  Igal
juhul  on sellega tegeldud ainult  kahel  viimasel  aastakäigul;  enamasti   tehti
seda  niimoodi,  et  see,  mis  kuulus  teise  aastakäiku,  võeti  esimesse  ja  mis
kuulus esimesse, see võeti teise… nüüd aga, vähemalt midagi oli olemas; oli
seismajäänud  jääk  sellest,  mille  eest  hoolitseti  vanemates  kõrgkoolides,  et
esimestel aastatel, mis inimene kõrgkoolis veedab, antakse igaühele võimalus
vastu võtta  midagi üldisest maailmavaatest, midagi endasse vastu võtta, mis
annab talle üleüldse alles õigustuse süveneda ametiõpingutesse. Sest kellelgi
pole  tegelikult  ametiõpingutest  kasu,  kui  ta  pole  saanud  propedeutilise,
ettevalmistava  õpetuse   abil  võimalust  üldinimlike  asjade  kohta  mõistvat
otsust kujundada. 
Tänapäeval  peetakse  üleliigseks  õpetada  inimesele  mingeid  loogilisi,
psühholoogilisi mõisteid tõelises kujus. Keegi ei saa tulusalt mingi kõrgema
vaimuelu  osa  ülikoolis  õppida,  kui  pole  läbitud  sellised  loogilised  ja
psühholoogilised ettekujutused, kes pole kõigepealt seeläbi saavutanud teatud
määral  seesmist  õigustust.  Kõik  need  asjad  on  uuem  kultuurivaimuelu
absoluutselt kõrvaldanud. Seda ei taheta üldse enam inimestes näha. See uuem
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kultuurivaimuelu  tahab  vaimuelule  täiesti  võõrastest  impulssidest  lähtudes
seda vaimuelu dresseerida."  Rahvapedagoogika, 3.loeng. 

Õppeplaani  kujundamise  raames  nimetati  filosoofilist  propedeutikat  esimest  korda
siis, kui otsustati esimest 12.klassi küpsuseksamiks ette valmistada.  Rudolf Steiner
ütles tookord selle kohta:

,,Filosoofiline propedeutika   võiks ju sisse viia viimasel poolaastal"

ja ütles siis edasi: 

,,On parem, kui 12.klassi õpilased on esimesel poolaastal nii, et nad võivad
teha eksamid, kui viimasel poolaastal." 3.5.23.

Viimasel  vähem  koormatud  poolaastal  peaks  niisiis  lisanduma  filosoofiline
propedeutika. 

„Loogilised  harjutused" mõtlemise  koolitamise  vahendina  lükkas  Rudolf  Steiner
teravalt tagasi. Niinimetatud „Täienduskursusel" 1921 ütles ta selle kohta:

,,See polnud lihtsalt ainult veider tuju, et on üles kerkinud nõudmine, et meie
juures  peavad  poisid  kuduma  jne.  Selles  kätetegevuses  väljendub,  kujuneb
välja see, mis tõuseb hiljem tõepoolest mõtlemisvõimeks. See mõtlemisvõime
areneb inimesel kõige vähem, kui lastakse tal  teha loogilisi  harjutusi.  Need
loogilised harjutused pole õieti selle jaoks, et inimese mõtlemisvõimet välja
arendada. Kui tal lastakse subjekti ja sihitist seostada, lastakse sel viisil teha
loogilisi harjutusi, ei aidata kaasa tema mõtlemisvõime arengule. Kõige enam
aidatakse ainult kaasa mõtlemisvõime tardumisele. Nii muutub ta inimeseks,
kes hilisemas elus oskab ainult otsustada mingi skeemi järgi. Kui tehakse liiga
palju  selliseid  mõttelisi  harjutusi,  kasvatatakse  inimest  skemaatiliseks
inimeseks. Peale selle pole sellisel mõtteharjutusel muud tulemust, kui et settib
liiga  palju  soola,  inimene  sooldub  läbi..  Ta  kaldub  siis  liiga  kiiresti
higistamisele, mida me võime väga hästi märgata, kui me lapsi liiga tugevalt
mõttelaadselt pingutame." Stuttgart 1921.

Siin niisiis lükatakse loogilised harjutused kõrvale, mitte sissejuhatus filosoofiasse. 

Küpsuseksam ja kõrgkoolistuudium.

Küpsuseksami  ja  kõrgkoolistuudiumi  küsimuste  kohta  on  säilinud  Rudolf  Steineri
ütlused väga varastest aastatest - juba 1898, mis on esitatud  peatükis  arenguastmete
kohta. Neid võib lugeda sealt. 

Mida järgnevatel lehekülgedel küpsuseksami ja kõrgkoolistuudiumi küsimuse juurde
Rudolf Steineri sõnadega peaks veel lisama, see on kõigepealt olukorra hindamine,
osalt õige drastiliselt, aga lõpuks koorub välja plaan, valmistada küpsuseksamiks ette
erilises, 12.klassile järgnevas ettevalmistusklassis: 
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Loengutes  rahvapedagoogikast  rääkis  Rudolf  Steiner  mõtteka  kõrgkoolihariduse
nõudmiste kohta järgmist:

,,Loomulikult ei saa see, kel kultuur südamel on, loota ja ta ei saa seda ka
tahta, et spetsialiseerumine peaks muutuma üldvalitsevaks diletantismiks, aga
mida peab püüdlema, on see, et kogu kasvatuse, kogu kooli peab inimese jaoks
nii korraldama, et ta -ma tahaks öelda - oma teadvuse sügavamast kihist on
alati võimalus tõmmata oma spetsiaalsusest niite kogu üldisesse kultuuri. See
ei saa teisiti juhtuda, et kui ainult igas kõrgkoolis antakse üldise inimhariduse
alus. Need, kes tänapäeval kuuluvad bürokraatide hulka, need vaidlevad vastu:
Jah,  mis  me  teeme  siis  erialaharidusega?  -  Peaks  ometi  tõepoolest  kord
kontrolllima,  kui  ökonoomselt  saaks  erialaharidusega  toimida,  kui  saab
mõjuda  üldiselt  haritud   inimestele,  inimestele,  kelles  on  tõesti  midagi
inimlikku." Rahvapedagoogika, 3.loeng.

Juba  peale  aastat  Waldorfkooli  tööd,  kui  avati  esimest  korda  9.klass,  ülaastme
esimene klass, ütles Rudolf Steiner peale murelikku vaatlust riigist sõltuvuse ohu üle,
millesse võib kool sattuda läbirääkimistel küpsuseksamitest:

,,9.klassi  rajamine  omab  tõelist  mõtet  siis,  kui  me  võtame  perspektiivi
täielikult vaba kõrgkooli  asutamise. Sel on ainult mõtet, kui me samal ajal
võtame  tulevikuväljavaateks  vaba  kõrgkooli…  Siis  on  see  meile  ükskõik,
kuidas  seda  küpsuseksamit  otsustatakse.  Siis  tuleb  küsimuse  alla  ainult
kõrgkoolilitsensiküsimus. See on selline küsimus, mille me edasi lükkame.
Selleks  ajaks  suhted  muutuvad,  et  sellise  kõrgkooli  tunnustamisest  saab
keelduda." 29.7.20.

Kevadel,  1923,  Dornachi  pedagoogilisel  lihavõttekursusel,  ütles  Rudolf  Steiner
abituuriumi-eksamite kohta:

„Loomupärase õpetuse ja loomupärase kasvatuse jaoks saab loomulikult alati
olla ainult küsimus: saavutab inimene sellist sotsiaalset ühendust elus, mis on
vajalik  inimnatuuri  enese  tõttu?  Sest  lõpuks  on  need  ju  ka  inimesed,  kes
nõuavad abituuriumi-eksameid, kui ka see nõudmine on tänapäeval esinevas
stiilis eksitus.  Aga siis  ollakse sunnitud tegema mitte  õiget  asja,  kui  nende
tänapäeva  sotsiaalsete  nõudmiste  mõttes  tahetakse  waldorfpedagoogikat
tarvitusele võtta. Siis  peab muidugi see, kes kõrgemaid klasse inspekteerib,
ütlema: Jaa, siin pole ju hoopiski mitte kõik nii, nagu seda ideaalsest waldorf-
pedagoogikast  nõutakse!  -  Aga  ma  võin  teile  garanteerida:  Kui  see,  mida
tänapäeval  inimnatuurist  maha  loetakse,  nimelt  kui  üleminek  praktilistesse
eluharudesse läbi  viidaks, siis  kukuksid kõik tänapäeva abituuriumi-eksamil
läbi. Nii teravalt on asjad teineteise vastas." Dornach, 1923.

Mõned  päevad  hiljem  peale  neid  Dornachis  öeldud  sõnu  olukorra  kohta,  räägiti
Stuttgartis konverentsil läbi kogu küsimustekompleks eelseisva esimese abituuriumi
kohta kõigis suundades, ja Rudolf Steiner ütles seejuures:

,,Nüüd on halb asi veel see, kui me seda võib-olla suudaksime teostada, et
meie  tunnistused  kehtivad,  siis  saaksid  õpilased  sellega,  mis  vastaks  meie
õppeplaanile…,  hästi  kõrgkoolides  erialastuudiumiga  tegelda.  Kõik,  mis
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abituuriumis  viletsust  loob,  seda  pole  tänapäeva  erialastuudiumis  vaja.
Erialastuudiumis  võib  tegeleda  Kolisko  keemiaga.  Esialgu  šokeerivad
valemid, aga seda saab tasa teha. Palju tähtsam on, et omataks üleüldse ainete
ja  sidemete  seesmisi  struktuure.  Need on  asjad,  mida  ma  tahtsin  öelda…"
25.4.23.

Ja peale ühe vaheküsimuse lühikest käsitlemist:
,,Kõrgkoolilaadselt  oma  eesmärke  saavutada  ei  ole  meil  veel  kaugeltki
võimalik.  See  oleks  kultuurinõukogu  kaudu  võimalik  olnud,  mis  on  paari
nädala  eest  maha  magatud.  Seda  saaks  ju  seeläbi  saavutada,   mis  oleks
soovitav, et luuakse olukord, misläbi Austrias on tekkinud palju era-reaalkoole
ja  -gümnaasiume.  Oli  palju  ordugümnaasiume,  kel  oli  õigus  välja  anda
tunnistusi  küpsuseksamite  kohta.  Oli  reaalkoole,  kes  võisid  kehtivaid
tunnistusi välja anda. Ma usun, selliseid asutusi Saksamaal pole.  Mida peaks
meile  lubatama,  oleks  see,  et  tuleks  riiklik  komissar,  aga et  meie  õpetajad
võiksid ise eksamit vastu võtta. Lõpeks pole komissar otsustav hinnete suhtes,
kui abituuriumi teostatakse meie kooli õpetajatega." 25.4.23.

Napilt aasta hiljem, kui esimene 12.klass vahetult eksami ees oli, andis Rudolf Steiner
kogu probleemi kokkuvõtte:

,,See oli enamike vanemate soov, et me anname õpilastele võimaluse, et nad
võiksid kõrgkooli  minna. See soov tuleneb ju vanematest ja  lastest  endast.
Alguses  polnud lapsed seisukohal,  et  neil  oleks  piinlik.  Nad olid  ju  mures
küpsuseksamite pärast. See on väga hästi võimalik, et nad seda proovivad, aga
ainult seeläbi, et me õpilased 13.aastaks teise kooli anname, me küsimust ei
lahenda. Nüüd on küsimus, kas me selle nii lahendame, nagu me seda väga
problemaatiliseks pidasime ja tookord  tagasi lükkasime. On küsimus, kas me
mitte kompensatsioonina vaatluse alla ei võta, kui me radikaalselt selle juurde
jääme,  et  me  kooli  lõpuni  teeme,  et  me  kooli  kõrval  ei  looks  üht
ettevalmistustuupimist.*  -  Me  loobusime  sellest,  kuna  me  pidasime  seda
ebapedagoogiliseks.  Kas  me  nüüd  ettevalmistusklassi  sisse  viime  või
õppeplaani  teisiti  liigendame,  selles  on  küsimus.  Ma  arvan,  et  oleks  juba
mõistlikum, et me õpilasi ei saadaks teise kooli - nad peaksid siis ju tegema
vastuvõtueksamid - vaid me teostame õppeplaani kuni 12.klassini. Siis võime
me 13.aaastat kasutada küpsuseksami jaoks õppimiseks. Oletagem - vaatame
küsimust  pedagoogiliselt  -  oletagem,  et  laps  tuleb  6.  ja  7.eluaasta  vahel
esimesse klassi, siis on ta 12.-ndas 18. ja 19.eluaasta vahel kooli lõpetanud.
Sealt alates peaks õieti leidma ülemineku kõrgkooli, mitte hiljem, ja kui veel
üks  aasta  juurde  lisada,  on ju  samuti  arukas   abinõu,  mida riik  tarvitusele
võtab, kui ta  usub,  on enam õppematerjali  ja  ta  veel  vaatab ühe aasta  üles
meditsiinilise hariduse poole. Need on asjad, et seintest üles minna.* - Need,
kes  ei  taha   kõrgkooli,  need peavad  oma eluteed  nõnda otsima.  Elu  jaoks
vajalikeks inimesteks saavad nad ilma küpsuseksamiteta, sest nad leiavad seda
ju siit, mida elu jaoks vaja, ja need, kes tahavad kõrgkooli, võivad rahulikult
ühe aasta  selleks kasutada, et just natuke rumalamaks muutuda. Ma arvan, et
seda 13.aastat võib tõesti tuupimise-aastana võtta. Aga me peame juba ise selle
eest  hoolitsema,  et  eksamid saaksid  sooritatud,  sest  me ei  saa õpilasi  teise
asutusse  ära  anda.  Me  peame  selle  omalt  poolt  natuke  eraldama
Waldorfkoolist.  Me võime selle jaoks ju õpetajaid ametisse võtta. Õpetajate
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kolleegium  peaks  ju  jälle  suurenema  13.klassi  pärast.   Kui  inimesi  tööle
võetaks,  ja  õpetajate  kolleegium vaataks  asja  üle  järele  -  seda  annaks  juba
korraldada. Jah, seda ma mõtlen." 5.2.24.

Esimese küpsuseksami tulemuse kohta kevadel 1924, kus 9-st õpilasest said läbi 5,
ütles Rudolf Steiner 27.märtsil 1924:

,,Üldiselt  ma arvan, et abituuriumi tulemus näitas eredal viisil, et kõik asjad,
millest me oleme rääkinud, kehtivad edasi. Oleks loomulikult parem, kui me
saaksime ühe eriklassi teha ja Waldorfkool jääks puhtaks võõrastest, kes ometi
sisse tulevad. See jääb loomulikult kehtima, mida me oleme sellest rääkinud.
See  jääb  nii,  aga  ometi  paistab  tulemuse  statistika  sellele  viitavat,  et  halb
tulemus on paljuski seotud sellega, et õpilased hetkel, kus nad oma ülesande
pidid  üksi  lahendama,  ei  tulnud  toime,  kuna  nad  olid  liiga  palju  harjunud
kooris asju lahendama… Oli ju ka ajapuudus, aga mulle paistab, nagu oleks
õpilasi liiga vähe ajendatud probleeme üksi lahendama… See pole sisenemine
õpilas-individuaalsuse  kohtlemisse.  See  paistab  mulle  olevat  selle
kvintessents, millest puudu jäi." 27.3.24.

29.aprillil 1924 kõneles Rudolf Steiner teise abituuriumi küsimustekompleksist äsja
avatud teise 12.klassi õpilastega ja teatas 30.aprilli konverentsil sellest kõnelusest:

,,12.klassi õpilased, välja arvatud üksainus, teatasid, et nad ei omista tähtsust
sellele, et juba järgmisel aastal  abituuriumi teha, vaid alles siis, kui nad on
peale Waldorfkooli ette valmistatud üht laadi pressiga. Nad omistasid tähtsust
sellele, et seda pressi-tundi antakse Waldorfkoolis endas." 30.4.24.

Lõplikult  otsustati  see  küpsuseksamiteks  ettevalmistamise  uus  vorm sellega,  mida
Rudolf  Steiner  3.septembril  1924  viimasel  konverentsil,  mida  ta  Stuttgardi
kolleegiumiga pidas, veel selle kohta ütles:

„See  aasta  (1924/24)  me  ei  arvesta  eksamitega  ja  läheme  Waldorfkooli
pedagoogikaga lõpuni. Me ei arvesta eksamitega. Ja me püüame ise järgmisel
aastal  kujundada  ettevalmitust.  Te  ju  täna  kuulsite  jutuajamist.  Sellest  ju
ilmneb,  kui  tugevasti  noored  inimesed  Waldorfkooli   küljes  on.  Praegune
12.klass  tunneks  seda  üsna  vähe  oma hingele  vastavat,  kui  peaksime  juba
sellel aastal eksameid tegema. Me peame ka vastikut pressi tegema. Lastel on
aga  ometi  armastus  oma  õpetajate  ja  kooli  vastu.  Me  ei  nimeta  seda  siis
13.klassiks, vaid `ettevalmistusklassiks abituuriumi jaoks`." 3.9.24.

See siin Rudolf Steineri poolt visandatud ülemineku vorm Waldorfkoolist kõrgkooli
kehtib üldiselt ka tänapäeval. See mõjus tookord väga hästi, kuna see andis võimaluse,
12 aastat  teostada  puhtalt  ja  segamatult  tegelikku Waldorfkooli.   Sellele  järgnevat
kohandamist  riiklikult  kindlaksmääratud  õppeplaanide  ja  eksamikorraldusega  tuleb
üha enam tunda ühendamatuna  Waldorfkooli  pedagoogikaga.  -  Loomulikult  on ka
tänapäeval vaja teatud kohandamist riiklike koolidega, aga see peaks sellega piirduma,
et  üleminek   kõrgkooli  peale  13.õppeaastat  toimub  nagu  riiklikes  koolides.  See
13.aasta, mis peab viima kohanemiseni avalike nõudmistega  teadmistes ja oskustes,
võiks anda ülesande valmistada õpilasi ette eksamiks hoopis teisel viisil, mis annaks
kooskõlla viia Waldorfkooli pedagoogikaga. Selle jaoks on Rudolf Steiner ka juhiseid
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andnud, mis on selle  peatüki  alguses ära toodud,  võetud 1898 aasta "Magazin für
Literatur" -ist. 

Kutsenõustamisest.

Selle tähtsa küsimuse kohta on Rudolf Steiner ainult vähe väljendanud. 5.veebruaril
1924, niisiis natuke enne esimest küpsuseksamit ja selle ettevalmistamist ta ütles:

,,Seda võib ainult  üksikutel  juhtudel teha.  Printsipiaalselt  saab seda vaevalt
otsustada.  Koolil  on  elukutsevalikule  enamasti  vähe  mõju.   Ametivaliku
seisukohad pole tõesti nii lihtsad. Eks ole, õieti peaks asi nii toimuma, et poiss
on  kuni  18.,  19.aastani  arvamusel,  et  ta  peab  selle  või  teise  ameti  poole
töötama, ja soovi põhjal võib talle nõu anda. See on väga vastutusrikas asi."
5.2.24.

I I I
Tunniplaani kohta.

Waldorfkooli õppeplaan on eriline selle poolest, et terve rea õppeainete  jaoks on sisse
viidud epohhiviisiline kord, s.t. et igat sellist ainet - need on enam intellektuaalsed,
aga  mitte  keeled  -  õpetatakse  mitu  nädalat  iga  päev  esimesed  kaks  või  ka  kolm
õppetundi, et peale seda ,,epohhi"  asendada see teist laadi ainega. - Kuidas jõuti selle
õpetuse  uue korrani, saab lugeja järgi vaadata peatükist ,,Eesmärgid ja mured" alatiitli
all  ,,Võõrkeeleõpetuse  ümberliigendamine  -  ülaastme kahenemine"  Siin  olgu  selle
kohta ainult niipalju öeldud, et alguses valiti epohhiviisiliselt õpetatavate ainete hulka
ka inglise ja prantsuse keel. Esimesel konverentsil, mida Rudolf Steiner 8.septembril
1919  uue  kolleegiumiga  pidas,  niisiis  vahetult  peale  õppeplaani-  loenguid  ,  ei
nimetatud enam võõrkeeli epohhiviisiliselt õpetatavate ainete hulgas, vaid need olid
liigendatud tunniplaani: nad pidid olema võimalikult veel ennelõunal, võiksid aga, kui
vaja,  pärastlõunal  olla.  8.9.19.  Epohhiviisiliselt  õpetati  sealt  alates:  saksa  keel
(emakeel,  lugemise  ja  kirjutamisega),  arvutamine  matemaatikaga,  maateadus,
loodusteadus,  ajalugu,  füüsika  ja  keemia.  Hiljem  lisati  veel  kunstiõpetus.
Epohhiviisiliselt antavat õpetust nimetati peagi lühidalt ,,põhitund", ,,põhiõpetus". 

Põhiõpetuse  kohta,  mida  tookord  veel  nii  ei  nimetatud,  ütles  Rudolf  Steiner  ,,
Seminari" esimeses tunnis:

,,Aga  me  kujundame  õpetuse  nii,  et  lapse  tähelepanu  on  mitu  nädalat
kontsentreeritud samale asjale. Siis  kordame me kooliaasta lõpul läbivõetut,
misläbi  me  värskendame  seda,  mis  sai  alguses  läbi  võetud."  Seminar,
1.kõnelus.
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See ütlus käib niisiis  põhitunni ainete kohta; neid peaks esimesel kolmel veerandil
antama  seostatult,  niisiis  epohhides,  viimasel  veerandil  vahelduvalt,
tunniplaanilaadselt  kordamiseks (8.9.19.)  See tähendab niisiis,  et  kõigi   põhitunni
ainete epohhiviisiline käsitlemine peaks  saavutama juba oma eesmärgid õppeaasta
kolme  veerandiga,  ja  et  siis  peaks  üle  minema  kõikide  ainete  tunniplaanilaadsele
kordamisele. 

Seda pole läbi viidud, aga ka Rudolf Steiner pole seda tagasi võtnud või muutnud.
Dornachi jõulukursusel õpetajatele 1921/22 rääkis ta sellest selgesõnaliselt:

,,On  ju  jällegi  iseenesestmõistetav,  et  siis,  kui  läheneb  kooliaasta  lõpp,
kokkuvõtliku  kordamisega  tuuakse  taas  kõik  lapse  hinge  ette,  mida  on
õppeaasta jooksul lapsele õpetatud - seda saab teha ilusas seoses."  Dornach
1921/22, 8.loeng.

Ka Oxfordi kursusel 1922 kõneles Rudolf Steiner sellest kordamisest:

,,Seda, mida võiks nagu ette heita, kuna lapsed võib-olla midagi unustavad,
kuna mälust see jällegi kaob, mida on läbi võetud seostatud ainega, seda peab
asendama  õpetuse  ökonoomiaga  ja  õpetajate  tublidusega.  Ainult  kooliaasta
viimastel  nädalatel  korratakse  materjale,  nii  et  toimub  üht  laadi  kokkuvõte
kooliaastast.  Seeläbi kasvab laps mingi ainega täiesti  kokku."  Oxford 1922,
7.loeng.

Tunniplaanilaadsest  õpetusest  peale  igapäevast  põhitundi  on  säilinud  märkmetena
ülestähendused 8.septembrist 1919:

,,Esimeses klassis võib 1.tund inglise  ja prantsuse keel vastavalt olukorrale ka
pealelõunale panna, samuti 2. ja 3.klassis; 4.klassis ka - ilmselt arvatud; iga
päev, v.a. kolmapäev ja laupäev - lisaks ladina keel pealelõunal, iga päev kaks
tundi, v.a. kolmapäev ja laupäev, niisiis 8 tundi ladina keelt nädalas. Aga kõik
võimalikult  ennelõunal. Kreeka keel 6. ja 7.õppeaastal. See-eest 6.kooliaastast
ainult 3 tundi nädalas inglise ja prantsuse keelt - s.t. 4 korda 3/4 tundi - , see-
eest  poolteist  tundi  ladina  keelt,  poolteist  tundi  kreeka  keelt…  Kogu
keeleõpetus tuleb panna pauside vahele… Käsitöö võib kuskile pealelõunale
panna.  Muusikaline nagu ka religioon ja eurütmia peaksid olema pealelõunal
kella  2-st  alates.  Ladina  keel  -  4.klassist,  kreeka  keel  -  6.klassist  alates  -
peaksid olema nagu elavad keeled  peale põhitundi või ennelõunal. 8.9.19.

Tunniplaan muutus järgnevatel aastatel aegamisi mitteülevaatlikuks ja seega ka väga
ebapedagoogiliseks  seeläbi,  et  liiga  suurte  klasside  jagamise  vajadus  teatud
õppeainetes nagu keeled, eurütmia, käsitöö end maksma pani ja ulatuslikult läbi viidi. 

Sügisel 1922 pühendati  mitmeid konverentse selle peale, et tunniplaani uuesti üles
ehitada. Rudolf Steiner selle nõupidamise sisse järgnevate sõnadega:

,,Tunniplaan  on  muutunud  võimatuks  moodustiseks.  Me  viime  selle…
sinnamaani,  et  me ühe  tõeliselt  inimarengul  ja  inimesetunnetusel  põhineva
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pedagoogilise meetodi puhul saame lõpuks kätte kõige ebapedagoogilisema,
mida on üldse võimalik saavutada." 28.10.22.

Sellel  konverentsil  püstitati  tunniplaani  jaoks  järgnevad  põhimõtted,  mida  tuleb
loomulikult  vaadata  ainult  pedagoogilise  soovi  väljendusena  ja  millele  ikka  jälle
erinevatel  tungivatel  põhjustel rist peale tõmmati:

,,Siis  jääks  ennelõuna  tundidele:  põhitund,  ladina  ja  kreeka  keel  neile,  kes
püüdlevad humanistlikku abituuriumi, eurütmia, laulmine.  Siis, pealelõunaks
oleks  meil  esmalt  koorilaul  ja  orkestriasi.  Ja  neil,  kes  õpivad  prantsuse  ja
inglise keelt, neil peab olema samal ajal, et meil need koos oleks… prantsuse
ja inglise keel, kus teistel on ladina ja kreeka keel. Nende vanemate klasside
jaoks - 7.alates - peaks küsima, kas ei saaks käsitöötundi pealelõunale ümber
panna. Käsitöö ja võimlemise peaks panema pealelõunale, nimelt vanemates
klassides. Sel viisil võib ometi saavutada võimaliku tunniplaani. - Võimlemine
võimalikult pealelõunal. Võimlemistund pole puhkuse eest. Võimlemistund  ei
liitu teiste õppetundidega hästi. - Võib võtta kaks klassi samal ajal. Ma pean
kord võimlemisõpetajaga meetodist rääkima. Ma olen ainult vihjeid andnud.
Aga võimlemises on alati võimalik kaks suurt rühma teha." 28.10.22.

Peale seda märkust võimlemistunni koha kohta õppeplaanis, mis tuleb eriti vaatluse
alla peatükis eurütmia ja võimlemise kohta, Rudolf Steiner jätkas:

,,Aga jääb religioonitund, mida tuleks vast mõtelda ja jääb käsitöö (tööõpetus).
Need on  asjad,  mis  tuleks  pealelõunale  panna… kunstilist  käteosavustundi
võib teha pealelõunatundidel."  28.10.22.

Käsitööõpetuse kohast ülaastmeklassides oli juba varem diskuteeritud. 16.novembril
1921  oli  Rudolf  Steiner  käsitööõpetaja  ettepanekule,  oma  õpetuse  jaoks  9.klassis
rohkem aega saada, vastanud:

,,Et selle jaoks rohkem aega tarvitatakse, pole võimalik. Killustamise meetodi
asemel  oleks ometi  parem, kui  saaks seda üldse  kaheksale  päevale kokku
suruda, nii et seda tehakse kaheksa päeva, iga päev   ühe   grupi lastega. See
on tohutu tähtis elu jaoks, et lapsed kannatavad, et peavad pikemat aega ühe
tööga vaeva nägema. Sel laialirebimisel  on samuti oma tähendus. Võib-olla
peaks ka siin  meie kontsentreerimise  printsiipi  kasutama… võib-olla  annab
siiski nii teha, et ainult 1/3, 1/3, 1/3 on käsitöötunnis - mõeldud on ilmselt, et
vastavalt  1/3 klassist  on nädal aega tund. Ainus tund, mis  kannatab vähem
kesise kontsentratsiooni pärast, on võõrkeeleõpetus. Klassitund (põhitund) ja
kunstiline  õpetus,  see  ei  kannata  ainult  psühholoogiliselt  vaadatuna,  seal
suretatakse midagi vahetult, inimnatuuris suretatakse midagi." 16.11.21.

Tookord jäi see selle ,,võib-olla" juurde. Käsitööõpetaja küsimus jäi otsustamata, ja ta
esitas selle 22.juunil 1922 uuesti. Rudolf Steiner vastas:

,,Kõigepealt on see juba nii: perioodidena, selle peale võiks juba mõelda, aga
seda  pole  võimalik  panna  ühte  perioodidega,  mis  on  hommikuti  esimestel
tundidel. Peaks selle peale mõtlema, kas poleks võimalik, kord keeleõpetus ära
jätta  ja  sinna  üks  periood  sisse  tuua.   See  looks  teatud  õpetajaskonna töö
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kergendamise… Seda võib teha juba 9.klassist, arvestades keeleõpetust, kord
14  päeva.  Võib-olla  võiks  olla  kõik  6  nädalat.  Selle  võib  aasta  peale  ära
jagada." 22.6.22.

Otsustamiseni  ei  jõutud  ka  tookord.  Alles  28.oktoobril  1922,  suure  mõttevahetuse
käigus tunniplaani üle, sai see teoks. Tookord ütles Rudolf Steiner tööõpetuse  õpetaja
uue küsimise peale:

,,Perioodi-õpetuses  tulete  te  sellega  toime.  Kui  on  nii,  et  põhitund  on
kõigepealt,  siis  ladina  ja  kreeka  keel  teisel  kohal,  eurütmia  ja  laulmine
kolmandal,  pealelõunal  nüüd  nimetatud  ained  (nimetati  religioon,  käsitöö,
stenograafia), siis võib need ära jaotada." 28.10.22.

Rudolf Steiner võttis neid tunniplaani põhimõtteid erakordselt tõsiselt. Põhjusi selleks
on ta korduvalt erinevates seostes väljendanud. ,,Täienduskursuse" l. loengus 1921 ta
ütles:
,00,

,,Me ei saa inimesele toitu anda ja öelda: nüüd oled sa piisavalt söönud.  Ta
peab uuesti näljaseks muutuma, jälle sööma. See peab muutuma elavaks, see
peab  toimuma  rütmis.  Inimene  peab  taas  musikaalseks  muutuma,  ta  peab
rütmis  elama.  Ja  inimene  peab  rütmis  nii  elama,  et  see  teatud  määral
iseendasse  tagasisuunatud-olemine   pannakse  teatud  määral  suurimasse
pingesse.  Ja  see  peab  jällegi  maha  laaditama.  Õpetage  inimestele  mõisteid
tema  maost,  tema  kopsust,  tema  maksast,  siis  luuakse  temas  seisund,  mis
jällegi  lahutatakse  laulmisega,  nagu nälga  kustutatakse  söömisega,  ja  tekib
rütm." Stuttgart 1921, 1.loeng. 

Samal kursusel, 3.loengus, on peale vaatlust eurütmiaõpetuse ja laulmistunni mõjust
inimese ülemeelelisele olemusele öeldud:

,,Neid  asju  saab  kasvatuses  erakordselt  hästi  ära  kasutada.  Kui  saaks  asju
näiteks nii korraldada - ma kõnelen  ju siin ideaalist, aga sellele ideaalile saab
ju  ometi  õpetajana  läheneda  -  saaks  asjad  nii  korraldada,  et  me  teeme
pealelõunal eurütmiatunni, laseme sel eurütmial vaimselt välja elada läbi öö;
järgmisel päeval teeme lapsega rohkem võimlemist selles mõttes, nagu ma eile
mainisin  (2.loeng) , siis tungib see nii kehasse sisse, nii et saaks väga palju
saavutada  selle  eurütmiseerimise  ja  võimlemise  vaheldumisega.  Ja  jällegi
saaks väga palju näiteks seeläbi saavutada, kui oleks võimalik lasta lastel ühel
päeval  laulda;  nad  kannavad  selle,  mida  nad  laulmise  ajal  läbi  elasid,
magamise  ajal  vaimsesse  ilma.  Järgmisel  päeval  tegeldakse
instrumentaalmuusikaga,  niisiis   tegeldakse  enam  kuulamisega,  mitte
isetegemisega.  Siis  väljendub  jällegi  väga  tervistaval  viisil  see,  mida  seal
eelmisel päeval on tehtud, selle kindlustamise läbi, mis instrumentaalmuusika
kuulamisel on tehtud. - Näete, kui saaks täita kõik ideaalnõudmised tingimuste
olemasolul, siis saaks õpetuse liigendatuse kaudu, mis sobib elutingimustega,
lapsele mõõtmatul viisil tervistavalt mõjuda. Me tahame nende asjadega veel
edasi minna." Stuttgart 1919, 3.loeng.

Ka Dornachi jõulukursusest 1921/22 võib lugeda, kui tähtis on just võimlemistunni
õige asetus tunniplaanis:
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,,Kindlasti tuleb arvesse võtta, et kõik see, mis on niinimetatud pea-kasvatus ja
pea-õpetus,  peaks toimuma ennelõunal ja alles kui see on tehtud, tegelevad
lapsed pealelõunal kehalis-füüsilisega, kui nad pole ennelõunal vahetundidel
end välja rabelenud. Ja  peale  sellist  enam füüsilis-gümnastilist  kasvatust  ei
viida last  tagasi  pea-kasvatuse juurde.  Ma märkisin seda sellepärast,  et  see
mõjub laostavalt elule, sest kui lapsed just sellega tegelevad, mis on seoses
kehalis-füüsilisega…, töötab lapses alateadlik ülemeeleline, ja pea ei ole enam
võimeline  pärast  kehalis-füüsilisele  kasvatusele  andumist,  peale  sellist
tegevust uuesti pea-tööle tagasi tulema. Võimlemistund teiste tundide vahele
panna,  kui  see  pole  ka  kogu tund,  ja  uskuda,  et  seeläbi  tuuakse  vaheldust
õpetusse, on täiesti vale. Terviklik iseloom, mida saavad seeläbi ennelõuna ja
pealelõunatunnid,  osutuvad  väga  arendavatena  inimese  arengu  jaoks."
Dornach 1921/22, 8.loeng.

Religioonitunni  koha  kohta  kooli  ajaplaanis  ütles  Rudolf  Steiner  juba  metoodilis-
didaktilises kursuses:

,,Kui te olete lastega ennelõunal ärikirju kirjutanud ja saate nad pealelõunal
tagasi  sellega,  mis  on nende alateadvuses  tekkinud ärikirjade läbi  ja  tahate
neile õpetada religioosseid mõisteid, siis on teil õnne, sest te olete siis loonud
selle  meeleolu,  mis  tahab  nüüd  oma  vastaspoolust.  "  Nr.  12,  Met.-did.,
12.loeng.

Tegelikult  ei  õnnestunud  religioonitundi  pealelõunale  panna,  kuna  tuli  arvestada
religioonikogudustest  saadetud  religiooniõpetajatega,  kes  jällegi  pidid  oma
tunniplaani  tegema kooskõlas teiste koolidega.

Sügisel  1922 määrati  kindlaks püüeldava normina tunniplaani jaoks järgnev:  Peale
põhitundi, mis kestis kella 10-ni või ülaklassides kahel päeval  nädalas kella 11-ni,
pidi järgnema kohe võõrkeeletund, kusjuures ülaastme klassides 9.st olid samal ajal
inglise ja kreeka keel.  Edasi pidi veel ennelõunal vahetult peale keeletundi olema
laulmine ja eurütmia. Seevastu religioon, võimlemine, käsitöö ja tööõpetus - viimane
ülaastme  klassidel  periooditi  -  tuli  panna  pealelõunale,  samuti  koor  ja  orkester.
28.10.22 kuni 5.12.22.

 Üksikasju,  nagu erinevate ainete nädalatundide arv,  põhitunni  perioodide tavaline
pikkus, jne. vaadeldakse vastavalt ainetele pühendatud peatükkides.
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Õppeplaan  õppeainete järgi

1.Emakeel (saksa keel)

Kõnelemine, kirjutamine, lugemine

Põhitund kõikides klassides, kuhu 1.-8. on ka liigendatud maalimine ja joonistamine. 

1.-3. klass 14 nädalat
4.-5. klass 12 nädalat põhitund
6.-8. klass 10 nädalat
9.-12.klass   6 nädalat

Enne kooliaastate järgi järjestatud päris õppeplaaninäpunäiteid on eespool veel
sellised Rudolf Steineri ütlused, mille tähendus ületab üksiku klassi piirid, kõrvale
jättes sellised asjad, mida käsitletakse teiste õppeainete juures, mis küll emakeeletundi
ulatuvad, aga kuuluvad siiski iseseisvasse alasse nagu maalimine, voolimine ja
joonistamine. Mis nendega seoses on, võib lugeja järgi vaadata peatükist ,,Maalimine,
voolimine ja joonistamine"         

Kõnelemisõpetus, jutustamine ja vastava asja järelejutustamine, siis mis on öeldud
kirjutamaõppimise kohta ja grammatika käsitlemise kohta, stiili- ja pildiõpetuse ning
kirjandi kirjutamise kohta, see olgu siin enne üksikute klasside kohta öeldut ära
toodud.

Jutustamis- ja lugemisaine
rahvakooli-klasside jaoks.

Pedagoogilise seminari 1.loengus ütles Rudolf Steiner peale lühikest selgitust
epohhiviisiliselt õpetatava põhitunni kohta:

„Sellele päris õpetusele järgneb see, mida saab teha jutustamise vormis. 1.kooliaastal
jutustame me peamiselt muinasjutte. 2.kooliaastal püüame esitada jutustavas vormis
loomade elu. Me läheme valmist üle tõe juurde, kuidas loomad teineteise suhtes
käituvad… ma arvan, oleks hea, kui te järele mõtlete, millel see peab põhinema, mida
te teatud määral jutustamistunnis peate lastes arendama… Te peate mingi aine
omandama jutustamistundide jaoks, mida te kogu kooliaja jooksul 7.-14.aastastele
lastele vabas jutustavas vormis edasi annate. Siis on vajalik, et esimeste kooliaastate
jaoks oleks kasutada teatud muinasjuttude varamu. Siis peate te järgneval ajal sellega
tegelema, et esitate lugusid loomariigist seoses valmiga, siis piiblilood, võttes teda
üldise ajaloona, väljaspool religioonitundi, siis stseenid  vanaajast, stseenid keskajast
ja uuemast ajast. Siis peaksite te olema võimelised jutustama rahvahõimudest, kes on
rohkem loodusega eotud, rahvahõimude laadist. Siis rahvahõimude vastastikud suhted
(siin peaks küll tähendama: rahvad): hindud, hiinlased, ameeriklased, mis on nende
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omapärad, s.t. rahvaste tundmine. See on väga suur vajadus tänapäeva ajaepohhist
lähtudes."  Seminar, 1.tund.

Siis on kirjas alguses õpetajate jaoks paljundatud tekstis:

„Kokkuvõetult tuleneb järgnev ülevaade:
1) Teatud muinasjuttude vara
2) Lood loomariigist seoses valmiga,
3) Piiblilood üldise ajaloo osana
4) Stseenid vanaajast
5) Stseenid keskajast
6) Stseenid uusajast
7) Jutustused rahvahõimudest
8) Rahvaste tundmaõppimine."

Selline kooslus seisis tookord tahvlil, niipalju kui ma mäletan. Heydebrandi
õppeplaani seda aga üle ei võetud, seega pole see paljudele õpetajatele tuntud ja võis
tekkida arvamus, et jutustamisainete nimekiri on ainult üleslugemine ilma kindla
seoseta klassidega.

Mulle paistab see kindel, et kaheksa täpselt antud teema reastatus on seoses tol ajal
kaheksa olemasoleva klassiga. Sissejuhatav lause näitab selgelt Rudolf Steineri stiili.
Kui olulisena Rudolf Steiner seda jutustamisainet ise võttis ja ka tahtis võtmist, seda
on näha sellest, et ta mitte seminaril esimesel kokkutulekul sellega lõpetas, vaid ka
alustas õppeplaani-loenguid viitega vajalikkusele, leida sobivaid materjale
ettejutustamise ja järelejutustamise jaoks:

,,Vaadake, kõigepealt on meie jaoks tähtis, kui lapsed meile esimesse klassi tulevad,
et me leiame sobiva materjali ettejutustamiseks ja järelejutustamiseks. Selle
muinasjuttude, saagade, aga välise realistliku tegelikkuse ettejutustamisel ja järele
jutustada laskmisel arendame me tegelikku kõnelemist. Me loome ülemineku
murdekeelest ümbritseva kõnekeeleni. Sellega, et me jälgime lapse õiget rääkimist,
paneme me aluse ka õigele kirjutamisele." Õppeplaani loengud, 1.loeng

Baseli kursusel 1920, 5.-s loengus rääkis Rudolf Steiner tungivalt jutustamisaine
suulisest taasesitamisest - miks peab jutustama ja mitte lugema:

,,Kui vaid kordki tutvutaks sellega, väga austatud siinviibijad, missugune tohutu
erinevus on selles, kas muinasjuttu loetakse või kujundatakse selline muinasjutt alles
välja!  Ma palun, lugege veel nii palju muinasjutte ja jutustage loetud muinasjutte oma
lastele. Nad ei mõju nii, kui te ka palju halvemaid muinasjutte ise välja kujundate ja
neid lastele esitate, - ja nimelt seepärast, et kujundamise protsess teis - see on nimelt
see, mida ma mõtlen elava all - mõjub lapses edasi, kuna see on tõesti  lapsele üle
kandunud. Need on lapsega ümberkäimise imponderabiilid ." Basel 1920, 5.loeng

Ei ole vastuvaidlematult selge, kuidas Rudolf Steiner mõtles ülal antud jutustamisaine
liigendamist põhitundi, mulle paistab see nii mõeldud, et ta tahtis jutustamisajaga luua
kunstilist provintsi koolielus, kus lastele pakutakse haridusväärtusi ja eelkõige
kunstilist ilma õppimapidamise raskuseta, puhtalt haridusväärtusi, et maailma tundma
õppida ja et sellest rõõmu tunda.
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See ei välista ka teist, et selle materjali abil, mis antakse mälule vabalt, kui on ärganud
lapses vajadus mõistmise jaoks, tehakse nii mõndagi talle selgeks ja nii unelevalt
vastuvõetu tuuakse ärkvele.

 Kõnelemine ja grammatika

Peaaegu ammendamatuid Rudolf Steineri ütlusi keelest ja keele õppimisest alustan
viitega hoopis teisele asjale, mis on aga ometi rääkimisega seotud, lapseliku
joonistamisega. Baseli õpetajate kursusel, mida just mainiti, kõneles ta sellest
joonistamisest ja ütles:

,,Vaatan ma nüüd ühe lapse primitiivseid ja skemaatilisi joonistusi, siis leian ma
igaühes lapse arusaama ja lapseliku primitiivse end organites tundmise kokkuvoolu.
Selle lapseliku joonistuse igat üksikut joont saab eristada: siin proovib laps midagi
paberile panna, mis pärineb silmast; siin proovib ta midagi joonistada, mis on aga
pärit paljalt seesmisest tundmisest."

Ja siis läheb ta üle keeleõpetuse juurde ja näitab, kuidas see loob vastukaalu ja nimelt
koos arvutusõpetusega joonistuslikus ja muusikalises õpetuses äratatud jõudude vastu:

,,See on nimelt nii: kui aastatel, kus see on tähtis, 6., 7.-nda ja 9.aasta vahel ei
arendata seesmist organitunnet, siis lokkab otsekohe intellekt, see on põhimõtteliselt
intellektuaalse inimliku elu ja ka sotsiaalse elu vaenlane, kusjuures ma ei taha
hoopiski rääkida inimkonna rumalamaks muutumise pärast. Aga oluline on, et me
tunneks ära intellekti parasiitliku loomuse, et me teda nii ära tunneks, me näeks teda
ainult siis täiuslikuna, kui ta tuleneb kogu inimesest ja ei esine ühekülgselt. Aga ainult
siis saab selles suunas midagi saavutada, kui kunstilist joonistamis- ja muusikatundi…
toetatakse samal ajal õpetuse teiste aladega, eelkõige keele- ja ka arvutustunniga. 
Keeleõpetus - vaadake: esmalt peab tundma õppima keeleõpetuse kogu mõtet. Ma
pean ütlema, õieti avanes mulle keeleõpetuse mõte siis, kui mul oli võimalus jälgida,
mis toimub, kui dialekti kõnelevad lapsed istuvad koolis kokku dialekti mitterääkivate
lastega. Just dialekti rääkivate laste jälgimine on ju eriti tähtis ja ka huvitav. Dialektil,
igal dialektil on nimelt teatud omapära.  See pärineb veel sellest, mida ma tahaks
nimetada inimese seesmiseks tundmiseks, täpselt samamoodi, nagu on olemas
seesmine organi-tundmine, mis on aga meie tänapäeva intellektualismi ajal väga
tagasi läinud, selline seesmine elamus, mis ometi surub õigupoolest kogu inimese
keelde sisse. Aga meie abstraktseks muutunud niinimetatud haritud kõnekeeles… pole
enam õiget seost seesmise elamuse ja selle vahel, mis väljendub häälikus ja häälikute
järgnevuses."

Peale märkust keeltes elava loogika kohta öeldakse edasi:

,,Teadud primitiivsete keelte puhul on keeles omapärane seesmine loogika, mis
muutub siis palju abstraktsemaks, lihtsamaks, mida rohkem keel tsiviliseeritumaks
saab. Ja nõnda on ka dialektis tõesti rohkem seesmist loogikat kui haritud kõnekeeles,
ja võib väga, väga palju saavutada, kui töötatakse, ütleme, külakoolis täiesti dialektist
lähtudes. - Siis peab loomulikult dialektiga alustama, siis peaks lastega dialekti
rääkima, siis peaks proovima seda teadvusse tuua, mis juba alateadlikult keeles on ja
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see on õieti grammatika. - Grammatikat peaks õpetatama nii elavalt, et eeldatakse, et
see on juba olemas,  kui laps kõneleb… Lapsel lastakse lauseid öelda, mis on täiesti
temas, mille seesmist seost ja seesmist plastikat laps tunneb. Ja siis alustatakse lapse
tähelepanu juhtimisega sellele, kuidas sellest teadlikuks saada, mis muidu toimub
ebateadlikult jne...  Jah, võib eeldada, et õieti kogu grammatika on juba
inimorganismis sees. Kui võetakse seda eeldust tõsiselt, siis jõutakse selleni, et
öeldakse: kui sa õigel ajal tood elaval viisil välja ,,teadliku" grammatika, grammatika
ebateadlikust harjutamisest, töötad sa lihtsalt lapse mina-teadvuse loomise kallal. Ja
selle tunnetusega kehas - ma tahan öelda - peab kuni üheksanda eluaastani, kus mina-
teadvus tavaliselt õieti ärkab, kõik orienteerima… Siis jõuab laps oma arengu
rubikonini 9.aastal normaalsel kohasel viisil, siis tõstetakse ebateadlik õigel viisil üles
teadlikuks. Siis töötatakse jõududega lapses, mis areneda tahavad, mitte jõududega,
mis lapsesse alles väljastpoolt sisse tuuakse. Ja sellisel viisil keeleõpetusega tegeleda,
selle najal, mida laps juba väljendada oskab, ja keeleõpetuse toetamisel elava
suhtlemise kaudu, mida tekitatakse  haritud kõnekeelt   rääkivate laste ja dialekti
rääkivate laste vahel, kusjuures lastakse ühte teise kõrval hinnata tundepäraselt, mitte
abstraktsel moel, tundepäraselt üks sõna, lause, dialektis lause, üle kanda teise, selline
keeleõpetus laseb mõnel, kui seda on poolteist tundi õpetatud, korralikult higistada."
Basel 1920, 6.loeng 

Kuigi siin on püütud esitada kõige olulisemat sellest selgitusest keeleõpetuse kohta
dialekti-klassides ja sega-klassides, siiski soovitagem lugejale mitte piirduda selle
lõiguga, vaid Baseli kursus ise ette võtta.

Sama kursuse 9.loengus räägib Rudolf Steiner veel kord põhjalikult keeleõpetusest ja
tema tähendusest inimese äratamiseks maisest  ümbrusilmast:

,,Grammatika õppimise ja õpetamisega tuleb meil taotleda tendentsi, arendada lapse
ärkamist, teadlikuks saamist - niisiis seesmisi jõude, mis võivad areneda just
9.eluaasta ümber -, selles mõttes nagu ma olen kirjeldanud. Me peame keeleõpetuse
elemente selleks kasutama, et pidevalt last edasi üles äratada. Seda me saame
paremini, kui me kasutame iga võimalust, mis avaneb, kui saame dialektist lähtudes
mõjuda. - Siis kui laps juba algusest peale, enne 7. eluaastat on õppinud haritud
kõnekeelt või niinimetatud kirjakeelt, siis pääseme me erakordselt raskesti ligi sellele
ebateadlikule inimeses, mis on siis juba teatud mõttes surnud, sellele ebateadlikule,
millel on täiesti loomulik suhe keele loogilise kujundamisega, nii et me peame õieti
alati, kui meil on klassis dialekti rääkivad lapsed ja need, kes dialekti ei räägi,
grammatika-õpetuse siduma sellega, mida meile annavad dialekti rääkivad lapsed."

ja mõned leheküljed edasi:

,,Ja kuna dialektikeel on seesmises seoses selle alateadlikuga, siis saame me
dialektikeelest tõesti  grammatika ja lauseõpetuse välja tuua, kui me töötame selle
kallal, mis elab inimolevuses endas. Kui meil on aga vaja töötada lastega, kes
räägivad algusest peale haritud kõnekeelt või  niinimetatud kirjakeelt, siis me peame
ka võimalikult vähe sellega arvestama, et intellekt arendab välja ühtlaadi grammatika
juhtnöörina ja juhindutakse selle juhtnööri järgi, kui kirjutatakse daativ, akusatiiv jne.,
nii et lastakse ühes teatud kohas punkt panna jne., vaid siin peab midagi muud
toimuma: Kui meil tuleb lapsi õpetada, kes algusest peale räägivad dialektivabalt, siis
me peame grammatikaõpetuse eelkõige kunstiliselt korraldama, siis me peame
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stiilitundele apelleerima. Keeleinstinkt  võetakse kooli kaasa. Stiilitunne keele jaoks,
selle peame me võimalikult just 9.eluaastani lapses välja arendama. Seda ei saa me
aga teisiti, kui sellega, et me töötame kunstiliselt selle stiilitunde väljaarendamise
poole. Me saame sellega nii hakkama - võib-olla taunivad seda mõned sel ajal, kui
kogu autoriteet tahab kaduda - et me kasutame just seda, mis on lapses loomulik tung,
järgida autoriteeti, et me seda jälgime, võimalikult laused ja kõik, mida me üldse
lapseni viime, kujundame kunstiliselt, kujundame kunstiliselt nii, et me kutsume tõesti
lapses esile tunde sellest kunstilisest kujundamisest. Me võime seda siis, kui me
oleme lapsele teadvustanud, mis erinevus on väitelause, küsimuslause ja tundelause
vahel, ja kui me seejärel laseme rääkida nii, et  tundelauset öeldakse teise rõhutusega
kui väitelauset; kui me pöörame lapse tähelepanu sellele, kuidas väitelauset öeldakse
neutraalselt, ükskõikselt, tundelauset öeldakse teatud tundenüansiga, kui me töötame
kunstilise elemendiga keeles ja alles siis keele kunstilisest elemendist arendame välja
grammatika ja süntaksi. 
Kui me seda, mida meile lapsed dialektis toovad, ühest küljest kasutame ja samas
arendame inimese loomuses instinkti keele jaoks, ja kui me teisest küljest kasutame
dialektivaba keelt, et äratada seesmist stiilitunnet, siis saavutame me seda, mis just
keeletunnis peab saavutama." Basel 1920, 9.loeng

Sama kursuse 11.loengus täiendatakse nõudmist grammatika-õpetuse kunstiliseks
käsitlemiseks oluliselt. Me loeme sealt:

,,Vaadake, mis on meloodia, teavad kõik inimesed; mis on lause, teavad nad samuti.
Et aga lause, mis koosneb alusest, öeldisest, sihitisest, on tõelisuses alateadlikult
meloodia, seda teavad vähesed inimesed. Täpselt nii, nagu võib ette kujutada, et see,
mida elatakse läbi magamisel tunnete tõusude ja langustena, tundekurvidena, tõuseb
teadvusesse, rüütatuna pilti, nii elame me läbi oma olevuse sügavuses lauset
muusikalisena. Ja kohandades end välisilmaga, rüütame me muusikalisena aistitu
plastilise pildiga: ,,Laps kirjutab ülesannet", alus, öeldis, sihitis. Inimese seesmuses
tuntakse kolmkõla. Seda kolmkõla kasutatakse, sellega et esimest tooni teatud määral
projitseeritakse lapsele, teist tooni projitseeritakse kirjutamisele, kolmandat tooni
ülesandele jne." Basel 1920, 11.loeng

Ka selle kursuse 12.loengus leidub oluline viide keeleõpetuse kohta: võiks ka öelda:
kõnelemise hügieeni kohta:

,,Just lapseeas on õigesti hingeliselt käsitletu mõju kehalisele tohutu tähtsusega. Ja  nii
on tohutu tähtsusega, et ikka jälle proovitakse hoolitseda selle eest, et laps õpiks
rääkima selgelt, täiskõlaliselt ja eelkõige - nagu ma olen nimetanud - puhtalt, et ta
õpib lauseid täielikult, silpe täielikult, lõpetatult välja ütlema. Sest inimese puhul
sõltub õige hingamine õigest, asjakohasest rääkimisest ja seega sõltub kaudselt
inimese rinnaorganite õige väljaarenemine  õigest kõnelemisest. Peaks kord praegu
nõnda möllavate rinnahaiguste statistika ka sellest vaatepunktist üles võtma. Peaks
küsima: kuivõrd on süü rinnatuberkuloosi puhul see, et koolis peetakse liiga vähe
silmas asjakohast täissilbilist rääkimist, et rääkimise ajal laps tõesti täielikult hingab -
ja seejuures ei tohi rääkimine hingamisest lähtuda, vaid hingamine peab rääkimisest
lähtuma. Peab õigesti rääkima. Peab arendama tunnet õige rääkimise jaoks, silpide ja
sõnade pikkuste ja lühiduste jaoks. Siis seab hingamine end selle järgi. Uskuda, et
hingamist peab treenima, et jõuda õige rääkimiseni, on rumalus. Hingamine, õige
hingamine peab olema õigesti tuntud rääkimise tulemus." Basel 1920, 12.loeng
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Varsti peale seda, 12.juunil 1920, ütles Rudolf Steiner ühe küsimuse peale, kuidas ta
ise käsitleks perfekti:

,,Siin räägiks ma lastega läbi parallelismi (vastavuse) möödunu ja täiusliku vahel. Mis
on perfektne inimene, perfektne laud? Need seosed selle, mis on täiuslik, valmis ja
perfekti (täismineviku) vahel. Siis ma süveneks imperfekti (lihtminevikku), kus
ollakse veel  täiustumises. Kui mul oleks täna aega, teeksin ma lastele lugemistüki
perfektis. - Muidugi ei saa igat lauset tõlkida.  See tooks elu sisse."

Siis öeldakse teises kohas - ja sellest õpitakse Rudolf Steinerit tõesti pedagoogina
tundma:

,,Ka eurütmia toob ka elu pea harimisse. Ma teeksin paljut ridade vahel. Ma olen täna
juba öelnud: ma võin seda mõista, et siin võib öelda, et meelsasti ei kalduta kõrvale. -
See on midagi, mida peab vaatlema ideaalina, alati selliseid asju tuua. Näiteks, mul oli
täna selline tahtmine, ma tahtsin teie lapsi kostida ,,hurtig toch"-iga, see tähendab
hollandi keeles kiirrong; seeläbi avardatakse mõtteid. Ma mõtlen nii,  ,,ridade vahel"
lastega midagi teha, siis ei ole see enam nii."

Just enne perfekti vaatlust oli räägitud laste andekuse erinevusest:

,,Eks ole, peas andekad lapsed teevad häid kirjandeid, kehas andekad on eurütmias
head. Peaks proovima seda vestluse läbi tasakaalustada. Kui te lastega vestlete, siis
see juhitakse peast eemale, kui te räägite ja süvendate midagi, mis on võetud välisest
elust."  12.6.1920.

Selle juurde tuli Rudolf Steiner niisiis peale perfekti vaatlust uuesti…

Ka Dornachi pedagoogilises kursuses 1921/22 leidub 12.loengus lahendatav koht
grammatika-õpetuse kohta:

,,Meie ajal valitseb palju fanaatilisust. Ja nii võib seda, mis on ühest küljest täiesti
õige, leida välja arendatuna fanatismi aetud ühekülgsusena. Nii toimub näiteks
keelelise suhtes. Emakeelt õpib laps esmalt ikka loomulikult ilma igasuguse
grammatikata, ja loomulikult peab ta seda nii õppima; ka kui laps jõuab kooli-ikka ja
talle õpetatakse võõraid keeli, peab see toimuma täiesti ilma grammatikata, teatud
määral emakeele õppimise küpsemas järelpildis. 
Aga kui jõuab kätte mainitud elu pöördepunkt 9. ja 10.eluaasta vahel, siis on see
inimese elust enesest vajalik, et lapsele õpetatakse natuke mittepedantsetest
grammatilistest tunnetustest lapse õige arengu pärast, sest laps peab selles vanuses
leidma ülemineku mina-avanemisele. Kõike peab õppima teadlikumalt kui varem.
Seega peaks keelde, mida ta juba oskab, mida ta räägib, käsitseb, paljalt
tundelaadsesse keelelisse elementi sisse tooma mõttelise elemendi mitte pedantse,
vaid ergutavalt harjutatud reeglite tunnetamise läbi.  Lapsel peab juba midagi
grammatilist olema nii, et ta üheksanda ja kümnenda eluaasta vahel, kui see tähtis
elupöördepunkt käes on, ei ütle: kuidas ma pean seda ütlema, kuidas ma pean seda
ütlema?, ilma et tal oleks mingit loogilist toetuspunkti, sest peab olema selgus: keel
kannab endas kahte elementi, mis alati mõjuvad teineteisesse, mõtteelement ja
tundelaadne element…"
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Peale vahevaatlust keeleelementide koosmõjust öeldakse edasi:

,,Aga see tundelaadne ja mõttelaadne element keeles, need segunevad kõikjal,
tänapäeva keeltes on ju koguni palju ära halvatud, aga varasemal keelte
kujunemisepohhil oli kõikjal tegev, loov element, ja nii on tulnud tundelaadne
mõttelaadsesse. 
Nüüd on lapsel enne 9.eluaastat keelde täiesti tundelaadne suhe. Aga tema iseteadvus
ei saaks areneda, kui me ei tooks sisse mõttelaadset elementi. Seepärast on see nii
vajalik, et antaks lapsele mõttelaadne element arukalt õpetatud grammatiliste reeglite
kõrvaltee kaudu, eelkõige emakeeles, siis aga ka võib-olla võõrkeeles, kusjuures
reeglid järgnevad rääkimaõppimisele. 
Seejuures tuleb silmas pidada järgmist: laps peab saama 9. ja 10.eluaasta vahel tunde,
et on tunginud natuke keele mõistmisesse sel viisil nagu ma just ütlesin. Nii võib
lapsele õpetada õiget grammatilist tunnet keele suhtes. 12.eluaasta paiku - ja seda
peame tähele panema - peab lapses arendama tunnet keele ilu jaoks, esteetilist tunnet
keele jaoks, ja 12.eluaasta paiku peab ka püüdma mõistlikus mõttes nii rääkida, mida
võiks nimetada ,,ilusalt rääkimine". Sealt alates kuni suguküpsuseni peaks laps alles
seda arendama, mis kuulub keele käsitsemise juurde, et kedagi veenda, keele
dialektilist elementi. Selle elemendi juurde peaks laps viidama alles koolivanuse
lõpul, nii et võiks öelda: see, mis meile keeles peab üha enam avanema, on kõigepealt
tunne elus endas asuva keele õigsuse jaoks, tunne keele ilu jaoks, siis tunne võimu
jaoks, mida omatakse elus keele läbi. - Nii tuleb see korraldada, mis kuulub
keeleõpetuse juurde. 
On palju tähtsam, et õpetatav, kasvatav selliste asjadega kohaneb, kui et ta saab kätte
mingi valmis õppeplaani eesmärkidega. Ta käsitleb sel viisil erinevates elulõikudes
õigeid asju.  Ta laseb kunsti ja kunstilise käsitlusega 9. ja 10.aastani kujundava juurde,
milles veel inimene ise osaline on, lisaks astuda kirjeldaval." Dornach 1921/22.

Kahe Stuttgardi loengu 1922 teises loengus annab Rudolf Steiner juhenduse
lauseehitust piltlikult käsitada ja lasta lastel sellist lause kujundamist ise harjutada. 

,,Keeltes näiteks pole raske asju piltlikustada, kui üldse pannakse rõhku sellele, et
keele kujundlikkust tunnis silmas pidada, nii et tegelikult ei tohiks ühtki võimalust
maha magada, et juba 10-, 11-, 12-aastastega vaadata, kuidas laused liigenduvad,
ütleme näiteks kolmeliikmeline põimlause minupärast pealausest, relatiivlausest,
tingimuslausest. Eks ole, grammatiline seal sees pole ju põhiline, me peame teda
ainult vahendina käsitama, et jõuda pildini. Aga me ei tohi maha magada, et anda
lapsele koguni ruumilist-näitlikku ettekujutust pealausest ja relatiivlausest. Seda võib
saavutada loomulikult kõige erinevamatel viisidel. Pealause võib olla suur ring,
relatiivlause väike ring, võib-olla ekstsentriliselt  - ilma palju teoretiseerimata - nii et
jäädakse pilti ja tingimuslause, kui-lause näitlikustatakse nii,  et midagi, ütleme kiired
lähevad vastu ringi tingitud faktoritena… On tõesti vajalik, et peale oma
õppematerjali head ettevalmistust tullakse ikka ja jälle nende asjade juurde tagasi, ja
peaks juba 10-, 11-, 12-aastaste laste puhul sisenema, tahan öelda, kujundlikku
moraalsesse-iseloomulikku stiili. Mitte et seal peaks juba stiiliõpetus olema, vaid asja
peab enam mõistma seesmisest intuitiivsest lähtudes.  Siin võib jõuda väga kaugele.
Võib näiteks mõnda lugemistükki, mis on hoolikalt ette valmistatud,
temperamentidele käsitleda. Võib rääkida - mitte sisu poolest, vaid stiililiselt:
melanhoolsest stiilist, koleerilisest stiilist; niisiis ma palun üldse mitte vaadata sisu,
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isegi poeetilist sisu mitte; ma mõtlen lauseehitust. Pole vaja asju tükkhaaval lahata,
seda peaks just vältima, aga pildiks muutmine, sellega peaks  tegelema, kui ma ütlen:
moraalsesse-iseloomulikku. Küllap leitakse võimalus 10-, 11-, 12-, 13-aastastele
lastele ergutavalt mõjuda, kui pannakse end ohjesse, et vajalikku stuudiumit teha."
Stuttgart 1922, 2.loeng

9.detsembril 1922 ütles üks õpetaja, et võib jõuda erinevate tõelisusastmete elamusele,
kui saaks üles ehitada verbile ja jõuab väga tugevalt keelde sisse. Selle peale vastas
Rudolf Steiner:

,,On päris õige lähtuda verbist. - Eessõna on väga elav. - Lähtumine nimisõnast pole
õige meetod. Selle üle tahame me veel arutada." 9.12.22.

Ilmselt tahtis ta veel selle kohta öelda. Aga seda enam ei toimunud. 

Koolihügieeniliste küsimuste seas, mida Rudolf Steiner käsitles konverentsil
6.veebruaril 1923, puudutati ka grammatika-õpetust:

,,Nüüd on ju olemas võimalus nende asjade (koolihügieenilised abinõud) vastu
patustada. Te võite näiteks lapse kogu tervisliku seisundi vastu patustada, kui te
tegelete üks tund sellega, mida nimetatakse tavaliselt grammatikaks. Pruugib ainult
lastel tegeleda kõige selle eristamisega, mida nimetatakse aluseks, öeldiseks, kindel
kõneviis, kaudne kõneviis jne., kõigi nende asjadega, mis neid ainult poolenisti
huvitab, siis pannakse laps olukorda, et sel ajal, kui ta peab eristama, kas midagi on
indikatiiv või konjunktiiv, et tema kogu hommikusöök läheb hingest mõjutatuna
keema ja nii kultiveeritakse selleks ajaks, mis asub võib-olla 15 kuni 20 aastat hiljem,
üks  korralik maorike või soolehaigus jne. Soolestikuhaigused tulevad väga tihti
grammatikaõpetusest. See on juba midagi, mis on väga tähtis, ja tõesti, kogu
meeleolu, mis õpetaja kooli kannab, on loendamatute peente ühenduste kaudu nii, et
see kandub üle lastele." 6.2.23.

Ja mõned leheküljed edasi võib leida samal konverentsil öeldud sõnad
grammatikaõpetuse kohta:

,,Enamusel, kes siin keeleõpetust annavad, on spetsiifiline keele-õppetund parem, kui
nende grammatika-õpetus. Ma arvan, et eelkõige on põhipuudus selles, et õpetajad ei
oska ise grammatikat. Ärge pange mulle pahaks: te võiksite konverentsi selleks
kasutada, et ise midagi grammatikast õppida. Viis, kuidas kasutatakse grammatilist
terminoloogiat, mulle tundub see õudne. Mina lööks lärmi, kuna ma ei teaks, miks
neid asju mulle pähe pannakse. Asi on selles, et ei ole kasutatud piisavalt aega selleks,
et õpetajad ise omandaksid mõistliku grammatilise oskuse. Siis mõjub see õpilastele
ergutavalt. Grammatiline õpetus on midagi hirmsat… Kogu jama, mis seisab
raamatutes, peaks ära põletama. Sinna peab elav sisse tulema… õpilased ei saa tunnet
sellest, mis on perfekt, mis on preesens, samas kui nad peavad selle tunde saama.
Õpetajas peab elama keelegeenius. See on saksa keeles (emakeeles) täpselt
samamoodi. Seal piinatakse samuti hirmsasti läbitöötamata terminoloogiaga." 6.2.23.

1924.aasta suvel peetud Torquay kursuses leidub väga ilus, lühidalt kokkuvõetud
esitus keele olemusest ja keeleõpetuse erinevatest külgedest, kokkuvõte paljust, mida
üksikasjana on ühel või teisel moel erinevates kohtades öeldud. See on 6.loengu
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tõlkimise tõttu tehtud teises lõikes ja selle aarde peaks iga keeleõpetaja läbi töötama.
Üksikuid osi sealt välja võtta paistab võimatu.

Selle peatüki lõpuks, mis pidi kokku võtma Rudolf Steineri ütlused emakeele kohta,
kuivõrd need pole seotud kindla vanuseastmega, olgu siinkohal ära toodud paremaks
ülevaateks grammatilised astmed, nii nagu neid Rudolf Steiner formuleeris
õppeplaani-loengutes 1.-7.klassi jaoks.:

1. klass
,,Mitte palju seda puudutada."

2. klass.
,,Lapsele selgitada mõisted sellest, mis on nimisõna ja mis on tegu- või ajasõna…
Kõnelus lausete ehitusest."

3. klass:
,,Teadlik tunne… pikkade, lühikeste, venitatud jne. häälikute jaoks."…
„Keeleartikulatsiooni ja üleüldse keele-konfiguratsiooni tundmine"   …,,Sõnaliigid ja
lauseliikmed." …,,Lause ülesehitus, lausemärgid."

4. klass:
,,Selge ettekujutus aegadest, sellest, mis väljendub verbi muundumisvormide kaudu"
… ,,Eessõnade seos sellega, mille ees nad on"… ,,Keel plastiliselt liigendada."

5. klass:
,,Tegeva ja passiivse verbivormi erinevus"… ,,Otsene kõne"… ,,Omaenese arvamuse
ja teise arvamuse edasiandmise erinevus"…,,Lausemärkide täiustamine."

6.klass:
,,Tunne konjunktiivse jaoks"…,,Tugev tunne keele seesmisest plastikast."

7.klass:
,,Soovimise, imestamise ja väljendusvormide plastiline haaramine."

Peale seda, mis pidi väljendama seda, kuidas õpetaja peab keeleõpetust teostama, olgu
veel viidatud ühele kohale Konverentsides, kus Rudolf Steiner kriitiliselt selgitab,
kuidas ei peaks tegema. See koht on liiga pikk selleks, et seda siin ära tuua, aga seda
peaks ometi iga õpetaja tudeerima. 6.2.23.

Kirjutamine ja lugemine.

Metoodilis-didaktilise kursuse 10.loengus ütles Rudolf Steiner kirjutama õppimise
kohta:

,,Sellal kui inimene omandab kirjutamist, omandab ta ju midagi väga maailmavõõrast.
Aga kui  me maailmavormid seome kirjavormidega, näiteks F=forell jne., siis me
juhime inimese  vähemalt maailma tagasi ja see on väga, väga tähtis, et me inimest
maailmast ära ei rebi."  Met.-did., 10.loeng
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Kirjutama õppimist on Rudolf Steiner peaaegu oma igas pedagoogilises
loengukursuses käsitlenud. Ta pööras sellele vastutusrikkale kasvatusülesandele
niipalju tähelepanu, et ta iga kord, millal ja kus ta seda ka käsitles, tõi välja uusi
olulisi külgi.

1919.aasta metoodilis-didaktilise kursuse 1.loengus visandas ta esimest korda
kirjutama õppimise uut viisi.

Seminarikõneluste 2. ja 4.tunnis on juttu vabade vormide joonistamisest, mis peab
eelnema kirjutama õppimisele.

Metoodilis-didaktilise kursuse 4.loengus on pandud koolialustajate esimese õppetunni
algusesse lihtsamaid joonistamisharjutusi.

Siis järgneb sama kursuse 5.loengus põhiteemana põhjalik elementaarse
kirjutamisõpetuse käsitlemine. Siin loeme esimeselt leheküljelt:

,,Me rääkisime eile sellest, mismoodi peaks kujunema esimene koolitund.
Loomulikult ei saa ma iseloomustada iga edasist sammu, kuid tahaksin Teile siiski
õpetuse käigu kohta olulist esitada, et Te saaksite seda praktikas kasutada.
Nagu te nägite, asetasime me pearõhu sellele, et laps saaks kõigepealt teadlikuks, miks
ta õieti kooli tuleb, edasi tuleks üle minna sellele, et laps saaks teadlikuks oma käte
olemasolust. Pärast seda, kui oleme talle seda teadvustanud, tuleks alustada teatud
joonistamise ja ka teatava üleminekuga millegi maalimisele. sellega saab arendada
ilusa ja vähem ilusa aistimist. Me nägime, et seda seal kujunevat võib märgata ka
kuulamisel ja et sellega liituvad muusikas kauni ja vähem kauni eristamise esimesed
elemendid."

Siin öeldakse selgelt, et kirjutamisõpetus võib alles siis alata, kui elementaarsed
joonistamisharjutused on viinud teatud sihini, mida tunnistab sirgejooneliste ja
ümarate vormide joonistamise oskus. Samas loengus järgneb nüüd F-i näitel vahetult
põhjalik kirjutamisõpetuse kirjeldus, mis on ju kõikidele õpetajatele kättesaadav.

Sama kursuse 10.loengus on seal esitatud õppeplaani visandi raames veel kord
vaadeldud ka kirjutama õppimise teed. Kui kaugele peaks 1.klassi õpetaja kirjutamis-
ja lugemisõpetuses jõudma, seda on visandatud sama kursuse 13.loengus.

1920.aasta Baseli kursusel läheneb Rudolf Steiner kirjutamisõpetusele hoopis teisest
küljest. Ta arendab seal 5. ja 10.loengus selle õpetuse jaoks meetodi, mida ta nimetab
analüüsivaks, vastupidiselt tavalisele sünteetilisele meetodile, ja on hämmastav näha,
millise otsekohesusega ta muudab seejuures Stuttgardi  kursusel arendatud meetodi,
iga valet karistades, kes tahab end ainult sellega siduda. - Seda võib Baseli kursusest
järgi vaadata. 1920, 10.loeng

See vaatlus lõpeb järgnevate lausetega:

,,Kust on see tulnud, et meie ajal on inimestel - ma tahaks öelda - kalduvus
atomistikasse? - See on sellest, et meie ajastul arendatakse lastega vähe analüütilist
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tegevust. Kui arendataks lastega seda analüüsivat tegevust, mis lähtub terviklikust
sõnakujust ja analüüsitakse tähtedeks, siis kasutaks vastavalt laps oma tungi analüüsi
järele ja see ei jääks hiljem aatomistruktuuride väljamõtlemiseks. See on lihtsalt
analüüsimise tungi rahuldamatus, mis edendab meie materjalismi… Seepärast me
õpetame Waldorfkoolis nii, et me ei lähtu tähtedest ja ainult sünteesime, et me
lähtume lause tervikust, mille analüüsime sõnadeks, ja siis võtame jällegi sõnad ja
analüüsime need tähtedeks, tähtede jaoks on jällegi häälikud. Sel teel  jõuame me õige
süvenemiseni. Sest selle, mis on lause, sõna, selle toob laps kaasa. Lausete ja sõnade
analüüsimine aitab meil teadvust äratada." Basel 1920, 10.loeng

Nagu juba öeldud, on kirjutama õppimist käsitletud peaaegu igas pedagoogilises
kursuses: Dornachi jõulukursusel 1921/22 näidatakse, kuidas saab konsonanti - L -
liikumisest lähtudes lapsele lähedale tuua. Dornach 1921/22, 9.loeng

Suttgarti täienduskursusel 1921 vaadeldakse kirjutama õppimist protsessina, mis tuleb
võõrana sisse lapse vaimse-hingelis-kehalise olemuse loomulikku arengukäiku, mis
seda teed peab segama, kui seda temale mõttekalt ei sobitata. Stuttgart 1921, 8.loeng

Ka Oxfordi kursusel käsitletakse 3.loengus lühidalt kirjutama-õppimist.

Dornachi lihavõttekursusel 1923 on mõte, millest lähtudes hakatakse vaatlema:

,,Lapse peab nii kirjutamise ja lugemise juurde viima, et tema kujundusjõud, mis olid
kuni 7.eluaastani temas endas tegevad, mis nüüd vabanevad ja saavad väliseks
hingeliseks tegevuseks, et need kujundusjõud ennast rakendaks." Dornach 1923,
4.loeng

Ilkley kursusel arendatakse S-i käsitlemisega konsonant välja liikumisest. Ka
viidatakse seal vokaalide erilisele käsitlusviisile. 

Ka Stuttgardi kursusel 1924 räägitakse kirjutama õppimisest:

,,Vaadake, jutt on sellest, et me eelkõige säästame 6-, 7-aastaseid lapsi kirjavormi
õppimisest, nagu see tänapäeval on; jutt on sellest, et toome lapsele lähedale selle, mis
saab tulla lapsest endast, käte tegevusest, sõrmede tegevusest. Omaenese tegevusest
kutsutakse siis ellu tähed." Stuttgart 1924, 2.loeng

Berni kursusel 1924 rõhutati eriti ajalooliselt kujunenud tähevormide võõrapärasust
lapse hingele ja sellest tuletatakse kirjutama õppimise uus meetod. Bern 1924, 2.loeng

Arnheimi kursusel 1924 vaadeldakse kirjutama õppimist keelearengu seisukohast, mis
oma mõlemate teooriatega, auh-auh teooria ja pim-pam teooriaga on lähtepunktideks
nii vokaalide kui konsonantide algõpetusele.  Arnheim 1924, 3.loeng

Torquay kursusel 1924 käsitletakse kirjutama õppimist väga põhjalikult erinevatest
külgedest ja nii tehakse nagu kokkuvõte seni antud üksikutest käsitlustest. Torquay
1924, 2.loeng
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Võimalike toimimisviiside paljususe läbi tundku õpetaja viidet peamõtete juurde, mis
kõigis neis esitlustes elab. Siis näitab juba talle fantaasia, mis vastab tema ja tema
laste olemuslaadile. 

Interpunktsioon

3.juulil 1923 konstateeris Rudolf Steiner konverentsil, et ,,9b klassi lapsed ei tee
interpunktsiooni", ja andis väga õpetliku juhatuse interpunktsiooni käsitamise kohta
õppetunnis.  See pole aga ilmselt spetsiaalse juhatusena 9.klassile mõeldud; ta ütleb
sealjuures ju ka: ,, nüüd on 9.-s piisavalt aega, et te ometi alustaks."  Muidu pole
vanust, kelle kohta need ütlused kehtivad, sõnadest näha. Seepärast olgu see ära
toodud üldiste selgituste seas:

,,See on näiteks üks võimalus, et kui lähtutakse vanemast saksa keelevormist,
näidatakse kaasakiskuvalt, kuidas kirja, kirjanduse puht-ladinalikuks muutumise läbi,
ilmub alles relatiivlause. See annab alles aluse koma õppimisele. Jõutakse teistsuguse
koma interpunktsioonini, kui lastele kõigepealt õpetatakse, et nad peavad iga
relatiivlauset eraldama komaga. Relatiivlausest saab huvitavalt rääkida, kuna saksa
keel seda ei sisalda. Teda pole ka dialektis ja siis saab tagasi minna Nibelungide laulu
juurde. Ja võib rääkida sellest, kuidas relatiivlaused sisse tulevad ja seega esimesed
vajadused tuua keeleloogikat keelde sisse.  Sest alles kui relatiivlauset eraldatakse
komaga, siis jõutakse selleni, et üldse lastele täpsemalt selgitada lause mõistet. Siis
peavad nad õppima, et iga lause on eraldatud mingi interpunktsiooniga. Teised asjad
ei ole nii hirmus tähtsad. Siis minnakse üle keeles arenenud mõtlemise elementide
juurde ja jõutakse juba semikoolonini, mis tähendab suurt pööret. Punkte nad ju
panevad (9.klassis).
Nüüd on üheksandas piisavalt aega, et te ometi alustaksite. Seda peab oskama välja
töötada positiivse kõnekujunduse abil, kusjuures  süvenetakse natuke mõttesse. Seda
peab tegema eriti huvitavalt; ei tohi teha igavalt. Paljas grammatika on neile kõige
igavam.
Rääkimisel, dikteerimisel peab märgatavaks tegema, kuidas laused lõppevad ja
algavad. Seda peab tegema mitte nii, et dikteeritakse vahemärgid kaasa, vaid lapsed
saavad väga palju sellest, kui nad harjutavad interpunktsiooni õppima lause rõhu abil.
Interpunktsioonide dikteerimine on kahtlane asi. Ma ei dikteeriks interpunktsioone,
vaid laseks neid kuulata." 3.7.23.

Siis järgnevad selgitused lause kunstilise ehituse kohta, mida võib vastavast kohast
järgi vaadata ja mis lõpevad järgnevate sõnadega: 

,,Seda saab niimoodi teha, et kutsutakse esile teatud tunne 9.klassis suletud lause
jaoks." 3.7.23.

Sellega on niisiis öeldud, et 9.klassis peaks olema juba esile kutsutud kuni
interpunktsioonini minev mõistmine  lauseehituse jaoks. - Alustama peaks ju teisest
küljest kirjavahemärkidega kolmandast klassist ja vanemate klasside eesmärgid
pakuvad palju võimalusi tutvustada lapsi keele kujundamisega, et siis võiks
üheksandas klassis tõesti olla ,,esile kutsutud teatud tunne suletud lause jaoks".
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Stiili- ja pildiõpetus  -  meetrika ja poeetika

Selle kohta on Rudolf Steiner rääkinud Waldorfkooli raames kõigepealt 17.juunil
1921 10.klassi õppeplaani läbivõtmisel:

,,Nüüd oleks asi selles, et te nüüd alustate ja edasi jätkate natuke seostatud esitlust
sellest, mida nimetatakse meetrikaks ja poeetikaks. Selle põhjal, mida lapsed on
õppinud Jean Pauli najal, saab sellesse süvendada. Peab vältima tavalist pedantset
koolimeetodit, millest muidu kinni hoitakse. Niisiis peab elaval viisil, toetudes elavale
luulele käsitlema meetrikat ja poeetikat - mida tavaliselt nii nimetatakse - mõistlikusse
ümberpanduna."

Samal päeval ütles Rudolf Steiner küsimuse peale ühe raamatu kohta meetrika
õppimise kohta järgmist:

,,Iga asi on sama hea kui halb. Vaadake Göscheni ühte kõige halvimat meetodit, et teil
oleks mõistete järgnevus. Pole olemas head saksa meetrikat ja poeetikat. Bartsch,
Lachmann, Simrocki saksastatud Nibelungide laul; ta on püüdnud sellest kinni hoida.
Elemendid olen ma andud ühes loengus Dornachis: ,,Pulsilöögi ja hingamise vahel",
füsioloogiliselt põhjendatud, (Retsitatsiooni ja deklamatsiooni kunst - GA 281 -
Loeng13.10.1920 ja 6.4.1921.) Heksameetrit võib uurida, kui tsesuur juurde võetakse,
pulsilöögist ja hingamisest lähtudes. - Täna pole võimalik, et me arendaks meetrilist
teooriat." 17.6.21.

Kui oluliseks Rudolf Steiner pidas, et noored juhitaks õigel viisil keele kunstilise
kujundamise küsimuste juurde, seda on näha eriti selgesti tema seisukohavõtust
21.juunil 1923, peale kõnelust ühest distsipliinijuhtumist koolis:

,,Väga raske punkt nende laste jaoks on üleminekuaastad. Seal tullakse selle peale, et
midagi peab toimuma:
8. ja 9.klassi emakeele tunnis on liiga vähe tõukejõudu. See puudub nende laste
hingedes… Laste tähelepanu peaks huvitaval viisil juhtima lausete liigendatusele,
lausete stiilile. Kirjandiõpetuses peaks arendama stiilitunnet. See peaks algama juba
12.eluaastal. Ma olen vastavatele asjadele viidanud kursusel suguküpseks saavate laste
kohta. (Täienduskursus, Stuttgart 1921) Peaks rääkima pildiõpetusest, troobid,
metafoorid: See puudub lastel täiesti, niipalju kui ma märkasin. Me ei saa ka sellega
hakkama, et me interpunktsiooni sisse toome, kui nad ei ole mõistnud, mida on sõna
lauses väärt. Nende jaoks on tõesti emakeele õpetus stiili- ja kirjandiõpetuses nii, et
nad ei saa küpseks saada. 9.b ei tea veel tänagi, mis lause on… Neil puudub tunne
stiliseerimise jaoks. Emakeele õpetus pole veel täiesti see, mis ta olema peab, ja sellel
on tohutu tähendus laste arenguaastate jaoks. Nad on täpselt sama ebakindlad lausete
seesmise stiliseerimise suhtes, nagu nad on väliselt keele suhtes. Kui seda silmas ei
peeta, siis saavad nad seesmise defekti."  21.6.23.

Juba järgmisel konverentsil, mis toimus vaevalt kaks nädalat hiljem, tuli Rudolf
Steineril murest üheksanda klassi olukorra pärast uuesti jutuks keele kunstilise
käsitlemise küsimused. Siis ütles ta peale interpunktsiooni vaatlust, millega ta läks üle
kunstilisele:
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,,Oleks palju kenam, kui saaks natuke teistmoodi teha, oleks palju ilusam, kui saaks
nii ära jagada - vana saksa keele puhul saab nii teha, mitte ladina keele järgi
kujundatud uue keele puhul -, et kirjutatakse lause-lauselt ära, ühele reale üks lause.
Lause kunstilisest ehitusest võib ilma pedantseks muutumata huvitavalt lastega
rääkida.  Võib esile tuua tunde, mis lause on, et lauset kujundada on midagi
positiivset, sellega peaks ka tegelema. Peaks tegema selliseid asju, et näidatakse
näiteks Hermann Grimmi stiilis kujundatud, piltlikult vormitud lauset. Hermann
Grimm kirjutab ometi tõelisi lauseid! Selles, mida tavaliselt loetakse, loetakse mitte
lauseid, vaid paelusse. Laused kaovad üldse ära. Seda saab niimoodi teha, et
kutsutakse esile teatud tunne suletud lausest ja tema vahele paigutatud osast 9.klassis.
Midagi, mis võib väga aidata, on meil ka õppeplaanis, ühtlaadi poeetika. See puudub
täiesti, seda ei arvestata üldse. Ma märkan, et lapsed pole saanud tunnet, mis on
metafoor. Lapsed peavad teadma, mis on metafoor, metonüümia ja Synekdoche. See
on midagi imepärast, mis sealt võib välja tulla. See seisab õppeplaanis ja seda pole
kunagi tehtud. Troobiõpetus aitab selleks kaasa, et lapsed õpiksid lauset kujundama.
Kui nad pilti tulevad, siis oskavad nad ka lausekujundust. Seda selgitatakse näidetega;
näiteks öelda, mida see tähendab: Oo vesiroos, sa õitsev luik, oo luik, sa lendav roos.
Seeläbi, metafoorilise väljenduse läbi, saadakse terav tunne, kus lause avab kunstilise
laadi." 3.7.23.

Mida siin ,,õppeplaanist" räägitakse, on Rudolf Steineri suulised juhised, sel puhul
17.juunil 1921 10.klassi jaoks. Ja sellega on puudutatud sellist märkimisväärset asja,
et 17.juunil 1921 on meetrika ja poeetika määratud 10.klassi, aga 3.juulil 1923 on ta
määranud selle 9.klassile, ja aasta hiljem, 2.juunil 1924 andis Rudolf Steiner
õppeplaani uuemate keelte jaoks ja nõudis seejuures 8.klassi jaoks ,,võõrkeele
poeetika ja meetrika rudimendid", 11.klassis ,,natuke keele esteetikat". 

Põhjust sellele  kahekordsele meetrika ja poeetika õpetuse ettepoole tõstmisele saab
ainult selles otsida, nagu mulle paistab, et esimese 8.klassi ja ka veel järgnevate
õpilased, kes tulid ju ülekaalukas enamuses rahvakoolist, ei toonud kaasa üldse
eeldusi nende distsipliinide käsitamiseks, nii et konkreetses olukorras oli
iseenesestmõistetav, et meetrikat ja poeetikat neile alles 10.klassis anda. See tähendab
siis aga, et ,,normaalsete" waldorfõpilastega, s.t. sellistega, kes on waldorfkoolis
käinud väiksest peale, peaks meetrikat ja poeetikat käsitlema 8.klassis, kõigepealt
emakeeles ja siis võõrkeeltes, kusjuures 8.klassis peab vaatlema ,,rudimente", mida
siis 9.klassis peaks iseenesest mõistetavalt jätkama, et siis 10.klassis alustada ja
jätkata ,,natuke selle seostatud esitamist, mida nimetatakse meetrikaks ja poeetikaks."

Järgmisel konverentsil, 19.juunil 1924 tuli üks õpetaja nende ütluste juurde tagasi ja
küsis, kuidas sellest aru saada:

,,Meetrika käsitleb õpetust värsi ehitusest, õpetust stroofi ehitusest, poeetika
luulevormide laade, lüürika laadid, eepika laadid, dramaatika laadid. See on meetrika
ja poeetika. Siis minnakse üle troobi ja figuuriõpetusse; näidetega näidata, nii et
lapsed saavad palju näiteid metafooridest jne. - Keele esteetika seisneb selles, et
pööratakse laste tähelepanu sellele - lastel on ju siis küllalt suur keelevara: saksa keel,
prantsuse keel, inglise keel, neid saab kasutada alusena, et erinevaid keeli võrrelda -,
… pööratakse tähelepanu sellele, kas keel on rikas vokaalidest u ja o, on ta rikas
vokaalidest i ja e? - nii et proovitakse esile kutsuda tunnet, kuivõrd on keel
muusikaliselt rikkam, milles on palju o-d ja u-d, kui see, milles on e-d ja i-d palju.
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Proovitakse esile kutsuda tunnet sellest, kuidas keele esteetiline ilu väheneb, kui
puudub võimalus sõnade seesmiseks muundumiseks erinevates käänetes. Niisiis keele
ehitus tuleb esteetikas jutuks, kas ta on plastiline või lüüriline, kas tal on võimalus
rääkida väga keerulistes hüüdlausetes jne. See on juba erinev meetrikast ja poeetikast.
Esteetikaga algab tegelik keele ilu." 19.6.24.

Vahetult peale seda annab Rudolf Steiner lahenduse ühele mõistatusele, millest ta
mainis Ilkley loengutes 1923 suvel 11.loengus ja lisab märkuse prantsuse meetrika
kohta, mille võiks ka tuua peatükis võõrkeele õpetuse kohta, mis aga ka siinkohal võib
väärtuslik olla.

,,Prantsuse meetrika aluseks on, kui vähe seda ka tavaliselt usutakse, mõte
süstemaatiliseks jaotuseks, keeleliseks matemaatikaks. See on alateadlik. Prantsuse
meetrikas on kõik mõistuspäraselt ära loetud, nagu üldse prantsuse mõtlemises kõike
mõistuspäraselt ära loetakse. See on ainult looritatud seeläbi, et ta on retooriliselt
varjundatud. See on kuuldav mõistus, see on retoorika - tahab võib-olla öelda: see on
retoorikaks saanud." 19.6.24.

Samal päeval järgneb ühe küsimuse peale märkus troopide ja figuuride kohta:

,,Troobid ja figuurid vastavad imaginatiivsele, figuurid inspiratiivsele.  Seal on
kõigepalt täiesti ebapoeetiline, mis on suurem osa, 99 % poeesiast. Siis jääb 1 %.
Selle 1 %-ga peavad luuletajad, kui nad tahavad füüsilise plaani ületada… tavalise
proosakeele adekvaatsuse üle puistama üle asjade hõljuvat pildi- ja figuuride keelt.
Kuidas peaks väljendama: oo vesiroos, sa õitsev luik, oo luik, sa ujuv roos!  Mida
väljendatakse, hõljub nende kahe vahel. Mida see väljendab, ei saa proosas
väljendada. Nii on see ka figuuriga.  Aga ometi on ka olemas võimalus  väljendada
ülemeelelise adekvaatsust ilma pildi või figuurita, nagu see on mõnikord Goethel
õnnestunud. Siis ta ei vaja pilti. Siin on teil intuitiivne. Te olete vahetult asjas sees.
See on Goethe puhul nii, mõnikord ka Martin Greifi puhul, kus on tõesti realiseeritud
see, mida võiks nimetada objektiivseks lüürikaks. Ka Shakespeare on see mõnikord
oma dramaatikasse puistatud lüürikas kindlasti õnnestunud."  19.6.24.

Järgnevas lühikeses ülevaates on kokkuvõte, kuidas 8.klassist alates peaks meetrika ja
poeetika ja keele esteetika olema põhitunnis jaotatud:

8.klass:  emakeel (ja võõrkeeled) - ,,rudimendid". 2.6.24.
9.klass:  emakeel (kunstiõpetus käsitleb maali ja plastikat).
10.klass: emakeel - meetrika ja poeetika seostatud esitus. 17.6.21.
10.klass: kunstiõpetus - keele esteetika. 21.6.22. kui ka 19.6.24.

Kirjandiõpetus -- põhimõtted.

Kirjandiõpetuse kohta, mis peab lapse õpetama iseseisvalt midagi kirja panema, ütles
Rudolf Steiner väga selgelt metoodilis-didaktilise kursuse 10.loengus seoses juhistega
võõrkeeleõpetuse juurde ja nimelt nii, et seejuures jäi peaaegu märkamatuks, et see
jutt võõrkeele kohta kehtib ka emakeele kohta. 
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,,Eluga mitteseostuvaid koolipäraseid võõrkeelseid kirjandeid kirjutada lasta
on küll ülearune, tuleks piirduda kirjapärase , äriliste kuulutuste pärase ja muu
sellisega.
Äärmisel juhtumil tuleks minna kaugemale ja harrastada jutustamist."

Seni on kahtlemata mõeldud võõrkeeleõpetust, kui ka sisu iseenesest kehtib ka saksa
keele kohta. Aga järgmine lause ja sellele järgnev on ju kahtlemata suunatud saksa
keele õpetajatele kui ka võõrkeele õpetajatele.

,,Põhikoolis tuleb juhtunu läbielatava jutustamist palju rohkem harrastada kui
niinimetatud vabateemalist kirjandit. Vabateemaline kirjand õieti ei kuulu rahvakooli
aega. Kuid nähtu ja kuuldu jutustav edasiandmine kuulub juba rahvakooli, sest muidu
ei saa laps inimkultuuris õigel viisil osaleda. Sel alal jälgivad meie nüüdisaegsed
kultuuriinimesed üldreeglina ainult poolt ja mitte tervet maailma."

Selles kohas järgneb siis vaatlus tänapäeva inimese vähesest võimest läbielatut õieti
haarata ja taasesitada; sinna juurde kirjeldatakse üht kriminaal-psühholoogilist katset
kohtulike tunnistajate võimete kohta seda õieti taasesitada, mida nad on näinud. Siis
ütleb Rudolf Steiner:

,,Tuleks hoolitseda selle eest, et meie kultuur areneks nii, et tunnistajaid võiks rohkem
usaldada.  Ja inimesed rohkem tõtt kõneleksid.  Et seda saavutada tuleks alustada
juba lapseeast. Ja seepärast ongi tähtis, et lastaks nähtut ja läbielatut järele jutustada ja
seda sagedamini, kui näiteks kirjutada vabateemalisi kirjandeid. Nii immutatakse
lastesse harjumus elus ja vajaduse korral ka kohtu ees mitte midagi leiutada., vaid
väliste meeleliste tõsiasjade kohta tõtt jutustada. Selles valdkonnas tuleks
tahtepärasust rohkem arvestada… Seetõttu peame pedagoogikas jälgima niisuguseid
üksikasju, et laseme lastel, kui nad juba kord kirjutada oskavad, ja eriti pärast
12.eluaastat, jutustada tõesti toimunust ja mitte liigselt viljelda vabu teemasid, mis
õieti  veel ei kuulu rahvakooli."

Siin tehakse ühest suurest sotsiaalsest kahjustusest, suurema osa inimese võimetusest,
elu tõsiduses tõde esile tuua, kasvatuse jaoks selged järeldused: kasvatus, nagu ta seni
oli ja veel on, on süüdi tõemeelsuse puuduses, ja kasvatus peab muutuma, et
sotsiaalset kahjustust saaks parandada. Kes ei saa tõepäraselt läbielatut taasesitada, see
ei saa inimkultuurist õigel viisil osa võtta.

Enne Waldorfkooli esimese tööaasta lõppu, 12.juunil 1920, rääkis Rudolf Steiner
kõneluses eurütmia-õpetusest ka kirjandi  kirjutamisest:

,,Meie ülesanne oleks, et räägitaks lastega palju rohkem seda, mida mõistetakse
õppematerjalina, et vaadataks rohkem mõtte- ja tundeelu koolitusele. Seda saab tõesti
tähele panna, näiteks arvutamisel, et tehakse selgeks:  -5, - a. tehakse talle selgeks (see
tähendab), et tal on viis vähem, kui ta peab teisele andma. Väga täpselt süveneda
sellesse dialoogis. Mõnikord kaldutakse lastega teemast kõrvale. Siis te märkate, et
lapsed ei ole kirjandi kirjutamisel nii kiiresti perfektsed, aga see puudus ei tule nii
tugevalt esile. Eks ole, peas andekad lapsed kirjutavad häid kirjandeid, kehas andekad
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lapsed on eurütmias head. Peab proovima seda keskustelus tasakaalustada. Kui te
lastega vestlete, see juhitakse peast eemale: kui te midagi, mis on võetud välisest
elust, räägite ja süvendate." 12.6.20.

Rudolf Steineri poolt seoses saksa keele õpetusega õppeplaani pandud ärikiri tegi
õpetajatele alati peavalu. Ühele õppeplaani käsitlemisel esitatud küsimusele ütles ta,
kusjuures ta seostas selle eelnenu, mitte koolis ebaasjaliku ja hooletu käsitlemisega: 

„…Peaks proovima ärisuhete käiku haarata ja sellest asju kirjutada. - kriitilisel moel
kõige paremini teha. - Tehke proovi selliste katsetega. Proovige  sinna taha jõuda,
mida segane keel öelda tahab ja proovige see korralikult stiliseerida." 17.6.21.

Õpetajatelt nõuti niisiis tegelemist konkreetsete äriliste protsesside ja suhetega, mis on
neile kättesaadavad, jõuda mõtlemiseni just antud juhtumiks ja siis proovida see
esitada heas saksa keeles. Rudolf Steiner ütles siis edasi:

„Ärikiri: Kui te mingis äris vajate mingisugust asjatundlikku otsust millegi kohta ja te
nõuate hinnangut, - hinnang on ärikiri. Informatsioon, agenditeatis, see on ärikiri. -
See pole nii väga hirmus, kui midagi valesti tehakse. Kes üldse midagi oskab, see
kohaneb ennem, kui kes üldse midagi ei oska. Need, kes seda teevad, enamasti ka ei
oska."

Näitena võetud tunnis oli palju valesti tehtud. Rudolf Steiner ütles sealjuures: 

„See tuleneb pealispindsusest, kuna ei mõelda, et asjad peavad olema täpsed. - On
vaja ainult seda väljendada, mis peab toimuma. Mingi naiivne väljendusviis on parem
kui kaupmehestiil… See pole sugugi nii hirmus. On vaja ainult juhtumit mõista ja
taasesitada. Igaüks võib seda mõista." 17.6.21.

Ühe õpetaja sõnade peale, et 7.klassi õpilased peaksid ometi oma ülesannete suhtes
kohusetunnet omama, ütles Rudolf Steiner 28.aprillil 1922:

„Peaks asja niikaugele viima, et lapsed on uudishimulikud oma ülesannete juures. Kui
te annate lastele selliseid ülesandeid, mis äratavad laste huvi selle vastu, millega nad
ise hakkama saavad, siis on see midagi, mis neid ergutab. Ma teeks seda nii. -
Kohusetunne ei arene varem, kui lapsele ei saa selgeks teha kohuse tähendust ja
tagajärgi. - Anda selliseid kirjanditeemasid: „Aurumasin, inimese tugevuse tunnistaja"
- „Aurumasin, inimese nõrkuse tunnistaja." Teineteise järel selline teema. Ma usun,
sellega ärgitate te huvi. Õpetust saab nii kujundada, et äratatakse huvi." 28.4.22.

Siin näidatud teemaasetuse laadi on Rudolf Steiner tihti soovitanud, nii et võib
kindlasti öelda, et ta ei tahtnud siin piirduda vahetult jutuks tulnud 7.klassiga. Veel
samal päeval soovitas ta sarnast teemat tolleaegse 9.klassi saksa keele õpetajale, kui
see oli teatanud, et ta laseb kirjutada kirjandi Fausti iseloomust. Rudolf Steiner vastas:

„See läheb ju üle horisondi. Mõelge ometi, et Kuno Fischer pole sellest kordki hästi
kirjutanud. Ma annaksin kirjanditeemasid enam eluvaatluste poole, nagu see, mida ma
enne ütlesin - aurumasina kohta-, või ütleme: „Mis on ilus looduse juures?" - siis:
„Mis on ilus hinge juures?" - rohkem selliseid teemasid, kus lapsed on sunnitud teema
töötlemisele kontsentreeruma."
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Samal päeval küsiti Rudolf Steinerilt kolmandat korda kirjandi kirjutamise kohta, kas
peaks kirjandi teema enne läbi rääkima. Ta vastas:

„Teemast peaks rääkima tervest õpetusest lähtudes. Seal peaks juba erisuguseid asju
kõnelema. Kui te räägite Jean Paulist, on teil tohutu teemade valik. Teie teemad olid
liiga kõrgele pandud."

Seepeale küsis õpetaja: Mida te annaksite sellisest ainest nagu Schilleri ja Goethe
sõprus, (9.klassi) kirjandi teemaks ja Rudolf Steiner vastas:

„Ma kirjeldaksin, kuidas see välja nägi, kui Goethe läks läbi Weimari kuni Tiefurtini.
Siis kirjeldaksin ma ühte „Jalutuskäiku Goethega", võimalikult konkreetselt. Sinna
võib kõike sisse tuua." 28.4.22.

Kooliaasta 1923/24 alguses, kui avati esimest korda 12.klass, ütles Rudolf Steiner
selle aasta eriliste ülesannete läbiarutamisel 25.mail 1923 konstateerides, et
kirjandiõpetus on üldiselt liiga lühike olnud:

„On hädavajalik, et lapsed harjuksid saksa keeles (emakeeles) kirjandeid tegema.
Õppeainet ennast võib kasutada kirjanditeks."

Kui siis õpetaja arvas, et lastele peaks ütlema midagi kirjandi tehnika kohta, andis
Rudolf Steiner vastuseks:

„Näidata vigade puhul, kuidas see peaks olema. Teoreetilist arutlust dispositsioonidest
ma ei teeks. See võib ära rikkuda, kui lapsed halbu kirjandeid kirjutavad." 25.5.23.

Berni pedagoogilisel kursusel 1924 rääkis Rudolf Steiner õpetajast, kes oskab
inimesest „lugeda":

„Kui ta lugeda oskab, saab iga laps kasvataja jaoks hingeliseks lektüüriks. Ja see
„hingeliseks lektüüriks muutumine" võib ka suurte klasside puhul kindlasti veel
tekkida; ja kui see nii on, leitakse lihtsalt seesmise takti läbi: enne 9. või 10. aastat ei
erista laps veel maailma ja mina, ta ei saa siis ka endast kirjandilaadset kirjutada.
Kõige rohkem võib ta ainult seda taasesitada, mis on talle muinasjutu- ja
legendilaadselt esitatud. Alles peale seda eluiga võib hakata lapsele lähenema piltide
ja mõtetega, mille kohta lastakse siis lastel vabalt mõeldut, tuntut üles kirjutada. Aga
see seesmine mõttestruktuur, mis on vajalik, et üle minna kirjandile, see asub õieti
enam 12.aastas nii, et alles seal võib  üle minna kirjandilaadse juurde. Kui seda
alustatakse liiga  vara - ma räägin sellest, kuna on siin tegemist selle küsimusega-, siis
on jällegi nii, et laps viiakse mitte hingelise skleroosini, küll aga hingelise rahhiidini,
seesmise laiskuse ja   nõrkuseni hilisemas maises vanuses." Bern 1924, 5.loeng

1924 Torquay kursuse 7.loengus rõhutas Rudolf Steiner vajalikkust „lapse jaoks
rahvakoolis kasutada ainult rütmilist süsteemi" … ja sealjuures ütles ta, „pole vaja
intellektuaalset, vaid piltlikku, seda, mis tuleb fantaasiast" ja siis peale mõningaid
selgitavaid sõnu:
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„Edasi on tegemist sellega, et lastakse sellel fantaasial eelkõige selles valitseda, mida
nimetatakse kirjandiks, kui laps peab kirjandi kirjutama, ise midagi välja töötama.
Siin on asi selles, et lapsel ei lasta midagi kirjandilaadselt teha, mida pole enne tõesti
põhjalikult läbi räägitud, nii et laps on asjaga tuttav. Ja peab asjast enne endast
lähtuvalt kui õpetaja- ja kasvataja-autoriteet rääkima. Siis peab laps selle mõjul, mida
olete rääkinud, kirjandi kirjutama. Sellest ei peaks ka eemalduma viimastel aastatel
enne suguküpsust. Ka  seal ei peaks laskma lapsel lihtsalt kirjutada, vaid äratada
temas tunne, kirjandis ei peaks midagi seisma, mis ei sisalda meeleolu, mis on seeläbi
temas esile kutsutud, et kirjandi teema on õpetaja või õpetajaga läbi räägitud. Ka siin
peab elavus valitsema. Õpetaja elavus peab üle minema lapse elavusele." Torquay
124, 7.loeng 

Nüüd järgnevad päris õppeplaani-juhised üksikute klasside jaoks koos sinna lisatud
selgitustega.

Esimene klass:

„… siin tuleb… kõigepealt meil seda silmas pidada, et me… leiame sobiva materjali
ettejutustamiseks ja järele jutustada laskmiseks. Muinasjuttude, saagade, aga ka
väliste realistlike tegelikkuse ettejutustamisel ja järele jutustada laskmisel arendame
me õiget kõnelemist. Me loome ülemineku murdelt haritud kõnekeelele. Kui me
jälgime, et laps õigesti räägib, paneme me aluse ka õigele kirjutamisele. Paralleelselt
sellele ette- ja järele jutustamisele tutvustame lapsele teatud kujundlikku vormikeelt.
Me laseme lapsel joonistada lihtsaid ümaraid, kandilisi vorme, puhtalt vormide tahte
järgi, mitte, nagu öeldud, välise jäljendamise tahte järgi ja me ei pelga siduda selle
joonistamisega lihtsalt maalilist, kusjuures me asetame värvid üksteise kõrvale nii, et
laps saab tunde, mis see tähendab, kui panna punane rohelise kõrvale, punane kollase
kõrvale jne. Ja sellest, mis me nii saavutame,  võime me sel viisil, nagu me seda oma
didaktikas vaatlesime, lapsele õpetada kirjutamist. - Oleks loomupärasem, kui me
otsiks järk-järgulist üleminekut joonistatud vormidest ladina kirjani. Ja kui me saame
enne ladina kirja võtta, siis peaksime seda kindlasti tegema, sest alles  siis läheme üle
saksa kirjale; (tookord eristati  veel kirjaõpetuses mõlemat kirja) ja kui laps on
õppinud lihtsamaid kirjavorme, mis sõnades elavad, kirjutama ja lugema, siis läheme
üle trükitud tähtede juurde. Siin võtame me jällegi kõigepealt loomulikult ladina ja
siis saksa kirja.
Kui me nendele asjadele ratsionaalselt läheneme, siis jõuame me esimesel kooliaastal
sinnamaale, et laps võib ühte või teist lihtsal viisil paberile panna, mida talle ette
öeldakse või mida  ise ette võetakse paberile panna. Jäädakse lihtsa juurde, ja jõutakse
sinnamaani, et laps võib ka lihtsamat lugeda. Pole  vaja ju sugugi seda mõelda, et laps
neil esimestel aastatel midagi lõpetatut saavutab. See oleks koguni täiesti vale. Asi on
rohkem selles, et esimesel aastal laps niikaugele viia, et trükitu pole talle midagi
täiesti tundmatut, ja et ta toob endast välja võimaluse, midagi lihtsal viisil üles
kirjutada." Õppeplaan, 1.loeng 

Jutustamiseaine: muinasjutud.

Emakeele õpetuse eesmärgi kohta loetagu ka metoodilis-didaktilise kursuse
13.loengut.
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Luuletuste käsitlemisest vaadake 4.klassi juurest.

Teine klass:

„Ja kui läheneb 2.klass, seal proovitakse jätkata ja edasi arendada ettejutustamist ja
järele jutustamist. 2.klassis võib last aegamisi selleni viia, et ta seda üles kirjutab,
mida talle jutustatakse, ja, peale seda, kui ta on õppinud seda üles kirjutama, mida
talle jutustatakse, siis võib ka lasta päris väikeste kirjeldustena seda kirja panna, mida
talle on õpetatud ümbruse loomadest, taimedest, aasast ja metsast. 
Nüüd oleks tähtis, et 1.aastal eriti grammatikat ei puudutata jne. - Aga teises klassis
peaks juba õpetama lapsele mõisteid sellest, mis on nimisõna, mis on omadussõna ja
mis on tegu- ehk ajasõna. Sellega peaks ka siduma lihtsal vaadeldaval viisil jutu
lausete ehitusest. Õppeplaan 1.loeng  

Selle kohta on Rudolf Steiner 15.märtsil 1922 öelnud veel selgituseks, kui üks õpetaja
kaebas, et grammatiline, mida ta 2.klassi lastele pidi õpetama, jääb neile veel võõraks:

„See sõltub sellest, kuidas seda tehakse. Ei pruugi lastele õpetada terminoloogiat,
asjasõna, tegevussõna, vaid ainult ise lähtuda sellisest vastandlikkusest. Seitsme ja
poole aasta vanune laps teeb vahet tegevuse ja asja vahel. Seda vahet oskab ta teha.
Pole vaja tegeleda terminoloogiaga, vaid lähtuda jutustustest ja selgeks teha erinevus
asja ja tegevuse vahel. Seda suudab sellises vanuses laps haarata. Ta peab mõistma
erinevust jooksmise ja hüppamise ning inimese vmt. vahel. Seda peab ta haarata
suutma. Pole vaja seda teha pedantse grammatika vormis. Alamate klasside lastega
peab definitsiooni vormi täiesti vältima." 15.3.22.

Jutustamisaine: Lood loomamaailmast seoses valmiga.
Luuletuste käsitlemist vaadake 4.klassi juurest.

Kolmas klass:

„3.klass on põhiliselt 2.klassi jätk seoses kõnelemise, lugemise, kirjutamisega ja
seoses veel paljude teiste asjadega. Avardatakse võimet, nähtut ja loetut kirja panna.
Nüüd aga püütakse lapsel esile kutsuda teadlikku tunnet ka lühikeste, pikkade,
ülipikkade häälikute jaoks jne. See keele-artikulatsiooni ja üleüldse keele-
konfiguratsiooni tundmine on midagi, millega saab hästi tegeleda. 8., 9.eluaastal, kui
laps on 3.klassis. Siis püütakse anda lapsele ettekujutus sõnaliikidest, lauseliikmetest
ja lause ehitusest, niisiis kirjavahemärkide - koma, punkt jne. kohast lauses.
õppeplaan, 1.loeng 

Jutustamisaine: Piiblilood üldise ajaloo osana.

Neljas klass:

„4.klass on jällegi 3.klassi jätk seoses ettejutustamisega, järele jutustamisega, ja oleks
hea, kui peetakse silmas seda, et kui tegeldakse luulega, lühikeste luuletustega, et 1. ja
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2.klassis lastakse lapsel instinktiivselt tunda rütmi, riimi, takti ja et luuletuse seesmist
kujundust, niisiis, mis on seoses luuletuse seesmise iluga, tuuakse lapse tundesse 3. ja
4.kooliaastal. Siis aga püütakse seda, mis laps on õppinud seoses kirjaliku
kirjeldamisega, kirjaliku järele jutustamisega üle juhtida kirjade, kõiksugu laadi
kirjade koostamisele. Siis proovige just sel ajal lapses esile kutsuda selge ettekujutus
aegadest, kõigest, mis väljendub  tegusõna muundumisvormides, et laps just sel ajal
(me oleme praegu umbes 9. ja 10.eluaasta vahel) saab seda, mida ta selles suunas
saama peab, et ta saab tunde selle jaoks, et ta ei ütle: „mees jooksis", kui ta peaks
ütlema: „mees on jooksnud", et ta ei vahetaks ära kaasminevikku, niinimetatud
preteeritumi imperfektiga või (liht)minevikuga, niisiis et ta saaks tunde, kui öeldakse:
„mees seisis" ja kui öeldakse: „mees on seisnud" ja sarnaseid asju seoses
muundumisvormidega, mida väljendatakse verbiga. Samuti püüdke tundepäraselt,
instinktiivselt tuua lapsele lähedale näiteks eessõnade, prepositsioonide seos sellega,
mille ees prepositsioonid  asuvad. Aga kõikjal tuleb vaadata, et laps saaks  tunde selle
jaoks, kuidas ta ühes kohas peab ütlema „an" (juures), teises kohas „bei" (lähedal) jne.
Keele plastiline liigendamine, see on see, mida tuleb emakeeles harjutada 10.eluaastal,
keele plastiline kogemine."

Jutustamisaine:  Stseenid vanaajast. 

Viies klass:

„Nüüd on tegemist sellega, et me… jätkame kõike seda kordavalt, millega me
tegelesime 4.klassis, ja et me nimelt sealt alates peame silmas tegutseva ja passiivse
verbivormi erinevust, niisiis aktiiv ja passiiv verbi kasutamisel. Siis proovige just sel
ajal lasta lapsel mitte ainult nähtut ja kuuldut vabalt taasesitada, vaid kus võimalik,
kuuldut või loetut tsiteerida otseses kõnes, niisiis nii tsiteerida, nagu seda tsiteerima
peaks, kui seda peab kirjutama jutumärkide sees. - Püüdke lapsega palju harjutada
seda, et ta peab silmas oma kõnelemise laadi, kui ta ütleb oma arvamust ja kui ta
annab edasi teise arvamust. Ja proovige ka sellega, mida lastakse üles kirjutada, esile
kutsuda tugevat tunnet erinevusest selle vahel, mida ta ise mõtleb ja näinud on jne., ja
selle vahel, mida ta annab edasi teise suust kuulduna, ja seoses sellega püüdke
kirjavahemärke veel kord täiustada. Siis arendatakse edasi kirjakirjutamist."

Jutustamisaine: Stseenid keskajast. 

Kuues klass:

„… siin jätkame me loomulikult kõike seda, millega me tegelesime 5.kooliastal. Ja me
püüame lapsele anda stiililiselt tugeva tunde, mis on konjunktiiv. Seejuures tuleb
nendest asjadest rääkida võimalikult näidetega, et laps õpiks eristama selle vahel,
mida tohib otse väita ja selle vahel, mida peab konjunktiivselt väljendama. Ja püüdke
te teha lastega selliseid kõneharjutusi, kus on tähelepanu tugevalt selles, et ei lastaks
midagi läbi, mida laps valesti teeb konjunktiivi suhtes. Niisiis, kui laps peaks ütlema:
„Ma hoolitsen selle eest, et mu õeke kõndima õpiks", siis ei tohi kunagi lasta ütelda:
„Ma hoolitsen selle eest, et mu õeke käima õpib." et seega läheks tugev  tunne sellest
keele seesmisest plastikast  üle keele-tundmisse. Nüüd laske kirjadel üle minna
kergeteks, näitlikeks  äri-kirjadeks, kus käsitletakse tõesti selliseid  asju, mida laps on
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juba kuskil mujal tundma õppinud. 3.klassis võib ju seda, mida öeldakse aasa, metsa
jne. kohta, juba laiendada ärilistele suhetele nii, et hiljem on olemas materjal  lihtsate
äri-kirjade koostamiseks."

Jutustamisaine: Stseenid uusajast.
Seitsmes klass:

..Seitsmendal kooliaastal jätkatakse seda, mida on tehtud 6.kooliaastal ja püütakse
keelevormide abil arendada lapses õiget, plastilist arusaama soovi, imestamise,
imetluse jne. väljendusvormide jaoks. Proovige, et laps õpiks  lauseid moodustama
vastavalt nende tunnete seesmisele konfiguratsioonile. Seejuures ei maksa piinata
luuletusi või muud sarnast, et näidata, kuidas üks või teine on soovlause kujundanud,
vaid võib otse lasta lapsel mingit soovi väljendada, siis lasta vormida lause. Siis
lastakse öelda midagi imestavat ja lastakse lause vormida. Või aidatakse seda teha, ja
siis võrreldakse soovlauset imestamislausega, et sel viisil edasi arendada kujutlust
keele seesmisest plastikast. 
Nüüd võimaldab see, mida on esile toodud loodusloos, lapsel anda kirjandi vormis
kergemaid kirjeldusi, ütleme hundist, lõvist, mesilasest jne. Selle kõrval, hariduses
rohkem üldise inimlikuma poole mineva kõrval, tuleb sel ajal eriti arendada arusaama
ärilis-praktilistest asjadest. Õpetaja peab huvituma ärilis-praktilistest asjadest ja peab
need siis mõistlikus vormis sel ajal  koolilaste peadesse tooma."

Jutustamisaine: Jutustused rahvahõimudest.

Kaheksas klass:

„Kaheksandal  kooliaastal tuleb tegeleda sellega, et lapsele õpetada seostatud
mõistmist pikemate proosaliste ja 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 tuleb enne anda, nii et kui
loetakse, on lugemine alati viimane asi, mida lugemismaterjaliga tehakse .
8.kooliaastal  ei tohi just keele alal tähelepanuta jätta ärilist-praktilist." Õppeplaan,
1.loeng

Jutustamisaine: Rahvaste tundmine.

Peab arvestama, et 8.klassi võõrkeele kohta on öeldud „poeetika ja meetrika
rudimendid võõras keeles".  2.6.24. Nii kaugele peaks siis ka saksa keele meetrika ja
poeetikaga minema. Lugeja saab selle kohta  järele vaadata peatükist „Stiili- ja
pildiõpetus - meetrika ja poeetika."

Nüüd järgnevad ütlused üleastme klasside kohta, mida võib leida „konverentsides":

Juhised 9.klassi kohta on antud 22.septembril 1920, peale seda, kui saksa keele
õpetaja oli teatanud, et ta on läbi võtnud Goethe, Schilleri, Herderi ja on kõnelenud
Dante  „Jumalikust komöödiast":
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Üheksas klass:

„Nüüd tuleks sellega tegeleda, et te seoses kirjandusega prooviksite Jean Pauli
käsitleda ja nimelt… üksikuid lõike „Esteetika või ilu eelkool ist " - … nimelt
selliseid lõike, mis käsitlevad huumorit. … Siis minna üle - see võib poole aasta töö
olla -, vaatamata eriti teisi seoseid, - … Herman Grimmi Goethe-loengute juurde,
lugeda ja kõneleda üksikutest loengutest… Keeleõpetuse suhtes soovitaksin ma teil
esimesel poolaastal vähem vaadata pedantset keeleõpetust, vaid Grimmi
häälikunihkumise seadust erinevatel viisidel… Ja kirjandis - kusjuures te kogu
grammatilise, süntaktilise seostate  korrektuuriga - … ma soovitaksin proovida
selliseid kirjandeid, mis käsitleksid ajaloolisi teemasid, kusjuures õpilased  töötlevad
seda materjali, mida nad on eelmisel aastal ajaloos teilt saanud. Siis te peate laskma
enne kirjandi kirjutamist „uute" jaoks „vanadel" teemat suuliselt käsitleda." 22.9.20.
 
Väike täiendus siin öeldule tuli sama aasta 15.novembril,  kui 9.klassi inglise keele
õpetaja oli teatanud, et ta oli Julius Caesarit lugenud ja suurt mõistmist leidnud.
Rudolf  Steiner ütles seepeale:

„Kas te ei saaks seda ka kirjalikult teha lasta, üht laadi kirjandina? Oleks hädavajalik,
et midagi sellist sisse viidaks, ka saksa keeles, et jõutaks ometi sellise esituseni, et nad
selle ka tõesti formuleerivad."

Ja siis pöördus ta klassi saksa keele õpetaja poole:

„Mingisuguseid teemasid te ei esita üldse? Ei teeks kahju, kui enne on materjali
korratud. Kui nad ainult oma formuleeringuid loovad."  15.11.20.

9.klassist käib saksa keele õpetusega kaasas kunstiõpetus, ja tuleb tähele panna, mida
Rudolf Steiner 24.aprillil 1923 selle kohta ütles: „Oleks hea, kui viidaks kunstiõpetus
kooskõlla ajaloolise ja kirjandusloolise õpetusega." Mida siis öeldi kunstiõpetuse
kohta, see pöördub ka loomulikult tagasi saksa keele õpetajate poole. -  

Nagu juba märgitud, ei sidunud Rudolf Steiner keele kunstilist käsitlemist kindla
klassiga. Seega on kõik selle kohta tehtud ütlused kogutud peatükki: „Stiili- ja
pildiõpetus - meetrika ja poeetika". 

17.juunil 1921 määrati kindlaks 10.klassi õppeplaan. Saksa keele kohta öeldi
järgnevat:

Kümnes klass:

„Nüüd on tegemist sellega, et te nüüd alustate ja jätkate natuke seostatud esitust
sellest, mida nimetatakse meetrikaks ja poeetikaks. Selle põhjal, mida lapsed on
õppinud Jean Pauli najal… saab  mõnesse asja süveneda. Peab vältima tavalist
pedantset koolimeetodit, millest muidu kinni hoitakse. Niisiis peab elaval viisil,
toetudes elavale luulele, käsitlema meetrikat ja poeetikat - mida tavaliselt nii
nimetatakse - mõistlikusse ümberpanduna. - Siis võiks… läbi  võtta Nibelungide laulu
ja Gudruni. Võimalikult sinnani jõuda, et see võetakse läbi keskülemsaksa keeles.
Seda võiks nii teha, et niipalju kui aeg lubab, võetakse läbi keskülemsaksa keel, aga
räägitakse kogu miljööst, millest see luule on välja kasvanud, räägitakse läbi
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kunstiline, rahvuslik tähendus ja vahendatakse lastele suurte luuletuste kogu sisu ja
siis Niebelungide laulu najal natuke võrrelda keskülemsaksa grammatikat
uusülemsaksa grammatikaga… Alustada meetrikaga." 17.6.21.

Aasta hiljem, 20.juunil 1922, märkab 10.klassi saksa keele õpetaja, et lapsed tahavad
meelsasti midagi teada kaasaja kirjandusest: 

„Uuema saksa luule jaoks on veel liiga vara. Ei saa võtta Geibelit ja Marlitti. Võib
võtta C.F.Meyeri, aga see on ikka liiga vara olnud. Et Jordanit mõista, selleks on vaja
küpsemat iga. Seda mõistaksid nad alles 12., 13. klassis. Kui seda gouvernandi viisil
läbi võtta, siis pole sest kasu. Kui süveneda „Demiurgosesse", peavad lapsed olema
16-17. Muidu on ju teatud mõttes väga eksitusse viiv, just uusi voolusid lastega läbi
võtta." 20.6.22.  

14.veebruaril 1923 vastas Rudolf Steiner ühele küsimusele Nibelungide laulu
käsitlemise kohta:

„Asi on nii, et viite lapsed kõigepealt kogu Nibelungide laulu miljöösse, et nad
mõistavad, kuidas see ajalooliselt aega asetub. Seda teha võimalikult näitlikult ja
piltlikult, sarnaselt, nagu ma tookord püüdsin teha Parzifali ja kristlusega. See oleks
rahvaste rändamise aeg. Päris elavalt sisse minna ja siis katkendeid lugeda sel viisil, et
te annate lastele kõigepealt täieliku pildi, mitte igavas proosas, vaid lühike, kujundlik
pilt sellest, mida te katkendina loete. Eelkõige seda jälgida, et te mitte lihtsalt ei loe,
vaid et ka lapsed loevad, nii et te seeläbi, et te olete andnud õige  pildi&  ei loe
igavalt. Igavalt lugemine on midagi, mida ei saa teha, kui on antud õige pilt. Üksikute
huvitavate passaa~ide juurde pidama jääda, teha mõni ilus sõnavaatlus. Mõnedest
sõnadest või väljendustest võib tulesädeme lüüa ja kogu ajavalgustuse ette võtta. Kui
te seda teete, olete te lapsed piisavalt sisse juhatanud." 14.2.23.

Mainitud vaatlus Parzifalist ja kristlusest toimus konverentsil 9.12.22.

11.klassi õppeplaan  määrati kindlaks 21.juunil 1922, peale seda, kui oli eelmine päev
üksikute ainete õpetajad uuesti ära jagatud. Saksa keele õpetuse kohta ütles Rudolf
Steiner:

Üheteistkümnes klass:

„11.klassi jaoks tuleb kõigepealt vaatluse alla kirjanduslik-ajalooline õpetus. Nüüd
tahame me asja nii üles ehitada, et me kõneledes uuest, seome selle sellega, millega
tegeleti 10.klassis. Millega me tegelesime? Nibelungide laul, Gudrun, meetrika,
poeetika. - Nüüd tuleb viidata sellele, mida meetrikas ja poeetikas tuleb selles klassis
käsitleda, sellele, mida ma eile nimetasin esteetiliseks kunstiõpetuse juures.
Kõigepealt on nüüd vaja  kirjanduse jaoks esiplaanile tuua kirjanduslik, ja nimelt nii,
et te proovite luua ülemineku Nibelungide laulult ja Gudrunilt keskaja suure luuleni,
Parzifali, Vaese Heinrichi  ja nende asjadeni. Eelkõige püüdke põgusa käsitlusega
luua lastel terviklik ettekujutus, nii et lapsed õpivad Parzifali saagat tundma, nii et nad
seda, mida te originaalis võtate, tunnevad tükina tervikust." 21.6.22.
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Nende lausete järel räägiti tookord veel Parzifali käsitlemisest religiooniõpetuses kui
ka paralleelselt toimuvas ajaloo-õpetuses ja kunstiõpetuses. Seoses viimatinimetatuga
on seal öeldud, et on vaja tegeleda „poeetika, meetrika, stiili vaatlusega" jne. - Sellest
tuleneb ühemõtteliselt, et ülalolev õppeplaani-teksti lause poeetika kohta 11.klassis on
õiges kohas. Lause saab alles siis mõtte, kui teda lugeda nii: Nüüd tuleb see, mida
peab selles klassis käsitlema poeetika, meetrika kohta, see, mida ma eile nimetasin
esteetiliseks, sinna - niisiis esteetika-õpetusse - üle viia. 

Pikemalt käsitles Rudolf Steiner Parzifali-saagat konverentsil  9.detsembril 1922. Ka
6.veebruaril 1923 lisas ta selle kohta olulisi selgitusi.

25.aprillil 1923 andis Rudolf Steiner õppeplaani esimese 12.klassi jaoks. See tuli aga
vahetult küpsuseksamitele ette valmistada. Rudolf Steiner ütles, kuidas peaks selles
klassis õpetama, kui ei oleks sunnitud küpsuseksameid tegema. Ta ütles aga eelmisel
päeval silmas pidades  seda rasket olukorda:

„Aga et me kompromissi nii ei tee, et me ka oma õigusi ei saa, ma usun, et oleks hea,
kui seda siin tehtaks",

mida võib kindlasti vaadata kui õppeplaani  12.klassi jaoks. 

Kaheteistkümnes klass (1923):

„Suur hulk iseloomulikke Goethe kirjandusteoseid saab taandada maalilistele
muljetele. Seevastu on suurel hulgal romantilistel kunstiteostel tegemist muusikaliste
elamustega. Seda kunstide omavahelist puudutust välja töötada." 24.4.23.

Ka järgnevaid sõnu 25.aprillil 1923 tuleb vaadata 12.klassi õppeeesmärgina, aga ilma
kompromissita:

„Oleks soovimisväärne, et õpilased saaksid just selles vanuses - nad on ju umbes 18-
aastased - … lõpliku arusaama ajaloolis-kunstilise jaoks ja võtaksid juba vastu
spirituaalset, õpetamata „antroposoofilist  dogmaatikat",  kirjanduses, kunstiajaloos ja
ajaloos spirituaalset mitte ainult sisuliselt, vaid ka käsitlemise laadis sisse tuua."
25.4.23. 

Aasta hiljem võeti vastu otsus, et 12.klass viiakse lõpuni puhtalt Waldorfkooli mõttes,
ja siis need, kes tahavad teha küpsuseksameid, lähevad erilisse ettevalmistusklassi
13.kooliaastaks. Puhta 12.klassi jaoks 1924/25 öeldi 30.aprillil 1924 järgmist:

Kaheteistkümnes klass (1924):

„Ma märkisin eile, et kuna kirjandusajaloo sisu peaks olema põhiliselt läbitud, et
asjade jaoks, mis pole läbi võetud, piisaks, kui see võetakse läbi kursoorselt
ülevaatena. Seevastu peaks tekkima täiuslik ülevaade saksa kirjandusajaloost seoses
võõraste asjadega. Niisiis peaks alustama vanimate kirjandus-mälestistega, seda käike
käsitlema ülevaatena. Vanimad kirjandus-mälestised: alustada  gooti ajast, üle minna
saksa gooti ajast, üle minna vana-saksa aega ja kogu areng kuni Nibelungide lauluni,
Gudrunini; kursoorselt nii, et tekib ettekujutus tervikust. Siis keskaeg, siis
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eelklassikaline aeg, klassikaline aeg, romantika aeg kuni kaasajani; ülevaade, aga
selline ülevaade, et nüüd üldistes vaatekohtades ja ülevaates on midagi sisust, - on
sisu, nii et tuleb kaalukalt välja see, mida õieti inimene vajab eluks, et midagi teada
näiteks Walter von der Vogelweidest, Klopstockist, Logaust. See on midagi, millest
ma arvan, et võiks sellega hakkama saada 5-6 tunniga. Siis lisanduks sellele põhiliselt
kaasaja käsitlemine. Kaasaega võiks selle vanima klassiga natuke põhjalikumalt
käsitleda. Kaasaja all ma kujutan ette, et võiks olla lühem käsitlus kuuekümnendate,
seitsmekümnendate  aastate tähtsamatest kirjandus-mälestistest, et aga nooremaid
püüdlusi käsitletakse natuke põhjalikumalt, nii et noored inimesed saavad mõista
seda, mis on Nietzsche, Ibsen, ka välismaised nagu Tolstoi, Dostojevski jne., nii et
meie juurest lähevad välja haritud inimesed."  30.4.24. 

KUNSTIÕPETUS

Esteetika ja kunstiajalugu.

9.-12.kooliaastal
5- 6 nädalat põhitunnis.

Eriline eesmärk, mida 9.klassis alustatava kunstiõpetusega tahetakse saavutada,
väljendub võib-olla kõige paremini sõnadest, mida öeldi Ilkley-kursusel:

„On väga erilise tähendusega, et selles vanuses, kus vastavalt minu eilsetele
vaatlustele tuleb laps enam hingelist haaravalt taime- ja loomaõpetusest üle juhtida
õpetuse juurde, mis apelleerib enam inimlikule mõistmisvõimele, intellektile,
mineraalse-füüsilise-keemilise õpetusele, mis - nagu ma ju eile näitasin - ei tohi liiga
vara esile tulla, erilise tähendusega on see, selles vanuses, kus me peame lapsele
õpetama, nii et ta õpib: looduses on põhjus, mõju jne., kus me lapsele niisiis
kausaliteeti  õpetame, et laps saab anorgaanilise-elutu loodusõpetuse
tasakaalustamiseks õigel viisil kunstilises õpetuses. 
Loomulikult on seejuures, et selles vanuses saaks last õigel viisil kunsti juurde tuua
vajalik, et mitte ainult õpetust ei kujundata algusest peale kunstiliselt,… vaid ka
kunstidele antakse õpetuses õige roll.  Et hoolitsetakse plastilis-maalilise eest, see
tuleneb juba sellest, et maalilisest on välja toodud kirjutamine. Niisiis alustatakse
waldorfkooli printsiibi järgi maalilis-joonistusliku õpetusega  juba väga õrnas
lapseeas.  Ka plastilisega tegeletakse võimalikult  palju, muidugi alles 9.-10.eluaastast
ja primitiivsel viisil. Aga see mõjub tohutult elavdavalt lapse nägemisvõimele,
füüsilise nägemisvõime hingestamisele, et lapsele õpetatakse ka plastilise
kujundamise vormidesse õigel viisil õiges vanuses. Inimesed lähevad ju nii
mitmekesiselt läbi elu, asjad ja sündmused on nende ümber, ja paljud ei näe kõige
tähtsamat. Nii nägema õppida, et inimene seisab maailmas õigel viisil! Seda  peab ju
ka alles õppima. Ja selle õige nägemaõppimise jaoks on väga viljakas, plastilist
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tegevust, mis juhib nähtu peast eemale, silmadest viib sõrmeliikumisse käeliikumisse,
võimalikult vara arendada. Last viiakse maitsekal viisil mitte ainult selleni, et ta oma
lähimas ümbruses, ütleme, tema toasisustuses ja sarnases  ainult maitsekas meeldib,
mitte maitsetu, vaid laps viiakse ka õigel viisil selleni, et ta näeb maailmas seda, mis
eelkõige peab maailmast inimhinge ja tundesse sisse tulema."

Ja peale muusikalise õpetuse vaatlust, mida võib nimetatud kohast lugeda, öeldakse
lõpetuseks:

„Samas vanuses, millal peab laps mõistma õppima: loodus on korraldatud
abstraktsete, mõistusele arusaadavate loodusseaduste järgi, samas vanuses peame me
looma vastukaaluna kunstimõistmise; õpetada mõistma, kuidas üksikud kunstid
inimkonna ajaloo erinevatel epohhidel on arenenud, kuidas üks või teine kunstimotiiv
ühes või teises ajastus tugevalt sisse tuleb. Alles seeläbi ergutatakse lapses tõesti seda,
mida inimene vajab, kui ta tahab jõuda oma olemuse igakülgse arenemiseni." Ilkley
1923, 12.loeng 

Kunstiõpetuses omaette ainena saab kasvatuse kunstiline üldhoiak oma lõpetuse ja
tipu. Kõigepealt peab laps elementaarses kunstilises hoiakus elama, sellest leidma tee
intellektuaalse tegemise ja mõistmise juurde, peavad tõusma ka üha küpsemad
kunstilised saavutused, kuni viimastel kooliaastatel juhitakse kunsti ja tema ajaloolise
arengu mõistmise juurde. Võrdle seejuures  metoodilis-didaktilise kursuse 3.loengut.

Esimese konkreetse ülesande saab kunstiõpetus kõigepealt 3.tööaasta alguses
17.juunil 1921, kui määrati vastrajatud 10.klassile kindlaks õppeplaan. Siis ütles
Rudolf Steiner, pöördudes käsitöö õpetaja, Max Wolfhügeli poole:

„Nüüd peab käsitööõpetuse üle juhtima tõeliselt kunstilise juurde. Seda te olete juba
teinud modelleerimisega. Seda saab teha vaheldumisi maalimisega; kes on osavad
selleks, et te nendega maalite. Nende puhul, kes nüüd 10.klassi tulevad, võib silmas
pidada, et nad on meil nagu gümnaasiumis; selle läbi saame üle minna kunstilisse ja
rakenduskunstilisse. Ma arvan, et meil on vaja siin veel üht laadi esteetilist ja siin
võiks dr. Schwebsch seda teha, et ta looks esteetilise seose plastilis-maalilise ja
muusikalise vahel. - Muusikalisega on ta palju tegelenud. Muusikas-esteetikas, mis
peaks elementidena esinema - siin  peaksite te üht laadi subkolleegiumi moodustama:
käsitööõpetus, mis läheb üle rakenduskunstilisse ja siis muusikalisse, et arendatakse
esteetilist, mitte muusikateoreetilist. Ma arvaksin, et õpetatakse lastele võimalikult
vara, millal on üks tugitool ilus, millal on laud ilus. Et te seda nii teete, et lõpeks see
rumalus, et tool peab olema ilus silma jaoks. Tooli tahetakse tunda, kui selle peale
istutakse - tahetakse tema ilu tunda. Just nii, nagu ma eile ütlesin käsitöö tunnis, et
lapsed peavad tundma, et kui midagi avatakse   ühele poole, et seda tuntakse ka
tikkimisel. - Ma üldse usun, et nüüd hakkavad asjad natuke kokku kasvama:
käsitööõpetus, käteosavusõpetus ja kunstiline tundmine ja muusika. Seda peab
loomulikult korralikult tegema."  17.6.21. 

Seega on haaratud Waldorfkooli idee arengu otsustavalt tähtsat silmapilku. Rudolf
Steiner nägi end tõsiasja ees, et ta oli leidnud inimese, kellest ta võis loota, et ta
suudaks kunstiõpetuse tõesti nii üles ehitada nagu ta seda tahtis. Erich Schwbschi.
Teda polnud veel seal. Rudolf Steiner andis talle aga juba  oma ülesande. „Ma
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arvaksin, et lastele õpetatakse võimalikult vara, millal on tugitool ilus, millal on laud
ilus… Et tool peab silma jaoks ilus olema, nimetab ta rumaluseks (Unfug) ja tuleb
selle juurde lõpus veel kord tagasi: „et need asjad tuleb ületada". Selles ei peitu
midagi muud kui nõue, teha vabaks ilu mõiste ainuüksi nägemise ja kuulmise
alalkasutamisest ja laiendada seda niinimetatud madalamatele meeltele, et plastikat ei
võetaks ainult silmaelamusena, vaid kogu olemisega ruumis kogemist. Seda on tunda
Rudolf Steineri kasvatuskunsti mitmetes kohtades.

Sama aasta sügisel, 11.septembril 1921, palus Erich Schwebsch direktiivi
kunstiõpetuse jaoks, ja Rudolf Steiner ütles seepeale  järgmist, mida ei peaks vaatama
kindla klassi tööeesmärgina, vaid peab enam viitama töö üldist suunda. Seejuures
peab silmas pidama, et tookord ei olnud veel 11.klassi ja 12.klassi ja peale 9. ja
10.klassi sai sel ja järgneval tööaastal ka 8.klass kunstiõpetust:

„Ma prooviksin, need on lapsed, kes on 14. ja 16.aasta vahel - … tõeliste näidete abil
selgitada ilu mõistet, kunsti kui sellise mõistet, ilu metamorfoosid läbi
stiiliperioodide, kreeka-ilu, renessansiilu. Selle vanuse jaoks on eriti tähtis seda, mida
muidu antakse abstraktses vormis, kujundada teatud konkreetsusega. Sellised
esteetikud nagu Vischer ja Carriere on põhk. Teiselt poolt õilistab see tohutult, kui
selles vanuses antakse lapsele võimalus  mõista: mis on ilus? - mis on ülev? - mis on
koomiline? Kuidas realiseerub  koomiline muusikas, luules? Lapse tunne pole selles
vanuses veel selline, et ta enam üldisi mõisteid vastu võtab. Seepärast peaks selles
vanuses selliseid asju sisse juhatama: mida tähendab deklameerimine, mida tähendab
retsiteerimine?"  11.9.21. 

Seal järgneb veel üks märkus retsiteerimise ja deklameerimise kohta, mida võib sealt
järgi vaadata.

Järgmise kooliaasta alguses, 28.aprillil 1922, ütles Rudolf Steiner ühe küsimuse peale
8.klassi kunstiõpetuse kohta järgmist:

 Bach.  Must-valget maali õige elavalt nii käsitleda." 28.4.22.

Sel ajal alustas Waldorfkool juba 4.tööaastat. 8.klass sai veel kord kunstiõpetusest
osa, aga õpetuse liigendatust määratud klassi-eesmärkidega polnud veel antud.
10.mail 1922 ütles Rudolf Steiner kõigepealt 11.klassi kohta, ja siis Erich Schwebschi
küsimuse peale 8., 9., 10., 11.klassi põhiteemade kohta vastas ta:

„8.klassis Albert Düreri motiivid 9.klassi jaoks, seda tahan ma veel mõtelda." 10.5.22.

9.klass saab oma õppeplaani siis 9.detsembril 1922, 10.klass 6.veebruaril 1923,
11.klass sai juba 10.mail 1922, ja 12.klass sai esimesed juhised 25.aprillil 1923. 

9.detsembril 1922 küsis Erich Schwebsch „kunstiõpetuse perioodilisuse kohta
erinevates vanuseastmetes", ta jõuab  nüüd 9.klassi ja on 8.klassis - Albert Düreri
must-valge kunst motiividest rääkinud.

Üheksas klass:
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„Seda saab väga hästi teha. Kas te arvate tõesti, et Dürer „Melanhoolias" on kõiksugu
asjad atribuudid? Ma arvan, et Düreri ja Rembrandti erinevus on see, Et Rembrandt
võtab hele-tumeda probleemi (kat'exochen)ina?  kusjuures Dürer probleemi nii võtab,
et ta tahab hele-tumedat  võimalikult paljudel asjadel näidata. Palju asju Melanhoolias
ei tule võtta mitte atribuutidena, vaid enam ses suunas, et ta kõikvõimalikud asjad
sisse paneb. Ma näen palju rohkem Düreri probleemi selles, kuidas näeb valgus välja,
kui ta peegeldub erinevatelt asjadelt. Rembrandti juures on heleda ja tumeda
koosmõju iseenesest probleem. Ma arvan, et see on nii. Rembrandtil ei kerkiks
„Melanhoolia" probleem sellisel viisil.  Ta oleks seda palju abstraktsemalt teinud. Ma
arvan nii, et juba jooni tehakse väga peenelt." 9.12.22.

Erich Schwebsch ütles seepeale, et ta tahtis  sisse tuua põhja-lõuna probleemi ja lääne-
ida probleemi, mille peale Rudolf Steiner vastas:

Veel üheksas klass:

„Õpetuses saab hele-tumedat Rembrandti puhul, mida ta kvalitatiivselt võtab,
kontrasteerida lõuna kunsti maaliga. Nii saab asju teineteises  käsitleda. Loomulikult
saab ka siis, kui seda tehakse, et Rembrandt - tal on ju oma piltides plastika - võtab
hele-tumeda probleemi kvalitatiivselt, et ruum siin on ainult võimalus, seda probleemi
maaliliselt lahendada, kui kontrasteeritakse sellega, et plastika on täiesti ruumi-
probleem, nii saab plastikasse üle minna. Ja siis on võib-olla kõige parem, kui seda
saaks siduda hilisema prantsuse klassitsistliku plastikaga. Teil on rokokoo näol -
loomulikult peaks rokokoo hea külje välja tooma - …. plastiline ekstreemne vastaspilt
Rembrandtile.  Rokokooga võib näidata, kuidas  hele-tume mõjub plastikas hoopis
teisiti kui Rembrandtil. Peaks alati sellele viitama, et rokokoo  siiski, kuigi mõned
seda kunstiliselt vähem väärtustavad kui barokki, et aga siiski on ta kunstiarengus
kõrgem." 

Küsimusele, kas peavad välja kujunema teatud kuntstiajaloolised astsmed, vastas
Rudolf Steiner:

Veel üheksas klass:

„Ma viitaksin nimelt sellele, kuidas need astmed erinevates paikades erineval viisil
väljenduvad. On huvitav näidata, kuidas ajal, kui Dürer  tegutses, oli Hollandis midagi
muud, kui see mida Rembrandt tegi. Erinevad ajad erinevates paikades.  
Ma seaksin selle nii sisse, et alustaksin 9.klassis nii, et te ainult klassi silmas peaksite.
Seevastu töötaksin ma astmed üha tugevamini välja, mida enam edasi ma lähen, nii et
11.klassis tagasi vaadates ärataksin tugeva ettekujutuse astmetest." 9.12.22.

24.aprillil 1923 küsis Erich Schwebsch veel kord kunstiõpetuse astmete järjestuse
kohta, ja selgitas, et ta oli kavatsenud 9.klassiga homme sellega alustada, mis on
seoses kogu õppeplaaniga, mis on ajaloos ja kirjanduse ajaloos. Ta tahtis näidata,
kuidas kunstiline saab alguse mütoloogiast. Selle peale vastas Rudolf Steiner:

Veel üheksas klass:

„Oleks hea, kui saaks kunstiõpetuse kooskõlla viia ajaloo ja kirjanduse ajalooga. Kui
te prooviksite germaani mütoloogiast läbi tulla, aga seejuures võib-olla  peatuda ja
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näidata, kuidas hiljem germaani müüdid  kunstilises arengus teises vormis esile
kerkivad kui esteetiline. Võib näiteks just Düreri kui kunstniku esiletulemist kokku
viia laadi ja viisiga, nagu germaani mütoloogias vormid on. Need on 15-aastased
lapsed. Võiks kasutada juhust tõestada, et vanad germaanlased maalisid varem
jumalaid samamoodi kui Dürer oma kujusid." 24.4.23.

Peale viimaseid sõnu 9.klassi kohta ütles Rudolf Steiner - ja ilmselt eelnevat õpetaja
teadet oma senisest õpetusest:

Kümnes klass:

„Siis läheksite te üle 10.klassi - õppeplaan oleks antud 9.nda eelastmega - niisiis
110.klass: Goethe lüürika ja stiil; see võiks jääda. 11.klass: muusikalise ja luulelise
kokkuvõte." 24.4.23.

Seega on 10.klassi eesmärki esimest korda nimetatud. Varsti peale seda küsis Erich
Schwebsch uuesti 10.klassi kunstiõpetuse kohta, ja nimelt Goethe lüürika ja
troobiõpetuse kohta, mida ta ilmselt tahtis läbi võtta. See oli 31.juulil 1923. Rudolf
Steiner ütles:

Veel kümnes klass:

„See on materjal, mis klassi peaaegu täidab. Loomulikult võib troobi- ja
figuuriõpetuse võtta. Lastele saab tunnet poeetiliste vormide jaoks. Ei tohi ütelda, et
Goethe alles teatud elueas seda oskas, et ta alles 40-aastaselt oskas stantsi teha. -
Selliseid asju, mis reaktsioone esile kutsuvad - see paistab välja -, siin peab tähele
panema nagu haagitegija.(?) Seda saab hästi  käsitleda. - Kunstiõpetuse jaoks on
materjal ajendiks. Võib  täiesti selle järgi seada, mida õpilased mõistavad." 31.7.23.

Õpetaja küsimuse peale kunstiõpetuse kohta 11.klassis andis Rudolf Steiner 10.mail
1922, kui avati esimest korda 11.klass, järgmised juhised:

Üheteistkümnes klass:

„Oleks kindlasti võimalik, et nendega võetakse läbi midagi sarnast nagu kunst seoses
kogu kultuuriarenguga, et siin jõutakse heale aruaamale. Kui juhitakse nende
tähelepanu: miks tekib muusika, nagu me teda tänapäeval mõistame, suhteliselt hilja?
Mida nimetati kreeklastel muusikaks? jne., sellised asjad. Nüüd on ju loomulik, et siis
nendest asjadest täpselt   räägitakse, millele täna saksa keeles kirjanduslikust
vaatepunktist on viidatud: miks algab maastikumaal teatud ajal? Just sellised
küsimused. Siis kunst ja religioon kunstilisest seisukohast."  10.5.22.

Mõned nädalad hiljem andis Rudolf Steiner näpunäiteid kunstiõpetuse kohta peale
sõnu kirjandusliku-ajaloolise õpetuse kohta:

Veel üheteistkümnes klass:
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„Mida te olete teinud? Nibelungide laul, Gudrun, meetrika, poeetika - Nüüd
tuleb osutada sellele, mida tuleb selles klassis käsitleda meetrikas ja poeetikas, see,
mida ma eile nimetasin esteetiliseks kunstiõpetuses." 21.6.22.

Ilmselt peab olema: sinna juhatama. Minu esildatud viimase lause muutuse järgi  tuleb
välja, et esteetilist, mida peab selles klassis käsitlema, peab käsitlema kunstiõpetuse
raames, mitte kuidas seda seni tehti saksa keele õpetuses meetrikast ja poeetikast." 

Viide sellele, mida ta eile „esteetiliseks kunstiõpetusess" nimetas, viitab ilmselt
1.loengule kahest, mida Rudolf Steiner 1922 õpetajatele ette kandis: „Kasvatus ja
õpetus inimtunnetusest." Lugeja uurigu neid loenguid tervikuna. 

Samal päeval öeldi veel järgnevat:

Veel üheteistkümnes klass:

„Siis tuleb selles klassis esteetilises ja kunstiõpetuses tegeleda pooetika, meetrikaga ja
stiili vaatlusega, kusjuures pole vaja seisma jääda kirjandusliku stiili juurde, vaid
haarata ka edasi teiste kunstide stiili, muusikalises ja plastilises. Viimase kolmandiku
jaoks lähtuksin ma Gottfried Semperi stiili-definitsioonist ja näitaksin selle najal,
kuidas saab teisi stiili-iseloomustusi lastele lähedale tuua." 21.6.22.

6.veebruaril 1923 teatas Erich Schwebsch, et ta 10.klassis välja tõi, kuidas Schiller
„Messina pruudis" tahab sõnast jõuda muusikalise mõjuni, kuidas teisest küljest
Beethoven 9.sümfoonias inimhääle kaudu sõna poole tungib, Richard Wagner oli seda
väga tugevalt tundnud. Seepeale vastas Rudolf Steiner - ja seda peab vaatama
õppesihina:

Veel üheteistkümnes klass:

„On eriti tähtis see Schilleri suhe Beethoveniga keskpunkti nihutada. Seda tunnevad
selles vanuses lapsed väga sügavalt. Siis te tulete sellega, mida Parzifali kohta öelda
tahate, kõige paremini toime, nimelt kui te teete selle üht laadi dramaatiliseks
keskkohaks, koor ühel pool Schilleri „Messina pruudis" 6.2.23.

On olemas veel üks ütlus 11.klassi õppeplaani kohta 24.aprillil 1923, mis on juba
10.klassi juures esitatud:

Veel üheteistkümnes klass:

„Muusikalise ja luulelise kokkuvõte." 24.4.23.

Lõpuks anti konverentsil, 29.aprillil 1924 lühike ülevaade kõikide klasside
kunstiõpetuse eesmärkidest:

„9.klassis üksikud valdkonnad maalist ja plastikast, 10.klassis midagi saksa
klassikalisest luulest, 11.klassis luulelise ja muusikalise kokkuvoolamine. Seal anti
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teemana, jälgida, kuidas luule ja muusikaline Goethe ajast jätkuvad pealispinna all."
29.4.24.

12.klassi kunstiõpetuse kohta väljendas Rudolf Steiner esimest korda 25.aprillil 1923
murelikul nõupidamisel esimeste küpsuseksamite pärast, mida tookord pidid 12.klassi
õpilased vahetult sooritama. Oli räägitud 9. ja 10.klassi kunstiõpetusest, ja Erich
Schwebsch  tegi ettepaneku, „mida saksa keeles käsitletakse, kirjandus alates 1740-st,
kunstiliselt läbi rännata". Rudolf Steiner nõustus sellega ja ütles siis - mis toodi ära ka
peatükis saksa keelest:

Kaheteistkümnes klass (1923):

„Aga et me mitte nii kompromissile ei lähe, et me oma õigusi ei saa, ma arvan, et
oleks hea, kui teeks veel seda: suurel hulgal iseloomulikel Goethe kirjandusteostel on
tegemist maaliliste muljetega. Seevastu on suurel hulgal romantilistel kunstiteostel
tegemist muusikaliste muljetega. See kunstide kokkupuude välja töötada." 24.4.23.

Järgmisel päeval räägiti selle eksami  kaheteistkümnenda õppeplaan üksipulgi läbi, ja
Rudolf Steiner ütles sissejuhatavalt:

„Oleks ju soovimisväärne, et just selles vanuses - nad on umbes 18-aastased - õpilased
saaksid lõpliku arusaama ajaloolis-kunstilise jaoks ja võtaksid vastu spirituaalset,
õpetamata antroposoofilist dogmaatikat, kirjanduses, kunstiajaloos ja ajaloos. Niisiis
me peaksime proovima sisse tuua spirituaalset kirjandusse, kunstiajalukku, ja ajalukku
mitte ainult sisuliselt, vaid ka käsitlemise viisis…"  25.4.23.

Siin joonistub midagi, mida võiks võib-olla nimetad tuleviku waldorfkooli ideaal-
õppeplaaniks, ühe waldorfkooli, milles võiks õppeplaani üles ehitada ainult
pedagoogilistest vaatepunktidest, nagu see tänapäeval  pole veel võimalik.

Sama konverentsi lõpupoole, kui üks õpetaja küsis veel üht tundi inglise ja saksa
prantsuse keele jaoks, oli see nagu sügav ohe, mida  Rudolf Steiner ütleb:

Veel kaheteistkümnes klass (1923):

„Kõige meelsamini teeksin ma veel kõik võimaliku. See on skandaal, et
12.klassi õpilased ei saa ehituskunsti põhialuseid."

Siis pöördub ta õpetaja poole, kes tahtis rohkem tunde keeleõpetuse jaoks, ja ütleb
talle trööstivalt:

„Kui kõik kaasa aitavad, küll siis saab hakkama."

Aasta hiljem, kui nüüd esimese küpsuseksami kogemustega taheti „puhast" 12.klassi
rajada, ütles Rudolf Steiner:

Kaheteistkümnes klass (1924):
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„Ehituskunsti elemendid. Ehituskunst peaks sisse tulema. Kui 12.klassis on räägitud
ehituskunstist ja ehitustehnikast, siis saab sellele lisaks rääkida ehitusstiilidest."
29.4.24.

Samal päeval rääkis Rudolf Steiner kunstiõpetuse kohta järgnevat, mida saab vaadata
juhtnöörina ehitusstiilide käsitlemiseks:

Veel kaheteistkümnes klass (1924):

„Siin on tegelikult väga tähtis Hegeli esteetiline ülesehitus: sümboolne kunst,
klassikaline kunst, romantiline kunst. Sümboolne kunst on vanim, ilmutuse kunst,
klassikaline läheb välisesse vormi, romantiline jällegi süvendab seda. Seda saab
näidata  erinevate rahvaste juures. Egiptlastel leiame me sümboolse kunsti. Kreekas
leiame me kõik kolm, kui ka esimene jääb liiga lühikeseks. Uusajal leiame me
klassikalise ja romantilise, sümboolne jääb liiga lühikeseks.

Hegeli esteetika on ise üksikasjades huvitav, see on tõesti esteetika klassikaline
raamat. See on 12.klassi jaoks. Sümboolse kunsti põhimeeleolu on egiptuse kunstis,
seal on mõlemad teised väga rudimentaarselt. Kreeka kunstis on välja arendatud
klassikaline, „eelmine" ja „pärastine" jäävad liiga lühikeseks. Uuemad on klassikaline
ja romantiline kunst, nagu Hegel seda üksikasjaliselt esitab. Uuemad on õieti alati
romantilised." 29.4.24.

Peale klassieesmärkide lühikestes sülevaadet, mis on ära toodud 11.klassi juures, ütles
Rudolf  Steiner veel:

„12.-s selles suunas töötada nagu ma ütlesin. Muidu on päris hea, mida seni on
tehtud."

Esimene lause kinnitab juhiseid ehituskunsti kohta ja Hegeli esteetilise ülesehituse
kohta, teine kinnitab teiste klasside eesmärke, nii nagu neid vahetult enne nimetati.

Järgmisel päeval, peale seda, kui uue 12.klassi õpilastega oli otsustatud, et nad on
nõus alles peale spetsiaalset ettevalmistusaastat eksameid tegema, määrati  kindlaks
„puhta" 12.klassi õppeplaan ja kunstiõpetuse kohta öeldi nii:

Veel kaheteistkümnes klass (1924):

„Esteetika ja kunstiõpetuse liigendatusest eile juba räägiti: sümboolne, klassikaline,
romantiline kunst. Nüüd on seal ka võimalus käsitleda nii kunstiteadust: Egiptus
sümboolne, Kreeka klassikaline, sellele järgnev romantiline, aga ka kunstid ise: nii et
arhitektuur on sümboolne kunst, plastika klassikaline ja maalikunst, muusika ja
luulekunst on romantilised kunstid. Niisiis saab  kunste ennast ka niimoodi vaadelda.
See annab võimaluse seesmiseks liigendatuseks."

Natuke hiljem, samal päeval kõneldu kokkuvõttes ütles Rudolf Steiner:

Veel kaheteistkümnes klass:
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„Siis tuleb esteetikas ja kunstiõpetuses käsitleda arhitektuuri, ehituskunsti elemente,
kusjuures jõutakse nii kaugele, et noored inimesed saavad korralikult aru, kuidas
konstrueeritakse maja. Ehitusmaterjal, katusekonstruktsioonid esteetikas."  30.4.24.

Erich Schwebsch on nendest Rudolf Steineri juhistest teinud kokkuvõtte
õppeeesmärkidest, mis siin kunstiõpetuse peatüki lõpetuseks edasi annan:

„Kunstiõpetus peab oma eesmärki selles nägema, tuua kasvavale inimesele tõeliste
näidete abil lähedale ilu mõiste, kunsti mõiste. Seejuures tuleb püüda  kunstide
arengut vaadata tugevas seoses kogu kultuuriarenguga ja seejuures jälgida ilu
muundumist läbi kõikide stiiliperioodide."

„Samas vanuses, kui laps peab õppima mõistma, et loodus on korraldatud
abstraktsete, mõistusega mõistetavate loodusseaduste järgi, samas vanuses, kus peab
füüsikas tundma õppima, kuidas põhjus ja mõju  üksikutel juhtudel seoses on, samas
vanuses peame me looma vastukaaluna kunstimõistmise, sisse juhatama arusaama,
kuidas inimkonnaajaloo erinevatel epohhidel on arenenud üksikud kunstid, kuidas üks
või teine kunstimotiiv mõjub selles või teises ajastus." Ilkley 1923, 12.loeng

Need sõnad Ilkley kursusest, mis olid ka selle peatüki alguses, pani ka Erich
Schwebsch  oma õppeplaani - kokkuvõtte algusesse. Seejärel toob ta ära kooliaastate
eesmärgid, nagu ta neid peale oma pikka kogemust nägi. Peale Waldorfkooli
likvideerimist 1938.aastal andis ta selle mu palvel minu käsutusse:

Üheksas klass:

Näidatakse maaliliste ja plastiliste kunstide arengut vanaajast kuni umbes
Rembrandtini lihtsas vormis lõuna ja põhjapoolsemate kunstnike suurte teoste näitel.
Silmapaistvate näidete abil peavad õpilased konkreetses vormis mõistma „ilu"
mõistet, kunsti kui sellist, ilu metamorfoose,   kreeka ilu, renessans-ilu jne. Nii saavad
õpilased näiteks maalilise üleminekul Giottost Rembrandtini vaadelda objektiivset
kunstilist lahendust hingeprobleemidele, milliseid omaenese eluiga pidevalt
hingepõhjast üles heidab.

Kümnes klass:

Kunstiõpetus käsitleb nüüd kunstiliselt esteetilisi tõsiasju luuletaja riigist. - Luulelist
keelt peab õpilane kõnelevalt mõistma. Selleks tehakse ettevalmistavalt praktilisi
kõnekujundusharjutusi. Nii võib tekkida tunne poeetika elementide jaoks. Eurütmiaga
arendatud rütmide  kogemise abil tuuakse teadvusesse meetrika põhialused ja peetakse
ka silmas figuuri- ja troobiõpetust. Selles seoses käsitletakse eriti Goethe lüürikat ja
stiili sobivate näidetega.

Üheteistkümnes klass:

Kunstiõpetus jätkab eelnevate klasside motiivi uuel viisil. Tal tuleb järgida eesmärki,
kuidas uuemas saksa vaimuelus plastilis-maaliline vool ja muusikaline-luuleline
kokku püüdlevad. Selles seoses iseloomustatakse näidete abil muusika  seesmist
arengukulgu kui uuema vaimuelu määravat kalduvust.
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Kaheteistkümnes klass:

Kunstiõpetus peab ehitustehnika ja tema arengu käsitlemisega äratama mõistmise
ehituskunsti elementide jaoks tema suurtes kultuuriajaloolistes vormides ja stiilides.
Sellele lisandub ülevaade kogu kunstilisest loomingust, mida võib näiteks esile tuua
kunstide liigendatuses ja ka nende astmelises arengus  „sümboolne", „klassikaline",
„romantiline".

KEELEÕPETUS (üldine)

Esimene, mida Rudolf Steiner loodava Waldorfkooli keeleõpetuse kohta ette kandis,
on teine loeng 1919 aasta metoodilis-didaktilisel kursusel. Seal kirjeldas ta keelt kui
sümpaatia ja antipaatia elavad koosmõju tundes ja kui selle protsessi saatjat
ettekujutava mõtlemise poolt, ja jälgib seda kuni keele elementideni, kuni vokaalide ja
konsonantide koosmõjuni. Ta arendab seega väheste lausetega uue tähendus-
lingvistika, mis vaatleb keelt kui sündmust, milles inimene ilmutab ja kujundab oma
seost kosmosega. Seda tähendus-lingvistikat on Rudolf Steiner juba 25.aprillil 1919
„vestluses kitsas ringis" väheste joontega visandanud  ja nimetanud
sõnalätteõpetuseks, mida on juba mainitud peatükis waldorfkoolide õppeplaani
arenguastmetest. Niinimetatud keelekursuses   detsembris 1919, jaanuaris 1920 on
seda uut vaimuteaduslikku keelevaatlust edasi arendatud.. See esitab keele-kasvatuse
põhjenduse waldorfkooli mõttes.

Võõrkeele õpetuse metoodika kohta on Rudolf Steiner põhjalikult rääkinud
metoodilis-didaktilise kursuse 9.loengus, kusjuures ta konkreetses situatsioonis
arvestas seda, et vastrajatud koolis tuleb tegemist lastega, kes on juba erinevatel
viisidel ja erinevate astmeteni keeli õppinud või ka mitte õppinud. Just see loeng
sisaldab tähtsamaid juhiseid ja eesmärke  nii vanade kui uute keelte jaoks, milledest
Rudolf Steiner iialgi kõrvale ei kaldunud. Ka keeleõpetajate mitmesuguste murede
peale, kes tihtilugu ei saavutanud esitatud eesmärke  jäi ta alguses esitatud
põhinõudmistele  kindlaks, kuna ta nägi nende ranges täitmises keeleõpetuse edu
hädavajalikku tingimust. - Talle tekitas tõsist muret, et laste juurdevoolu tõttu
kõikidesse klassidesse olid alati ka selliseid lapsi, kes polnud kaasa teinud
keeleõppimise erilist ülesehitust rääkimisest lähtudes ja nüüd pidurdasid õpetuse
korrapärast edasiminekut. Konverentsidel kerkivad just sellega seoses olevad
küsimused ikka jälle üles. Ei ole ühestki õppeainest nii palju arutatud kui just keeltest.

Õppeplaani-loengutes pole spetsiaalseid juhiseid üksikute kooliaastate kohta. Palju
leidub, nagu juba öeldud, konverentsidel, palju on ka  öeldud  pedagoogilistel
kursustel välismaal.

Keeleõpetuse õppeplaani vaatlus järgneb nüüd nii, et kõigepealt esitatakse kõiki
vanuseastmeid puudutavad Rudolf Steineri väljendused, seejärel sellised, mis käivad
kindla klassi kohta. Lõpuks järgneb klassist klassi, mida öeldi konverentsil 2.juunil
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1924 õppeplaanina uuemate keelte õpetuse kohta. Ütlused, mis puudutavad ainult
vanu keeli, tulevad eraldi peatükis.

Alguses peaks õieti panema kogu 9.loengu metoodilis-didaktilisest kursusest, sest see
sisaldab kõike olulist printsipiaalses esituses, aga see on kindlasti iga waldorfkooli
õpetajal käes. - Ma toon ainult ära ühe lühikese lõigu, kuna seda tuntakse ikka kui
kõige raskemat Rudolf Steineri metoodika nõuet keeleõpetuse alal:

„Nüüd saavutate te väga palju, kui te järele mõtlete, et niinimetatud võõrkeele õpetuse
jaoks on pidurdavam tõlkimine võõrast keelest ja tõlkimine oma keelest võõrasse …
Tuleb palju rohkem lugeda, ja peaks palju rohkem omaenese mõtteid võõras keeles
väljendama."   Met.did., 9.loeng 

Kohe esimesel konverentsil, mis Rudolf Steiner oma õpetajaskonnaga pidas, kerkis
tema poolt äsja peetud kursuste konsekventsina üles küsimus: kas on õige,
keeleõpetuses isegi klassis, kus lapsed oskavad juba kirjutada, peab veel loobuma
kirjapildi õpetamisest, nii et lapsed harjuvad kõigepealt ainult rääkimisega. Rudolf
Steiner vastas lühidalt:

„Jah, võimalikult hilja minna kirjutamisele üle võõrkeeltes, see on väga tähtis."
29.9.19.

Keele arengu kohta lapse elus öeldakse olulist Baseli kursusel 1920:

„Inimese keelearengu saladus jääb varjatuks tänapäeva loodusteaduslikule
mõtteviisile, kogu tänapäeva teadusele. Ei teata, et tegelikult just nii, kuidas saadakse
esimesed hambad üht laadi pärandusena vanematelt, nii saadakse keel (kõne) ümbruse
üht laadi välise mõju läbi, matkimisprintsiibi kaudu, mis aga muutub orgaaniliseks
printsiibiks. Keelt õpitakse esimestel eluaastatel oma ümbrusest. Aga see keel, mida
siis õpitakse, mida 4., 5., 6-aastane laps veel räägib, see suhtub kogu inimesesse nii
nagu piimahambad suhtuvad kogu inimesesse.  Ja mis on inimesel, peale seda kui ta
on saavutanud suguküpsuse, kui ta on 14, 15.aastat vana, keeles, mida ta kõneleb, mis
temas tegevuses on, kui ta kõneleb, see on just nõnda teist korda omandatud, uuesti
omandatud, inimese poolt läbi töötatud nii nagu jäävhammaste printsiip on teist korda
omandatud. 
See ilmneb väliselt poiste arengus häälemurdes, naiselikus arengus läheb see rohkem
tagasi seesmisse ellu, aga on samuti olemas. Kuna need jõud poiste puhul on
kõrisõlmes  teistmoodi töös, ilmneb see ka väliselt. See on ilmutus, kuidas nüüd just
nendel olulistel rahvakooliaastatel toimuvad inimeses, mitte ainult inimkehas ja mitte
ainult inimhinges, vaid inimese hingekehas, kehahinges, pidevalt, aastast aastasse,
kuust kuusse asjad, mis on seoses selle omandamisega, mida on omandatud juba
esimeses lapsepõlves ümbrusest väliselt keelena." Basel 1920, 1.loeng 

Need laused on ainult alguseks pikemale üksikasjalisele käsitlusele, mida võib
vastavast kohast ise lugeda.

Ühe küsimuse peale ühel konverentsil ütles Rudolf Steiner 12.juunil 1920: 

„Keeli õpitakse seda kergemini, ja hääldus saab seda paremaks ja puhtamaks, mida
varem alustatakse. Andekus keele jaoks kahaneb lisanduva vanusega  alates 7.aastast.
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Koorisrääkimine on väga hea, sest keel on sotsiaalne element. Kooris saab alti
kergemini rääkida kui üksi."  12.6.20.

Aga kuus nädalat hiljem ütles ta ka:

„Keeleõpetuses on tõepoolest grandioosne erinevus kooriskõnelemise ja
üksirääkimise vahel. Lapsed räägivad kooris ladusalt kaasa ja üksikult ei oska. Asi
oleks selles, et see ära kasutada. Seda käsitleme me pedagoogilis-metoodiliste
küsimuste puhul, et proovitakse lastega, peale seda kui nad on kooris rääkinud,
kärmelt seda ükshaaval teha. Seda peaks tegema õppimise põhialusena. See on
kahtlemata nii."  24.7.20.

Peale ühte märkust õpilaste suhtumisest keeleõpetusse:

„Nad õpivad kõige rohkem lektüüri abil. Suureks abiks on kohanemine seostatud
lektüüriga. Päheõppimine on ainult abivahend. Minnakse edasi lause lauselt.
Väikestega alati rääkides." 26.5.21.

Dornachi jõulukursusel 1921/22 öeldakse võõrkeelte õppimise kohta järgmist:

„Edasine ennelõuna on siis pühendatud vabamatele asjadele… siis mängivad eelkõige
võõrkeeled  suurt rolli. Nendega tegeldakse, kuna nad peavad tõesti praktiliselt sisse
elama lapse ellu, alates laste kooli tulekust 6., 7.aastaselt ja sellega tegeldakse nii, et
lapsed saavad tõesti sisse elada võõrasse keelde nii, et võõra keele õppimisel
välditakse emakeelega vahendamist. 

Loomulikult peab, kuna nüüd on ju teil vanemad lapsed kui siis, kui nad emakeelt
õppisid, õpetust võõrkeeles natuke teistmoodi korraldama. Just kui vaadatakse eluiga,
peab see nii olema. Aga lapsed peavad keelega nii ühinema, et nad siis, kui nad
peavad midagi võõras keeles väljendama, salaja ei tõlgiks. Tõlkimisprintsiipi peaks
täiesti vältima…  Vahetult asja lähedaletoomises õpitakse keelt nii, et laps õpib
kõigepealt rääkima ja siis tõlkima, kui see üldse on vajalik ühel või teisel puhul. -
Võib kindlasti märgata, et tavaliselt grammatikat jne. saavutatakse midagi, mida
lapsed täiesti elavas mõttes vastu võtavad." Dornach 1921/22

Peale 11.klassi õppeplaani kindlaksmääramist 1922 aasta kevadel hakkas Rudolf
Steiner ise keeleõpetusest rääkima:

„On oluline, et te keeltes viiksite läbi dialoogilise õpetuse. Dr. Schwebsch
kinnitas 1.klassi väikestele korduvalt, et ta ei oska sõnagi saksa keelt. - Seostada võite
lektüüri abil, aga lektüüri sisse põimida. - Mitte lihtsalt ette rääkida, vaid lasta lastel
võimalikult palju rääkida. See on midagi, milleks lapsed on veel võimelised; seda
peab silmas pidama… et lapsed saaksid rääkida. Lapsed peavad ka loetu kohta saama
rääkida. See kehtib eriti vanemate klasside kohta, kus keeleõpetus on tagapool.
Nooremad klassid on keeltes palju paremad. Nooremates klassides on kergem. Kus
keeltega toime ei tulda, on vanemad klassid."  21.6.22.

Peale mõningaid märkusi võõrkeele lektüüri kohta, kusjuures viidati Taine „Les
Origenes de la France contemporaine" 'le kui heale lektüürile, jätkas Rudolf Steiner:
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„Põhilised printsiibid on arenenud seostatuks. See, mis on üles kerkinud
ebaterviklikuna, see on ju lohakus. Sisse on tulnud lohakus, sellega, et on iseenesest
mindud viisini, kuidas on kergem teha! - Tähtis on see, et peetakse silmas: kui lapsed
kooris räägivad, on väga hea, aga see pole tõestus, et lapsed seda valdavad, kuna seal
esineb grupivaim. .. Alati asjaga seostada nii, et sõna otse asjaga seostub… Et teatud
väljendusviisid stereotüübiks teha, on hea seda seostada luuletuste õppimisega. Kui on
kaks, kolm, neli sellist luuletust, siis võib taas selle juurde tagasi tulla, et midagi
hääldamises arendada. Kõigist asjadest on korra räägitud. - Luuletuste õppimine on
viinud ühtlaadi lohakusele. Põhjus on selles, et ühest küljest on keeleõpetus meil
tõesti teisel kohal, kuna sellega peab kõrvalt tegelema. Siis on õpetajad juba väsinud;
ja teine on, et just seda silmas pidades püüab mõni ettevalmistusest pääseda.
Valmistatakse ette muu asja jaoks. Siis on üsna hea, kui saab mingile stereotüübile
toetuda. - Juba on nii, et ma saan asju ette heita. Ettevalmistus ei saa selline olla, nagu
ta olema peaks. Me peaksime meie metoodika viljakandvuse kõigepealt välja töötama.
Muidu jõuame me aegamisi tõepoolest keelelise väljatöötamises sinnamaani, et
ebaõnnestunud parem on palju halvem kui poolenisti õnnestunud lihtsalt hea. Me
võiksime väga kergesti jõuda viletsusse, kuna seepärast, et me teeme paremat halvasti,
ei suuda me konkureerida teiste koolidega."

Ja öeldut veel kord kokku võttes, ütles ta vahetult selle järel:

„… ma olen täiesti kindel, et õppetundides võib ratsionaalse tegevusega jõuda
ideaalini, mis vabastab lapsed väsitavatest kodutöödest. Aga  kõikjal lihtsalt pole veel
nii huvitav. Teatud asjades pole veel praktikat. Sellepärast arvan ma siiski, et peab
jõudma ühtlaadi modifitseeritud kodutöödeni."  21.6.22.

Seda otsust, sisse viia modifitseeritud kodused tööd, mis oli algselt seotud
vajakajäämistega keeleõpetuses, laiendas Rudolf  Steiner  siis kõikidele ainetele, kus
midagi sellist saab kasutada. Üksikasju võib sealt ise järele vaadata. Ei tohi aga
unustada, et siin tehtud mööndus modifitseeritud kodutööde andmises tuleb taandada
siiski suutmatusele: „Ma olen täiesti kindel, et õppetundide ratsionaalsel kasutamisel
võib jõuda ideaalini, mis vabastab lapsed väsitavatest kodutöödest. - Aga kõikjal pole
lihtsalt veel nii huvitav." - Seepärast ei peaks seda „modifitseeritud kodutööde
sisseviimist" sellisena vaatama, millega õpetajana tohiks rahul olla, vaid kui midagi
sellist, mis peale igat tundi, kust pole veel kodutööta ära mindud, noomivalt ütleb, et
seda, mida laps õpetajalt ootab, pole veel saavutatud.  Õpetus peaks muutuma „nii
huvitavaks", et saab lapsi „säästa väsitavatest kodutöödest.".

Järgmisel päeval rääkis Rudolf Steiner piltlikkusest keeles:

„Kui analüütilist jälle pilti kokku võetakse, siis on see jälle hea. Igal juhul peab
püüdlema pildi poole. Analüseerimine  jõuab pilti. Lõpetanud gümnasistil on liiga
palju lihtalt see mõttes, et homo puhul  mõtleb ta inimest. Puudub pilt: inimene on
rassilisest generatsioonivoolust pärinev hing, -- homo on füüsilisest tõusnud
inimkuju, nii et saab öelda: inimene inkarneerub homos. See on sama nagu Aadam.
Kui pilte ei saada, mis kõik siis hingest kaduma läheb. Ma arvan, et selle poole peaks
ka ladina keeles püüdlema."  22.6.22.
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 Siis tuuakse mõned näited ungari keelest, ja siis lõpetab Rudolf Steiner vaatlused
sõnadega:

„Ükski tund ei tohiks nii mööduda, ilma et laps kogeks midagi piltlikku."

Samal päeval peab Rudolf Steiner õpetajatele teise ja viimase loengu lühikesest
kursusest „Kasvatusküsimused küpsuseas" ja võtab taas üles piltide probleemi
keeleõpetuses. Koht on aga nii  tugevasti loengusse sisse põimitud, et seda ei saa välja
võtta ilma teda kahjustamata. Seepärast pean siin piirduma sellega, et soovitan seda
loengut lugejal ise hoolikalt uurida. Stuttgart 1922, 2.loeng 

Hädavajalikkuse tõttu lasta ülaastme lastel valida inglise ja kreeka keele vahel,
ajendas ka järgmist vaatlust:

„Uute keelte õpetamise juurde: kui metoodika sama on, siis kompenseeruvad asjad
oma mõjudes lapsele, kuna ta prantsuse keele läbi sureb oma peas, nagu inglise keele
läbi ergutatakse ainevahetust. Raskus tuleb ju sellest, ja see läks praegu mu hingest
läbi -  et inglise keel võetakse teatud õpilastelt ära; ja see on sotsiaalselt ebaloomulik
asi; seda ei tohiks olla. Aga me ei oska ennast teisiti aidata. Meil ei saa olla inglise
keel ja antiiksed keeled. - Aga just oma arengu praeguses staadiumis on mõlemad
keeled - inglise ja prantsuse keel - nii uskumatult teineteist kompenseerivad. Nii
näiteks, kui te võtate härra Boy prantsuse keele tunni, ta on vaiksetele kuulajatele
midagi väga tähtsat õpetanud: prantsuse keel on selles, et kõik s-id jäävad tummaks.
Pole juttugi sellest, et aisne (een) öeldakse, vaid s-i kuuldakse… Inglise keeles on
palju järelsilpe sel teel, et sellist häbelikku s-i kätte saada. - Täielik kompenseerimine
on eriti 9. ja 10.eluaasta vahel  kui kasutatakse sama meetodit. Enne on hea, kui
prantsuse keelt  võimalikult vähe ja hilja grammatiliselt käsitletakse. Seevastu on
inglise keeles hea, kui 11. ja 12.eluaastal siiski ikka jälle pööratakse tähelepanu
millelegi teoreetilisele, grammatilis-süntaktilisele."  5.12.22.

Ühele küsimusele, kas võiks alustada keeleõpetuse kõige esimest algust verbiga,
vastas Rudolf Steiner:

„See on küll õige - alustada verbist! - Eessõna on väga elav. Lähtumine
substantiivist on vale meetod. Seda tahame veel selgitada… Nimelt vastust
küsimusele, mis tõugatakse verbist ära, kui ta muutub substantiiviks: Kui substantiiv
tõugatakse verbist, siis tõugatakse üks vokaal välja, ja see on konsonandiliseks
muutumine, väliseks muutumine. Inglise keeles võib iga häälik verbiks muutuda."
9.12.22.

Pikemast ja äärmiselt tähtsast selgitusest koolihügieeniliste küsimuste kohta
6.veebruaril l923 olgu siin ära toodud mõned laused, mis on ka juba trükitud saksa
keele peatüki alapeatükis "Kõnelemine ja  grammtika" aga mis peaksid ka võõrkeele
õpetajatel võtta olema:

„Te võite… lapse kogu tervisliku seisundi vastu patustada, kui te tegelete ühe tunni
sellega, mida tavaliselt grammtikaks nimetatakse. Lastel pruugib  ainult tegeleda
kõige selle eristamisega, mida nimetatakse subjektiks, objektiks, atribuudiks,
indikatiiviks, konjunktiiviks jne. Kõigi nende asjadega, mis teda ainult poolenisti
huvitavad, siis pannakse laps olukorda, et sel ajal, kui ta peab eristama, kas midagi on

76



indikatiiv või konjunktiiv, et ta laseb kogu oma hommikusöögi, mõjutamata hingest,
oma organismis keema, ja siis kultiveeritakse mingiks ajaks, mis asub võib-olla 15
kuni 20 aastat hiljem, talle korralik maohäire nagu soolehaigused jne.
Soolestikuhaigused tulevad väga sagedasti õpetusest grammatikas." 

Edasi järgnevad sõnad samast ettekandest:

„See on mulle täiesti mõistetamatu, kuidas saab üldse lapsi rahulikuna hoida, kui
räägitakse neile adverbist või konjunktiivist, sest  õigupoolest on see midagi, mis
normaalset last ei saa huvitada. Asi võib kõige rohkem sinna jõuda, et lapsed hoiavad
distsipliini armastusest õpetaja vastu… Äsja olin ma ühes klassis, seal   oli juttu
preesensist ja imperfektist. Mis peavad lapsed sellega  peale hakkama, kui see ole
ladina keele õpetuss?… Ma ei ütle, et need nimetused tuleb ära kaotada, vaid õpetus
peab nii toimuma, et lapsed saaksid sellega idagi peale hakata. Eelkõige  ma leian:
põhipuudus on selles, et õpetajad ise ei oska grammatikat, et õpetajad ei kanna endas
elavad grammatikat. Laad, kuidas kasutatakse grammatilist terminoloogiat, see on
hirmus. Ma lööksin ka lärmi, kuna ma ei teaks, miks mulle neid asju pähe pannakse.
Asi on selles, et  õpetajad pole kasutanud piisavalt aega, et omandada ise mõistlik
grammatiline oskus. Siis mõjub see õpilastele ergutavalt.  Kogu jama, mis seisab
raamatutes grammatika kohta, peaks ära põletama. Sinna peab  elu sisse tulema! Ja
siis, eks ole, ei saa õpilased tunnet sellest, mis on perfekt, mis on preesens, sel ajal,
kui nad peavad selle tunde saama. Keelegeenius peab õpetajas elama! Saksa keeles on
see samamoodi…"  6.2.23.

Rudolf Steineri hoiaku mõistmiseks kogu võõrkeele õpetuse suhtes on tähtis teada
tema mõttearendusi professor Karutzi ettepaneku kohta prantsuse keele õpetuse
kaotamiseks Waldorfkoolis. Selle taasesitamisest peab aga siin selles seoses kahjuks
loobuma. 14.2.23.

Saksa keele õpetuse jaoks oli Rudolf Steiner õppeplaani loengutes 1919 andnud
grammatilise õpetuse astmed: need on antud peatükis saksa keele kohta igale klassile
eraldi ja  peatüki lõpus on ka ülevaaade nendest. Nende astmetega seoses oli ka ühe
õpetaja küsimus, kas võõrkeeltes ka sellised astmed on. Selle peale vastas Rudolf
Steiner:

„See, mis ma andsin, on antud vastava vanuse nõudmistele. See kuulub lihtsalt
sellesse eluikka, et neid hingekonstitutsiooni erilisi nüansse selles vanuses lapsesse
kantakse. Emakeeles  õpib laps kõige kergemini neid nüansse  endas liikuma panema.
Seevastu tehakse ka väga hästi, kui samas vanuses  peale seda, kui on asjad õpitud
emakeeles, seda teistes keeltes õppida; näiteks näidata, kuivõrd teised keeled on
erinevad, kui väljendatakse selliseid hingemeeleolusid. Võib täiesti lubada võrrelda.
Eks ole, grammatilise õpetusega ei alustata üldse enne 9., 10.eluaastat. Keeleõpetus
kujundatakse noorematel astmetel puhtalt rääkimisest ja rääkimise tundmisest, nii et
laps õpib tundest rääkima. Sellel astmel, mis pole ju loomulikult täiesti selge 9. ja
10.eluaasta vahel - see pole üks punkt, vaid väga muutlik - sel astmel alustatakse
grammatikaga. Ja keele käsitlemine seoses grammatikaga on seoses mina-arenguga.
Mitte, et saaks nii küsida: kuidas arendatakse mina grammatikaga, vaid  seda teeb
grammatika juba ise. Pole tingimata vaja anda erilisi õppeülesandeid. Grammatikaga
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ei alustata mitte varem, vaid püütakse grammatikat välja arendada keele enda
substantsist."  19.6.24.

Jällegi natuke teisel viisil läheneb Rudolf Steiner keeleõpetuse probleemidele Torquay
kursusel 1924. Soovitan uurida kogu tervikut ise. Siinkohal olgu ära toodud mõned
laused:

„Aga seoses keeleõpetusega on tähtis arvestada selle elulõiguga 9. ja 10.eluaasta
vahel. Keeleõpetus ei tohi mitte mingil juhul, enne kui see elupunkt on käes, sisaldada
midagi keele intellektuaalsest vaatlusest, niisiis mitte midagi grammatikast, mitte
midagi lauseehitusest ja sarnasest. Laps peab kuni selle vanuseni 9. ja 10.eluaasta
vahel täiesti rääkima, nii nagu ta muidu mingeid harjumusi omandab.
Harjumuspäraselt peab ta keele omandama. Alles kui laps õpib ennast eristama
ümbrusest, tohib ka seda, mida laps ise teeb, niisiis rääkimist, vaadelda.  Alles sealt
alates peaks rääkima nimisõnast, omadussõnast, tegussõnast jne., mitte varem. Enne
peaks laps lihtsalt rääkima ja rääkimises püsima. - Meil on ju Waldorfkoolis võimalus
seda teostada, kuna kohe, kui tuleb meile rahvakooli, elementaarkooli, õpib ta peale
emakeele kahte võõrkeelt. Me võtame lapse kooli. Tal on alguses epohhilaadne
õpetus… hommiku esimestel tundidel, ja sellele järgneb kohe inglise keel ja prantsuse
keel. Seejuures püüame me seda keeleõpetust nii teha, et ei tule üldse vaatluse alla ühe
keele suhe teisega. Enne seda eluiga, mida ma iseloomustasin, 9. ja 10.eluaasta vahel,
ei arvesta me üldse seda, et - ütleme - laud saksa keeles „Tisch" on, inglise keeles
„table", söömine saksa keeles „essen", inglise keeles  „eat". Me seostame sõna igas
keeles mitte teise keele sõnaga, vaid vahetult asjaga. Laps õpib nimetama, olgu siis
prantsuse või inglise keeles lagi, lamp, tool. Niisiis enne 7., 8., 9.aastat ei pöörata
rõhku tõlkimisele, s.t. sõna tõlkimisele ühest keelest teise, vaid laps õpib lihtsalt
keeles kõnelema väliste asjade toel, nii et lapsel pole vaja teada või selle peale
mõtelda, et kui ta inglise keeles „table" ütleb, siis see saksa keeles on „Tisch"
(emakeeles laud) jne. Seda lapse jaoks pole, ta ei tule selle peale tunni ajal, sest enne
seda ei tehta lapsega mingit keelevõrdlust või midagi sarnast. - Seeläbi saab laps
võimaluse õppida keelt elemendist, igat keelt elemendist, millest ta on  pärit,
tundeelemendist…"  Torquay 1924, 6.loeng 

Nimetatud kohas järgneb nii mõndagi keele päritolu kohta tundeelemendist, inimese
algkeelest, keele võrdlemisest ja tema piiratud, aga sel ajal tähtsast kasvatuslikust
ülesandest, grammatika-õpetuse tähendusest. 

 Samal kursusel andis Rudolf Steiner vastuse küsimusele saksa Waldorfkoolis lastele
õpetatavate keelte kohta:

„Me oleme Waldorfkoolis sisse viinud prantsuse ja inglise keele sel põhjusel, et
prantsuse keeles  saab veel palju seesmiselt õppida, mida mõnes teises keeles ei saa,
teatud retoorilist tunnet, mis on väga hea, kui ta olemas on. Ja inglise keel sel
põhjusel, et ta on maailmakeel ja üha enam ja enam selleks saab."  Torquay,
küsimusele vastamine, 20.8.1924.

Korduvalt pidi konverentsidel ja loengutes leiduvate selgituste ja juhiste esitamisel
lugejat soovitama ise järgi vaadata, mis äratoodud lõike nende õiges kohas ümbritseb
ja kannab, teatud määral hingelise maastikuna. Seda tahan ma siinkohal veel kord eriti
rõhutada, kuna see kuulub ju keeleõpetuse käsitluse terviku juurde, et keeleolemuse
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adekvaatne pilt, nagu see ka keeleõpetuses elavalt ilmneb, näitab end alles siis, kui
teda haaratakse elavalt tema erinevates kujudes, mis muutub ühest esitusest teise,
loengutes ja konverentsimärkustes.

Tsitaatide järjestuse oleks võib-olla võinud teisiti teha. Mulle paistis selle küsimuse
korduval järelemõtlemisel siiski ikka õigem, see teatud järjekorras esitatud ka selles
järjekorras edasi anda. Seega järgitakse ju siis uue tunnetuse tekkimise asjalikku
loogikat - võib-olla alateadlikuks jäänud - küsimusest, millega eelnev tunnetus leidis
oma piiri. Alati küll ei selgu, kuidas tee ühest tunnetusest teiseni tõesti kulges, seda
enam saab ometi tunda üksikute tunnetussammude kokkukuuluvust. Elav kogemus
kooriskõnelemisega tõi ise esile, et tunnetusest kooriskõnelemise kasulikkusest
tulenes teiselt poolt kooriskõnelemises varitsev illusioon. 

Lubagu siis lugeja, kui ta on esimese pealiskaudse lugemisega siiamaani jõudnud,
enesele just siis nõu anda, vaadata tagasi siin trükitud kohtade algsesse maastikku,
ajalise järjekorras, nagu siin on antud, ja nii lasta kujuneda tervikpildil.

Nüüd järgnevad juhised üksikute klasside jaoks, mis anti 2.juunil 1924, uute keelte
lõpliku õppeplaanina. 

Prantsuse ja inglise keel

1.-5.klass igal 3 tundi
6.-8.klass igal 2 tundi iga keele jaoks nädalas
9.-12.klass igal 3 tundi

Esimene klass:

Küsimusele, kas 1.klassi lastel ei ole keeleõpetuse tõttu liiga palju tunde:

„Kui nähakse, et lapsed on väsinud, siis on juba parem, kui lasete esimesel kahel
klassil tunni ära jätta, selle asemel, et teha mingisuguseid muid kunste. Muidu oleks
ma selle eest väikseid üldse ainult  kaks tundi päevas õpetatakse." 2.6.24.

See muidugi ei tähenda, et esimeses kahes klassis peaks keeleõpetus üldse ära jääma,
vaid et ta peab olema, aga võib ära jätta, kui lapsed ilmutavad erilist väsimust. 

Kolmas klass:

Küsimuse peale, kas kolmandas klassis peaks laskma lastel võõrkeeltes kirjutada,
ütles Rudolf Steiner:

„Võib alustada lühikeste ja kergete lausete kirjutamisega, mis väljendavad lihtsaid
mõtteid." 26.5.21.

Õppeplaanist 2.juunil 1924:

Esimene kuni kolmas klass:
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„Üldiselt peab ütlema, et laps saab juba esimeses klassis keeleõpetust ja et me kuni
kolmanda klassi lõpuni keeleõpetusega nii tegeleme, et laps õpib rääkima rääkimisel,
ja et peaks vältima mingi sõna või väljendi, mida laps peab omandama, tõlkimist
saksa keelde, vaid peab seda vaatama, et laps  selle sõna või väljendi seoks vahetult
asjaga. Niisiis ei tule võõrkeelset sõna saksa keelde ümber panna, vaid jääda asja
juurde ja võõrkeeles.  See tuleks läbi viia eriti kolmanda klassi lõpuni. Sel ajal ei
tohiks üldse märgata olla, et grammatika on olemas.

Suuremate tükkide puhul ei tohiks üldse pahandada, et laps mõne salmi või luuletuse,
kui ta ka ainult puudulikult asjast aru saab, omandab selle  ainult puht häälikuliselt.
Ekstreemjuhul võib olla, et laps omandab neli, kuus, kaheksa rida, mis jäävad meelde
kui kõlad. See aitaks teinekord väga palju keele omandamisele kaasa, et laps seda,
mida ta on omandanud kõladena, õpib mõistma alles mälust.

Esimesel kolmel aastal on poeetiline kindlasti eelistatum proosast.

Asi näitab juba ise, et kolmel esimesel aastal võib käsitlus toimuda täiesti sarnasel
viisil." 2.6.24.

Neljas klass:

Siin oleks hea, kui kauem ei viivitataks grammatika alustammisega, mitte reeglite
õppimisega, vaid selle näitlikustamise läbi lapses juba olemasolevate tekstide najal.
Seega peaks alustama, täiesti induktiivselt, grammatiliste reeglite moodustamisega,
kui nad on olemas.  Siis püüda ka seda, et laps need omandaks, et tal oleks need
reeglitena olemas. Niisiis ei tohiks langeda ekstreemi, et laps ei peaks üldse reegleid
õppima, vaid kui need on induktiivselt tuletatud, siis ka reeglite talletamine. Reeglite
meelespidamine kuulub mina-arengu juurde 9. ja 10.eluaasta vahel. Mina-arengut
saab seeläbi toetada, et laps saab loogilist laadi grammatilised reeglid keele ehitusest.

Siis võib üle minna proosa juurde, mis pidi kuni 3.klassi lõpuni miinimumini piiratud
olema. 4.klassist võib aga üle minna sellele, et valitakse aine, mida värskelt läbi
võetakse, kus toimub paralleelselt grammatiline õppimine ja aine läbivõtmine, ja
sinna juurde peaks võtma ainult proosa. - Me ju pedantiseeriksime poeesia seeläbi, kui
abstraheerime sellest grammatilised reeglid. Aga proosaainet võib niimoodi küll
käsitleda. Aegamisi võib ka üle minna üht laadi tõlkimisele. 

Võrdle selle juurde ka juhiseid 5. ja 6.klassi kohta.

"Nüüd on ju loomulikult nii, et juba seni on püütud sellistest asjadest natuke õpetuses
kinni pidada. Aga ometi on ikka jälle ühes klassis ette tulnud, et on asjale lähenetud
leksikograafiliselt, et pole otsitud sidet asja  ka võõra sõna vahel, vaid saksa sõna ja
võõra sõna vahel. See on õpetaja jaoks mugavam, aga see viib selleni, nagu üldse
praegu keeli nende omavahelises suhtes käsitletakse, nii et ei arendata tunnet keele
jaoks. - Nüüd peaks see - tõlkimine - 4.kooliaastal algama.
4.kooliaastal peaksime piirduma põhiliselt sõnavormiõpetuse käsitlemisega." 2.6.24.

Kuues klass:
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Küsimusele, kas on hea 6.klassis midagi trükitut lugeda:

„Peaks välja otsima mõõdukalt suure jutustuse. Peaks leidma ühe jutustuse, novelli,
midagi, millel on substants, mitte midagi pinnapealset. Oleks võimalik mingit
ajaloolist tükki lugeda MIgnet - st. Sellest õpivad nad väga palju." 26.5.21.

Õppeplaanist, 2.juuni 1924:

Viies ja kuues klass:

„5.kooliaaastal läheksime üle süntaktilise juurde; 6.kooliaastal läheksime
süntaktilisega edasi, komplitseeritud süntaks. Paralleelselt tegeldakse loomulikult alati
lektüüriga.

Tõlkimist saksa keelest võõrasse ei peaks õieti tegema. Siis peaks tegema lühikesi,
mitte pikki üleskirjutusi ja sarnast.

Selliseid tõlkimisi peaks ainult sellises vormis käsitlema, et öeldakse midagi ja
nõutakse, et laps peab sedasama väljendama võõrkeeles. Lastakse lapsel saksa keeles
öeldut öelda võõrkeeles. Nii võiks tõlkimisõpetus toimuda 6.kooliaasta lõpuni. Igal
juhul peaks vältima pikemate tükkide tõlkimist saksa keelest otse võõrkeelde. 

Palju tegeleda lektüüriga: Aga lektüür ainult palju huumoriga. Rõõmsa seesmise
kohaloluga peaks rääkima kõigest võimalikust, mis on seoses nende inimeste
kommete, eluharjumuste ja hingeomadustega, kes seda keelt kõnelevad. Niisiis peaks
5. ja 6.klassis võtma humoorikal viisil maateaduse ja rahvateaduse.

Siis, alates 5.klassist peab käsitlema võõrkeele vanasõnade või kõnekäändude vara
niimoodi, et millegi jaoks elus, kus võib vaja olla saksa vanasõna, õpitakse vastav
võõras keeles hoopis teisiti sõnastatud vanasõna." 2.6.24.

Seitsmes kooliaasta:

Küsimusele, mida peaks prantsuse keeles 7.klassis lugema, ütles Rudolf Steiner:

„Valme lugeda, Lafontaine." 17.6.21.

Õpetajale, kellele soovitati 7.klassi jaoks „Christmas Caarolit", leidis selle liiga raske
olevat selle klassi jaoks ja küsis, kas ei peaks sisse viima õpperaamatut. Rudolf
Steiner ütles:

„Mul pole midagi selle vastu, et õpik sisse seada. Õpikud on kõik väga viletsad.
Klassil pole ühist köidet, mis neid seob. Otsige õpik ja näidake seda mulle, kui ma
tagasi tulen!  Asi Dickensiga: ma ei saa nõus  olla, et see nii on. 7.klassis võib seda
juba lugeda.  Te võite ka ise mõne seosesoleva proosa välja valida. See oli ka ainult
näiteks toodud…" 11.9.21.

Üks õpetaja ütles: „Ma olen 7.klassis Lafontaine valmidega valmis. Mõned sisaldavad
kõverat moraali." - Selle peale ütles Rudolf Steiner:
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„Selle üle tehakse nalja. Neid tuleb valmidena võtta. Huumorit hakatakse  iseendast
oskama luua. Sama hästi võib mingist muust miljööst arusaamatusi esile kutsuda.
Tegemist on sellega, et proovitakse temasse sisse minna. Kui te temaga valmis olete,
siis võtaksin ma suuremaid proosatükke. Mignet, seda võib juba nende lastega võtta."

Seepeale ütles üks õpetaja: „Peale „Christmas Carolit" peaks Tempesti lugema".
Seepeale üks teine: "Ma lugesin Tempesti jagatud rollidega." Rudolf Steiner seepeale:

„See on just õige pedagoogiline probleem. Asi sõltub ainult sellest, kuidas  tehakse.
Lastel on materjal, nad ei koge sellest rohkem, aga seeläbi juhitakse ta keele vaimu
kõige paremini."

Peale vahemärkust ühe teise asja kohta küsis üks õpetaja: „Kas oleks soovitav, kui
võetakse välja lühikesi novellilaadseid tükke?" - Rudolf Steiner:

„See oleks hea 13., 14.aastaste laste jaoks. Aga seda ma mõtlesingi, kui ma ütlesin:
Mignet. Inglise ja prantsuse keeles peab välja võtma  iseloomulikke tükke ja lugema."
14.1.22.

Kaheksas klass:

Peale ühe inglise keele õpetaja küsimust, kes leidis „Christmas Caroli" 8.klassi jaoks
liiga raske olevat, ütles Rudolf Steiner:

„Te võite kindel olla, te peaksite oskama Dickensit lugeda lastega, kes peaaegu mitte
midagi ei oska. Mida nad õppima peavad, võite te sellega kõige kergemini siduda.
Jutustage, kuidas edasi läheb. - Kas probleemi ei saaks nii lahendada, et kõigepealt
tutvustatakse lastele sisu, ja võetakse välja lõigud, mida on eriti hea käsitleda, kus
need raskused pole nii suured. Neid raskusi peab ju oskama ületada. Just mitteoskajate
jaoks on see lektüür kõige parem asi." 24.4.23.

Õppeplaanist, 2.juuni 1924.

Seitsmes ja kaheksas klass:

„7.klassis peab nii korraldama, et peetakse silmas, et suur osa lapsi peale 8.klassi
koolist lahkuvad. 7. ja 8.klassis peaks põhirõhk olema lektüüril ja keele iseloomu
käsitlemisel lauses. Jällegi on tegemist selliste asjade omandamisega, mis tulevad ette
inimeste elus ja tegevuses, kes seda keelt kõnelevad.

Tekstide najal peaks seda harjutama ja peaks seda vaatama, et harjutataks
järelejutustamise kaudu väljendamisoskust võõras keeles. Tõlkima peaks ainult
vastaval juhul. Seevastu peaks laskma ümber jutustada, mida loetakse, isegi
dramaatilist. Mitte lüürilist ega eepilist, aga dramaatilist saab oma sõnadega ümber
jutustada.

8.klassis peaks aga käsitlema võõrkeele poeetika ja meetrika rudimente.
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Ja nendes kahes viimases klassis peaks olema üsna lühike läbilõige vastava keele
kirjandusajaloost." 2.6.24.

Üheksas klass:

Ühe küsimuse peale:

„Ma prooviksin selles vanuses panna palju rõhku  retsitatiivsele elemendile.  Õppida
retsiteerimisel veel mõndagi keele valdamises. Väljendite mõte, mis nad
retsiteerimisel vastu võtavad, ja selle rakendamine mujal." 22.9.20.

,,Enam kirjandusajalugu kui objekti juures üht-teist Shakespeare kohta ütelda, - enam
kirjandusajalugu pole ju selliste laste puhul vajalik." 15.11.20.

Ühe küsimuse peale Jules Verne kui lektüüri kohta 8.klassis:

,,Mul pole midagi Jules Verne vastu, kui te teda nii käsitlete, et lapsed ei muutu
seeläbi fantastikuteks." 14.1.22.

Õppeplaanist, 2.juuni 1924

Üheksas klass:

,,Siin oleks hädavajalik ühtlaadi tõesti huumoriga käsitletud grammatilise kordamine
nii, et pakutakse pidevalt humoorikaid näiteid. Nii võib näidetega läbida aasta jooksul
kogu grammatika. Paralleelselt läheb loomulikult sellele klassile huvitav lektüür."
2.6.24.

Kümnes klass:

Õppeplaani kinnitamisel avatava 10.klassi jaoks ütles  Rudolf Steiner prantsuse keele
kohta:

,,Kirjandus, kultuur. Ma teeksin seda nii, et ma alustaksin uuema ajaga ja läheksin
tagasi vanemasse aega. Ma teeksin seda vastupidi." 17.6.21.

Siis, peale ühte küsimust vanade keelde kohta, tuli jälle prantsuse keele juurde:

,,Võiks lugeda ,,Cid"i. Neid peaks viima nii kaugele, et nad hakkaksid prantsuse
klassikalist poeesiat mõistma. Molire hiljem. Ma eelistaksin mitte kiirustada ühest
(tükist) teise juurde. - Kui teile on see sümpaatne, ,,Cid" täiesti läbi võtta. - Me võime
aasta jooksul jätkata muuga." 17.6.21.

Samal päeval ütles ta inglise keele õpetuse kohta, kui õpetaja oli teatanud, et ta on
tekstis jutustatu kogu eeloo läbi võtnud:

,,Seda jätkatakse. Siis proovitakse, kas lapsed suudavad kuidagi vabalt esitada
lauserida iseseisva kirjaliku tööna… Õpilased koormatakse üle, kui ei töötata väga
ökonoomselt. Seepärast peab vältima aja kaotamist. Ei tohi midagi nii võtta, nagu
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oleks lõputult aega. See on ju juba ilmnenud, et liiga palju arvestatakse sellega, et on
lõputult aega." 17.6.21.

Prantsuse keele õpetaja märkuse peale, et 10.klassis on mõnedel lastel prantsuse
keeles soov omaenese lõigu järele; ta tahab teada, kas ei peaks andma seostatud
lektüüri, ütles Rudolf Steiner:

,,Mingi muu lektüüri võib küll võtta. Lektüüri peaks läbi võtma, isegi kui te sealt
ainult vähe loete. Olete te ise midagi välja mõelnud? Ma arvan, et te võtaksite midagi
lühemat, mille saaks läbi kahe ja poole kuuga. - Ma ei tea, kas poleks kõige parem
lugeda selle klassiga midagi biograafilist. On üks kena raamatuke: ,,La vie de
Moliere."  17.1.23.

Peale ühte märkust  ladina lektüüri kohta ütles Rudolf Steiner inglise keele õpetaja
teate peale, et ta on ,,The Tempest"i lõpetanud ja on võtnud läbi katkendeid ,,Shild
Harols pilgrimage"st:

,,Ma eelistaksin lugeda mingit tervikut. Valik inglise keeles pole kerge. Kohe kui
jõutakse Shakespearest edasi, läheb asi raskeks. - 10.klassis sobib hästi Macauley'd
lugeda. See sõltub täiesti käsitlusest.  See on ju eluiga, kus lapsed peavad harjuma
avaral  ja mugaval viisil iseloomustama. Seevastu arvan ma, et hästi kõlbaks ka
Carlyle ja Emersoni lugeda 11. ja 12.klassis. Walter Scotti peaks soovitama isiklikuks
lugemiseks.
Emerson ja Carlyle on klassilektüür. Biograafilised iseloomustused, näiteks Lutheri
biograafia, see kõik on 15.eluaasta jaoks väga kasulik. Emersonil on väga lühikesed
laused." 17.1.23.

Küsimuse peale prantsuse keele lektüüri kohta 10.klassis, kas võiks lugeda Poincard,
ütles Rudolf Steiner:

,,See jääb ometi ohtlikuks, omapäraseks asjaks. Põhimõtteliselt võib midagi sellist
teha, aga Poinvarga mitte, sest seal on nii palju valelikkust sees. Seevastu nende jaoks,
kes ära lähevad, kas ei peaks midagi olema, mis näiliselt praktilisest elust kõrvale
kaldub ja ometi jälle sinna viib. See oleks Bulweri  ,,Vril". - Hachettel on prantsuse
esseede kogumik ja seal sees on teise Poincar, matemaatiku artiklid; seal on teises
osas ka üks tehnilisest mõtlemisest. See oleks midagi, mida saaks hästi kasutada."
18.12.23.

Üheteistkümnes kooliaasta:

11.klassi rajamisel selgitab õpetaja 20.jjuunil 1922 tagasi vaadates 10.klassile, et ta on
lugenud ,,The Tempest"-it. Selle peale Rudolf Steiner:

,,Nüüd oleks soovitav, et te sel ei lase kaduda, et te homme lastega puht dialoogis tüki
üle vestlete - täiesti ükspuha, kas mõni teab palju või vähe - selle üle, mida nad sellest
teavad, nii et lapsed on sunnitud vastama, ja vestlevalt edasi minema! Ka prantsuse
keeles tuleks seda täpselt nii teha. Proosalist  peaks lugema. Ma ei välistaks  üldse, et
loetakse H.Taine? ,,Les Origenes de la France  contemporaine".  Võivad olla ka
elufilosoofilised vaatlused, näiteks ,,Voyage en Italie". 20.6.22.
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Üks märkus 17.jaanuaril 1923 inglise keele õpetuse kohta 10.klassis omab ka
tähendust 11.klassi jaoks, seda vaadatagu järgi 10.klassi juurest.

Küsimuse peale 11.klassi inglise keele õpetuse kohta, kus oli loetud Macauley ,,
Warren Hastings"-it:

,,Proosa kõrval võiks lugeda inglise lüürikat, näiteks Merekool. Siis peatükk
Emersonilt oma hüppelise aforistliku stiiliga, võib-olla peatükk Shakespeare ja Goethe
kohta. Peaks proovima viidata  aforistlikule ja mitteaforistlikule. Sellest peaks
rääkima. Tema viis kirjutada seisnes selles, et ta võttis kogu raamatukogu ja laotas
enda ümber. Ta hakkas toas jalutama ja luges siin ja seal mõne lause ja kirjutas mõne
lause  ja siis kõndis jälle edasi. Ta lasi ennast raamatukogust stimuleerida. Nietzsche
tegi oma Emersoni-lektüüriga nii, et ta teatud asjad ära raamis. Siis ta nummerdas
selle. - Niisiis lüürika ja Emerson." 18.12.23.

Üheteistkümnes ja kaheteistkümnes klass:

Küsimuse peale 12.klassi inglise keele proosalektüüri kohta, kus oli loetud Carlyle ,,
Sangariaustamist" ja ,,Athenaeum":

,,,,Athenaeum" on midagi, mis on praktiliselt redigeeritud. Seda ei peaks lastele kätte
andma, vaid üksikud artiklid välja võtma. Ka 11.klassi jaoks tuleks see arvesse. Sellist
hästi redigeeritud ajakirja meil Saksamaal enam pole." 25.4.23.

Kaheteistkümnes klass: 

Peale ühte märkust 10.klassi prantsuse keele lektüüri kohta:

,,Inglise keeles tuleb 12.klassi jaoks võib-olla arvesse Mackenzie ,,Humanism"."
18.12.23.

12.klassi tegeliku waldorf-õppeplaani määramise raames 30.aprillil 1924:

,,Siis keeled. Siin tehakse paremini, kui antakse eesmärgid, kui öeldakse, nad peavad
saama ettekujutuse tänapäeva inglise ja prantsuse  kirjanduse olukorrast."

Õppeplaan, 2.juuni 1924:

Kümnes, üheteistkümnes ja kaheteistkümnes klass:

,,10.klassis järgneb keele meetrika eelistatavalt poeetilise lektüüriga. 11.klassis peab
alustama dramaatilise lektüüriga. Paralleelselt läheb proosalektüür ja natuke keele
esteetikat. Nimelt dramaatilise lektüüri abil peaks arendama poeetikat, ja seda
jätkatakse lüürilise ja eepilise poeesia jaoks 12.klassis. Ja siin peab lugema asju, mis
on seoses olevikuga ja suhetega võõrkeele maal. Selle juurde moodsa võõrkirjanduse
tundmine." 2.6.24.

Õppeplaani lõpetuseks 2.juunil 1924:
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,,See võib olla avatud õppeplaan, millest me tulevikus tahame kinni pidada. Mitte
ühtegi asja lugeda, ilma et tutvustada lastele terviku sisu.
4.,5.klassis võib alustada grammatika elementidega. Võimalikult üle minna sellele, et
lasta lastel arendada vestlemist. Seoses draamaga 7. ja 8.klassis oleks veel järgnevat
öelda: otsitakse välja näiteks ühest Moliere komöödiast mingi pikem passaa~, mida
tahetakse lugeda. Sinnamaani peab humoorikal viisil lastele tutvustama sisu,
võimalikult põhjalikult ja dramaatiliselt, ja siis lõik lugeda.

Me pole ju aasta jooksul midagi lisanud varemöeldule. Põhimõtteliselt peaks
see nii jääma. - Kirjalikud tööd alles sellest astmest, nagu kursustel öeldi." 2.6.24.

Viimast lauset võrreldagu metoodilis-didaktilise kursuse 10.loenguga.

Selgitav vaatlus kolme vanema klassi inglise keele lektüüri kohta leidub ,,
Konverentsides" 19.juunist 1924. Vastavast kohast võib seda ise järgi vaadata.

Keeleõpetuse liigendamise kohta tunniplaanis võib lugeja ka vaadata peatükist ,,
Eesmärgid ja mured", alapealkirja all ,,Keeleõpetuse ümberliigendamine ja ülaastme
harunemine", kuidas Rudolf Steiner seda õpetust tahtis lahutada  klassiviisiliselt
liigendatud õpetusest.

VANAD KEELED

Ladina ja kreeka keel

5.-9.klassini igal 4 ühist tundi mõlema keele jaoks. Sellest õpetusest võtavad osa kõik
õpilased, kes paistavad võimelistena õppima veel uute keelte kõrval mõlemat vana
keelt waldorfkooli õppeplaani raames.  Seda otsustab kool ühisel nõul vanematega
9.klassist pannakse õpilased valiku ette, kas tegeleda uute keeltega ladina keele kõrval
või mõlema vana keele ja prantsuse keelega. Vanad keeled on siis igal 3 tundi nädalas.

Ladina ja kreeka keele kohta pole Rudolf Steiner andnud põhjalikke juhiseid eraldi
klasside jaoks. Ta soovitas aga juba õppeplaani loengutes  1919.aastal üle võtta
humanistliku gümnaasiumi eesmärgid.

Metoodika kohta on siiski palju olulisi väljendusi, nii et õpetaja võib nendest luua
konkreetse pildi tööst vanade keeltega.

Kõigepealt midagi rahvapedagoogilistest loengutest:
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,,Jaa, vaadake, kreeklased, roomlased võisid omandada hariduse, mis nende elust
lähtus, mis neid seega ka nende eluga sidus. Meie ajal pole midagi, mis meid inimesi
meie täiesti teistlaadi eluga tähtsamatel aastatel seob, vaid paljud inimesed, kes
jõuavad siis juhtivatele kohtadele, õpivad tänapäeval seda, mida  õppisid kreeklased ja
roomlased; seeläbi rebitakse nad elust välja. Ja veel sinna juurde on vaimselt
ebaökonoomseimad asjad, mis üldse olla saavad. Ja me oleme tänapäeval jõudnud
ühte punkti inimkonna arengus - ainult inimesed ei tea seda-, kus on absoluutselt
ebavajalik meie suhte jaoks antiikaega, et meid selles antiikajal eriti kasvatatakse, sest
juba ammu on see, mida üldine inimkond antiikajalt vajab, meie haridusse  sellisel
viisil sisse toodud, et me võime selle omandada ka siis, kui meid ei dresseerita
mitmeid aastaid võõras atmosfääris elama. See, mida peab saama kreeklusest ja
roomlusest, seda võib ju veel täiustada, ja on ka viimastel aastatel täiustatud, aga  see
on õpetlaste asi, sel pole midagi tegemist üldise, sotsiaalse haridusega. See aga, mida
üldise, sotsiaalse arengu jaoks antiikajast vastu võtta on, see on möödunud aja
vaimutöö läbi lõpule jõudnud, on nii täiesti olemas, et kui ainult õieti võetakse, mis on
olemas, pole vaja tänapäeval kreeka ja ladina keelt õppida, et süveneda antiikaega.
Seda pole üldse vaja, ja tähtsate asjade jaoks ei aita see midagi…" Rahvapedagoogika,
1.loeng. 

Metoodilis-didaktilises kursuses, 13.loengus, mis tegeleb eriti sellega, kuidas
Waldorfkool oma õpeplaani ideaalseisukohast lähtudes saab mõistlikult rahuldada
maailma praktilisi tingimusi, leidub ladina ja kreeka keele kohta järgmist:

,,Oletame, laps, kes äsja on kooli vastu võetud, on juba ladina ja kreeka keelt õppinud.
Nüüd püüan ma lapsi niikaugele viia, et nad mitte ainult ei räägi ladina ja kreeka keelt,
vaid et nad ka kuulavad, kui üks ladina, teine kreeka keelt räägib; ja ma püüan neile
näitlikult elavdada, mis erinevus on kreeka elus ja ladina elus. Seda poleks tavalises
õpetuses vaja, sest see tuleneb iseenesest ideaal õppeplaanis. Aga laste puhul, kes
meile tulevad, on seda vaja, kuna laps peab tundma: kui kõneldakse kreeka keelt, siis
räägitakse õieti ainult kõrisõlmega ja rinnaga; kui räägitakse ladina keelt, siis kõlab
alati midagi kaasa kogu inimesest."  Me.did., 13.loeng.

Nimetatud kohas leitakse selle järel sarnased vaatlused prantsuse ja inglise keele
kohta.

Kuidas õpetuse normaalse kulgemisel Waldorfkoolis peab vanade keeltega toimima,
on öeldud 1919.aasta õppeplaani loengutes:

,,Nüüd tuleb tegemist sellega, et me võimalikul viisil, kui lapsed on jõudnud
neljandasse klassi, võime õppeplaani vabalt võtta  ladina keele… Me alustame ladina
keelt, kui laps on neljandas klassis,  kuulamisega  ja nii palju kui võimalik, väikeste
vestlustega, mida peab alles aegamisi arendama,… taasesitamisega. Ka siin võib
alustada täiesti etterääkimisega ja proovida kõneldu abil kuulmise läbi kõigepealt
seda saavutada, mis on esimese aasta jaoks ette kirjutatud. Siis jätkatakse  seda ladina
keele õpetust nende juhatuste järgi, mis ma didaktilistes loengutes  - 9. ja 10.loeng -
andsin nii kaugele, et õpilased lahkuvad meie rahvakoolist sellise ladina keele
oskusega, mis vastav muidu 1.tertiale. Niisiis tuleb meil 4.klassis seda saavutada,
mida anna sexta ladina keeles; meie 5.klassis, mida annab quinta: meie 6.klassis, mida
annab quarta: ja siis jääb meile 7. ja 8.klassi jaoks see, mida antakse õpetusena
tertias." Õppeplaan, 1.loeng.
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Siin tuleb tähele panna, et aastal 1919 ei kehtinud veel Weimari konstitutsioonis
määratud põhikooliseadus. Alles selle seadusega hakkas meie 4.klass vastama
4.rahvakooliklassile: 5.klass vastab alles sextale, 6.klass quintale jne. … ja
Waldorfkooli 8.klass vastab untertertiale. 

Peale mõningaid sõnu uuemate keelte kohta öeldakse siis kreeka keele õpetuse kohta:

,,… ja me laseme vabalt neil, kes seda õppida tahavad, 6.klassist alates alustada
kreeka keele elementidega, kusjuures me toimime ka siin nõnda, nagu me kuulsime
didaktilises osas. Nimelt proovime me siin kreeka tähtede kirjutammist selleks
kasutada, ka seda kirjutamist õppida vormi joonistamise abil. Ja see on nende jaoks,
kes nüüd kreeka keelt õppida tahavad, erakordselt hea, kui nad kordavad teiste
tähtedega seda, millega tegeldi kõigepealt kirjutamise väljatoomisel joonistamisest."
Õppeplaan, 1.loeng.

Seminarikõnelustes 3.õppeplaani loengu lõpus süvenes Rudolf Steiner veel kord
antiikkeelte õpetusse, ja sealt võib lugeda:

,,… ja siis me alustame 4.klassis ladina keelega ja 6.klassis kreeka keelega nende laste
jaoks, kes seda tahavad. Me peame nõu leidma selle tarvis, et neil lastel, kes ladina ja
kreeka keelt õpivad, saksa keele koormust natuke vähendada. Seda saab ka hästi teha,
kuna kreeka ja ladina keeles tegeldakse palju grammatikaga, mida peaks muidu
tegema saksa keeles. Ja veel ühtteist muud saab kokku hoida. - Antiikkeelte õpetuse
metoodika saab üles ehitada samale reale - võrdle  natuke enne tehtud märkust tunde
kohta õige väljenduse jaoks inglise ja prantsuse keeles -, ainult peab seda silmas
pidama, et antiikkeelte õpetuse puhul, välja arvatud see, mida ma täna hommikul
ütlesin - 1.õppeplaani loengus -, saab kasutada põhiliselt riigikooli õppeplaani, sest
see pärineb veel keskaja parimatest pedagoogilistest aegadest. Kreeka ja ladina keele
metoodika jaoks leidub veel paljutki, mida saab pedagoogiliselt veel end natuke
näidata. Õppeplaanis kirjutatakse ikka veel selle järgi, mida varem on tehtud, ja see on
väga ebamõistlik. - Kooliraamatute koostamine on selline, et neid ei saa tänapäeval
enam kasutada, kuivõrd peaks tänapäeval ometi loobuma natuke konarlikest
päheõppimisreeglitest. Need tunduvad tänapäeva inimesele natuke lapsikud, ja nad on
ju, kui nad saksa keelde ümber panna, ka natuke liiga konarlikud. Seda tuleb püüda
vältida. Muidu aga pole metoodika halb." Õppeplaan, 3.loeng.

Mida siin erandiks nimetatakse - välja arvatud see, mida ma täna hommikul ütlesin -
on seoses ilmselt sellega, et 6.septembri hommikul 1.õppeplaaniloengus öeldi - mis on
ka siin eespool ära toodud -: ,,Ka siin võib täiesti alustada etterääkimisega ja proovida
räägitu abil kuulmise läbi esmalt seda saavutada, mis seal on ette kirjutatud." See on
niisiis erand  muidu esitatud reeglitest, et antiikkeelte puhul võib ,,põhiliselt kasutada
riigikoolide õppeplaani." Sest see õppeplaan läheb täiesti kirja ja grammatika teed,
mis tähendab kirjutamise õpetust, mitte rääkimist.

Nüüd järgnevad kronoloogiliselt järjestatud juhised konverentsidest ja ettekannetest:

1920.a. 15.novembri konverentsil ütles Rudolf Steiner antiikkeelte metoodika ja
õppeplaani kohta riigikoolides ja olukorra kohta Waldorfkoolis:
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,,Riigikooli meetodid ladina ja kreeka keele jaoks on jubedad, äärmine dekadents. Me
peame oma lapsed nii kaugele viima, et nad leiavad ühenduse. Kui me oleme
mõningal määral oma meetodid välja töötanud, peame me lapsed täpselt nii kaugele
viima. - Meie metoodikat veel nii ei rakendata. Ma usun, kui kord see probleem on
lahendatud, et teid distsipliini tõttu ei segata, siis te saavutate selle küll. See on Crux,
kuna lapsed kasvavad ju teil iga viie minuti tagant üle pea. Austria gümnaasiumid olid
näidisasutused. See õppeplaan oli juba kõige parem, mida võib mõelda, kui asja kui
sellisega nõus olla." 15.11.20.

Rudolf Steiner pani suurt rõhku sellele, et Waldorfkoolides antaks lastele võimalus
vanu keeli õppida ja et Waldorfkoolidest peaksid ka välja tulema mõned
antiikfiloloogid. Eriti on see vastuses, mille ta andis  16.juunil 1921 õpetajale, kes
rääkis vanade keelte õpetuse kesisest osavõtust:

,,Kui teil on üks, kui üks on kohal, siis peab teda õpetama. See peab nii
olema."

17.juunil 1921, esimest korda avatava 10.klassi õppeplaani kindlaksmääramisel ütles
Rudolf Steiner:

,,Ladina ja kreeka keelt peaksime nii palju andma, kui me saame. Pole eriti oluline, et
on selline täpselt välja mõõdetud meetod nagu gümnaasiumis. See on mõttetus.
Ladina ja kreeka keelele peab natuke rohkem rõhku panema, uutele keeltele natuke
vähem. Nooremates klassides tuleb uuemate keeltega nii kaugele jõuda, et hiljem pole
vaja liiga palju aega sellele kasutada. Meil on ju ülesanne, võimalikult paljudele
õpilastele selgeks teha, et see on midagi ilusat - osata vanu keeli lugeda. Ma ei mõista,
miks pole rohkem poisse, kes seda tahavad. - Ülaklassides natuke enam tunde ladina-
kreeka keele jaoks." 17.6.21.

Septembris 1921 andis Rudolf Steiner tookordsele esimesele antiikkeelte
aineõpetajale, dr. Maria Röschlile, suuliselt antiikkeelte jaoks õppeplaani põhijooned.
Need on antud selle peatüki lõpus nii nagu ta selle mälu järgi üles kirjutas. 

15.märtsil ütles Rudolf Steiner küsimuse peale, kas kreeka ja ladina keel ei peaks
kohe algusest peale olema üheaegselt:

,,Õige oleks, ideaalselt oleks õige teha kreeka keelt varem ja siis alles kahe aasta
pärast alustada ladina keelega. Praktiliselt raske teostada. Kreeka jaoks peaks õieti
midagi muud ära jätma. - See on midagi, mis vastu seisab. Meie õppeplaan on nii
korraldatud, et ta on häälestatud individuaalsusele, arengule, ja see ei tule välja.
Ladina keelt  peab tegema välistest suhetest lähtudes. See on suur abi, et nõnda keelt
aegamisi mõistma hakata nagu ma Berliini loengutes selgitasin. 

- 11.märtsil 1922. Vaata Gabert, viide lk. 91:

Ma olen kogu keelearengu rajanud imaginatsioonile. Seevastu rääkis K.
inspiratsioonist ja intuitsioonist. Inimestel pole tänapäeval enam kohusetundlikkust
täpseks kuulamiseks. Selliseid asju on väga oluline silmas pidada. Neid asju, mida ma
põhjalikult käsitlesin, neid peaks üha enam tundma . Neid saab väga hästi lähemale
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tõmmata, kui tegeldakse kreeka keelega. Ladina keel pole nii hädavajalik, kuna see ei
too vastavaid tundeid nagu kreeka keel." 15.3.22.

Selle natuke mõistatusliku selgituse peale küsis üks õpetaja, kuidas võiks küll leida
need õiged inimesed, kes ka tulevad just sellesse tundi, vastas Rudolf Steiner:

,,Niikaua kui me oleme ainult üksikud koolid, ei saa me midagi teha. Alles
siis, kui koolid oleks levinud, siis me saaksime ise valiku teha iseloomuomaduste
järgi, kui meil oleks mõju lapse edasisele elukäigule. Siin on ju 30 %, kes sellest
õpetusest osa võtavad, veel liiga vähe, kui et me saaksime oma õppeplaani selle järgi
seada. Kõik, mis meil on - õppeplaanis - on hädavajalik." 15.3.22.

Niisiis ei saa vanade keelte õppijate jaoks midagi ära jätta.

28.aprillil 1922 ütles Rudolf Steiner ühe küsimuse peale vanade keelte tõlkimise
kohta:

,,Te võite tõlkida, kuna need pole keeled, mis elavad."

11.klassi õppeplaani ülesehitamisel ütles Rudolf Steiner antiikkeelte õpetuse kohta:

,,Ladina ja kreeka keel 11.klassis: me peame lapsed nii kaugele viima, et nad nüüd
lektüüri läbiarutamisel saavad tõesti üht laadi segatud stiiliõpetust ja grammatikat. Ja
siis esijoones võrdlevad kreeka lauseehitust ja ladina lauseehitust. Seda peaks tegema
enne kirjandusajaloolist õpetust. Peab välja töötama sõna etümoloogilist mõistmist.
Vanade keelte puhul peate te rohkem sellest lähtuma, et teil on etümoloogiline -
Livius, esimesest raamatust piisab. Kreeka keeles suvaline lektüür." 21.6.22.

24.novembril otsustati, et 9.klassist alates peab toimuma õpetuse osaline harunemine;
ühelt poolt gümnaasiumi abiturientidele ladina, kreeka ja prantsuse keelega ja teiselt
poolt uuskeelsetele prantsuse, inglise ja ladina keel. - Selle kohta on rohkem ka
peatükis ,,Keeleõpetuse ümberliigendamine - ülaastme harunemine"; samuti võib
vaadata peatükki ,,Tunniplaan".

2.juunil 1924, peale õppeplaani määramist uutele võõrkeeltele, ütles Rudolf Steiner
ladina ja kreeka keele õppeplaani väljatöötamise kohta:

,,Nüüd tuleb loomulikult vanadele keeltele oma erilise koha tõttu meie koolis uus
õppeplaan anda. Ma töötlen välja täpse õppeplaani ja toon selle teile. See on aegamisi
niimoodi kujunenud." 2.6.24.

See märkus näitab selgelt, et Rudolf Steiner, arvestades antiikkeelte õpetusega tehtud
kogemusi, pidas siiski vajalikuks loobuda alguses selgesõnaliset kinni hoitud
gümnaasiumide õppeplaanist. - Kahjuks ei jõudnud ta enam lubatut teoks teha. - 

Viimased juhised antiikkeelte õpetuse kohta leiduvad Torquay kursusel augustis 1924,
kus Rudolf Steiner vastas küsimusele, kas ladina ja kreeka keelt peaks samuti
õpetatama ,,otsesel meetodil" ilma tõlkimiseta:
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,,Ladina ja kreeka keelega tuleb igal juhul selles seoses teha erand. Ladina ja kreeka
keelt pole ju vaja vahetult eluga sobitada, sest need keeled ei ela ju enam, ja meil on
ju nad õieti ainult surnud keeltena, nii et ladina ja kreeka keele puhul - õieti peaks ju
alustama kreeka keelega ja ladina keelega koos jätkama-, nii et selle õpetuse puhul,
mis muide ei saa kohe lapsesse sisse minna, vaid alles hilisemas vanuses, kus
tõlkimismeetod võib olla teatud määral õigustatud. Meil ei ole ju sellega tegemist, et
me vestleme ladina ja kreeka keeles, vaid et mõista vanu autoreid. Me kasutame neid
keeli eminentseimas mõttes, et just tegeleda tõlkimisega…" Torquay küsimustele
vastamine, 20.8.1924.

Ühest kõnelusest dr. Maria Röschl mälu järgi üles kirjutanud:

Rudolf Steiner, ladina ja kreeka keele õpetuse kohta septembris 1921:

,,Õppeeesmärk on kreeka ja ladina keele valdamine sel määral, et õpilased peale
Waldorfkooli 12.klassi saaksid ka tõesti mõnes teises asutuses nendes keeltes
küpsuseksami teha.
Lapsed, kes on otsustanud selle  õppeaine kasuks, peavad seda vaatama, kui oma
põhiainet ja neil tuleb - kuna nad ülaklassides on tõesti koormatud - vastavalt
olukorrale loobuma käsitööst ja sarnasest, kui see peaks olema vältimatu. - Kreeka
keelega ei tegeleta kui eraldi õppeainega, vaid ladina keelega koos. 

Õppepraktika kohta: Õpilased tuleb õppesihi poole viia kolmes astmes 4 tunniga
nädalas.

I  aste: praktiline sisseelamine võõrkeelde, tutvumine grammatiliste vormide ja
eripäradega kerge lektüüri abil;
II  aste: nende keele eripärasuste teadvusesse tõstmine, grammatika
läbiarutamine;
III aste: põhjalikum süvenemine keele vaimu, keeletunde väljaarendamine.

Õpetuses eriti jälgida keele psühholoogilisele rõhutamist (testa-tete-Kopf  pea, pes-
Fuss - jalg, vintus - Jugend - noorus).

Samuti tuleb harjutamisel vältida, et lapsi küsitakse: ,,ma ujun, ma olen ujunud", kuna
seal võib peituda vale: laps ei oska võib-olla üldse ujuda. - Selliste vältimatute
harjutuste puhul tuleb alati esile kutsuda ettekujutus kui selline, kõigepealt kutsuda
esile fantaasiapilt, näiteks: kujutame ette, et me oskaksime kõik ujuda; mis tähendab
nüüd: ma olen ujunud? või: kujutame ette aeda paljude lilledega; mis tähendab nüüd:
roos õitseb?

Lugemismaterjalina tuleb kasutada ainult tekste tõelistelt ladina-kreeka  autoritelt,
mitte õpperaamatuid, mille võõrkeelne tekst on koostaja oma. Siiski tulevad lektüüri
suhtes vaatluse alla mitte ainult klassikalised autorid, vaid - nimelt ülaastme jaoks - ka
keskaja ja hilisemad prosaistid ja lüürikud, näiteks Erasmus von Rotterdam, Jakob
Balde jt. 

Minu küsimusele, kas ladina ja kreeka keele õpetus on meie ajal üldse veel
soovimisväärne õppeaine, vastas Rudolf Steiner, et mis ladina keelt puudutab, siis on
nüüd see rooma vool meie vaimuellu sisse põimunud  ja selle kahjulike mõjude eest ei
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saa end sellega kaitsta, et jäädakse teadmatusse, vaid sellega, et seda tuleb mõistvalt
õigel viisil vastu võtta. Seepärast on soovitav, et on inimesi, kes õpivad ladina keelt.
Kreeka keel on seepärast tähtis, et ta vahendab moodsale inimesele ettekujutusi, mida
ta oma keelest hoopiski enam ei saa, näiteks sõna ,,idee", mida nüüd kasutatakse
täiesti teises, vales mõttes. Alles tutvumisel kreeka keelega saadakse tunne selle jaoks,
mida ,,idee" õieti tähendab:       - tüvi Fi   -  lad.video (ma näen), niisiis,       mõiste,
mida veel vaadatakse. Seepärast on eriti soovitav, et lased seda keelt õpiksid.

,,Üleminekuajaks" leidis Rudolf Steiner õige olevat rohkem tunde ja algajatele või
järeleaitamiskursused."

Lõpetuseks annan veel selle edasi mida teatas Verene Gildemeister oma
sissejuhatavast vestlusest Rudolf Steineriga antiikkeelte õpetajana. Selle vestluse aeg
on kahjuks teadmata.

,,Pika vestluse käigus, mida Rudolf Steiner minuga pidas, enne kui ta mind
antiikkeelte õpetajaks võttis, ütles ta muuseas, et ta jätab minu hooleks, kas ma tahan
süntaksi süstemaatiliselt läbi võtta või lektüüri abil vastavalt seda, mis on teksti
mõistmiseks vajalik. Põhimõtteliselt tahtis ta, et alati lähtutaks võõrast keelest, mitte
saksa keelest, ja täiesti heitis ta kõrvale õigekstehtud saksa harjutuslausete või palade
tõlkimise võõrasse keelde. Seevastu oli ta sellega nõus, et edasijõudnud õpilastega,
kes on juba keelde sisse elanud võib saksa originaalkirjandust ladina keelde tõlkida
või ka kergemat kreeka proosat ladina keelde panna. See on loomulikult õpilastele
väga raske, aga huvitav, nõuab aga õpetajalt suurt oskust ja kindlat ladina keelde
valdamist. Üldiselt, ütles dr. Steiner, võib rahulikult järgida gümnaasiumide
metoodikat."

STENOGRAAFIA

9. ja 10. klassis  2 tundi nädalas.

Kõigepealt soovitagem lugejal lugeda vaatlust, mille Rudolf  Steiner metoodilis-
didaktilises kursuses pühendas stenograafiale. Ta esitab “võimatu” pildi
stenografistist, kes oleks istunud vanas Kreekas rapsoodide kõrval, et  jäädvustada
seda, mida see Homerosest lauldes-rääkides ette kandis.

10.klassi  õppeplaani koostamisel kevadel 1921, peale seda, kui ta oli tungivate
sõnadega viidanud vajadusele ökonoomselt töötada,  ütles Rudolf Steiner:

„Tekivad sellised küsimused: Kui me võtame printsipiaalselt oma õppeplaani
stenograafia, siis  peame me nüüd alustama. …Me peame küsima, kas me
tahame veel kahte tundi nädalas selleks kasutada, et tegeleda stenograafiaga.  -
Ja missugust süsteemi? – Gabelsbergeri? Just siin on piir, Gabelsberger on siin
ülekaalus, Bayeris kindlasti ka. – Mulle paistab, et Gabelsberger oleks kõige
vähem vaimu surmav. – Oleks suur õnn, kui stenograafiat poleks iial leiutatud.
Kuna ta on olemas, ei pea ta puuduma, - sama vähe kui telefon. – Niisiis
Gabelsberger, stenograafia 2 tundi.” 17.6.21
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Mõned kuud hiljem, kui olid olemas esimesed kogemused stenograafia-õpetuses, ütles
Rudolf  Steiner:

„Et üldse stenograafiat õpitakse, on õigupoolest barbaarsus, arimanismi tipp. Seega

oleks ideaalne, õppida stenograafiat nagu magades. Et seda ei saa teha, siis on väga

tähtis,  et  seda  tehtaks  kiiresti,  nagu  sellele  üldse  ei  kontsentreerutaks.  See  on

kultuuri rikutus, et stenografeeritakse.”  

Tunniplaani põhimõtete uuel sõnastamisel 28.oktoobril 1922 ütles Rudolf  Steiner
küsimuse peale, kas stenograafia peaks olema kohustuslik:

„Mõned põhjused on selle poolt, et ta peaks olema kohustuslik. See on midagi,
mis õieti algaks alles 10. Klassis. Siis  me muudame seda nii, et meil on
stenograafia üks tund nädalas peale lõunat, obligatoorselt. See on üsna hea, et
lapsed stenograafiat õpivad.”  28.10.22

Mõttevahetusel just sisseviidud uue tunniplaani üle 9. detsembril 1922 ütles Rudolf
Steiner ühe õpetaja palve peale teha stenograafia vabatahtlikuks:

„Kahju. Millal me alustame õpetusega? – Kümnendas. – Ma ei mõista, miks
nad ei peaks tahtma”,

ja seepeale tõsiselt:

„Paljude asjade üle otsustatakse liiga tugevalt nii, et me ei ole tihti üldse
teadlikud, et meil  on teistsugune õpetamismeetod ja õppeplaan kui teistel
koolidel.”

Seda edasi arendades ja uuesti algusega sidudes:

„Ma ei saanud kahjuks osa võtta, et ma oleks näinud, mis meetodi te kasutate;
aga kuidas te selgitate lastele stenograafiat?”

Ja õpetaja vastuse peale, ta olla esitanud stenograafia ajaloolise tekkeloo ja siis
vokaale õpetanud, ütles Rudolf Steiner:

„Te annate juba olulise impulsi, kui te kohe, kui te häälikuid õpetate, ka
klaviatuuri õpetate.  See on sellega seoses, mis meil tuleb ületada. – Mida
tähendab õpilaste  `mittetahtmine`?”

Kui õpetaja oli teatanud, et üks õpilane oli öelnud, et tal pole stenograafiat vaja, tema
tahab ainult kunstiga tegeleda, ütles ta:
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“Üks  peab teist kandma. Sellist mõtet ei pea olema : milleks on mul seda
vaja? Kasvatuslik õpetus peab olema sellisel alusel, et mul pruugib vaid
õpilasele öelda: vaata, kui sa tahad kunstnikuks saada, siis on sul vaja terve
hulk asju, mida sa seejuures pead kasutama. Sa ei pea mitte  ette kujutama, et
lihtsalt saadakse kunstnikuks. Kõiksugu asju peab juurde õppima, mis pole
otseselt kunstiga seotud. Sa võid kunstnikuna jõuda olukorda, kus sul läheb
stenograafiat vaja. Oli luuletaja, Hamerling, kes ütles, ta poleks läbi löönud,
olemata stenografist. –Me peame oma kasvatuse nii korraldama, et see kohe
mõjub, kui õpetaja midagi ütleb. See on midagi, mis peab olema loomulikult
olemas. – Stenograafiaga alustame me 10. klassis. Nüüd peaksid lapsed nii
kaugel olema, et midagi sellist mõistavad, et ei öelda milleks on mul seda elus
vaja?"

Ja õpetaja märkuse peale, et mõnedel on juba olnud Stolze-Schrey, ütles ta:

“See on reaalne vastuolu. See on midagi, mis võiks selleni viia, et kord, kui on
piisav arv selliseid, kes tahavad Stolze-Schreyd õppida, antakse neile eraldi
õpetust.”  9.12.22

Keeleõpetuse õppeplaani läbirääkimise lõpetuseks 2.juunil 1924 ja vastuseks
küsimusele uute õpilaste raskuste tõttu stenograafia-õpetuses ütles Rudolf  Steiner:

“Siis jääb meil ainult üle, teha stenograafia-õpetus mittekohustuslikuks. – Me
käsitleme teda ju sellisena, mida lapsed peavad õppima: oletagem, õpilane
tuleb meile 11. klassi, tal on olnud eelnevates klassides  katoliiklasest
loodusloo õpetaja. Nüüd ta tuleb ja ütleb: ma tahan looduslugu ainult
katoliiklikult õppida. Siis me ei saa teda vabastada. – Me õpetame parimat
süsteemi, Gabelsbergi oma, ja teeme seda obligatoorselt, kuna praeguses ajas
on seda ometi kasvatuses vaja. Ma ei usu, et see on eelarvamus. See on ainus
süsteem, millel on seesmine tarvilikkus; teised süsteemid on kõik kunstlikult
välja mõeldud. – Tuleks kaaluda õpetuse allapoole asetamist alamatesse
klassidesse.”  2.6.24,   

 maamõõtmine
See on viimane meile teadaolev ütlus stenograafia kohta. – Stenograafia-õpetuse
alguse allapoole viimist 9. Klassi korraldas veel tema ja seega saavutati olukord, mis
peatüki alguses on märgitud.
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REHKENDAMINE – MATEMAATIKA

1. – 5. klass 12 nädalat
6. – 8. klass 10 nädalat   põhitunnis
9. – 12. klass 8 nädalat

Peale selle on alates 6.-st klassist alates nädalas 1 tund põhitunni raames kordamiseks
ja harjutamiseks, kui põhitunnis tegeldakse mingi muu ainega.

Metoodilis-didaktilise kursuse esimeses loengus asetab Rudolf Steiner
arvutamisõpetuse ja matemaatika kasvatuse üldstruktuuri ja arendab siis 
esimese sissejuhatuse nelja tehtesse. Natuke põhjalikumalt on need juhised esitatud
seminari 4.-s kõneluses. Mõlemas kohas viitas ta tookord oma tunnetusteooriale. –
Põhijooned, peatüki “Aru ja taip” lõpus. - Talle oli  oluline, madalamate klasside
õpetaja viiks lasteni koolitatud filosoofilise   teadvusega  midagi sellist nagu liitmine
lähtudes summast või vastavat teiste tehetega. Ta tahtis neid arvutava mõtlemise
lähtepunkte algusest peale väärtustada nende tähenduse mõistmisega lapse õige
sissekasvamise jaoks maailma. See ei tähenda lapsele tunnetusteooria õpetamist, aga
see peab viitama sellele, et arvutamise pisendamine pole nende juhiste mõttes, küll
aga peab see meenutama kohustusi, mis õpetaja vaimu suhtes võtab juba kasvatuse
esimestest sammudest alates. – Tema erakordse olulisuse tõttu toon ma vastava koha
Rudolf Steineri filosoofilisest teosest siin ära:

,,Kant leiab, et matemaatika ja puhta loodusteaduse teoreemid on a priori kehtivad
sünteetilised otsused.” – Sellest oli ,,Põhijoonte” eelnevas lõigus juttu. – ,,Ta võtab
seal näiteks teoreemi 7+ 5 = 12. 7-s ja 5-s ei sisaldu mingilgi moel summa 12, nii
järeldab Kant. Ma pean 7-e ja 5-e ületama ja oma kujutlusele apelleerima, siis leian
ma mõiste 12. Minu arusaam tingib selle, et ette kujutatakse 7 + 5 = 12. Mu
kogemusobjektid peavad aga läbi minu arusaama  meediumi minuni jõudma, niisiis
nende seadustele  alluma. Kui kogemus on võimalik, siis peavad sellised teoreemid
õiged olema. – Objektiivse kaalutluse ees ei pea see kunstlik mõttekonstruktsioon
vastu. On võimatu, et mul pole subjekti mõistes mingit pidepunkti , mis mind viib
öeldise mõisteni. Sest mõlemad mõisted on minu mõistusega saavutatud ja seda ühe
asja juures, mis on iseendas terviklik. Siin ärgu eksitagu. Matemaatiline tervik, mis on
arvude aluseks, pole esimene. Esimene on suurus, mis on terviku nii ja nii palju
kordamine. Ma pean eeldama ühte suurust, kui ma räägin tervikust. Tervik on meie
mõistuse moodustis, mida ta eraldab totaalsusest, nii nagu ta eraldab mõju põhjusest,
substantsi tema tunnustest jne. Sellega et  ma nüüd mõtlen 7 + 5, hoian ma mõtetes
kinni 12 matemaatilist tervikut, ainult mitte ühekorraga, vaid kahes osas. Kui ma
mõtlen matemaatilist tervikut ühekorraga, siis on see täiesti seesama asi. Ja seda
identiteeti väljendan ma otsusega 5 + 7 = 12.” Põhijooned Kogutud Teosed1960, lk.
74.

Seda peab niisiis õpetaja endas  kandma, kui ta tahab lastega arvutamisele läheneda,
sellega et ta õpetab liitmist lähtudes summast jne. Ta teab siis, et  summa mõiste saab
lastele elamuseks, kui ta konkreetse arvu jaotab liidetavate erinevateks gruppideks. –
Üksikasju  lugegu lugeja vastavatest kohtadest ise, kus nad on asetatud suuremasse
seosesse. Ometi peab tähele panema, et eriti seminari esitlus on rikutud mõnede
kõnevigade või stenografistide kuulmisvigade tõttu. Seepärast on lõigus esimese
klassi kohta lisatud üks interpretatsiooni katse.
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Nüüd järgnevad kõigepealt Rudolf Steineri ütlused, mis heidavad valgust kogu
matemaatika õpetamisele.

Loengutes rahvapedagoogikast 1919 aastast leidub üks koht, mis viib otse
matemaatika-õpetuse problemaatikasse:

,,Ma olen seda tihti öelnud: 3 kuni 4 tunniga – peab ainult valima õige ea – võib noori
inimesi viia geomeetria algusest kuni – enne nimetati seda eeslisillaks – Pythagorase
teoreemini. Ja te oleksite pidanud seda nägema, kui ma seda püüdsin teha, missugust
tohutut rõõmu inimesed tundsid, kui nad äkki Pythagorase teoreemist 3-4-ja õppetunni
järel aru said! Aga mõelge ometi kord, mida tehakse tänapäeva õpetuses, enne kui
inimesed sellele teoreemile ligi pääsevad! Asi on selles, et me oleme tohutult palju
raisanud vaimset tööd, ja see ilmneb siis elus. See kiirgab siis kogu inimese elule.”
Rahvapedagoogika, 1.loeng

See võib tunduda julgena. Aga võib tunda ka end üles kutsutuna, kontrollida hoolikalt
kõike, mis on tõesti vajalik elementaarse geomeetria struktuurist, et läheneda
Pythagorase teoreemile. Siis on sõnades rahvapedagoogilistest loengutest geomeetria
täieliku ümberehitamise algus.

Täiesti teisest küljest valgustatakse geomeetria-õpetust 1920 aasta Baseli
õpetajatekursuse 6. loengus. Seal vaadeldakse konkreetse ruumi kogemist lapse kogu
kehaga. Rudolf Steiner ütleb seal: 

 
,,Meil - Waldorfkoolis – eitohi õpetaja rahul olla, kui lapsed ringi joonistada

oskavad, vaid meie lapsed peavad ringi, kolmnurka, ristkülikut tundma (fühlen)
õppima. Nad peavad ringi nii joonistama, et neil on ümarus tundes. Nad peavad
kolmnurka nii joonistama õppima, et neil on kolm nurka tundes, et neil juba siis, kui
nad esimest nurka märgivad, on tunne: siia tulevad kolm nurka. Samamoodi
joonistavad nad nelinurka nii, et nad tunnevad nurgeliseksmuutumist, et see tunne
läbistab  kogu joonetõmmet algusest peale. Laps peab meil õppima, mis on kaar, mis
on rõhtjoon, mis on  püstjoon, aga mitte paljalt vaatlemise jaoks, vaid seesmise
järgimise jaoks käega. Seda peab tegema, ka kirjutamisõpetuse alusena. Ükski laps ei
pea meil enne P-d kirjutama õppima, ilma et tal oleks kõigepealt elamus püstjoonest
ja kaarest, mitte üksnes, et lapsel on abstraktne väline arusaam püstjoonest ja kaarest,
vaid tal peab olema tundelaadne arusaamisviis, tundelaadne asjade kogemine.” Basel,
1920, 6. loeng

Esimeseks algõpetuseks arvutamisesse annab Rudolf Steiner samas Baseli kursuses
ühe väga olulise vaatepunkti, mille peab panema enne teisi vaatlusi arvutamise
algõpetuse kohta:

,,Alati on hinges olemas tung minna tervikust üle jaotatusse. Kuna just seda liiga vähe
silmas peetakse, on ka nõnda vähe mõistetud seda, mida kujutab endast hinge inimlik
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vabadus. Kui inimese hingetegevus oleks täielikult sünteetiline, või paremini öelduna,
kui inimene oleks välisilmaga sellises suhtes, et ta oskaks ainult sünteesida,
moodustada sordimõisteid, liigimõisteid ja ka korraldaks elu nii, et ta püüaks seda
võimalikult mõistete järgi teha, mis on ju üks inimese põhitegevus, siis võiks inimene
vaevalt vabadusest rääkida. Sest kuidas me siin toimime, seda kirjutab meile väline
loodus tavaliselt ette. Seevastu on meie kogu tegevuse aluseks hingeliselt analüütiline
tegevus, ja analüütiline tegevus põhjustab seda, et me võime juba puhtas
ettekujutuselus vabadust arendada.” Basel 1920, 10. loeng

Samas Baseli loengukursuses tegeleb Rudolf Steiner küsimusega, kuidas saab
geomeetriat viia rahuvast liikuvasse:

,,Need, kel on endal teatud kogemusi geomeetriaga, võivad teda tõesti nii tajuda, et
teda peaks aegamisi puhkavast elavasse tooma. Õieti räägime me ju millestki väga
üldisest, kui me ütleme: ühe kolmnurga nurkade summa on 180 . See on iga
kolmnurga puhul nii, eks ole. Aga suudame me kõiki kolmnurki ette kujutada?…oleks
aga hea, kui me oma lastele õpetaks kolmnurga liikuvat mõistet, mitte surnud mõistet,
et me ei lase joonistada üksnes ühte kolmnurka, mis on ju siis alati spetsiaalne,
individuaalne kolmnurk, vaid ütleme neile: Siin on mul üks joon. Ma viin asja siis nii
kaugele, et ma mingil viisil…jaotan lastele 180-kraadise nurga kolmeks osaks. Ma
võin lõpmatult mitmel viisil nurga kolme ossa jaotada. Ma võin iga kord, kui ma olen
nurga kolme ossa jaotanud, üle minna kolmnurga juurde, nii et ma lastele näitan,
kuidas nurk, mis siin on – siin esile tuleb.”

Siin puudub ilmselt märkus selle kohta, et peab tõmbama paralleelse sirge esimese
sirgega, mida lõikavad mõlemad nurka jaotavad sirged. -

,,Nõnda, kui ma asja sellele –tekkinud kolmnurgale- üle kannan, saan ma
sellise kolmnurga. Sellega et ma lähen  kolmest lehvikumoodi üksteise kõrval asuvast
nurgast üle, saan ma ette kujutada lugematult kolmnurki, mis liiguvad, ja neil
lugematuil kolmnurkadel on loomulikult omadus, et nende nurkade summa on 180  ,
sest nad ju tekivad nurgasumma 180 jagamisest.” –

1958 aasta väljaandes –GA 301- on lk.213 vastav joonistus. –

,,Nii on hea, kutsuda lapses esile ettekujutus kolmnurgast, mis on seesmises
liikumises, nii et ei saada ettekujutust seisvast kolmnurgast, vaid ettekujutus liikuvast
kolmnurgast, mis võib olla samahästi teravnurkne kui nürinurkne, kuna ma ei haara
seisva kolmnurga ettekujutust, vaid
 liikuva kolmnurga ettekujutust. – Mõelge vaid, kui läbipaistvaks muutuks kogu
kolmnurgaõpetus, kui ma lähtuksin sellisest seesmiselt liikuvast mõistest, et arendada
kolmnurgalaadset.

Seda võiksime me ka väga hästi toetusena kasutada, kui me tahame lapses arendada
korralikku ruumitunnet, konkreetset, tõelist ruumitunnet. Kui me oleme sellisel viisil
kasutanud liikumise mõistet tasapinnalise kujundi jaoks, siis saab lapse kogu vaimne
konfiguratsioon sellise liikuvuse, et ma võin kergesti üle minna sellise perspektiivilise
elemendi juurde: üks keha läheb teisest ettepoole mööda või tahapoole mööda. See
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möödaminek, ettepoole möödaminek, tahapoole möödaminek, see võib olla esimene
element vastava ruumitunde esilekutsumiseks.” Basel 1920, 13. Loeng
Mõned leheküljed edasi räägib Rudolf Steiner ruumitunde seosest
liikumismängudega:

,,Vaatame neid lapse joonistusi. Seda, mida võiks nimetada õigeks
ruumitundeks, pole veel alla 7,8- aastastel lastel, isegi 9-aastasel veel mitte. See tuleb
alles hiljem, kui aegamööda tuleb teine jõud lapse arengusse. Kuni 7.-a eluaastani
töötab lapse organisatsioonis see, mis saab hiljem ettekujutuseks. Kuni suguküpsuseni
töötab lapse organisatsioonis tahe, mis siis, nagu ma olen öelnud, ummistub ja näitab
just poiste häälemurdes, kuidas ta on kehasse paisatud. See tahe on selleks sobiv, et
arendada endas ruumitunnet, nii et kõige selle läbi, mis ma praegu ütlesin, ruumitunde
arendamise läbi liikumismängude abil, arusaama läbi, mis toimub, kui tekivad
varjukujundid, nimelt selle läbi, mis liikumises tekib ja kinni hoitakse, kusjuures  selle
kõige läbi arendatakse tahet, saavutab inimene palju parema mõistmise asjadest kui
mõistuslaadse läbi, isegi kui see on mänguline lapselik mõistus, mis väljendub
pindmiselt, tahab olla jutustav.” Basel 1920, 13. loeng

Olgu siinkohal ära toodud üks lõik 1922 aastal Stuttgartis peetud väikesest kursusest:

,,Ja nüüd peab peale 14.,15.-t eluaastat kasutama iga võimalust, et otsida
seoseid varem esitatud enam piltlikuga. Ütleme näiteks, matemaatikas: püütakse seda
mõista, mida me eile iseloomustasime trigonomeetrias, Carnot`  teoreemi. Nüüd on
tohutu kasulik mitte lasta võimalustel mööda minna, et iga seost, mis võib olla
Carnot`  teoreemi ja tavalise Pythagorase teoreemi vahel, lastega põhjalikult läbi
vaadata, nii et ajendatakse arvamust, et Carnot`  teoreemis  on tegemist Pythagorase
teoreemi metamorfoosiga. Niisiis see tagasihaaramine varem õpitule, mida saab
matemaatika õpetuses sama hästi silmas pidada kui religiooniõpetuses, põhimõtteliselt
kõigil aladel. Ja alati peab see appi tulema, mida on varem piltlikult käsitletud. See
tegasihaaramine on see, mis ergutab otsustust.” Stuttgart 1922, 1.loeng 

Arvutamisõpetuse sissejuhatuse kohta toob Oxfordi  kursus ühe tähtsa koha:

,,Laps on   varakult  andekas arvutuskunsti esimeste elementide jaoks. Aga just
arvutuskunsti puhul võib vaadelda, kuidas ainult liiga kergesti tuleb intellektuaalne
element liiga vara lapsesse. Arvutamine kui selline pole ühelegi vanusele täiesti
võõras. Ta areneb välja inimese loomusest, ja ei saa tekkida sellist võõrdumist
inimlike võimete ja arvutamisoperatsioonide vahel kui   nende võimete ja järgneva
kultuuri kirjatähtede vahel. – Aga just sellest sõltub tohutu palju, et arvutamisõpetus
õigel viisil lapseni viiakse. Selle üle võib põhimõtteliselt ainult see otsustada, kes
suudab kogu inimlikku elu vaadelda lähtudes teatud spirituaalsest alusest. – Kaks asja
asuvad loogiliselt näiliselt teineteisest õige kaugel, arvutamisõpetus ja moraalsed
printsiibid. Tavaliselt ei panda arvutamisõpetust moraalsete printsiipide lähedale,
kuna ei leita esialgu loogilist seost. Aga selle jaoks, kes ei mõtle mitte üksnes
loogiliselt, vaid vaatab eluliselt, tema jaoks on asi nii, et lapsel, keda on õigel viisil
arvutama õpetatud, on hoopis teistsugune vastutustunne hilisemas eas kui lapsel, keda
pole õigel viisil arvutamise juurde viidud. See paistab teile võib-olla suure
paradoksina, aga et ma siin tegelikkusest kõnelen ja mitte sellest, mida meie ajastu

98



ette kujutab, siis ma ei taha ka selliste paradokside eest tagasi kohkuda, kui meie
ajastul tõde tihti paradoksina paistab. Nimelt kui me inimestena oleks möödunud
aastakümnetel mõistnud inimhinge õigel viisil arvutamisõpetusse kasta, poleks meil
tänapäeval Ida-Euroopas bolševismi.” Oxford 1922, 5.loeng

Ja peale lühikest käsitlust arvu põhinemisest terviku osadel ja peale sissejuhatust
summa mõistesse suvalisteks osadeks jaotamise läbi:

,,Nii on võimalik last niimoodi elule lähendada, et ta hakkab haarama
tervikuid ja ei lähe alati vähemast enama juurde. Ja see avaldab tohutu suurt mõju
lapse kogu hingeelule. Kui laps on harjunud seda tegema, siis tekib nimelt see
moraalne alus, mis peaasjalikult kujundab välja ahnusest eemaldumist. Kui minnakse
üle tervikust osadele ja vastavalt nõnda ka õpetatakse korrutamist, siis saab laps
kalduvuse mitte arendada nii tugevasti ahnust, vaid arendada seda, mida võib
nimetada platoonilise maailmavaate mõttes, sõna õilsaimas mõttes: kaalutlev mõistus
(Besonnenheit), mõõdukus. Ja sellel, mis inimesele moraalselt meeldib ja ei meeldi,
on seesmine  seos laadi ja viisiga, kuidas ta on õppinud arvudega ümber käima.
Arvudega ümberkäimise ja  moraalsete ideede, impulsside vahel ei paista ju esialgu
loogilist seost olevat, sama vähe, et see, kes tahab ainult intellektuaalselt mõelda, võib
selle üle naerda, kui sellest räägitakse. See võib paista talle naeruväärsena.” Oxford
1922, 5.loeng

Üks aasta hiljem Dornachi kursusel ütles Rudolf Steiner uuesti ruumiteadvuse kohta:

,,Tänapäeval on meie abstraktsel intellektualistlikul ajastul ettekujutus, et kolm
ruumidimensiooni hõljuvad kuskil õhus. Need on kolm teineteise suhtes täisnurga all
paiknevat joont, mida mõeldakse lõpmatusse. Selleni võib loomulikult aegamisi
abstraheerides jõuda, aga seda pole kogetud. Kolmemõõtmelisus vajab aga ka
kogemist, ja teda kogetakse enam alateadvuses, kui laps õpib kohmakast roomavast
olukorrast, kus ta kõikjal tasakaalu kaotab, püsti tõusma ja maailma suhtes tasakaalu
leidma. Siin on olemas konkreetselt kolmemõõtmelisus. Siin me ei saa kolme joont
ruumi joonistada, vaid siin on üks joon, mis ühtib püstise keha teljega, mida me
kontrollime, kui me magame ja lebame ja pole seal sees, mis on meil ka tähtsaima
eristusvahendina loomast, kellel on ju selgroog maaga paralleelne, samal ajal kui meil
on püstine selgroojoon. Teine dimensioon on see, mida me alateadlikult kogeme, kui
me käed välja sirutame. Kolmas dimensioon on see, mis läheb eest taha ja
vastupidi….Inimene kogeb seda, mida ta geomeetrilistes kujundites esitab, iseenda
juures, aga ainult selles elueas, milles on palju enam alateadlikku, pool unelevat. Siis
tõstetakse see hiljem üles, ja see  näeb välja abstraktsena. 

Nüüd kindlustatakse hammastevahetusega just seda, mis annab inimesele toe,
seesmise tasakaalu. Sellest elupunktist, kus laps püsti tõuseb, kuni elupunktini, kus ta
teeb läbi selle seesmise kõvastumise, mis on hammastevahetuses, proovib laps
alateadlikult oma kehal  geomeetriat, joonistamist. Nüüd muutub see hingeliseks. Just
hammastevahetusega muutub see hingeliseks, ja meil on ühelt poolt füsioloogiline,
meis on nii-öelda – nagu lahuse puhul, kui me teda jahutame, võib moodustuda sade
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ja teine muutub seeläbi heledamaks – moodustunud tahke, meie oma tugevdatud
luustik on nagu sade; teisest küljest on hingeline tagasi jäänud ja on muutunud
geomeetriaks, joonistamiseks jne. Me näeme inimesest hingelisi omadusi välja
voolamas. Ja mõelge vaid, missugune huvi on inimeses.” Dornach 1923, 1.loeng

 Arvutamisõpetuse alguse ajapunkti kohta on üks ütlus metoodilis-didaktilise kursuse
10.loengus. See järgneb vahetult märkusele, mis selgitab, et kunstiline õpetus ja
temale põhinev kirjutamis- ja lugemisõpetus peavad  seisma koolitöö alguses:

,,Siis, vaadake, peaks natuke hiljem alustama arvutamisega. Seda võib seada,
kuna täiesti täpset punkti elueas pole  olemas, teiste asjade järgi, mida peab tingimata
silmas pidama. Niisiis peaks natuke hiljem alustama arvutamisega.” Met.-did. 1.loeng

Esimene klass:

1919 aasta õppeplaani-loengutes pole 1.klassi ülesanne selgelt 2.klassi omast
eraldatud. On aga üks koht 4.seminarikõneluses, mis ka oma üldise tähtsuse tõttu olgu
siin alguses ära toodud. See võib aidata neid mõlemaid ülesandeid õieti liigendada:

,,On tohutu oluline, et ei töötataks igavalt edasi, pool aastat liidetakse jne.,
vaid me võtame need neli tehet võimalikult mitte liiga aeglaselt läbi ja harjutame
kõiki nelja. Esialgu kuni 40-ni.  Nii õpetame me arvutamist mitte avalise tunniplaani
järgi, vaid nii, et kõik neli tehet võetakse samal ajal läbi ja hoolitsetakse selle eest, et
harjutamisega omandatakse need neli tehet peaaegu üheaegselt. Te näete siis, et sel
viisil toimub see väga ökonoomselt.”  Seminar, 4.kõnelus

Järgnevad ütlused 2.-st õppeplaani-loengust:

Veel esimene klass:

,,Väline metoodika kirjutab ette, 1.klassis käsitleda eelkõige arvuruumi kuni sajani.
Sellest võib ka kinni hoida, sest on üpris ükspuha, kui jäädakse lihtsamate arvude
juurde, kui kaugele esimesel klassis arvuruumiga minnakse. Põhiline on, et te, kuivõrd
te arvuruumi kasutate, tehetega nii tegeleda, et te arvestate seda, mida olen öelnud:
tuletada liitmine kõigepealt lähtudes summast, lahutamine lähtudes jäägist,
korrutamine lähtudes korrutisest, jagamine lähtudes jagatisest. Niisiis just
vastupidiselt sellele, mis tehakse tavaliselt. Ja alles siis, kui on näidatud: 5 on 3 pluss
2, näidatakse vastupidist: 2-e ja3-e liitmisel tekib 5. Sest lapses tuleb esile kutsuda
tugevaid ettekujutusi, et 5 on võrdne 3  pluss 2, et 5 on aga ka 4 pluss 1 jne., niisiis
alles teisena jaotatud  summa liitmine. Ja lahutamine, peale seda, kui on küsitud: mis
ma pean vähendatava s t  ära võtma, et jääb teatav jääk jne. Nagu öeldud, et seda siis
tehakse esimeses klassis lihtsamate arvudega, on enesestmõistetav. Kas nüüd
kasutatakse arvuruumi just sajani või105-ni või 95-ni, see on õigupoolest kõrvalise
tähtsusega. – Siis aga alustatakse, kui laps on hammastevahetuse läbinud, k o h e
sellega, et lastakse õppida üks-kord-ühte ja minu poolest ka üks-pluss-ühte, vähemalt,
ütleme, kuni 6-ni või 7-ni. Niisiis lasta lapsel võimalikult vara üks-kord-ühte ja üks-
pluss-ühte lihtsalt mälulaadselt õppida, peale seda kui talle on ainult printsipiaalselt

100



selgitatud, mis see õieti on, printsipiaalselt selgitatud lihtsa korrutamise näitel, mida
nii alustatakse, nagu me oleme seda öelnud. Niisiis vaevalt, et oleks võimalik lapsele
õpetada korrutamise mõistet, kanname talle juba kohustuse õppida üks-kord-ühte
mälulaadseeelt.” Õppeplaan, 2.loeng

Siiamaani on see koht ilmselt 1.koolaasta kohta, mis puudutab nelja tehet ja üks-kord-
ühte: neli tehet ,,üheaegselt” ja ,,vaevalt, et on võimalik õpetada korrutamise
mõistet” , üks-kord-üks mälulaadselt! – Mis peale seda kohta õppeplaani-loengus
järgneb, käib ilmselt 2.klassi kohta:

Teine klass:

,,Siis jätkake tehetega suuremas arvuruumis. Proovige lihtsaid ülesandeid ka
ilma üles kirjutamata suuliselt lastega teha.” – jne. – 
Seda saab viidatud kohast ise lugeda. 2.õppeplaani-loeng

Esimese klassi juurde kuulub ilmselt veel – mida siin pole mainitud, 
loendamine. Selle kohta loeme me Dornachi jõulukursusest õpetajatele:

,,Arvutamiseks on laps tõesti andekas, kui ta jõuab koolikohustusliku eani. Nüüd on
asi selles, et ka arvutamisega peab süvenema lapse organisatsiooni seesmistesse
vajadustesse. Lapsel on selles suunas eeldused rütmi, takti suhtes, harmoniseeriva
tundva haaramise suhtes….Loomulikult peab laps loendama õppima….Me oleme ju
tsivilisatsiooni jooksul aegamisi selleni jõudnud, et me käsitleme tööd arvudega teatud
sünteetilisel viisil: meil on üks tervik, teine tervik, kolmas tervik, ja me püüame
loendamisel, liitvas elemendis ühe teisele juurde panna, nii et siis üks asub teise
kõrval, kui me loendame. Selle jaoks ei ilmuta laps, nagu võib ise veenduda, seesmist
mõistmist. Sellisel viisil pole jällegi elementaarne inimlik loendamiseni arenenud.
Loendamine lähtus igatahes tervikust; kaks polnud aga mitte terviku väline
kordamine, vaid ta oli tervikus sees. Üks annab kahe ja kaks on ühes sees. Üks
jagatuna annab kolme, ja kolm on ühes sees. Kui hakati kirjutama – moodsasse ümber
panduna - ,,üks”, siis ei tuldud tervikust välja, kui jõuti kaheni, ja kaks oli tervikus
sees, samuti kolm jne. Tervik hõlmas kõike, ja arvud olid terviku orgaanilised
liigestused.” Dornach 1921/22 9.loeng

Siis näidatakse seal, kuidas jõutakse elementaarse jagamisega arvudeni. Seda võib
vastavast kohast ise lugeda. See on  veel eriti õpetlik, kui seejuures kohatakse
Stuttgarti näidatud tee muundumist, mis näitab, kui palju mänguruumi pakub
õpetajale Rudolf Steineri antud meetod.
Joonistamise kui geomeetria eelastme kohta tuleb vaadata 4.klassi juurest

Nüüd järgneb interpreteeriv kokkuvõte arvutamise kohta esimesel kooliaastal:

Suvalise vaadeldava terviku jagamise kaudu kaheks, kolmeks, neljaks või     enamaks
võrdseks osaks juhatatakse lapsi arvu olemuse esimese mõistmiseni, ja sellest lähtudes
lastakse neil –sõrmedel- loendada. Järgnevalt õpetatakse –võimalikult samaaegselt-
kõiki nelja tehet väikeses arvuruumis: lähtutakse suvaliste asjade tõelisest hulgast –
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summast- ja jagatakse see laste ees sama tõelisteks väiksemateks hulkadeks –
teguriteks. Mõlema olukorra kvantitatiivse identiteedi haaramisel mõistab laps
liitmist.       

Lähtutakse tõelisest esemelisest hulgast kui vähendatavast ja täiesti samalaadsest jäägi
hulgast, mis on peale ühe osa äravõtmist veel laste ette jäänud. Küsimus, kui palju ära
võeti, nii et selline jääk üle jäi, toob lapsed selleni, et mõista enam mööduvat,
lahutatavat ja seega ka lahutamist.

Lähtutakse tõeliselt lihtsast –korrutatavast- ja sama tõelisest kordsest –korrutises - ja
lastakse lapsel leida enam mööduvat, puhta arvuna antud korrutajat. Nii õpib ta
tundma korrutamist.

Lähtutakse tõelisest  hulgast –jagatavast- ja sama tõelisest osast – jagatisest- ja
lastakse lapsel leida jagaja osaarv.

Lähtutakse tõeliselt mõõdetavast hulgast –jagatavast- ja ettekujutatavast mõõtarvust –
jagatisest- ja lastakse lapsel leida mõõt. Neis mõlemas ülesandes lastakse lapsel läbi
elada jagamist tema mõlemas vormis jaotamisena ja mõõtmisena.

Alles peale nii ülesehitatud algharjutusi, mille puhul lähtutakse võimalikult
olemasolevast, haaratavast ja lastakse otsida ja leida enam mööduvat, abstraktset,
minnakse üle arvutamise tavaliste vormide juurde niinimetatud nimetatud arvudega.

Teen veel järgneva kokkuvõtte, et anda õpetajale ülevaade:

Liitmine: summa = liidetav + liidetav?
Kui palju(liidetav) tuleb lisada liidetavale, et tuleb kokku just see summa?

 2) Lahutamine: vahe =  vähendatav – lahutatav?
 Kui palju (lahutatav) on vähendatavast ära võetud, et on jäänud just see jääk?

3) Korrutamine: korrutis = korrutatav x korrutaja?
Mitu korda (korrutaja) peab seda korrutatavat võtma, et tuleks välja just see korrutis?

Jagamine: a) jagamine: osa = jagatav : osade arv?
Mitmeks (jagaja) osaks peab seda jagatavat tegema, et tuleb just selline osa suurus?

b) Mõõtmine : mõõtarv = jagatav : osade suurus?
Millise mõõduga peab seda jagatavat mõõtma – astuma, võrdlema -, et just seda
mõõtarvu saada?

Arvutamise algõpetuse kohta vaata ka  Dornach 1921/22, 9.loeng, edasi Ilkley 1923,
10.loeng ja eriti Torquay 1924, 5.loeng

Teine klass:

Õppeplaani-loengutes öeldakse vahetult peale lauseid 1. klassi kohta: 
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,,Siis tegeldakse tehetega edasi suuremas arvuruumis. Püüdke lihtsate ülesannetega ka
ilma kirjutamata just peast suuliselt õpilastega toime tulla. Proovige nimetamata arve
arendada asjade abil. Ma olen teile ju näidanud, kuidas te ubade või muude asjade abil
saate arendada nimetamata arvud. Aga  ka arvutamist nimetatud arvudega ei tohi
silmist kaotada.” Õppeplaan, 2.loeng

Joonistamise ja geomeetria kohta tuleb järgi vaadata 4. klassi juurest. Seal on
põhjalikult näidatud, et 2.-s ja 3.-s klassis peab arendama seesmist ruumilist vaatlust,
näiteks tunnet sümmeetria jaoks ja sarnast.

Kolmas klass:

Õppeplaani-loengus öeldakse:

,,3. klassis jätkatakse kõike seda keerulisemate arvudega ja juba praktilise elu teatud
lihtsate asjade kasutamisega, neli tehet, nagu sellega tegeldi 2.klassis.” Õppeplaan,
2.loeng

Vaata ka lisaks Torquay 1924, 7.loeng

On saanud tavaks alustada 3. klassis kirjaliku arvutamisega; vaata selle kohta ka
2.klassi juurest. – Joonistamise ja geomeetria kohta vaata järele 4. klassi juurest. –
Kõrvuta ka Torquay 1924, 7.loeng

Neljas klass:

,,4.klassis jätkatakse seda, millega on tegeletud eelmised klassid. –Aga me peame üle
minema murruõpetusele ja nimelt kümnendmurruõpetusele.”  Õppeplaan, 2.loeng

Kümnendmurdude käsitluse kohta vaata ka eriti Baseli pedagoogilist kursust 1920
aastal, 14.loeng.

Seoses geomeetriaga ilmneb üks raskus: metoodilis-didaktiline kursus ütleb
10.loengus selges seoses vanusega 9.-a ja 12.-a eluaasta vahel:

,,Vaadake, siis võite te inimese selles elueas ka üle minna geomeetria juurde,
kusjuures me seda enne, mis siis geomeetriaks saab, hoiame täiesti joonistuslikus.
Joonistuslikust võime me ju inimesele välja tuua kolmnurga, nelinurga, ringi ja joone.
Niisiis vormid tuletame me joonistuslikust, sellega, et me joonistame ja siis ütleme:
see on kolmnurk, see on ristkülik. Aga mis geomeetriana lisandub, kus me otsime
seoseid vormide vahel, seda me alustame alles 9.-a eluaasta ringis.”

Viimati tsiteeritud loengu lõpus öeldakse siis:
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,,Geomeetria pakub teile erakordselt head näidet, kuidas vaatlusõpetust siduda
geomeetria õppematerjali endaga.”

Ja siis tuuakse täiesti vaatlusele ülesehitatud Pythagorase teoreemi tõestus, esialgu
võrdhaarse kolmnurga kohta, mida aga saab nii laiendada, et see on rakendatav ka
suvalise täisnurkse kolmnurga jaoks. Selle kohta ütles Rudolf Steiner:

,,See on vaatlusõpetus. Te võite geomeetria vaatlusõpetusena kujundata. Aga sel on
teatud tähendus – ja ma olen seda proovinud- kui te püüate Pythagorase teoreemi ka
lapsele  näitlikuks  teha peale 9.-t eluaastat, sellega et te asja nii teete, et te iseenda
jaoks Pythagorase teoreemi nii päriselt hüpotenuusi-ristkülikutest kokku panete ja kui
te õpetajatena olete teadlik sellest, mis eelneb geomeetria tundidele, te tahate seda
saavutada, siis võite te parimal juhul 7-8 tunniga kõike lapsele õpetada, mis on
geomeetrias vajalik, et jõuda õpetuses Pythagorase teoreemini. – Te toimite tohutu
ökonoomselt, kui te geomeetria aluseid sellisel viisil näilikult kujundate. Te säästate
siis palju aega. Peale selle säästate te lapsele midagi väga olulist, mis mõjub õpetusele
laostavalt, kui seda ei tehta, see on: te ei lase lastel abstraktseid mõtteid luua, et
Pythagorase teoreemist aru saada, vaid te lasete luua konkreetseid mõtteid ja lähete
lihtsast koosluse juurde.”  Met.-did.,10.loeng

Võrdle Pythagorase teoreemi juurde ka ,,Inimõpetus”, 14.loeng.

Teisest küljest on õppeplaani-loengutes 6. klassi juures öeldud:

,,Nüüd palun ma teil tähele panna, et me kuni 6.klassiks”(k.a.)
 
- mõeldud on: kuni 6.klassini.See tuleneb samade õppeplaani-loengute võrdlusest
ütlustega joonistamise ja maalimise kohta. Sest siin on 6.klassi jaoks antud selgelt
teine eesmärk -

,,geomeetrilised vormid, ringi, kolmnurga, oleme välja toonud joonistamisest,
kusjuures me oleme esimestel aastatel tegelenud joonistamisega kirjutamis-õpetuse
jaoks. Siis oleme me aegamisi üle läinud selle juurde, et arendame joonistamisest,
mida me tegime kirja-õpetuse jaoks, lastega keerulisemad vormid, mida tehakse nende
enda tahte järgi, joonistamise tahte järgi, samuti tegeldakse maalimisega, maalimise
enda tahte järgi. Sellesse sfääri viime me joonistamis- ja maalimisõpetuse 4.klassis, ja
joonistamises me õpetame, mis on ring, ellips jne. Seda me õpetame joonistamisest
lähtuvalt. Seda me jätkame veel, kindlasti    ka alati plastiliste vormide poole,
kasutades plastiliini, kui seda on võtta. Muidu võib midagi muud kasutada ja ka
tänavapori –see ei tee midagi-, et vormikujutlust, vormitunnet esile kutsuda. – Sellest,
mis on nüüd sellisel viisil joonistamises õpitud, võtab nüüd matemaatika-õpetus,
geomeetria-õpetus üle selle, mida lapsed oskavad. Alles nüüd hakatakse
geomeetriapäraselt selgitama, mis on kolmnurk, nelinurk, ring, jne. Niisiis
joonistamisest kutsutakse esile nende vormide ruumipärane mõistmine. Ja mida
lapsed on joonistamisest õppinud, sellele tuleb alles nüüd 6.klassis läheneda
geomeetrilise mõistmisega. Sellepärast tuleb meil joonistuslikku midagi muud sisse
võtta.”  Õppeplaan, 2.loeng

104



Siin paistab olevat vastuolu ülal metoodilis-didaktilisest kursusest tsiteeritud koha,
kus oli juttu geomeetria lisandumisest joonistuslikku ,,9. eluaasta paiku”, ja viimati
tsiteeritud õppeplaani-loengu vahel, kus räägiti geomeetrilise mõistmisega
lähenemisest joonistamisest õpitule ,,6. klassis.”.

Asi selgineb, kui võetakse juurde teised kohad. Kõigepealt üks Baseli kursusest
õpetajatele 1920, 13.loeng. Seal seisab peale mõttearendust elavate mõistete
vajalikkuse kohta:

,,Need, kel on endal teatud kogemusi geomeetriaga, võivad teda tõesti nii tajuda, et
teda peaks aegamisi puhkavast elavasse tooma.”

Siis näidatakse, mida soovitan ise järgi lugeda, kuidas teoreemi kolmnurga nurkade
summast saab selleks kasutada, et ,,esile kutsuda ettekujutust kolmnurgast, mis on
õieti seesmises liikuvuses“ …ja siis öeldakse:

,,Seda võiksime me siis ka väga hästi kasutada toetuseks, kui me tahame nüüd lapses
arendada korralikku ruumitunnet, konkreetset, tõelist ruumitunnet. …Nii on ka
vajalik, kui tahetakse otsustada olevuste suhte üle teineteisesse ruumilises, süveneda
olevuste seesmusesse. Ja selle õige, elav mõistmine toob meid selleni, et me arendame
lastes ruumitunnet sellega, et me tõepoolest  kasutame liikumismängu ruumitunde
arendamiseks, sellega et me laseme lapsel kujundeid läbi joosta. …Siis aga on olulise
tähtsusega, nüüd tõesti sellest, mida sel viisil jälgitakse, üle minna vaadeldu 
jäädvustamisele. Nimelt on ruumitunde arengu jaoks…suure tähtsusega, kui ma  lasen
erineva kumerusega pinnale langeda erineva kumerusega kehade varje ja proovin
nüüd esile kutsuda mõistmist varju erilise konfiguratsiooni jaoks. Võib koguni väita:
kui laps on võimeline mõistma, miks heidab kera teatud tingimustel ellipsi-kujulise
varju –see on midagi, mida võib juba 9-aastane laps mõista-, siis mõjub see enese
sisseasetumine pinnatekkimistesse ruumis kogu lapse tunde- ja ettekujutusvõimele
tohutult. Seepärast peaks ruumitunde arendamist koolis võtma hädavajalikuna.” Basel
1920, 13.loeng

Siin on suhteliselt juba raske ruumimõistmise ülesande jaoks antud küllalt varane
vanus. Vanus, kus loomulikult ei saa juttu olla astmelisest aksioomide tõestamisest
Eukleidese meetodi järgi, küll aga mõistmisest lähtudes ruumitunnetusest.

Midagi muud leidub Dornachi jõulukursuses 1921/22, 12.loengus. Peale seda, kui oli
juttu hammastevahetuse ja suguküpsuse vahelise elulõigu seesmisest liigendatusest ja
vajalikkusest õpetust selle liigenduse järgi sobitada, on öeldud:

,,On palju tähtsam, et õpetaja, kasvataja selliste asjadega kohaneb, kui et ta saab mingi
valmis õppeplaani eesmärkidega. Sel viisil paneb ta vastavatesse elulõikudesse õiged
asjad ja käsitleb neid õigel viisil. Ta laseb kunsti ja kunstilise käsitlusega kuni 9.,10-a
eluaastani lisaks kujundavale, millest  inimene veel ise osa võtab, juurde tulla –ilma
et kujundavat seejuures unarusse jäetaks- kirjeldaval.”

Siis järgnevad mõned laused teiste ainete kohta, mida peab sel ajal käsitlema ning siis
pöördub vaatlus tagasi õpetuse liigendatuse juurde kujundavaks ja kirjeldavaks:
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,,Kui jõuame 12.eluaastani, võib alles kujundamisele ja kirjeldamisele lisanduda
selgitamine, põhjuse ja tagajärje arvestamine, see, kus pingutatakse mõistust. Selleks
küpseb laps alles 11.-a ja 12.-a eluaasta vahel. Nüüd peab üle selle kogu aja aga
midagi valama, see on matemaatika käsitlemine tema erinevaimates alades,
loomulikult vastavalt lapse eale.Matemaatiline, arvutusliku ja geomeetrilise
õpetamine lapsele, see on midagi, mis tähendab erilisi raskusi õpetuse ja kasvatuse
jaoks. Sest see on tõesti nii, et matemaatilised asju, mida õpetatakse nende lihtsamas
vormis enne 9.-t eluaastat  -sest laps võib selles seoses, kui toimitakse õigesti, väga
palju mõista- , siis ikka keerulisemas vormis, läbi kogu kooliea, et neid peab esmalt
tegema ka täiesti kunstiliselt, et lähendatakse esmalt lapsele arvutuslikku,
geomeetrilist kunstiliselt kõikvõimalike tegevuste läbi, et ka seal 9.-a ja 10.-a eluaasta
vahel minnakse üle kujundite kirjeldamisele. Laps peab lihtsalt kirjeldaval viisil
õppima vaatlema nurka, kolmnurka, nelinurka jne.; ja tõestamiseni peaks jõudma
üldse alles 12.-a eluaasta paiku.” Dornach 1921/22, 12.loeng

1923 aasta Ilkley kursusest, 10.-st loengust, loeme:

,,Erandlik positsioon õpetuses ja kasvatuses on arvutamisel, aritmeetikal ja
geomeetrial, niisiis matemaatilisel.”

Ja peale selgitusi inimolevuse ülemeelelise liigendatuse kohta kui ka õpetuse erinevast
mõjust inimlapse erinevatele olemusliikmetele öeldakse edasi:

,,Nüüd need asjad, mida ma eile ette tõin  taimeõpetusena, sellena, mis viib
kirjutamise ja lugemiseni, see vastab kõik füüsilisele kehale ja eeterkehale. Meil tuleb
veel juttu ajalooõpetusest, me oleme juba rääkinud loomaõpetuslikust ja
inimõpetuslikust. See vastab sellele, mis magamise ajal  füüsilisest kehast ja
eeterkehast välja läheb. – Arvutamine, geomeetria vastab mõlemale. See on
tähelepanuväärne. Ja seega on tõesti seoses õpetuse ja kasvatusega nii arvutamine kui
geomeetria, võiks öelda, nagu kameeleon: nad sobitavad ennast oma olemuse kaudu
tervikinimesesse. Ja   sel ajal kui taimeõpetuse, loomaõpetuse puhul peab arvestama
seda, et nad teatud kujundatusega, nagu ma eile iseloomustasin,  langevad täiesti
kindlasse eluikka, tuleb arvutamise ja geomeetria puhul seda silmas pidada, et
nendega tegeldakse kogu  kooliea ajal, aga muudetakse vastavalt eluiga
iseloomustavate omaduste 
muutumisega.”

Ja peale selgitust selle kohta, mis toimub tunnis käsitletuga une ajal, öeldakse edasi:

,,Me pole sugugi oma füüsilises ja eeterkehas sees, kui me magame, aga nad
arvutavad edasi, nad joonistavad ülemeeleliselt oma geomeetriafiguure edasi, nad
täiustavad neid. Ja kui me seda teame, ja kogu õpetuse kogu õpetuse sellele rajame,
siis me saavutame õigesti kujundatud õpetuse läbi tohutu elavuse inimese kogu
olemises ja olemuses. Selleks on vajalik, et me näiteks geomeetrias ei alusta selliste
abstraktsioonidega, nende intellektualistlike kujundustega, millistest tavaliselt
arvatakse, et peab geomeetria algama, vaid on vajalik, et ei alustataks välise
vaatlusega, vaid seesmisega, et äratatakse lapsel näiteks tugev tunne sümmeetria
jaoks. Selles suhtes võib alustada juba kõige väiksemate lastega.”
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Siis järgnevad selgitused selleks kohaste joonistusülesannete kohta, mis meenutavad
ka neid 4.-st seminarikõnelusest, ja edasi räägitakse selliste tööde edasimõjust
magamisel, ja lõpuks öeldakse:

,,Aga eeter- või kujundusjõudude keha ebateadlikku edasimõjumiseks tuleb
geomeetriat alustada mitte kolmnurkadega jne., vaid näitliku ruumikujutlusega.”
Ilkley, 10.loeng
 
Viimases pedagoogilises kursuses, mida Rudolf Steiner pidas Torquays 1924-l aastal,
5.loengust  loeme geomeetriaõpetuse ülesehitusest sümmeetriaharjutustele, ja sellele
järgneb Pythagorase teoreemi kohta:

,,Pythagorase teoreem on midagi, mida võib geomeetriaõpetuses tõesti ühe eesmärgina
võtta. Geomeetria võib juba nii üles ehitada, et kujundatakse kõik nii, et selle
haripunktiks saab Pythagorase teoreem, et täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi ruut on
võrdne kaatetite ruutude summaga. - See on midagi grandioosset, kui seda õieti
mõistetakse."

Peale teoreemi jaoks eriti sobiva tõestuse esitamist, sama, mille võib leida ka
Seminaris ja  peale  edasisi  selgitusi ,,hämmastava ja ikka uuesti hämmastama
paneva” kohta, lõpevad mõttearendused järgnevate lausetega:

,,Nüüd võite te väga hästi üheteist- ja kaheteistaastaste lastega geomeetriaga nii
kaugele jõuda, et te Pythagorase teoreemi sellise pindadevõrdlusega selgitate; lapsed
tunnevad suurt rõõmu, kui nad on sellest aru saanud, ja nad saavad indu. See on neile
rõõmu teinud. – Nüüd tahavad nad seda ikka uuesti teha, eriti kui neil lastakse see
välja lõigata. On ainult paar intellektuaalset logardit, kes seda väga hästi tähele
panevad ja alati hakkama saavad. Enamus arukaid lapsi lõikavad ikka jääle valesti ja
läheb aega, enne kui see nii välja tuleb, nagu see olema peab. See aga vastab imelisele
Pythagorase teoreemis, ja see imeline ei tohiks kaduda, vaid sinna sisse püsima
jääma.” Torquay 1924, 5.loeng

Kui püütakse neis ütluste mitmekesisustes korda luua, siis võib leida järgmised
nõudmised:

arvutamise ja geomeetria puhul tuleb silmas pidada seda, et nendega tuleb tegeleda
kogu lapseea jooksul, vastavalt selle muutumisele. Ilkley 1923 

2) 9.-a ja 11.-a eluaasta juures ilmub matemaatilise ja ka geomeetriaõpetuse
liigendatus, mida võib nimetada kunstiliseks kujundamiseks, kirjeldamiseks ja
selgitamiseks ja tõestuseks.
Dornach 1921/22

3) geomeetria ülesehitus tõestusliku meetodi järgi on omal kohal alles peale 11.,12-t
eluaastat. Õppeplaani-loengud ja Dornach 1921/22

4) aga juba enne peab toimuma väga süvendatud tegelemine geomeetriliste
kujunditega, misläbi lapsed on nendega tuttavad. See tegelemine joonistuslikult
kujutatavate tasapinna-ja ruumikujunditega 
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läbib kahte astet, kunstilist kujundamist –kuni 9.-a eluaastani- ja kirjeldavat arusaama
(vaatlust) –kuni 11.-a ,12.-a eluaastani. Dornach 1921/22  Esimesel astmel tehakse –
vaatamata eelharjutustele, mida tehakse kirjutama õppimiseks- kunstiliste ülesannete
abil sümmeetria-harjutusi , teisel minnakse üle tavaliste geomeetriliste kujundite
juurde ja seega ka sirkli ja joonlaua juurde. Seejuures tuleb silmas pidada, et Rudolf
Steiner nõuab, et 6.klassis tegeldaks mineraloogiaga - ,,kasutades geomeetria vorme”.

5) metoodilis-didaktiline kursuses lastakse kunstilis-kujundaval astmel üle minna
kirjeldavaks-vaadeldavaks juba enne 9.-t eluaastat, samal ajal kui õppeplaani-loengud
ja Dornachi kursus 1921/22  lubab kirjeldavat geomeetriat alustada alles 9.-a eluaasta
g a.

Nende juhistest võib välja lugeda järgnevaid eesmärke põhilise geomeetriaõpetuse
jaoks:

Geomeetria-õpetuse eesmärgid

1.klass: Joonistamine kirjutama-õppimiseks

2.ja 3.klass:
Lihtsamate ja keerulisemate vormide joonistamine nende endi tahte järgi ja
toetumata esemetele, ruumiteadvuse ,,kujundamisena”(sümmeetria ja sarnane
arendamiseks)

4.ja 5.klass:
Joonistades tundma õppida geomeetrilisi figuure,
kirjeldades mõistma nende seoseid, niisiis kolmnurk, ruut ring, ellips, jne. kuni
Pythagorase teoreemini, vähemalt võrdhaarse täisnurkse kolmnurgani

6.kuni 8.klass:
Seni joonistuslikult ja kirjeldavalt käsitletut tuleb nüüd
geomeetriliselt ,,tõestavalt” mõista. (Samaaegselt võtab 
nüüd jälle iseseisev joonistamisõpetus üle projektsiooni- ja varjuõpetuse)

Siit tulenevad –arvestamata joonistamist kirjutamisõpetuse jaoks- kolm õppekursust,
millest igaüks moodustab terviku:

1.õppekursus: Enne 9.-t eluaastat tegeletakse vabade kunstiliste kujunditega –
sümmeetria, muundumine, kasvamine, täiendamine jne. -
joonistades, maalides, voolides toetumata esemelisele.

2.õppekursus: Hiljemalt 9.-l eluaastal alustatakse esimese geomeetrilise
õppekursusega, mis hõlmab tavalisi geomeetrilisi kujundeid ja toob nähtavale nende
seosed, mis aga peab jääma puhtalt seesmisesse vaatlusesse. Eesmärki tuleb näha
Pythagorase teoreemis.
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3.õppekursus: Alles see, mis algab 11.-l või 12.-l eluaastal, peab üle minema rangelt
matemaatilise tunnetuse arendamiseks ja seepärast tuleb  seni vaadeldavalt õpitu
uuesti elementidest lähtudes läbi töötada. 

Rudolf Steiner võttis ka ,,vaatlevat” meetodi tõelise geomeetriana. Seda näitab tema
väljaastumine Pythagorase teoreemi vaatleva tõestuse eest juba 9.-a ja 11/12.-a
eluaasta vahel. Sellisest viisist tegeleda geomeetriaga on ilmselt juttu metoodilis-
didaktilises kursuses, kus lastakse  geomeetriaga alustada juba peale 9.-t eluaastat.
Õppeplaani-loengud peavad aga silmas rangelt tõestavat geomeetriat, kui nad
kõnelevad sellest, et sellele, mida lapsed on joonistamisest õppinud, peab 6. klassis
lähenema geomeetrilise mõistmisega. – Sellega on siis näiline kahe allika, metoodilis-
didaktilise kursuse ja õppeplaani-loengute vastuolu lahendatud ja tee on jälle vaba
klassieesmärkide edasisteks käsitlusteks.

Veel neljas klass:

Geomeetria – formuleeringu katse:

Peale seda, kui kolmel esimesel kooliaastal on kõigepealt tegeletud
kirjutamise õppimist arendavate harjutustega ning joonistamise ja voolimisega puht
vormide tahte järgi ja toetumata esemelisele, alustatakse hiljemalt 4. klassis
elementaarsete geomeetriliste vormide joonistamisega ja õpetatakse nende seoseid
puht vaatlevalt leidma.

Viies klass:

Õppeplaani-loengutes öeldakse:

,,Me tahame siis 5. klassis jätkata murruõpetusega ja kümnendmurru-õpetusega ja
kõike seda lapsele lähedale tuua, mis õpetab talle võimet liikuda vabalt tervete,
murtud, kümnendmurdudena väljendatud arvudes.” Õppeplaan, 2.loeng

Lisame, et geomeetrias jätkatakse ja minnakse edasi geomeetriliste kujundite vaatleva
kirjeldamisega.

Kuues klass:

Õppeplaani-loengutes, 2.loeng:

,,Siis tuleb 6.klassis üle minna intressi- ja protsendiarvutamisele,
diskontoarvutamisele ja seega panna alus tähearvutamisele, nii nagu ma olen
näidanud.”

Siia juurde vaata eriti Seminar, 13.-s kõnelus, kus näidatakse, kuidas
intressiarvutamisest võib leida ülemineku tähtarvutamisele.
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Geomeetrias peab –4.klassi juures toodu mõttes- tegema algust tõestava ülesehitusega,
kuni umbes kolmnurga kongruentsuse ja nende kasutamise mõistmiseni. Sealjuures
tuleb kasutada ja valgustada neid mõisteid, mida eelmistel aastatel juba
geomeetriliseks joonistamiseks kasutati ning selgitada eriti geomeetrilise koha
mõistet.

Ärilise arvutamise juurde, mis peab algama 6.klassis, loeme me metoodilis-
didaktilisest kursuse 14.loengust järgmist:

Veel kuues klass:

,,Ja see, mis on õieti otsustus-arutlusjõud(Urteilskraft), mille puhul me saame
arvestada inimese mõistuspärasele, intellektuaalsele mõistmisele, see kuulub õieti
viimasesse rahvakooliaega. Seepärast kasutame me just 12.eluaastat, kus laps läheneb
arutlevale mõistmisele, et lasta sellel kokku voolata sellega, milleks on vajalik veel
teatud instinkt, mis on aga väga tugevasti kaetud otsustus-arutlusjõust. Teatud määral
on need hinge loojangu-instinktid, mida me peame otsustus-arutlusjõuga ületama. –
Sel ajal tuleb silmas pidada, et inimesel on instinkt intresside arvutamiseks, selle
jaoks, mida saab koguda, mis on diskontos, jne. –See apelleerib instinktidele. Aga me
peame sellest juba väga tugevasti otsustus-arutlusjõuga üle olema. Seega peame me
seoseid, mis on arvestusliku kaubaringluse ja varanduslike võimaluste vahel, niisiis
protsendiarvutamise, intressiarvutamise jne., diskontoarvutamise ja sarnase panema
juba sellesse aega.”  Met.-did.,14.loeng

Seitsmes klass:

Õppeplaani-loengutes  öeldakse:

,,Siis seitsmendas klassis tuleb proovida…selgeks teha astendamine ja juurimine, ka
see, mida nimetatakse positiivseteks ja negatiivseteks arvudeks. Ja eelkõige tuleb neid
sellesse sisse viia, mida nimetatakse võrrandiõpetuseks, seoses vaba kasutamisega
praktilises elus.”

Siia juurde võib vaadata ka- Seminar,14.kõnelus.

Geomeetrias –tehakse ettepanek- peaks edasi tegelema tõestava ülesehitusega, näiteks
ringi, nelinurkade ja hulknurkade käsitlemisega. Seejuures tuleb edasi tegeleda
geomeetrilise punkti mõistega, kuna sellega saab geomeetrilisi kujundeid oma
liikumatusest vabastada ja liikuvaks teha.

Kaheksas klass:

 Õppeplaani-loengud ütlevad:

,,Siis tuleb jätkata 8.klassis sellega, mis on seotud võrrandiõpetusega, nii kaugele kui
lastega minna saab ja siis lisandub kujundi- ja pinnaarvutamised ja õpetus
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geomeetrilistest punktidest, nii nagu me eile neid vähemalt puudutasime.”
Õppeplaan,2.loeng

Geomeetriliste kohtade käsitlemise kohta vaata ka 14.seminarikõnelust 
ja ka Konverentsid 22.9.20

Siin on juba geomeetrilist õppeplaani-loengutes silmas peetud, tuleb aga viidata
sellele, et peale pinnaarvutusi tuleb ka tegeleda lihtsate keha-arvutustega, et edaspidi
geomeetrilise koha mõistet saaks ka kasutada ellipsi, hüperbooli, kassinoidi kurvide ja
apolloonilise ringi puhul. Võrdle selle kohta ka 13.seminarikõnelust. Edaspidi pidi
harjutama astendamist ja juurimist suvaliste arvudega kui ka võrrandeid paljude
tundmatutega.

Matemaatikaõpetuse tulemustes ilmneb seni veel tugevasti see, et paljudel
klassiõpetajatel puudub tugev side matemaatikaga, et nad saaksid Rudolf Steineri
esitatud nõudmisi tõesti täita. Eriti kehtib see geomeetria kohta; isegi üldtuntud asjad
on paljudele võõrad, omaenese kooliaeg ei teinud neile seda meeldivaks. Ja nüüd peab
hoopis  midagi muud selle asemele panema, isegi kaks korda, esiteks kujundite
joonistamine, mis peavad muunduma ja mis peavad esile tulema täiesti seesmusest
toetumata esemetele ja vaadeldavatele sündmustele. Ja siis peab lõpuks ometi üle
minema geomeetrilistele kujunditele, mis on ju nii ,,abstraktsed”, ja peab nende
omaduste, muundumiste seaduspärasusteni jõudma puht vaatlusest ja seejuures tuleb
töötada nii mehaaniliste abivahenditega nagu sirkel ja joonlaud ja siis tuleb lõpuks
veel läbi viia ,,õige”, tõestusega geomeetria! – Siin on meie ees erakordselt tähtis
ülesanne, seda täiesti uut viisi  geomeetria algõpetuseks tõesti konkreetselt välja
arendada. Muide, Rudolf Steiner vastas 14.veebruaril 1923 ühele küsimusele isikliku
geomeetriaõpiku kohta.

9.-st klassist alates on geomeetriaõpetuse asetus hoopis teine. Seal on see õpetus
matemaatiku kätes; ja ta leiab ikka ja jälle, et elementaar-geomeetriline, millel õpetus
peaks põhinema, on  klassi- õpetaja käest tulnud õpilastele täiesti võõras.   

Rudolf Steiner küsis esimese 9.klassi avamisel 22.septembril 1920  
matemaatika õpetajalt, kuidas ta seni 8.klassis astendamist ja juurimist tegi, kuidas ta
on teinud eriti teatud arvude ruutuvõtmist ja kuupimist, samuti juurimist, ka
kuupjuurimist, ja ütles seepeale:

Üheksas klass:

,,Selliste asjade juures pole kõige tähtsam, et asju nii teha, nagu hiljem vaja läheb,
vaid et harjutatakse mõtlemise teatud vorme. Mõtlemise vormid, mida harjutatakse
kuupimisel, ruutuvõtmisel, juurimisel, see omapärasus, et teatud määral
abstraheeritakse arvude konkreetsusest ja ühendatakse arvud  uuesti, grupeeritakse
teisel viisil, see viib nii sügavale arvude struktuuri, on nii arendav mõtlemisele, et
seda peaks tegema. – Siis on vajalikud praktilised arvutamised, näiteks peaksin ma
siiski õigeks, et õpilastega harjutataks selliseid asju nagu seda on praktilised
sisuarvutamised, ma tahan öelda : kui üks anum on silindri- või koonusekujuline,
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sisaldab ta teatud koguse vett. Kui suur on vee kogus, kui põhjal on diameeter, mis on
pool teise anuma läbimõõdust? – Siis jätkaksin ma ligindusarvutamistega, et lapsed
need mõisted saavad. Ma lähtuksin –see võib vabalt siin toimuda- nivelleerimis
diopteri käsitlemisest, näiteks kaalumisel apteegikaaludega. – Siis ka see, mis liitub
edasiste arvutustega veksliõpetuses. – Siis geomeetrias: kõigepealt kehade sisu
arvutamised, ja siis soovitaksin ma võtta deskriptiivsuse esimesed elemendid.”
22.9.20   

Ka aasta hiljem 10.klassi õppeplaani kinnitamisel räägiti mõndagi, mis on 9.klassi
jaoks tähtis. Õpetaja rääkis, kuidas ta 9.klassile ettekirjutatut on käsitlenud, ja Rudolf
Steiner ütles selle peale:

Veel üheksas klass:

,,Võib õpetada π mõistet. Kui õpetatakse π mõistet, ei saa tegemist olla teooriatega
detsimaalide kohta. Te võite arvu π tundma õppida kuni ühe kümnendikkohani.”
17.6.21

Kui siis õpetaja küsimusele, missuguseid jooni lapsed tunnevad, nimetas ellipsit,
hüperbooli ja parabooli geomeetriliste kohtadena, mida ta 8.klassis oli käsitlenud,
selgitas Rudolf Steiner:

,,Asi oleks selles, et lapsed õpivad tasapinnalise trigonomeetria esimesi elemente
tundma. Ma usun, seda võime me esialgse ülesandena võtta. Siis tuleb kirjeldav…”    

   

ja peale seda, kui  õpetaja oli öelnud, et õpilased olla teineteist läbistavate tasapindade
kujutamisest aru saanud; kahte kolmnurk-tasapinda, mis teineteist läbistavad, oskavat
nad juba kujutada, samuti sirge ja tasapinna lõikepunkti, ütles Rudolf Steiner:

,,See pole võib-olla vajalik. Õieti peaks meetodi nii tegema, et …lähtutakse
projektsioonist, orthogonaal-projektsioonist, punktist, sirgest, et võetakse tasapinna
kujutamine, tasapind tasapinnana, mitte tasapind kolmnurgana.” 

Siiamaani on esitatu ilmselt seoses 9.klassiga, kelle ülesanne kujutava geomeetria alal
on seega natuke põhjalikumalt märgistatud kui eelmisel aastal, 1920, aga ka
kergemalt, kui seda õpetaja  9.klassis oli kujundanud.

Vahetult peale tsiteeritud sõnu ütles Rudolf Steiner ilmselt seoses 10.klassiga:

Kümnes klass:

,,Sellele” –tasapinna käsitlemisele tasapinnana- ,,peaks järgnema õpetus tasapindadest
ja kahe tasapinna lõikumistest. Ja siis, eks ole, sellele järgnevad asendigeomeetria
esimesed elemendid. Eelkõige õpetage lastele duaalsuse mõistet. Te on vaja ainult
kõige algsemaid asju õpetada.”
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Kui õpetaja oli sellele viidanud, et trigonomeetria jaoks on vaja ka logaritme, ütles
Rudolf Steiner – see oli just enne esimese 10.klassi avamist – ilmselt silmas pidades
9.klassi:

Veel kord üheksas klass:

,,Logaritmi mõistet pole teil üldse olnud? Selle peab muidugi matemaatikas kaasa
võtma. See kuulub veel sisse. Te hakkate –peaks tähendama: on vaja- õppida ainult
põhimõisteid: siinus, koosinus, tangens. Paari teoreemi võib käsitleda omaette, et nad
hakkaksid mõistma sin α + cos α = 1, võimalikult kujundlikult mõistma.”

Õpetaja sai neist sõnadest nii aru, et Rudolf Steiner tahtis logaritme juba 9.klassis
võtta, ja küsis selle kohta. Selle peale ütles Rudolf Steiner:

,,Piisab, kui te logaritmidega nii kaugele jõuate, et te oskate teha lihtsaid logaritmilisi
arvutusi.” 17.6.21   

Viimane on ilmselt seoses 9.klassiga.

Kooliaasta jooksul, mille alguses neid juhiseid matemaatika-õpetuse kohta tehti,
11.septembril 1921, ütles Rudolf Steiner veel:

Veel kümnes klass:

,,Kui te geomeetrias teete selgeks esimesed põhimõisted kuni duaalsuse seaduseni
perspektiiviga, nii et lapsed on hämmastunud ja imestavad ja kui te uuest
dissertatsioonist

-Dr. Hermann von Baravalle, Stuttgart 1921 –

äratate huvi mõnede kujundite vastu, siis olete te kõik saavutanud, mida te saavutama
peate.” 11.9.21

Esmakordsel 11.klassi loomisel aastal 1922 anti matemaatika-õpetuses järgmine
eesmärk:

Üheteistkümnes klass (1922):

,,Matemaatikas oleks tegemist võimalikult süvendatud trigonomeetria ja analüütilise
geomeetria käsitlemisega. Deskriptiivses peaks nii kaugele minema, et lapsed
mõistavad ja oskavad joonistada koonuselõiget silindriga.” 21.6.22

See juhis tegi aasta hiljem omapärase muunduse, kui 31.juulil 1923 Rudolf Steiner
matemaatikaõpetaja küsimusele 11.klassi algebra õppeplaani kohta vastas:

Veel üheteistkümnes klass (1923):

,,Ma olen asja nii esitanud, et ma olen öelnud, ainet peaks nii kaugele käsitlema, et
jõutaks Carnot` teoreemi ja selle kasutamise mõistmiseni. Sellega on märgistatud
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kogu õppeplaan. Seal on palju algebrat sees, siin on palju vaja algebrat, reaõpetust,
funktsioone jne. – Võib jääda selle õppeplaani juurde, nii et võib anda neile
ülesandeid, mille lahendamiseks peavad nad Carnot` teoreemi igakülgselt valdama.”
31.7.23

11.klassi õppeplaani kolmas formuleering anti 30.aprillil 1924:

Veel üheteistkümnes klass(1924):

,,11.klass: lõiked ja läbistamised, varjukonstruktsioonid, diofantilised võrrandid
analüütiline geomeetria kuni koonuselõigeteni. 11.klassi trigonomeetrias peab
funktsioone võtma enam sisemiselt, nii et suhte printsiip siinuses ja koosinuses oleks
sees. Siin peab muidugi lähtuma geomeetrilisest.” 30.4.24

Viimane lause paistab natuke põhjendamatu. See öeldi, kuna Rudolf Steiner rääkis
vahetult enne 12.klassi õppe-eesmärkidest ja oli seejuures differentsiaalarvutuse
alustamise geomeetrilisest lähtudes tagasi lükanud. Sellepärast rõhutab ta siin
trigonomeetria käsitlemisel lähtumist geomeetrilisest.

Ka 12.klassi jaoks on Rudolf Steiner õppeplaani kaks korda andnud, aastal 1923 ainsa
klassi jaoks, kes tegi kohe peale 12.-t aastat juba küpsuseksamid, ja 1924 hilisemate
klasside jaoks, kellel oli kõigepealt veel ettevalmistusaasta. Mitte üheski teises aines
ei ilmne nende mõlema õppeplaani erinevus nii tugevalt kui matemaatikas. Seejuures
pole meie eesmärgi jaoks nii tähtis, mis eesmärgid pandi 1923 aastal toetudes
riiklikule õppeplaanile, vaid see, kuidas Rudolf Steiner puhta Waldorfkooli 12.klassi
ideaalsel eesmärgil lasi teatud määral sisse paista:

Kaheteistkümnes klass(1923):

,,Oleks ju soovitav, et just selles eas - nad on umbes kaheksateistaastased – saaksid
õpilased lõpliku arusaama ajaloolis-kunstilise jaoks ja võtaksid juba vastu
spirituaalset, õpetamata antroposoofilist dogmaatikat, kirjanduses, kunstiajaloos ja
ajaloos.” 24.4.23

Edasi näidatakse erinevates ainetes näidetena olulisi eesmärke, milliseid sellises
konkreetsuses ja nimelt spirituaalses konkreetsuses teisel 12.klassi õppeplaani
käsitlemisel aastal 1924 enam ei räägita. – Matemaatika kohta öeldakse järgnevat:

Veel kaheteistkümnes klass (1923):

,,Näiteks on isegi võimatu arendada ruumiõpetust, nagu ma uues kursuses õpetajatele
Dornachis –1.loeng, Dornach 1923- selgitasin, kolm dimensiooni - üleval-all, parem-
vasak, ees-taga. Seeläbi on ka tulnud viletsus antroposoofiliste tõdede levimisele
üldse. Vaadake,… selliste asjade jaoks puudub tänapäeval kuulajaskond, mille jaoks
laiemas mõttes peaks kuulajaskond olema. Et selgitatakse: kõik, mis on tahtepärane,
mõjub seespool maa-sfääri kolmemõõtmeliselt. Kõik, mis on tundepärane, ei mõju
kolmemõõtmeliselt, vaid kahemõõtmeliselt, nii et alati oleks vaja, kui minnakse
hingelises tahtest üle tundele,…kolmandat mõõdet mitte nüüd tasapinnale
projitseerida, vaid tasapinnalise suunas, mis vastab ette-taha suunale. Seejuures tuleb
silmas pidada, et mitte üksnes – seda võib redutseerida inimese lõike-(sümmeetria)
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tasapinnale, aga ei saa sellega piirduda. See tasapind on kõikjal kahemõõtmeline.
Mõtlemine viib ühemõõtmelisusesse, mina null-mõõtmelisusesse. – Seeläbi saaks asi
väga läbinähtavaks. – Nüüd küsin ma teilt, kuidas võiks seda asja tänapäeval ette
kanda, olgugi et need on elementaarsed asjad? Tänapäeval pole võimalik seda
kuulajaskonnale selgeks teha. Pole kuulajaskonda selle jaoks.” 25.4.23

12.klassi õppeplaani teine sõnastamine toimus 30.aprillil 1924. Klass oli alates
7.klassist saanud õpetust Waldorfkooli õppeplaani järgi ja oli üle selle õppinud
kompleksarve kuni Moivre`i teoreemini, edasi tervikvõrrandeid ja kombinatoorikat.
Rudolf Steiner ütles seejuures:
 

Kaheteistkümnes klass(1924):

,,Just õpetus, kuidas seda eelmisel aastal 12.klassis tehti, näitas, et seda nii õieti teha
ei saa. Midagi sellist teha on inimhingele  koletu.”

-nagu just olnud abituurium peale 12.klassi. –

,,Asi on selles, et võimalikult läbinähtaval viisil läbi võtta sfääriline trigonomeetria,
ruumi analüütilise geomeetria elemendid. Siis kujundlikult kavaleri-perspektiiv.
Õpilased peaksid sinnamaani jõudma, et nad oskavad keerulist maja kujutada
kavaleri-perspektiivis ja ka maja sisemust. Algebras on vaja, et käsitletakse ainult
diferentsiaal- ja integraalarvutamise esimesi põhialuseid. Pole vaja jõuda maksimum-
ja miinimumarvutuseni. See kuulub juba kõrgkooli. Ainult et diferentsiaali ja
integraali mõiste tuleb korralikult läbi töötada.”

Ja neid ütlusi selgitades ütles ta edasi:

,,Rõhu peaks sellele panema, et tegeletakse sfäärilise trigonomeetriaga ja tema
kasutamisega astronoomias ja kõrgemas geodeesias täiesti vanusele vastaval viisil, nii
et sellest üldjoontes aru saadakse. Ruumi analüütilist geomeetriat peaks rakendama,
et…näidata, kuidas kujundeid võrrandites väljendada. Ma ei kardaks lasta õpetusel
kulmineeruda selles, et näiteks võib mõista, mis on kurv – tasapind? - :
x2/3 + y2/3 + z2/3 = a
See annab asteroidi,…nii et tuleb sisse võimalikult palju üldist haridust. Eelkõige teha
ka võrrandid läbinähtavaks, et tuleks tunne selle jaoks, kuidas võrrandid õieti asjade
sees peituvad. – Samuti peaks seda vastupidi tegema: ma joonistan  kaare tahvlile või
ruumi või ühe keha ruumi, nii et siis, ilma et võrrand peaks i-täpini õige olema,
tuntakse võrrand ära vormidest, et oleks meel võrrandi jaoks. Ma ei pea seda üldise
matemaatilise hariduse jaoks vajalikuks, kui diferentsiaal- ja integraalarvutus seotakse
geomeetriaga, vaid kui neid seotakse kvoteerimisega. Ma lähtuksin diferentsi-
arvutusest, niisiis ∆y/∆x -st, võtaksin neid jagatistena ja arendaksin nüüd lugeja ja
nimetaja üha väiksemaks muutmisel  diferentsiaal-jagatised. – Ma ei lähtuks sellest
kontinuiteedi-suhtest; seeläbi ei saada mõistet diferentsiaal-jagatistest; mitte lähtuda
diferentsiaalist, vaid diferentsiaal-jagatistest. Kui te lähtute ridadest, siis lõpuks
tangensite probleemi juures alles tulla geomeetria juurde, niisiis minna seekansist üle
tangensi juurde. Ja kui kogu diferentsiaal-jagatist on mõistetud puht arvuliselt,
arvutuslikult, alles sealt siis üle minna geomeetrilise juurde, nii et õpilane mõistab, et
geomeetriline on lõpuks ainult arvulise illustratsioon. Siis saate te ümberpööratuna
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integraali. Siis saate te võimaluse lähtuda mitte sellest, et arvutus on geomeetria
fikseerimine, vaid et geomeetria on illustratsioon arvutuse jaoks. Seda peaks üldiselt
enam jälgima, näiteks käsitleda positiivseid ja negatiivseid arve mitte omaette
võetuna; arvurida peaks võtma nii: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, nüüd mulle ei piisa,
kuna mul on üks puudu, selle kirjutan ma –1-na. Puuduvat rõhutada ilma arvujooneta.
Siis jääte te arvulaadse juurde. Negatiivne arv pole olemasolev hulk, vähendatava
puudus. Palju rohkem seesmist aktiivsust! Seeläbi on võimalus ergutada õpilastel
võimeid, mis on palju reaalsemad, kui seda kõike ainult geomeetriast lähtudes
tehakse.”

Õpetaja küsimuse peale, millega peaks alustama, jätkas Rudolf Steiner:

,,Kuna klass on jõudnud sfäärilise trigonomeetriani, peaks trigonomeetriast üle
minema sfääri mõiste arendamiseni, kvalitatiivselt, mitte kohe arvutamisest lähtudes.
Tasapinnal joonistamise asemel peaks  joonistama kera peal, nii et nad saaksid
sfäärilise kolmnurga mõiste, mõiste sfääri pinnal asuvast kolmnurgast. Seda tuleb
lastele arusaadavalt teha. Siis, et seal pole nurkade summa võrdne 180˚, et ta on
suurem. See mõiste tuleb neile tõesti selgeks teha, sfääril asuv kolmnurk  kaarjate
külgedega. Peale seda alles arvutus. Trigonomeetrias on arvutamine sfääri
interpretatsioon. Ma tahaksin, et te ei vaatleks sfääri kera keskpunktist lähtudes, vaid
pinna kõverusest lähtudes, nii et te võite ka kohe üle minna üldisele vaatlusele, näiteks
kõveruse juurde ja selle juurde, kuidas näeks välja vastav kujund ellipsoidil, mis on
keral sfääriline kolmnurk, kuidas ta näeks välja rotatsioon-paraboloidil, kus ta pole
mõlemast küljest suletud, vaid avatud. Ärge lähtuge mitte keskpunktist, vaid pinna
kõverusest, muidu ei saa te teiste kujundite puhul hakkama. Te peate iseennast pinnale
mõtlema, peate teatud määral looma kujutluse: mida ma kogen, kui ma ,,käin läbi”
sfäärilise kolmnurga; mida ma kogen, kui ma ,,käin läbi” kolmnurga, mis vastab
sfäärilisele kolmnurgale ellipsoidil? – Siis viia õpilaste tähelepanu sellele seosele,
kuidas näeb välja tavalise Pythagorase rakendamine sfäärilisele kolmnurgale.
Loomulikult ei saa võtta ruutu. Sellised asjad aitavad üldist harimist, sel ajal kui te
muidu ainult mõistust arendate.

Permutatsioonid, kombinatsioonid − seda on juba võetud.”

− Õpetaja oli kombinatoorikat juba 11.klassis käsitlenud. – 

,,Kui on aeg, siis tõenäosusarvutuse esimesed elemendid, näiteks ühe inimese
tõenäoline eluiga.” 30.4.24

Kavaler-perspektiivi kohta on veel üks märkus 2.juulil 1924:

,,Realistlik on kavaler-perspektiiv. Me näeme väikeste tükkidena kõike kavaler-
perspektiivis. Kavaler-perspektiivi jaoks peaks võtma kõiki   võimalusi.
Arhitektoonika on see, mis on määratud kavaler-perspektiivi jaoks. Arhitraavid
esimeses Goetheanumis olid tehtud kavaler-perspektiivis, nagu vaadates ühe toa
seinu, toas ringi käies.
Ma soovin ainult, et samaaegselt ja vahelduvalt harjutatakse kõiki konstruktsioone,
näiteks koonuse lõikeid, ka vaba käega visandama. Päris täpset joonistamist saab teha
ainult sirkli ja joonlauaga."
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AJALUGU

Alates 4.-st klassist igal aastal 6 nädalat põhitunnis.

Ajaloo-õpetuse mõtte kohta tulevikus ütles Rudolf Steiner metoodilis-didaktilises
kursuses 1919 aastal, 8.loengus, järgmist:

,,Ajaloo juurde, kuivõrd need pole ainult lood, läheksin ma üldse alles peale 12.
eluaasta saabumist. Siis hakkab laps sisemiselt osa võtma suurtest ajaloolistest
seostest. See saab tuleviku jaoks väga oluliseks, sest üha enam ja enam ilmneb
vajadus kasvatada inimesi juba ajalooliste seoste mõistmiseks, kuna seni pole
inimesed sugugi jõudnud tegeliku arusaamani ajaloost. Sest nad olid rohkem
majanduselu ja riigielu liikmed, nad liigendati majandus- ja riigiellu ja rahuldasid
majandus- ja riigielu nõudmisi ja huve ka siis, kui nad vaevu teadsid lugusid
valitsejatest ja sõdadest – mis pole ju ajalugu – ja kui nad teadsid numbreid, millal
valitsejad ja mõned kuulsad isiksused elasid ja millal sõjad toimusid.
Kuidas on arenenud inimkonna kultuur, see peab eriti tulevikus õppeaineks olema.
Siis aga peab õpetus ajaloolised impulsid endasse võtma, ja need ajaloolised impulsid
tuleb sobival ajamomendil õppeplaani paigutada.”

Päev varem näidati 7.-s seminari-kõneluses ristiretkede näitel, kuidas peaks selles
mõttes ajaloolist käsitlema.

14.-s seminari-kõneluses soovitab Rudolf Steiner meetodi koolitamiseks
kultuuriajalooliste vaatluste jaoks kahte inglise kirjanikku: Buckle, “Tsivilisatsiooni
ajalugu” ja Lecky, “Valgustuse ajalugu”. - Täpsemad juhised: Seminar, viide lk. 150 – 

Ka Baseli õpetajate-kursusel 1920  rääkis Rudolf Steiner sellest, kuidas peaks ajalugu
andma, kuidas peaks eelkõige sellega jätkama, mis vaadeldava ajaloolises arengus
elab ja mõjub veel  tänapäeval:

,,Meil peab olema selge, et oluline on esmajoones see, mida me inimestena, kes me
vahetult tänapäevas elame, õieti `ajaloona` veel kogeme. – Kui me lapsed nõnda
lihtsalt abstraktselt viime kreeka ajalukku, isegi kui nad on juba gümnaasiumis, siis on
just abstraktne asetumine varasemasse ajastusse. Ei mõisteta konkreetselt, miks on
tänapäeval üldse vaja kreeka ajalugu mõista. Mõistetakse aga otsekohe, kui lähtutakse
sellest, et meil on ju tänapäeval veel vahetud, elavad jõud kreeka ajast enda sees. Me
peame sellest kõigepealt lastele ettekujutuse looma. Me võime seda teha erinevatel
aladel. Me võime seda ka juba varem ette valmistanud olla, aga me peame ajaloo-
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õpetuse puhul lähtuma sellest, mis on veel tänapäeval ühest teatud ajaloo-epohhist
meis sees.”

Siis vaatleb Rudolf Steiner selles mõttes kreeka ajalugu ja ütleb seejuures
sissejuhatavalt:

,,Kõik, mis on meis kõikehõlmavate, universaalsete ettekujutustena, millest me
kujutluslaadselt inimestena õieti elame, selle oleme me saanud tegelikult kreeka ajastu
pärandusena. Meis on samuti teatud kunstiaistingud, millega meie hing veel
tänapäeval töötab, puhtalt kreeka ajastu pärandusena.” Basel 1920, 12.loeng

Siis selgitab ta meie tunnetuselu ja meie kunstilise kogemise ja tegevuse põhimõisteid
ning näitab ka, kõiges selles, mida kreeklased on ,,inimelu aardele” kaasa aidanud,
pole veel kristlikku. Seda väga õpetlikku esitlust loetagu ise viidatud kohast.

Kuidas ajaloo-õpetuse esimesel astmel enne selle muundumist 11.,12.-l eluaastal
peaks lastele ajaloolisi kujusid tutvustama, näidatakse eriti selgelt nn.
Täienduskursusel 1921:

,,Kui lastele mitte paljalt ei jutustataks, näiteks mida Caesar on teinud,, vaid kui
luuakse lapses samal ajal Caesarist fantaasia-mõiste, maalitakse teatud määral
ajalooline situatsioon, nii et laps on sunnitud nägema, tahaksin öelda, ühtlaadi
varjupilti, kõrvalpilti 
-nagu nimetati esimese projektsiooniaparaadi pilte –
Caesarist oma fantaasias, nägema teda kõndimas, järgima tema kõndi; kui laps
kujutaks seda nii ette, et ta mitte ainult järele ei maali, vaid fantaasias järele voolib, ja
siis, kui lapsega on midagi sellist tehtud, saadetakse ta  käsitöö tundi, siis võite te olla
kindlad, siis hakkab ta paremini kuduma, kui ta oleks seda teinud ilma Caesarita.”
Stuttgart 1921, 1.loeng

Sama kursuse 2. loengus leidub peale ühte vaatlust hingelis-vaimse läbielamise mõju
kohta kehalisele järgmised laused, mis tahavad veel kord näidata ajalooliste kujude ja
sündmuste piltlikku käsitlemist:

,,On tähtis, et me seepärast kõik oma temperamentse aluspõhja kokku võtame, et
õpetada lastele ajalugu suure isikliku osavõtuga. Objektiivsuseks on lapsel veel
hilisemas elus aega küll, see areneb juba hilisemas elus. Aga kasutada seda
objektiivsust juba sel ajal, kus meil tuleb lapsele rääkida Brutusest ja Caesarist , seal
tahta olla objektiivne ja mitte teha tundelaadselt näitlikuks Brutuse ja Caesari
vastandlikkust, erinevust, see on halb ajalooõpetus. Peab olema asjas sees – ei pea
metsikuks muutuma ja möllama – aga peab avatult asja esitamisel laskma kõlada
Caesari ja Brutuse suhtes vaikset sümpaatiat ja antipaatiat ja last peab ergutama kaasa
tundma sellele, mis talle esitatakse. Tõelise tundega peab eelkõige esitama ajalugu,
geograafiat, geoloogiat jne. – Viimane on eriti huvitav, kui esitatakse geoloogiat, ja
omatakse sügavat kaasatundmist maa all asuva kivimi jaoks. Selles suhtes võiks
soovitada igal pedagoogil õige kaasatundvalt läbi võtta Goethe uurimus graniidist, et
näha, kuidas mitte ainult kujutluselu, vaid kogu olemusega loodusesse asetuv isiksus
jõuab inimliku suhteni esiisaga, ürgpüha graniidiga. Siis peab seda loomulikult teises
suunas avardama.”    Stuttgart 1921, 2.loeng
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Juba 14.-s seminarikõneluses  esitati, kuidas saab lastele ajalooõpetuses vahendada
konkreetset ettekujutust ajaloo ajalistest vahekordadest. See küsimus võetakse ka üles
1921 aasta täienduskursuse 3.loengus ja me loeme sealt:

,,Kui me anname ajalooõpetuses õieti ainult pilte, siis arvestame me ajalist vähe.
Vaadake, kui ma jutustaksin lapsele Karl Suurest nii nagu ta oleks tema onu, kes veel
praegu elab, siis  ma õieti eksitaksin last. Ma pean Karl Suurest jutustades arvestama
ka ajalist distantsi. Ma pean seda nii tegema, et ma ütlen: ,, Kujuta ette, sa oled praegu
väike poiss, sa võtad oma isa käest kinni.” Seda saab ta endale ette kujutada. Nüüd tee
talle selgeks, kui palju isa temast vanem on, - ja nüüd: isa haarab kinni oma isa käest,
see jälle oma isa käest. Nii olen ma teda kuuekümnendateni viinud. Vanaisast
minnakse edasi, ja nüüd ütlen ma talle:,, Kujuta ette 30 üksteise kõrval.” Ma olen tal
rida lasknud ette kujutada ja selgeks teinud: ,,Kolmekümnes võib olla Karl Suur.”
Seeläbi saab ta tunde ajalisest distantsist. Mitte isoleeritult neid asju esitada, vaid seda
distantsitunnet haarata. See on tähtis, kui antakse õiget ajalooõpetust….Asi on selles,
et ajaloolisus elab eelkõige ettekujutuses ajast, ajast arusaamas. See mõjub aga
tugevasti inimese seesmusesse, ergutab inimese siseelu.”

Seejärel öeldakse selles kohas veel mõndagi vale ajalooõpetuse mõju kohta inimese
seesmusele, mida vastavast kohast võib ise lugeda.

Samas täienduskursuses räägib Rudolf Steiner, samuti 3.loengus natuke eespool,
ajalootunni metoodikast:

,,Kui ma annan ajalooõpetust, ei pea ma ju lapsele väliseid tõsiasju esitama; see
langeb teatud määral ära. Ma pean selle kunstiliselt nii korraldama, et nüüd toimub
jällegi sobitamine enam elusündmustega. –
(Enne käsitleti sarnaselt füüsika-õpetust.)
Seda võin ma saavutada järgmisel viisil: ma jutustan lastele täna kõigepealt paljaid
tõsiasju, fakte, mis väliselt ajas ja ruumis toimuvad. See haarab jällegi kogu inimest,
nii nagu eksperiment haarab kogu inimest, kuna inimene on sunnitud ruumiliselt ette
kujutama. Seda peab tähele panema, et ta ruumiliselt ette kujutaks, et ta teatud määral
seda, mida ma talle jutustan, pidevalt vaimus näeb; ka ajalist peab ta ette kujutama. –
Kui ma olen seda teinud, siis proovin ma sellega seostada ka natuke isikute kohta, kes
on ette tulnud, aga mitte nii, et ma tõesti jutustan, vaid ma hakkan kirjeldama, niisiis
sellega et ma tähelepanu sellele juhin, mida ma kõigepealt esitasin, aga nüüd
iseloomustan midagi. – Peale seda, kui ma olen need kaks etappi, olen ma kõigepealt
kogu inimest pingutanud ja sellega et ma iseloomustasin, olen ma just rütmilist
inimest pingutanud. Nüüd lasen ma lapse vabaks. Homme võtan ta vastu. Ta toob
mulle jällegi vaimsed pildid eelmisel päeval tehtust peas. Ma lähen talle vastu, kui ma
jätkan nii, et ma nüüd enam teen selle kohta vaatlusi, näiteks selle kohta, kas
Mithridates või Alkibiades oli korralik inimene või mitte, niisiis enam vaatluslik. Ma
pean seejuures esitama ühel päeval enam objektiivselt iseloomustavat, teisel päeval
arutlevat, vaatlevat. Siis mõjun ma sinna, et kolmeliikmelise inimese kolm liiget
tõepoolest õigel viisil üksteisesse liituvad. – Need on sellised asjad, mis teile näitavad,
mida võib korda saata, kui kogu õpetust – õigesti – liigendada, kui seda tõepoolest
elusuhetesse sobitatakse.     Stuttgart 1921, 3.loeng

119



Dornachi jõulukursuses õpetajatele (1921/22), 11.loengus, mis on lapse mõtlemise
arengu mõistmiseks eriti tähtis, on õpetuse seesmiste vajaduste kohta peale
12.eluaastat öeldud järgnevat:

,,Nüüd me oleme alles selles punktis, kus inimene ise füüsilise olevusena
dünaamikaga, mehhaanikaga maailma asetub ja end sellisena kogeb. Nüüd on alles
antud võimalus, et minnakse inimese juurde sellega, mis on füüsika, keemia ka oma
lihtsaimas elemendis, mis on maailmana allutatud keemiale ja dünaamikale, mis on
mineraloogia, mineraalitundmine. – Kui õpetatakse lapsele varem mineraalset,
dünaamilist, füüsikalist, keemilist, mõjutakse inimnatuurile – eba- teadlikult –
kahjustavalt. – Teisest küljest on see, mis on nn. ajalooliste seoste mõistmine,
ülevaade ajaloost, ajaloolise, sotsiaalse muutumise impulsside mõistmine, ainult
polaarne vastand füüsikalise, mineraalse mõistmiseks. Selle jaoks saavad lapsed ka
alles siis küpseks, kui lähenetakse 12.eluaastale.See, mis on ajaloolised ideed,
impulsid, mis läbivad ajaloolise elu, mis astuvad sisse sotsiaalsetesse
kujundamistesse, nad on, kuigi nad on jällegi midagi hoopis muud, ajaloo alas siiski
samas ajaloo skelett, samas kui musklid on elavad inimesed oma biograafiate ja
vahetud konkreetsed sündmused ajaloos. Seega peame me ajalookäsitluses, mida me
peame alustama juba  10. ja 12. eluaasta vahel, nii toimima, et me jutustame suletud
pilte, mille najal saab tunne soojeneda, mille poole saab tunne üles vaadata,
biograafilist, lõpetatud sündmuste iseloomustusi, mitte abstraktseid läbiminevaid
impulsse. – Need jõuavad lapseni, kui on kätte jõudnud 12.eluaasta, kus siseneb see,
mis on siis just tingitud inimese seismisest välisilmas, - ta läheb ju täiesti seespolt
väljapoole -; nüüd võib ta ka õppida seda mõistma, mis haarab ajalooliste
impulssidena üksikinimest väljastpoolt.” Dornach 1921/22, 11.loeng

Edasisi mõttearendusi sel kohal ajaloo terve mõistmise kohta, mis on väga õpetlikud,
soovitan lugejal ise järele vaadata.

Esimeses kahest Stuttgarti loengust 1922 kirjeldatakse kohe alguses pööret, mis
toimub noortel inimestel 9. ka 10.klassis, pööre ,,teadmisest tunnetusele”, ja seda
selgitatakse just ajaloo-õpetuse abil:

,,Oletagem, et seda näitlikustada, me räägime lastega  näiteks Julius Caesarist. Enne
püüame me kirjeldada tegusid, võib-olla ka rahvaid kirjeldada, kellest ta läbi rändas,
püüame kirjeldada , kuidas ta ise kirjutas, kui elavalt ja milliste teiste omapäradega ta
kirjutas jne. – Kui me nüüd  pärast   10.klassi loomist räägime Julius Caesarist, siis
teeme seda nii, et me üksikute tegude juures räägime kavatsustest, kuidas üks või
teine Julius Caesari tegu oleks võinud teistsugune olla, kui ta oli, ja misläbi õieti nii
välja tuli. Me proovime sellise asja kirjeldamisel arvestada soodsaid ja ebasoodsaid
asjaolusid. Me proovime, ütleme, kui me Goethest räägime, sel ajal kui me  enne
oleme tema elu ja loomingu olulisemad pildid kokku kandnud, nüüd rääkida  sellest
elueast alates Goethest nii, et me näiteks juba arvestame, kuidas tema looming peale
aastat 1790 võtab teise iseloomu kui varem. Me püüame lastele ütelda, kuidas tekkis
tema igatsus Itaalia  järele, sel ajal kui me enne seda, mida ta koges nooruses,
kirjeldame piltlikult ja seda, mida ta hiljem läbi elas, samamoodi. Lühidalt, me
püüame üha enam üle minna kausaalsetele ja sarnastele seostele. Sellistele
kausaalsetest seostest lastakse vaikselt läbi vaadata  juba alates 12.eluaastast, nagu me
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oleme maininud varasemates pedagoogilistes kursustes, aga et eelkõige seda silmas
peetakse, et nüüd laste kausaalsusevajadust ise rahuldatakse, see peab toimuma sellest
elueast alates.”
(Mõeldud on 10.-sse klassi ülemineku iga.)
,,Kui seda ei arvestata, siis võivad laste puhul mitmesugused veidrused
(Unzukömmlichkeiten) välja tulla. Ainult see peab tõesti selge olema, et inimhing
vajab igas vanuses midagi kindlat, ja kui talle antakse midagi muud, siis ta reageerib
talle ebasoodsal viisil. Nimelt ta reageerib talle ebasoodsal viisil, kui ei lasta valitseda
erinevusel enne ja pärast vahel. Nimelt kui jätkatakse 9.klassi õpetust 10.klassis
nõndaviisi, et tal on sama iseloom nii 10.-s kui 9.-s, siis reageerib lapse hing
ebasoodsal viisil.”  Stuttgart 1922, 1.loeng

Seal järgnevad siis edasised selgitused tähtsa ülemineku kohta 9.-st      10.-sse, millest
siin toome ära ainult ühe lause, et viidata suunale, mida need vaatlused näitavad:

,,Põhiliselt kehtib see: on tähtis, et kui laps jõuab suguküpsuse ikka, äratada temas
kuni teatud määrani erakordselt suur huvi välisilma vastu.”

Mis siis järgneb, kehtib aga niivõrd sellesse aega, mitte ainult ajalooõpetuse jaoks, et
paistab olevat õigem see ära tuua enam üldisemaid küsimusi käsitlevas peatükis.
Lugeja võib seda lugeda peatükist ,,Õppeplaan vanuseastmete järgi” ülemineku juures
9.-st 10.-sse klassi.

Eriti tungivalt kirjeldatakse seda, mis ajalooõpetuse tähtis on, Dornachi lihavõtte-
kursuses 1923. Sealt loeme peale üht selgitust kausaalsuse-vajaduse ilmumise kohta
12.-l eluaastal ajaloo-õpetuse ülesehituse kohta:

,,Teisest küljest ei saa te lastele  enne  seda eluiga mõistetavaks teha seoseid ajaloos.
Seal peate te laste ette tooma pilte üksikutest inimestest, kes  kas äratavad sümpaatiat
oma headuse, tõearmastuse vms. tõttu või kes äratavad antipaatiat vastupidise tõttu.
Meeldivusele ja vastumeelsusele, tundeelule peab ka ajaloo asetama: suletud pildid
sündmustest ja isiksustest, aga pildid, mida hoitakse jällegi selles mõttes elavad, nagu
ma olen vihjanud.” 

Samas loengus on ka öeldud piltliku õpetuse kohta:

,,Seevastu kausaalsed seoseid varasema ja hilisema vahel saate te lapsele alles siis
selgeks teha, kui temas särab ees see astraalkeha tagurpidisus,”
(millest oli ka selles loengus juttu)
,,mis siis tugevamini esile tuleb peale 14.-t aastat. Nii 12.-a eluaasta paiku jõuab laps
sellesse tagurpidisusse, ja siis võib hakata ka ajaloos  apelleerima
kausaalsusemõistele. – Enne valmistatakse lapsele põhimõtteliselt midagi õige halba
ette elu jaoks, kui arvestatakse kausaalsuse mõistet ja sellega seotud mõistuse otsust.”
Dornach, 1923, 5.loeng

Kokkuvõttev ajaloo-õpetuse metoodika esitus leidub ka Ilkley-kursuses 1923,
14.loengus, mille uurimine on soovitav eriti põhikooli ajalooõpetajaile.
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Nüüd järgnevad üksikute klasside õppesihid; rahvakooliklasside jaoks nn. õppeplaani-
loengute järgi, ülaastme klasside jaoks ütluste järgi konverentsidel:

Neljas klass:

,,Siis leitakse 4.klassis üleminek,  (mõeldud on üleminekut asja-õpetusest)   et – ikka
vabal viisil – rääkida sellest, mis kuulub lähima ümbruse ajalukku. Võib näiteks
lapsele jutustada, kuidas, ütleme, vastavalt tõsiasjadele, on veiniistandused tema
kodukanti jõudnud, kuidas on tulnud puuviljakasvatus, kuidas see ja teine tööstus on
ilmunud ja muud sarnast.”

Samaaegne jutustamis- ja lugemismaterjal: ,,Stseenid vanaajast.”

Viies klass:

,,5. klassis tehakse kõik pingutused selleks, et saaks tõesti laste jaoks alustada
ajalooliste mõistetega. Ja ei peaks tõesti kartma 5.klassi lastele õpetada mõisteid
hommikumaa rahvaste ja kreeklaste kultuuri kohta. Vanadesse aegadesse minemise
kartus on loodud meie ajastu inimeste poolt, kes ei suuda leida vastavaid mõisteid, kui
vanadesse aegadesse tagasi minnakse. 10-e kuni 11-e-aastane lapse tähelepanu võib
väga hästi sellele juhtida, nimelt kui pidevalt apelleeritakse tema tundele, mis võib
teda õpetada mõistma hommikumaa rahvaid ja kreeklasi.”

Samaaegne jutustamis- ja lugemisaine: ,,Stseenid uusajast”

Kuues klass:

,,6.-sse klassi kuuluvad ajaloolised vaatlused kreeklaste ja roomlaste kohta ja kreeka
ja rooma ajaloo järelmõjudest kuni 15.sajandi alguseni.” Õppeplaan, 1.loeng

Samaaegne jutustamis- ja lugemisaine: ,,Stseenid uusajast”

Esimesel konverentsil, 25.septembril 1919, mõni nädal peale kooli algust, küsis üks õpetaja
Rudolf Steinerilt  Kreeka ja  Rooma ajaloo õpetuse kohta.  Kuna tema vastuses on ajaloo-
õpetuse eesmärk ja seesmine stiil just 6.klassis olulisel kohal, peab selle just siinkohal ära
tooma: Küsimuse peale, kas ei peaks kultuuriajaloo heaks näiteks Pärsia sõdadest midagi
välja jätma, ütles ta:

,,Pärsia  sõdu  saab  ju  ka  nii  käsitleda,  et  neid  kujundada  kultuuriajalooliselt.
Vanemate aegade sõdu saab veel kultuuriajalooliselt käsitleda. Kuni meie olevikuni
on  nad  ju  ikka  ebameeldivamaks  muutunud.  Pärsia  sõdu  saab  küll  vaadata  kui
kultuuriajalooliste joonte sümptomit.”

Kas sisepoliitiline on siiski vähem tähtis, küsis seepeale õpetaja, ja Steiner vastas:

,,Siiski, näiteks kuidas tekkis raha.”

ja küsiva märkuse peale, et põhiseadust saab ju lühidalt käsitleda, ütles ta:
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,,Ja, aga Lykurgiase põhiseadust peab juba kirjeldama, näiteks ka erinevust ateenluse
ja spartaluse vahel.”

ja kui öeldi, et seaduseloome roomlaste puhul on laialt esitatud õpikutes, kostis ta vastu:

,,Õpperaamatutes on seda käsitletud laialt ja tihti väga valesti. Roomlane ei tundnud
põhiseadust, aga ta teadis peast mitte üksi kaheteist-tahvli-seadust,  vaid suur hulk
õiguseraamatuid. Saadakse vale ettekujutus roomlusest, kui lastega ei võeta läbi seda,
et roomlane oli õiguseinimene, ja seda teati.  Õpikutes on see igavalt esitatud, aga
roomluse jaoks peab äratama kujutluse, et iga roomlane oli  õigusevemmal ja võis
seadusi  sõrmedel lugeda. Kaheteist-tahvel-seadusi õpetati  seal  nii  nagu õpetatakse
siin ükskordühte.” 25.9.19

Seitsmes klass:

,,7.-s klassis on tegemist sellega, et lapsele tehakse õige arusaadavaks, missugune elu
15.-st sajandist uuemat inimkonda edasi viib, ja et kirjeldatakse kuni 17.sajandi
alguseni Euroopa jt. suhteid. See on kõige tähtsam aeg, mida peab kasutama suure
hoolikusega. See on koguni olulisem kui järgnev aeg.”

Samaaegne jutustamis- ja lugemisaine: ,,Jutustused rahvahõimudest”

Kaheksas klass:

,,8.-s klassis proovige jätkata ajalooga kuni üles tänapäevani, kusjuures aga pidage
läbinisti silmas kultuuriajaloolist. Enamus sellest, mis moodustab veel tänapäeva
tavalise ajaloo, seda mainida üldse ainult muuseas. Palju tähtsam on, et laps kogeks,
kuidas aurumasin, mehaanilised kangaspuud on maailma ümber kujundanud, kui et ta
kogeks liiga vara selliseid kurioosumeid nagu Emser Depesche korrektuuri vms. Need
asjad, mis seisavad meie ajalooraamatutes, on kõige vähem olulised lapse kasvatamise
jaoks. Ja isegi Karl Suurt ja teisi sarnaseid ajaloolisi suurusi peaks õigupoolest
käsitlema üsna lühidalt. – Mida ma teile eile – 14.seminarikõnelus – ütlesin seoses
viisiga, kuidas aidatakse abstraktsel ettekujutusel ajast ikka konkreetsemaks muutuda,
seda tuleb teha õige, õige palju. See on hädavajalik, et seda tehtaks õige, õige palju.”
Õppeplaan, 1.loeng

Täiendavalt 8.klassi õppe-eesmärgi kohta soovitas Rudolf Steiner veel 23.märtsil
1921:

Veel kaheksas klass:

,,Lugege 8.klassiga Schilleri ,,Kolmekümneaastase  sõja” esimest peatükki, seal on
palju arendavat. Seal on palju asju, mis jõuavad kuni tänapäevani.”

Samaaegne jutustamis- ja lugemisaine: ,,Rahvaste tundmine.”
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Siin võib õppeplaani lõpetuseks rahvakooli-klasside osas ära tuua veel ühe Rudolf
Steineri nõuande, mis oli vast seoses kooli avamise momendi olukorraga 1919 aasta
sügisel, mis võib aga ikka sarnastel ajapunktidel olla suunaandev:

,,Te peate peaaegu igal aastal ajalooga algusest peale hakkama. Piirduge õpetusega
vastavalt vajadusele. Kui teil on näiteks 8.klassis vaja alustada algusest, siis võtke küll
vähe, aga proovige siiski anda üldpilt kogu inimkonna arengust, ainult lühemalt.
Niisiis, juba 8.-s klassis peaks võtma läbi kogu maailma ajaloo meie mõttes.” 25.9.19

Üleminek ülaastme ajaloo-õpetusse toob esmalt üllatuse: 22. septembril 1920, peale
esimest 9.klassi avamist, rääkis ajalooõpetaja, kuidas ta püüdis õppeplaani nõudmisi
nii ebaühtlaselt ettevalmistatud senises 8.klassis täita, kuidas ta seejuures võttis
aluseks Buckle tsivilisatsiooni ajaloo Inglismaal ja proovis heita valgust tänapäevale.
– Rudolf Steiner ütles selle peale:  

Üheksas klass:

,,Nüüd soovitaksin ma esmalt mitte edasi minna, vaid kogu asi veel kord
vaimuteaduslikult läbi töötada, jätkates Leckyga, ,,Uuema tsivilisatsiooni ajalugu”.” –
Seminar, viide lk. 152 – 22.9.20

Kuidas seda mõista, selgitavad Steineri sõnad sama aasta 15.novembril, mis on selgelt
seoses 9.klassiga:

Veel üheksas klass:

,,Siin  oleks  tegemist  sellega,  et  te  käsitlete  16.,  17.,  18.,  19.,  sajandi  ajalugu,
vähemalt  üheksandas.  Võib-olla  et  te  seda  siiski  nii  teete.  Üheksandal  on  sellest
puudu. Eks ole, nende aastasadade puhul oleks tegemist sellega, et eesmärgiks on, et
õpilased mõistavad tänapäeva. Nad on juba 15 aastat vanad. Teemasid võite te nii
võtta, nagu nad Hermann Grimmil  iga sajandi kohta on antud, üheksateistkümnes
sajand kui rahvaste ajaloo kokkuvool. Ma mõtlen viimase nelja sajandi teemasid kui
juhtmotiive. Õieti oleks tegemist sellega, et te võiksite asju erineval viisil ette võtta,
8.-s  enam  jutustavalt,  9.-s  enam  süvenedes  viimaste  sajandite  ideedesse.  –  Te
peaksite juba selle kallal tööd tegema, et te võiksite juhtivad ideed lastele esitada. –
Tsüklites on palju materjali, mida võib laiendada seeläbi, et võetakse kirjandust siit
ja sealt.” 15.11.20

24.aprillil 1923 küsiti Rudolf Steinerilt, millele peaks eriti  rõhku panema, peale seda kui
lapsed on 8.klassis ajalugu saanud piltides ja biograafiates:

Veel üheksas klass:

,,Millest peaksid lapsed meie õppeplaani järgi 8.-s ja 9.-s klassis ettekujutuse saama,
need on suured ajaloolised motiivid, suured jooned (Züge). Et nad aru saaksid, kuidas
15. ja 16. sajand toob inimese silmapiiri avardumise, geograafiliselt, astronoomiliselt,
kuidas see ajaloos  areneb. – Siis, 16.-l ja 17.-l sajandil toimub üleminek vanadest
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sotsiaalsetest sidemetest uutesse riigisidemetesse. 17.-l ja 18.-l sajandil valgustuse
mõju ajaloolisele elule ja 19.-l sajandil rahvaste teineteisesse voolamine ja kõik, mis
selles peitub. Aastasajad annavad põhjust esitada tõsiasju, mis jäävad nende
vaatekohtade alla.

Õpetaja ettevalmistuseks: Oleks tohutu hea, kui te suudaksite ette kujutada,
missugune moodne ajalugu oleks tekkinud, kui Schilleri,,Kolmekümneaastase sõja
ajalugu” oleks jätkatud meie päevini.        – Euroopa   kohta   on   üsna   lühikesed
kokkuvõtted,  mis   Treitschke   on andnud,  väga  head. Tema saksa ajaloo esimeses
peatükis on kõik jooned ära toodud”. 24.4.23

Nüüd järgneb 10.klass, mille eesmärgid anti samuti kahel korral, 17.juunil 1921 ja
24.aprillil 1923:

Kümnes klass:

,,Nüüd tuleks 10.klassi ajalugu. Siin on vaja ökonoomse õpetuse jaoks päris hästi ette
valmistada. – Siin läheks tagasi kuni vanima ajaloolise ajani ja jaotaks nõnda ajaloo
kuni kreeka vabaduse loojanguni; niisiis vanim india aeg, pärsia aeg, egiptuse-kaldea
aeg, kreeka aeg kuni kreeka vabaduse loojanguni, kuni Chaeronea lahinguni 338.”
17.6.21

See otsustati kooliaasta 1921/22 alguses. Kaks aastat hiljem, 1923/24 kooliaasta
alguses ütles Rudolf Steiner järgmised sõnad ühe ajalooõpetaja teate peale, et on
käsitletud hommikumaa ajalugu ja keskülemsaksa kirjandust:

,,Seda peaks tegema üksteisega kooskõlas. Kui te ka dokumente vihkate”

õpetaja oli ühes ettekandes väga temperamentselt ajalooliste dokumentide vastu
praganud -,

,,peaksime me ometi lähtuma sellest, mida me võiks aluseks võtta; Aluseks peaks
võtma mõne vanema ajaloolise esituse ja siis meie vaatlust jutustusena ette kandma.
Kas te ei võiks näiteks Heerenit aluseks võtta? Sama hästi võib ka Rottecki abiks
võtta. Ta on natuke antikvaarne ja ühekülgne. Siis oleks hea, kui toodaks välja
Konkordanz kunstilise stiiliõpetusega. Tohutult palju võiksid noored inimesed saada,
kui nendega lugeda mõningaid peatükke Johannes Müllerist, ,,Nelikümmend neli
köidet üldist ajalugu”. See on ajalooline stiil, peaaegu taziteisch. Neid katseid on alati
tehtud tervikust lähtudes, mida tuleb meie mõttes uuendada.” 24.4.23

Nii nagu enne dokumentidele, nii vihjab Rudolf Steiner järgnevalt sellele, et õpetaja,
kellele ta seda ütleb, on jäänud liiga kauaks ajalooliste paikade geoloogilisele
aluspõhjale, ja ütles:

Veel kümnes klass:

,,Kui te lähete liiga palju tagasi geoloogiasse, siis võib tekkida oht, võtta kelder,
esimene korrus ära jätta ja võtta teine korrus, kusjuures te peaksite just sellest, mida

125



geoloogiast  ajaloolise motiivina saab tõestada, rahvaste rändamine ja sõltuvus
territooriumist. Selle kohta on üks Stuttgarti avalik loeng: ,,Maailma rahvad”. – Seda
ei saa te klassis ette kanda, see on vanemate valgustatud stuttgartlaste jaoks. Selle
peate te noorte jaoks ümber tõlkima. – Kui te kohe hakkate ette valmistama, peate te
midagi kas Heerenist, rotteckist või Johannes Müllerist võtma. Loomulikult pole õige
ajalugu muuta paljaks religiooniajalooks. See oleks ju rohkem
religiooniõpetajatele…” 24.4.23

Peale uut õpetaja küsimust, millest ta peaks selles õpetuses lähtuma, ütles Rudolf
Steiner  veel samal päeval eelmise ütluse täienduseks:

,,Te kirjeldasite ise, te tahate lähtuda maast sõltumisest. Niisiis võtta lähtepunkte
kliimast, tsoonidest, maaformatsioonidest ja sellele rajada ajaloo. Sõltuvus mägedest
ja tasandikust, kuidas rahvas muutub, kui ta mäest orgu laskub. Aga ajalooliselt, mitte
geograafiliselt, nii et käsitletakse teatud rahvast teatud ajal. Põhiline on see, et asjad
on õiged.” 24.4.23

11.klassi jaoks pani Rudolf Steiner suurt rõhku saksa keele ja ajaloo tihedamale
kooskõlale. See ilmneb kõigist  selle kohta käivatest ütlustest, mis me siin esitame.
Kirjanduslik-ajalooliseks põhiülesandeks annab ta ,,Parzifali” ja ,,Vaese Heinrichi”.
Sellega seostatud esteetiline viitab kunstiõpetusele, ajaloole annab ta ülesande
joonistada ajaloolist tausta, millele peab loomulikult eelnema selle ajastu kirjanduslik
käsitlemine. Esimese 11.klassi avamisel ja vahetult peale kõnelust saksa keele õpetuse
kohta selles klassis 21.juunil 1922 ütles Rudolf Steiner, mida peab vaatama juhisena
õppeplaani kohta: 

Üheteistkümnes klass:

,,Siis on hea, kui samal ajal käsitletakse sama ajastu ajalugu, aga selle vanuse jaoks on
hea tõmmata järeldusi oleviku jaoks, seostades seda olevikuga, ja õpetatakse lastele,
millised praeguse ajaloo kujud on sarnased vanematele kujudele ja nimelt, millised
pole sarnased ja peaksid sarnased olema. Sellisel viisil tuua sisse üht laadi otsustamine
kogu asja üle. Seda peab silmas pidama, et laste jaoks kogu 19.sajand välja kasvab
ülesehituses varasematest sajanditest.” 21.6.22

Seda kirjanduslikku-ajaloolist eesmärki ei mõistnud õpetajad kohe, ja aasta hiljem
vastas Rudolf Steiner küsimusele saksa keele ja ajaloo kohta  uuemas   11.klassis
järgnevate sõnadega:

Veel üheteistkümnes klass:

,,Nüüd oli üht laadi kirjanduslik ülevaade. Te ei või ju kõike 12.klassi jaoks jätta.
Miks te edasi ei lähe? Seda võib ju läbi teha paari lõiguga, mis kirjanduslikult pähe
tuleb. Aga ajaloo-õpetuses on ju ette nähtud, et jälle sellest kinni hakatakse. Ajal, kus
pole vaimset ajalugu võtta,… peab püüdma ajalooliselt üle kanda. 10.klass lõpeb
Chaeronea lahinguga; 11.klassis peab tegelema keskaja ajalooga. Teil ei õnnestu luua
noortes inimestes mõistmist Parzifalist, kui te ei anna ajaloolist ülevaadet…Õieti
oleks pidanud ajalooline tabloo eelnema. Te rääkisite täna Friedrich Barbarossast. Te
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räägite ju keskaja ajaloost. Õppeplaanis seisab koguni, et neid kirjandusloolisi
küsimusi peab käsitlema seoses ajalootablooga

see on seoses ütlusega 21.juunil 1922 ajaloo kohta – 

On olemas ka ajaloolised teemad, mis ajaloole osutavad, näiteks Pfaffen Lamprechti
Alexandri-laul või Trooja sõda. Sel perioodil on palju ajaloolist materjali käsitletud.”
3.7.23

Mõlemad ütlused, 1922 ja 1923 kokku moodustavad 11.klassi õppeplaani. Juhised
saksa keele kohta kuuluvad siia juurde.

12.klassi ajaloo õppesihi käsitlemine tuleb seostada Rudolf Steineri sõnadega
25.aprillil 1923, mis eelnesid juba saksa keele ja kunstiõpetuse õppeplaani vaatlusele:
need võib leida maateaduse juurest ja sealt lugeda. – 

Samal päeval andis Rudolf Steiner esimesele 12.klassile ajaloo õppeplaani:

Kaheteistkümnes klass (1923):

,,Ma olen teile seda öelnud, nii et te teate, kuidas Waldorfkooli printsiibi mõttes
mõelda, kui oleks (on) tegemist 18-aastaste noorte inimestega. Kaheksateistaastased
noored inimesed peaks selleni viima, et nad elaval viisil juba mõistaks ajaloolisi
epohhe inimkonna ,,nooremaks-muutumisega”; see avaldaks olulist mõju inimkonna
arengule. Vanematel aegadel tundsid inimesed hingelist arengut kuni 60.-a aastani.
Kui tuli Kolgata müsteerium, siis langes inimkonna vanus just 33.-le aastale,
kusjuures tänapäeval jõuame me ainult kuni 27. aastani. See on läbiv joon. See peaks
olema arusaadav, enne kui tegeletakse eriala õppimisega kõrgkoolis. See peaks saama
üldiseks hariduseks. See avaldaks erakordselt head mõju hingelisele
konstitutsioonile.” 25.4.23

Seda öeldi seoses tookord päevakorral oleva ülesandega, valmistada 12.klass aasta
jooksul ette küpsuseksamiteks. Seega ka irreaalne vorm: ,,See peaks saama üldiseks
hariduseks.” Selle ainukordse 12.klassi 1923/24 tegelike ülesannete kohta rääkis
Rudolf Steiner üks kuu hiljem ühe küsimuse peale ajalooõpiku kohta. Mida seal
metoodiliselt öeldi, omab aga palju üldisemat tähendust ja oleks võinud olla ära
toodud samahästi selle raamatu üldises osas. See kuulub tänapäeval veel
waldorfkooli-töö saavutamata eesmärkide hulka:

,,Viimase klassi ajaloo-õpetus on enamasti üht laadi kordamine. See on ka meil nii.
Kas poleks võimalik lastele märkmete abil õpetatud ainet läbi võtta, nii et  õpik poleks
vajalik? Vaadake, see on tohutu tähtis, et rakendatakse seda meetodi, võimaliku
ökonoomiaga see kokku panna, mida nad peavad teadma….Ma mäletan suurt
rõõmuga, kuidas meil polnud üheski klassis geomeetriaõpikut, vaid et oluline võeti
kokku diktaadiga. Selline isekirjutatud raamat on algusest peale midagi, mis aitab
tohutult palju sellele kaasa, et ka teatakse, mis seal sees seisab. – On
iseenesestmõistetav, kui lapsed alles peavad seda õppima, mis neil vaja on,

ja mis siis peab raamatusse kirjutama –
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siis ei saaks seda nii teha. Kui asju  tehtaks viljakalt, siis oleks võimalik asjadest
kokkuvõte teha, mida lapsed peavad teadma. Kontrollitav materjal ajaloost on kirjas
50-l, 60-l leheküljel. On selge, et mitte keegi, ka ajaloo asjatundjal, pole käepärast
kõike, mis Ploetzis sees on. See on ainult illusioon, kui selline raamat lastele kätte
anda. Need on ainult pealkirjad, kusjuures selle materjali saaks kokku võtta 50-60-le
leheküljele. Võib tekkida soov kõigis õppeainetes selliseid raamatuid omada; sellest
peaks loobuma.” 25.5.23

See vaatlus kasutamiskõlbliku raamatu kujundamiseks ajaloo jaoks 12.klassis – kas
dikteeritud või trükitud, jäägu siin läbi arutamata; kõigepealt peab ta olemas olema –
peaks näitama, milline on eesmärk selles klassis, kogu ajaloomaterjali kokkuvõttev
kordamine, - 50 kuni 60 lehekülge. Milliste asjast tulenevatest vaatekohtadest tuleks
need 50-60 lehekülge materjali liigendada, sellest tookord erilist olukorda arvestades
ei räägitud. Oleks pidanud jääma ,,peaks” juurde või selle loendamise juurde, millele
eksamineerijad rõhku panevad.

Aasta hiljem, esimese tõelise 12.klassi rajamisel, tehti see tasa, kui see klass sai
õppeplaani:

,,Eks ole, te olete ju kõik läbi võtnud.”

- Kõik ajaloo-epohhid olid kord käsitletud biograafiliselt ja piltides ja kord ajalooliste
motiivide järgi. –

,,Nüüd oleks tegemist sellega, 12.klassis anda ülevaade seoses kogu ajalooga. Te
teate, et ma oma pedagoogikas selgitan, et 12.aasta vanuselt haaratakse kausaalsuse
mõistet. Nüüd läheks siis kausaalsus-õpetus edasi”

materjali teist korda käsitlemise mõttes ajalooliste impulsside järgi. –

,,Seda peab elavdama, individualiseerima”

– see viitab sellele, et selles materjali kokkuvõtmises 12.klassis peab käsitlemise
tõstma kolmandale astmele. Kuidas seda teha tuleb, see peaks nüüd tulema. 

,,12.-s on tegemist sellega, et õpetus läheb natuke pealispinna alla, et püütakse
selgitada seesmist ajaloos. Näidatakse lühiülevaatena ajaloo kogu pilti, kuidas –
näiteks – kreekluses sisaldub teatud viisil vanaaeg, keskaeg ja uusaeg, nii et vanim
aeg, Homerose aeg oleks vanaaeg, suurte traagikute aeg keskaeg, ja platonismi ja
aristotelismi aeg oleks uusaeg. Nõnda ka roomluse jaoks. Ajalugu niimoodi käsitleda,
et näidatakse nüüd üksikute rahvaste ja kultuuride näitel, kuidas asjad nii kokku
tulevad. Mis on vanaaeg kui selline, keskaeg, uusaeg. Niisiis näidata igas kultuuris
vanaaega, keskaega, uusaega. See, millega me alustame keskaega, on samasugune
vanaaeg kui kreeka ajaloos, kui me seal alustame vana kreeka mütoloogiaga. – Siis
tuleksid murtud kultuurid, ebatäiuslikud kultuurid nagu ameerika kultuur, millele pole
algust, hiina, millel pole lõppu, mis läheb üle tardumisse, aga mis on ainult vanaaeg.
Midagi on sellest ju Sprengler tähele pannud. – Tuleb  lähtuda sellest vaatekohast, et
tegelikult pole ees ajalooliste sündmuste visand, vaid üksteisesse kulgevad ringid,
millel on algus, keskpaik, lõpp.” 29.4.24
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Üks päev peale seda arutlust kolme perioodi kohta igas kultuuri arengus räägitakse
veel kord ajalooõpetuse ülesehitusest 12.klassis. Kõik õpilased peale ühe loobusid
algava 12.klassi lõpus küpsuseksamite tegemisest. Niisiis oli võimalik teha puhas
12.klass. Rudolf Steiner annab nüüd selle kohta juhatusi ja ajaloo kohta ütleb ta
järgmist:

,,Siis tuleks ajalugu. Seal samuti ülevaade üle kogu ajaloolise elu, nii et  oriendi
ajalugu enne ja läbi kreekaluse jõutakse üles uuema kristluse arengu juurde. Võib
väga hästi sügavamalt minna asjadesse, – eks ole, ilma et õpetataks ,,antroposoofilist
dogmaatikat” -… millel on tõesti seesmine spirituaalsus. Näiteks: ma näitasin kord
tööstuskoolis näidanud, kuidas seitse rooma kuningat on täiesti inimese seitsme
printsiibi järgi loodud, sest seda nad on. Loomulikult ei tohi väliselt ütelda: Romulus
on füüsiline keha jne., aga Liviuse kuningaloo seesmine struktuur on nii, et seal on see
sees, et Tarquinus priscus, viies, kes on erakordne intellekti-inimene, tema vastab
minale, mina-printsiibile, - …uus pööre (Einschlag) tuleb nagu vaimust endast, nimelt
etruski elemendi kaudu; ja viimast, Tarquinius superbust, peab niimoodi käsitlema, et
kõrgeim, mida peab saavutatama, vajub kõige sügavamale alla, nagu see on
loomulikult rooma rahva puhul, et ta vajub maa peale maha.

Samamoodi saab väga ilusal moel üles ehitada oriendi ajaloo arengu: india ajalugu,
seal on meil füüsilise keha väljakujundamine, pärsia ajaloos eeterkeha, egiptuse-
kaldea ajaloos astraalkeha. Aga seda ei saa loomulikult selles vormis anda, vaid
näidates, kuidas neil astraalses elavatel inimestel on täheteadus, - kuidas juutidel on
mina-printsiip Jahve-printsiibis ja kuidas kreeklastel on esimest korda tõeline
loodusvaatlus. Varasemad on inimeses sees. Võib anda ülevaate, mis  tõesti võib seda
näidata. – Ajaloolised sündmused reastuvad täielikult selle järgi.” 30.4.24    

Üks täiendus eelkreeka kultuuride kohta anti veel viimasel konverentsil, mida Rudolf
Steiner Waldorfkooli õpetajatega 3.septembril 1924 pidas. See aga ületab siin antud
õppeplaani vormi raamid ajalooliste sündmuste sisusse, nii et siin tuleb selle sõna-
sõnalisest esitamisest loobuda.

Lõpuks olgu veel antud lühikeses vormis ülevaade klasside ajalooõpetuse õppesihtide
kohta.

Ülevaade ajalooõpetusest Rudolf Steineri järgi.

1.kursus:              4.klass: Üleminek algklasside asjaõpetusest ajaloo-õpetusse 
biograafilis-                       kodukoha ajaloo kaudu.
episoodiline

                             5.klass: Esimesed ajaloolised mõisted; hommikumaa ja
kreeka kultuurid.

6.klass: Kreeklased ja roomlased ning nende ajaloo
järelmõjud kuni 15.sajandi  alguseni.
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7.klass: 15.sajand kuni 17.sajandi algus – tähtsaim ajavahemik.

8.klass: 17.sajand kuni olevikuni (biograafilis- episoodiliselt)

2.kursus:              9.klass: Veel kord uusaeg seesmiste ajalooliste motiivide ajalooliste
järgi alates 15.sajandist.
motiivide
järgi                     10.klass: Vanimad ajad kuni kreeka vabaduse lõpuni338.p.Kr,

11.klass: Keskaeg (erilise tähelepanuga Parzifalile ja Vaesele
Heinrichile)

 

3.kursus:                12.klass: Ülevaade kogu ajaloost kinnistamise järgi. –
ülevaade                                 Kultuuride perioodiline areng – ajaloolise arengu
seesmine ülesehitus.
(seesmine         
spirituaalsus)

8. MAATEADUS
  

4.- 6.klass  igas 4 nädalat
7.- 12.klass igas 3 nädalat    põhitunnis

,,Kolmes loengus rahvapedagoogikast” ütleb Rudolf Steiner peale selgitusi tahte
kasvatuse kohta:

,,Eriti aga sellel alal tuleb ratsionaalselt teha. Siin luuakse seosed õppeainetes,
mille peale veel keegi ei mõtle; näiteks joonistamisõpetus geograafiaga. Sel
oleks tohutu tähtsus kasvava inimese jaoks, kui ta saaks mõistlikku
joonistamisõpetust; aga selles joonistamisõpetuses õpetatakse, näiteks,
gloobust erinevatest külgedest joonistama, Maa mäestiku ja jõgede suhteid ja
siis isegi astronoomilist joonistama, planeetide süsteemi jne. Loomulikult
tuleb seda õiges vanuses teha, mitte seitsmeaastasega alustada; aga enne
14.,15.eluaastat pole see mitte ainult võimalik, vaid ka midagi sellist, mis
mõjub kasvavale inimesele tohutult hästi, kui seda õigel viisil tehakse, võib-
olla 12.-st eluaastast alates.” Rahvapedagoogika, 1.loeng

Stuttgarti pedagoogilistes loengutes mainitakse maateadust esmalt 8.-s seminari-
kõneluses. Seal on kirjas:

,,Kui geograafiaõpetust kujundataks õige näitlikult, nimelt et maid,
vegetatsiooni jaotuvust maades, maavarade jaotuvust maades näidatakse
graafilise esituse kaudu, kujundatakse niisiis sel viisil õpetus õige näitlikult,
siis just märgatakse, et ei ole kerge põrkuda laste nürimeelsuse vastu. Kui seda
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ka seeläbi elavdatakse, et just geograafiatunnis püütakse maad kõigepealt
kirjeldada, joonistatakse seda maad, lastakse tahvlile joonistada, joonistatakse
sinna jõed, mäestikud, vegetatsiooni jaotuvuse, metsa ja niidu jaotuvuse ja
loetakse siis õpilastega reisikirjeldusi, siis nähakse, et leitakse enamasti väga
vähe geograafia suhtes andetuid õpilasi ja et koguni geograafiat saab kasutada
õpilaste elavdamiseks, teiste võimete väljatoomiseks. Võib lausa märgata,
kuidas geograafiat kui sellist saab huvitavaks teha, kuidas õpilastes äratatakse
teised võimed.” Seminar, 8.kõnelus

Siis mainitakse maateadust  metoodilis-didaktilise kursuse 10.loengus: lühikeses
ülevaates õppeplaanist, mis annab sellele loengule oma värvingu, öeldakse et 12.
eluaasta kandis peab käsitlema mineraalriiki ,,pidevas seoses füüsikalisega”, mis võib
ka üle minna ajalooks, ja siis öeldakse:

,,Geograafia, mida me  võime toetada looduslooga, geomeetriaga, kui me
kaarte joonistame, kui füüsikalisi mõisteid sisse toome – geograafiaga
tegeleme me selle kõige abil ja seome ta lõpuks ajalooga, s.t. me näitame,
kuidas erinevad rahvad on oma iseloomu välja arendanud. Sellega me
tegeleme kogu lapse kahe elujärgu kestel.” Metoodilis-didaktiline, 10.loeng

Maateadus saab seeläbi oma erilise koha õppeplaanis; ta saadab sarnaselt
matemaatikaga pidevas muutumises ja arengus teisi aineid, kõikidest kantuna ja
valgustatuna, ise kõike teisi edasi aidates.

Ühe põhjaliku esitluse maateaduse metoodika ja süstemaatika kohta toob ära
metoodilis-didaktilise kursuse 11.loeng, ja olgu igal lugejal soovitatud  enne
maateaduse õpetamisel üksikasjadesse süvenemist seda loengut hoolikalt uurida. See
sisaldab väga kokkusurutult selle õpetuse ülesehituse kuni rahvakooliaja lõpuni: Seal
näidatakse, kuidas luuakse üleminek esimeste klasside nn. asjaõpetusest neljanda
klassi maateaduseni läbi ,,tuntud paikade muundamise kaardiks”. Väga
konkreetselt, kainelt ja asjalikult selgitatakse seda kuni kaardi sümbolite
käsitlemiseni, et lõpuks kaardi abil käsitleda seoseid ,,loodusekujunduse” ja ,,
inimlike elutingimuste” vahel. Vahetu ümbruse elementaarne elupilt lõpetatakse
liikumisvahendite vaatlusega.

5.klassis laiendatakse see seos, mida Rudolf Steiner on õpetanud majanduseluks
nimetama, suuremale Maa piirkonnale ja lõpuks 6.klassis kogu Maale. 7. ja 8.klass
aga õpetatakse maa piirkondade geograafilisel käsitlemisel siduma ajalugu ja ,,
vaimseid tingimusi”, inimeste iseloomutingimusi vaatluse alla tooma ja nõnda jätkata
maapiirkondade vaatlusega kuni rahvakooli lõpuni. – Mida ,,inimeste vaimsete
tingimuste” all konkreetselt mõeldud on, see saab selgeks, kui seal öeldakse, et peab
näiteks Jaapani käsitlemisel lasta lastel tõesti nii maalida nagu seda jaapanlased
teevad jne. Päris selgeks saab see järgmiste lausetega, mis on öeldud üsna selle loengu
lõpus, kuidaas maateaduse-õpetus peks rahvakooli lõpuni olema üles ehitatud:

,,Me kirjeldame lapsele kõigepealt üheksandast kuni kaheteistkümnenda
eluaastani majanduslikke ja väliseid suhteid. Me jätkame  siis edasi, et
mõista erinevate rahvaste kultuuriolusid, vaimseid olusid. Ja siis juhime me
õrnalt tähelepanu, hoides kõike ülejäänut hilisema aja jaoks, rahvaste juures
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valitsevatele õigussuhetele, aga ainult esimesed primitiivsed mõisted….Sest
õigussuhete jaoks puudub veel lapsel täielik arusaam.” Metoodilis-didaktiline,
11.loeng

Siin esitab Rudolf Steiner niisiis maateaduse-õpetusele rahvakooli aastatel eesmärgi,
vaadelda kogu Maa erinevate piirkondade inimlikke olusid ja suhteid – alates
ülevaatlikust kodukohast ja lõpetades pildiga kogu Maast – liigendatuna
majanduseluks, vaimueluks ja lõpuks, kuid ainult õrnalt puudutades, õiguselu,
niisiis liigendatuna nii, nagu ta on andnud oma raamatus ,,Sotsiaalse küsimuse
põhipunktid”.

Sellega on jõutud tähtsa vaatekohani, kus saab selgeks, mida antud geograafia-õpetuse
kolme sihtpunktiga on mõeldud. 

,,See kogu kokkukuuluv olemus, mis kulgeb protsessides, mis algavad inimese
vahekorraga loodusesse, mis jätkuvad kõikjal, kus inimene tegeleb
loodusproduktide muundamisega, neid tarbitaks, kõik need protsessid ja ainult
need hõlmavad terve sotsiaalse organismi jaoks selle organismi
majandusliiget.” Kernpunkte(Põhipunktid) 1961, lk 66 

,,Sotsiaalse organismi teise liikmena tuleb vaadata avaliku õiguse , tegelik
poliitiline elu, see, mida vana õigusriigi mõttes võiks nimetada tegelikuks
riigieluks.”  lk.62

,,Kolmanda liikmena, mida peab sama iseseisvana teiste liikmete kõrvale
asetama, on sotsiaalses organismis see, mis on seoses vaimse eluga. Veel
täpsemalt võiks öelda, sest võib-olla pole nimetus ,,vaimne kultuur” või kõik
see, mis on seoses vaimse eluga, siiski mitte päris täpne: kõik see, mis põhineb
üksiku inimindiviidi loomulikel annetel, mis peab tulema sotsiaalsesse
organismi üksiku inimindiviidi loomulikel, nii vaimsete kui füüsiliste annete
põhjal.”  lk.63

Peaks olema üleliigne rõhutada, et pole mitte mõeldud lastele ,,sotsiaalse organismi
kolmeliikmelisust” õpetada, aga seda peab vähemalt muuseas ütlema, et kõiki
arusaamatusi kindlalt vältida. Tegelik ülesanne, milleks õpetaja ,,Põhipunktide”
tundmaõppimisel peaks olema võimeline, on enam see, et lastel sobival viisil avada
silmi tõsiasja jaoks, et need kolm inimliku kooselamise valdkonda on olemas kõikjal
maailmas ja et neil on igal oma seaduspärasused ja oma areng. Selle poole peaks
maateaduse õpetaja püüdma. Siis võib talle ja ta lastele maailm saada pildiks, millest
mitmel viisil välja paistab, kuidas inimesed üksteisega elada oskavad.

Märkimisväärne on see, et Rudolf Steiner mõlemas kohas, kus ta räägib geograafiliste
kaartide joonistamisest, on antud sama joonistamise järjekord; 8.-s seminarikõneluses
laseb ta joonistada – nagu ülalpool toodud kohas -: ,,jõed, mäestikud, vegetatsiooni,
metsa ja aasa  jaotuvus” ja metoodilis-didaktilise kursuse 11.loengus ütleb ta: 

,,Me kanname ümbruse jõe- ja ojasüsteemi kaardile, millesse me aegamisi
muundame arusaama ümbrusest. Ja me kanname ka sellele kaardile
mäestikuolud.”
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Võib esitada küsimuse, miks on antud just selline järjestus: Viimasena tsiteeritud
kohas on selline järjestus meelega toodud; eelmises tsitaadis võis ta olla juhuslik; on
olemas ka üks koht, kus on antud vastupidine järjestus – samuti ilma erilise rõhutuseta
- , aga koht metoodilis-didaktilise kursuse 11.loengus pole juhuslik. – Jõe- ja
mäestikusüsteem pole tegelikult lahutatavad; seejuures võib mäestikuehitust suurelt
vaadates võtta põhjusena, väikselt jõe-süsteemi mõjuna. Kaardi väljajoonistamisel
võib esitada küsimuse, kas mitte kui suure põhjusena ei peaks  kõigepealt mäestikke
joonistama ja alles seejärel jõed. Siis oleks selline vaatlus, mis vastab tegelikkusele.
Aga siis peaks lähtuma millestki täiesti määramatust, täiesti mõistmatust, ainult
hüpoteetilistest ürgmägedest, peaks enne rääkima maakooriku liikumisest, mis on
need mäed tekitanud ja vältimatult jääma ka teooria juurde – lühidalt, kõik see, milles
geograafia kui teadus oma kauget eesmärki näeb, selle peaks lastele algusesse tooma.
– Kui aga pannakse jõe- ja ojasüsteem joonistamise algusesse, siis juhitakse laps
vahetult olemasoleva, kogetava juurde, ja saadakse maa-ala esimene liigendatus
konkreetsetes maastikes oma plastikaga, - kõrgendikud, orud, veelahkmed,
mäeseljakud, kõik vormid on loetavad, kui jõgede-ojade võrk olemas on. Samm-
sammult saab sellest geograafilisi üksikasju välja lugeda ja geograafilisi mõisteid
vahendada. Mäestik on peaaegu juba olemas, kui jõed on näha. Samuti on kõik
erilisused, Bifurkationen, Anzapfungen  (puuraugud?), oja imbumised maasse. Ja
järjekord jõgi-mägi vastab ka viitele, mis Rudolf Steiner andis maakihtide käsitlemise
kohta, kus ta soovitab lähtuda ülemistest kihtidest. 25.9.19
Oluline täiendus vaatlusele metoodilis-didaktilises kursuses leidub nn.
täienduskursuses, mille Rudolf Steiner pidas 1921 aasta suvel enne esimese 10. klassi
avamist.

,,Nüüd mõelge selle üle, mida ma teile väikese mehikesega tahvlile
joonistasin: kui me näeme inimest, kes otsustab, niisiis midagi teeb, kuidas ta
seisab kogu maailmas, ei eralda ennast peaga kogu maailmast, kui me seda
inimest ette kujutame, siis pole ta õieti ilma ruumita üleüldse mõeldav. Ruum
kuulub inimese juurde. Ta on ruumilise maailma üks liige, kuivõrd ta on
jalgade-inimene. Kui me seda ruumiliselt vaatleme, siis on see teatud viisil
alati meie astraalkeha jaoks jalgadele asetamine, kui me lapsele geograafiat
õpetame. Tõepoolest muutub astraalkeha tihedamaks ja tugevamaks. Me
tegeleme ruumilisega ja tihendame seega inimese vaimlis-hingelist maa poole.
Teiste sõnadega: Me tugevdame inimest just seeläbi, et me tegeleme
geograafiaga õige vaatlevalt, nii et me alati loome teadvuse sellest, et Niagara
pole Elbe juures, et me alati loome teadvuse sellest, kui palju on vahet Niagara
ja Elbe vahel.” Stuttgart 1921, 3.loeng

Siia kuulub ka üks mõttevahetus konverentsil aastast 1921, mis järgnes ühe õpetaja
kaebusele laste viletsa mälu üle:

,,Lapsed mäletavad püramiide ja obeliske. Te peate seejuures tõesti endalt
küsima, kas  te olete tõesti kõike teinud, et luua kõikides lastes pilt Egiptuse
tegelikust asendist, nii et lapsel pole ettekujutuses auke, kui ta peaks
Egiptusesse minema. Kui Egiptus lihtsalt tõstetakse esile, ja puudub
ettekujutus, kuidas siit Egiptusesse jõuaks, kui tal puudub plastiline pilt, siis
on väga kergesti võimalik, et mälu katkeb. Võib-olla peaks seda jälgima, et
kõik üksikasjad oleks tehtud, et lapsed saaksid täiesti plastilise ettekujutuse ja
aukudeta ettekujutuse Egiptuse asendist enda suhtes. Laps saab midagi teada
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püramiididest ja obeliskidest, aga ta ei tea, et nad on Egiptuses. Tuleks hästi
järele mõelda, kas tõesti tehakse kõike neid asju, mis viivad terviklike
ettekujutusteni. Lasete te lastel Aafrikat ainult joonistada? Võib-olla peaks ka
alati spetsiaalkaardi juurde veel kasvõi Euroopa või mingi muu joonistada
laskma, mis loob ülevaate ja seose. …Võib-olla peaks linnad üles otsima,
millest tuleb läbi sõita, kui siit Egiptusesse minnakse. Sedalaadi mäluvead
tulenevad mingitest aukudest üldiste ettekujutuste omamises. Kui lapsed
saavad terviklikke ettekujutusi, siis on täiesti kindel, et mälu muutub
paremaks.” 26.5.21

Mis seal edasi öeldakse konkreetsete ettekujutuste arendamise kohta maateaduses ja
ka ajaloos peale just tsiteeritud lauseid, vaadatagu sealt ise järgi. 

Seda seost geograafiaga tegelemise ja inimese seesmise tugevdamise vahel maisesse
ruumi peaks maateaduse õpetaja tihendama oma intensiivseks elementaarseks
teadvuseks, nii et tal ei oma sellest ainult mõistet, vaid võtab selle oma
olelusteadvusse hädavajaliku elamusosana, nii et– teisiti väljendatuna – ta tunneb end
ruumiga tema ümber seotud mitte teisiti kui oma kehaga. Siis saab ka talle oluliseks,
mis Rudolf Steiner ülalpool juba tsiteeritud sõnadele nn. täienduskursuses vahetult
lisas.

,,Kui me sellega tõesti kujundlikult tegeleme, siis asetame me inimese ruumi
sisse, me kujundame temas eelkõige seda, mis õpetab talle maailmahuvi, ja
selle mõjud ilmnevad erinevail viisil. Inimene, kellega me mõistlikult
geograafiaga tegeleme, on teise inimese suhtes südamlikum, kui selline, kes ei
õpi kõrval-ruumi ära. Ta õpib teise inimese kõrval seisma, ta arvestab teist.
Need asjad lähevad tugevalt üle moraalsesse kujunemisse, ja geograafia
tagasitõrjumine ei tähenda muud  kui vastumeelsust ligimesearmastuse vastu,
mis meie ajastul ikka enam ja enam pidi end tagasi tõrjuda laskma. Selliseid
seoseid ei märgata, aga nad on olemas. Sest alati mõjub teatud alateadlik
mõistus või mõistmatus tsivilisatsiooni elu.” Stuttgart 1921, 3.loeng 

Seoste kohta, mis – ülalpool juba tsiteeritud sõnade järgi metoodilis-didaktilise
kursuse 10.loengust tuli luua maateaduse ja ajaloo-õpetuse vahel, ütles Rudolf Steiner
nn. Baseli õpetajate-kursusel 1920 järgmist, peale seda, kui ta oli enne põhjalikult
rääkinud ajaloo-õpetusest ja selle õigest ettevalmistusest loodusõpetuse kaudu:

,,Niimoodi on aga lapsed ka ette valmistatud elu jaoks maailmas, kui
tegeldakse botaanikaga nii nagu ma kirjeldasin. Siis võib selles elueas ka üle
minna geograafiale. See geograafia peaks olema üles ehitatud kõiksugu
jutustavas vormis toodud kirjeldustest paikadest, kusjuures võib kirjeldada ka
kaugeid paiku, näiteks Ameerikas või Aafrikas asuvaid paiku. Seeläbi, nagu ka
eelnenud loodusloo kaudu, kus näiteks esitati taimeriigi seost kogu maailmaga,
on laps ette valmistatud selleks, et 12.eluaasta paiku mõistma hakata tegelikku
geograafiat. Ja selle geograafia juures on nüüd oluline näidata, kuidas
maailmast, kliimast, kõigest sellest, mis maailm oma erinevais paigus
seaduspärase kujunduse ja struktuuri abil esile toob, sõltub see, mis ajaloos
areneb: peale seda, kui on loodud mõiste vana Kreekamaa merest , maast ja
kliimast, võib nüüd tagasi minna selle juurde, mis on seoses kreekluse
iseloomuga puhtalt sümptoomina arenenud inimkonna seesmise kujunemisloo
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jaoks. Võib leida seesmise seose geograafilise pildi, mis maailmast saadakse ja
ajaloolise tekkimise vahel; ja õieti peaksid maailma paikade kirjeldused ja
ajaloolised kirjeldused olema teineteisega tihedalt seotud. Geograafias ei peaks
põhimõtteliselt enne Ameerikat käsitlema, kui pole käsitletud Ameerika
avastamist. On vajalik, et peetaks teatud viisil silmas, et inimese horisont on
arengu jooksul laienenud ja et mitte liiga tugevasti – tahaks öelda – inimtunnet
ei peaks absoluutseni viima.” Basel 1920. 12.loeng

Vaatlusele maateaduse ja ajaloo seose üle järgneb nüüd see, mis ei tohi puududa, kui
on tegemist ruumiteadvuse konkreetse ülesehitusega, ettekujutuse arenguga
maailmaruumist:

,,Nii pole ka nn. matemaatilises geograafias hea, kui kohe alguses lähtutakse
dogmaatiliselt mõnest Kopernikuse või Kepleri maailmasüsteemi joonistusest,
vaid on sobiv seda viisi ja laadi , kuidas inimesed selleni on jõudnud, laste
jaoks vähemalt visandades esitada. Seeläbi ei saa lapsed mitte mõisteid, mis
neile enam on, kui need selle järgi, mida nad inimkonnaarengus on, peaksid
olema….Kindlasti on tähtis, et luuakse lastele vähemalt arusaam sellest,
kuidas mingil viisil tähtede kohtadest taevas kindel ollakse ja kohtade
kokkuvõttest tehakse järeldus, mis õieti alles maailmasüsteem on, et nad ei
usuks, et selline süsteem oleks seeläbi saavutatud, et keegi istus toolil ja
väljaspool seda maailma vaatles seda maailmasüsteemi. Kuidas siis peaks õieti
laps, kui talle joonistatakse tahvlile faktina Kopernikuse maailmasüsteem, ette
kujutama, kuidas inimkond on selleni jõudnud? Laps peab saama elava
ettekujutuse sellest, kuidas selliseid asju luuakse, muidu ta läheb ta kogu oma
elu segaste mõistetega, milledes ta näeb aga kui midagi erakordselt kindlat.
Seeläbi luuakse vale autoriteediusk, - mitte aga seeläbi, kui arvestatakse õige
autoriteeditundega lapsel 7.-st 14.-a või 15.-a eluaastani.” Basel 1920,
20.loeng  

Siia kuulub ka üks märkus täheteaduse-õpetuse kohta 8.klassis ühel konverentsil:

,,Kui asi on õige tunde loomises, siis võib seda seeläbi saavutada, et võetakse
eelkõige taeva tõeline pilt, aga püütakse – nagu te varasemates klassides olete
teinud – esile kutsude pildi mälu. Lapsed saavad ometi teatud aukartuse, kui
neid aeg-ajalt tõesti tähistaeva alla viia ja vajalikku kõnelda. On raskem meie
kaartide vastu aukartust äratada, kui tähistaeva vastu. Kaardid suretavad
aukartust.” 22.6.22 

Olgu ka ära toodud ütlused nn. Ilkley-kursusest, kuna need valgustavad maateaduse-
õpetust jälle teisest küljest. Nad järgnevad seal ühele taimeõpetuse vaatlusele:

,,Seeläbi, kui lapsele elavalt selgitakse taimekasvu, botaanilisest,
taimeõpetusest lähtuvalt arendatakse lapses arusaama maailma palgest. Maa
pale on teistsugune, kus on kollased, tärkavad taimed. Maa pale on
teistsugune, kus on kõverdunud taimed, ja taimeõpetusest leitakse üleminek
millegi muu juurde, mis saab väga oluliseks lapse arengu jaoks, kui seda just
taimeõpetusest välja tuuakse, geograafia. Maa palge lastele selgitamine toimub
sellisel viisil, et tuuakse esile laad ja viis, kuidas ta taimi teatud pealispinnal
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välja toob. – Sellisel viisil arendatakse lapses elavat intelligentsi surnu
asemel.” Ilkley 1923, 9.loeng

Õppeplaani-loengud septembrist 1919 annavad rahvakooliaja kohta järgnevad
juhised, mis on täielikus kooskõlas eelnenud tsitaatidega:

Neljas klass:

,,Kõigepealt alustatakse, nagu ma teile kirjeldasin, lähima ümbruse
geograafiaga.”

Siin on viidatud esmajoones metoodilis-didaktilise kursuse 11.loengule ja samuti
õppeplaaniloengutele.

Viies klass:

,,Samas – enne oli juttu ajaloost –hakatakse just geograafias seda lapsele
õpetama, nagu ma  näitasin, maa konfiguratsioone ja seda, mis on
majanduslikult sellega seoses, enam lähemalasuvas maailma osas.”
Õppeplaan, 1.loeng

Kuues klass:

,,Geograafias jätkatakse sellega, millega tegeleti viiendas klassis, kusjuures
peetakse silmas teisi Maa osi, ja püütakse siis leida üleminek klimaatilistest
oludest taevasuhete juurde, millest me eile mõne katsetuse* esitasime.”
Õppeplaan, 1.loeng

Täiendus selle  juurde: loodusõpetuse õppeplaanis on 6.klassi kohta juhis:

,,…minnakse üle mineraalide käsitlemisele. Aga mineraalide käsitlus toimub
kindlasti seoses geograafiaga.” Õppeplaan, 2.loeng

Klimaatilised olud iseloomustavad maapaikkonda, taevasuhted diferentseerivad
esimesi ja  sõltuvad ise paikkonna kohast maa peal; nad annavad ruumiteadvusele
oma lõpetatusele. Seega jõutakse kogu Maa vaatlemiseni.

Seitsmes klass:

,,Siis tuleb proovida geograafias jätkata asjadega taevasuhetest ja alustada Maa
elanike vaimsete kultuuriolude vaatlemisega, ja alati seoses sellega, mida
lapsed on õppinud kahel eelmisel aastal materiaalsetest kultuurioludest,
nimelt majanduslikest oludest.” Õppeplaan, 1.loeng 

Sellega lõpeb see, mida õppeplaani-loengutes on eraldi geograafia kui eraldi aine
kohta öeldud. Aga teises loengus on veel üks märkus, mis siia 7.klassi juurde kuulub.
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Veel seitsmes klass:

,,Ja tuleb proovida sellega, mida on füüsikaliste ja keemiliste mõistete abil
saavutatud, luua kokkuvõtlik arusaam tööolude kohta, niisiis selle või teise
tööstuse, liiklusolude kohta; seda kõike seoses füüsika, keemia ja geograafia
õpetusega, lähtuvalt loodusloost.” Õppeplaan, 2.loeng

 
Need laused on ilmselt pühendatud geograafia-õpetusele 7.klassis ja muundavad selle
millessegi, mis füüsika, keemia, loodusloo, tehnika, ka ajaloo vahel siia ja sinna
liigub. Ja see jääb ka selle õpetuse iseloomuks järgmisel aastal, sest õppeplaani-
loengutes on selle kohta ainult lühike märkus, mille me siin esitame 8.klassi
õppeplaanina:

Kaheksas klass: Peale üht märkust loodusloo õpetuse kohta, luustiku- ja
musklimehhaanika kui ka meelteorganite seesmise ehituse kohta:

,,Siis jällegi –nüüd kokkuvõtlik- tööstusolude ja liiklusolude esitus seoses
füüsika, keemia ja geograafiaga.” Õppeplaan, 2.loeng

Kui nüüd kõik kokku võtta ja püüda kogu ülesannet terviku vaimus mõista, mis siin 7.
ja 8.klassi kohta antud on, siis võib, nagu mulle näib, öelda järgnevat: 7.klassis
räägitakse kogu maailma haaravas käsitluses üksikutest maadest seoses taevaoludega
ja materiaalsete ja vaimsete kultuurioludega ja luuakse arusaam tööoludest, kusjuures
võetakse appi käsitletud füüsikalised ja keemilised mõisted. – 8.klassis kujundatakse
7.klassis käsitletu kogu Maa füüsilis-keemiliseks, looduslooliseks, astronoomiliseks ja
etnograafiliseks tervikpildiks. – Riiklikke ja õiguslikke suhteid puudutatakse ainult
õrnalt. 

Siinkohal olgu sisse põimitud üks mõttearendus Stuttgarti Waldorfkooli esimesel
kuul, kui 8.klassi ajalooõpetaja küsis, kuidas geoloogia õpetuse jaoks saaks luua seost
geoloogia ja Akasha-kroonika vahel:

,,Siin oleks muidugi hea, kui te nii teeksite, et te kõigepealt toote laste
teadvusesse kihtide moodustumise, näitate neile, kuidas tekkisid Alpid, ja siis
käsitlete kogu Alpidest lähtuvat kompleksi: Püreneed, Alpid, Karpaadid, Altai,
mis on ju üks laine; kogu see laine lastele selgeks teha. Siis teine laine, mis
Põhja-Ameerikast üle Lõuna-Ameerikasse. Siis tuleb välja üks laine kuni
Altaini, kuni Aasia mägedeni; see läheb läänest itta. Siis on meil üleval Põhja-
Ameerika mäed ja all Lõuna-Ameerika mäed. See on teine laine: põhjast
lõunasse. Ta on esimesega risti. Sellest kihist me lähtume. Ja sellele me lisame
siis vegetatsiooni ja fauna. SSis püüame me lihtsalt uurida Euroopa
läänekallast ja Ameerika idakallast, faunat ja floorat , ja kihilisust. Siis läheme
me selle juurde, et me püüame luua arusaamist sellest, kuidas on seotud
Ameerika ida ja Euroopa lääs ja et Atlandi ookean on lihtsalt vajunud maa. –
Neist mõistetest lähtudes püüame siis loomulikul viisil selgeks teha, et see
liigub üles ja alla. Me lähtume rütmi mõistest. Me näitame, et Briti saared on
neli korda üles ja alla liikunud. Siin tuleme me tagasi vana Atlantise mõisteni
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geoloogisel teel. – Me püüame niisiis neid asju seostada, aga me ei tohiks
karta ka lastele Atlantise maast rääkida. Me ei tohi sellest üle hüpata. Ka
ajaloolises seoses võime me sellest rääkida. Nüüd peate te aga tavalist
geoloogiat desavouiren , sest Atlantise katastroof tuleb paigutada 7.-8.-sse
aastatuhandesse. Jääaeg, see on Atlantise katastroof, vanem, keskmine ja
noorem jääaeg; see pole midagi muud kui see, mis toimub Euroopas, sel ajal
kui Atlantis hukkub. See toimub samaaegselt, niisiis 7., 8. aastatuhandel.”
25.9.19

 
Siis järgnevad edasised selgitused geoloogia kohta, mida võib ise sellest kohast järele
vaadata. Olgu siinkohal ainult üks lühike metoodiline märkus veel ära toodud:

,,Jah, kindlasti kihte näidata. Seda võib teha kihistuse kaardi järgi, aga mitte
kunagi nii, et lapsed ei tea midagi kivimi liikidest. Lapsed peavad  saama
ettekujutuse, mis need kivid on. Selgitamisel alustatakse ülevalt alla, kuna siis
saab kergemini vahendada, mis sealt läbi murrab.” 25.9.19

Mõlemad viimased tsitaadid pole küll täiesti selgelt 8.klassi kohta öeldud, sest
algsetes õppeplaani-juhistes –õppeplaaniloengutes- ei tule küll geoloogilist ette, ja
maateadusele põhjapanev metoodilis-didaktilise kursuse 11.loeng piirdub ainult
näitega lubjakivi ja ürgkivimi eristamisest Alpides. -  Küsimus, millest kaks viimast
tsitaati on võetud, paistis olema esitatud üldisest inimlikust huvist, võib-olla ka
mõttes, et lastele, keda õpetada tuli, saab saadud teadmised nii ruttu kui võimalik
edasi anda. – Igal juhul, Rudolf Steiner andis vastuse, ja õpetaja teatas peale
kooliaasta lõppu 22.septembril 1920, mida ta – niisiis 8.klassi jaoks – oli läbi
võtnud. ,,Peamiselt on läbi võetud jääaeg, maa ja vee ümberpaigutus, üleüldse palju
geoloogilist sellest ajast.” Rudolf Steiner andis nüüd – niisiis 9.klassi jaoks –
järgnevad juhised:

Üheksas klass (ja enam!):

,,Ma soovitaksin ette võtta Alpide täieliku liigendamise, koos kõige sellega,
mida sellise asja sisse saab panna: põhjapoolsed lubja-Alpid, lõunapoolsed
lubja-Alpid, kõikide jõeorgudega, mis moodustavad piirid, mäeahelikud,
liigendatus, siis maastikud, ühtteist geoloogilistest omadustest, alates mere-
Alpidest kuni austria Alpideni läbi terve Shveitsi. Seejuures võite te alati sisse
põimida selle, et maastruktuuris on olemas üht laadi rist, millele välised
mäestikuformatsioonid viitavad. Lisage Alpidele Püreneed, siis Karpaadid, siis
minge läbi metsistest mägedest, minge kuni Altaini, nii saate te väljasirutatud
lääne-ida mäeaheliku, mis maa all jätkudes, ümbritseb nagu rõngas Maad,
mida vertikaalselt ristab Andide-Kordiljeeride suund, mis moodustab teise
ristrõnga. Te võite kahte teineteisega risti olevat rõngast Maa struktuurina
lastele väga hästi selgitada. Nad saavad ettekujutuse, et Maa on seesmiselt
organiseerunud keha. Seda võite te kõik nii teha, et te ei võta selleks liiga
vähe aega. Teil pole vaja kõike, kogu geograafilist teemat ühekorraga
teha.” 22.9.20

Siin anti niisiis 9.klassile seesama teema – Maa mäeahelikkude rist - , mis juba
23.septembril 1919 anti 8.klassi jaoks, tookord veel seoses Atlantise ja jääajaga ,
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samuti ka seal käsitletud maamasside tõusmise ja vajumisega – ja õpetajale öeldi, et
tal ei pruugi kogu geograafilist teemat ühekorraga teha! Selle juurde tuleme veel
tagasi.

Õppeplaaniloengud mainivad taevasuhteid 6.-s ja 7.klassis, aga mitte enam 8.klassis.
Et aga selles klassis 7.klassi ülesannet laiendatakse ja lõpule viiakse, ei saa ka siin
täheteadus ära jääda. Seda õpetas tookord Stuttgarti Waldorfkooli esimesel aastal aga
üks teine õpetaja kui ülalpool mainitu. Seepärast leiame me juhised selle kohta
9.klassi jaoks ,,Konverentside” teises kohas, peale seda, kui oli just käsitletud muud
loodusteaduslikku, eriti füüsikat. 

Veel üheksas klass:

,,Siin tuleks loomulikult jätkata Doppleri printsiibiga, tähtede liikumine
vaatamise suunas. Te olete käsitlenud tähtede liikumist arvestamata vaatamise
suunda. Võtke kõik see, mis viib selleni, et kogeda tähtede liikumist vaatamise
suunas. Te peate selleni töötama.”

Õpetaja märkuse peale, et Doppleri printsiibi käsitlemiseks ja kasutamiseks 9.klassis
puuduvad vajalikud teadmised optikast, ja füüsikas on ette nähtud ainult soojus,
mehhaanika ja elekter, vastas Rudolf Steiner:

Veel üheksas klass:

,,Te võite optikat sisse põimida, mis teil vaja on, et Doppleri printsiipi
selgitada. Kõrvalepõiked akustikast samuti juurde rääkida.” 22.9.20

Siis jätkus dialoog Doppleri printsiibi üle ja Rudolf Steiner soovitas seda kasutada
ainult kaksiktähtede puhul, mitte Päikese puhul. Seda loetagu viidatud kohast. –
Minul isiklikult jäi sellest kõnelusest mulje, et Rudolf Steiner ei tahtnud eriti, et
9.klassis juba peaks käsitlema valguse laineteooriat, et sellest välja tuua Doppleri
printsiip ja seda tähespektri peal kasutada, aga et tal polnud ka midagi selle vastu, kui
seda tunnetusteoreetiliselt selgel viisil lastele õpetatakse, et ta aga Doppleri printsiibi
mõistet kasutas eelkõige kõige kohta, mida ka veel muidu saab ette võtta, et tähtede
liikumist vaatamise suunast kindlaks teha: ,,Võtke kõik see, mis viib selleni, et kogeda
liikumisi vaatamise suunast.” 

Aasta hiljem, 17.juunil 1921, andis Rudolf Steiner õppeplaani 10.klassi jaoks ja ütles
seejuures maateaduse kohta järgmist:

Kümnes klass:

,,Maa kirjeldamine morfoloogilise ja füüsikalise tervikuna. Geoloogias peaks
Maad nii kirjeldama, et kogu mäestike moodustis on üht laadi rist; mõlemad
teineteisega ristuvad rõngad, ida-lääne suunas ja põhja-lõuna suunas. –
Kontinentide vormid, mäestike teke: see, mis läheb üle füüsilisse; siis jõed,
geoloogiline, füüsikaline; isotermid; Maa kui magnet, põhja- ja lõunapoolus.
Sellisel viisil morfoloogiliselt. Lisaks siis merehoovused, õhuhoovused,
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passaathoovused, Maa sisemus; lühidalt: kõik, mis haarab Maad tervikuna.”
17.6.21

Samal ajal hoolitseb maamõõtmine selle eest, et lapsed saavad – kui ka üksnes
elementaarse – arusaama geograafiliste mõõtmiste ülesandest.

11.klassi kohta ei sisalda konverentsid geograafilist teemat kitsamas mõttes, aga
juhistes tehnoloogia kohta ja maamõõtmise õpetuse kohta 10.klassis ütles Rudolf
Steiner esimese 11.klassi avamisel, mida tuleb võtta  õppeplaani-juhisena:

Üheteistkümnes klass:

,,Nüüd ma tahan, et te looksite seose mõõtmiseõpetuse(geodeesia) ja
geograafia vahel, et lapsed saaksid täpse ettekujutuse sellest, mis on Mercator-
maailmakaart. Selleks on teil vaja uurida, kuidas ühe erilise kunsti läbi on
meetermõõdustik tekkinud.” 21.6.22

Nii nagu teiste ainete puhul, räägiti ka maateaduse õppeplaanist 12.klassi jaoks kaks
korda: 25.aprillil 1923 ütles Rudolf Steiner, mida peaks käsitlema, kui poleks
sunnitud arvestama küpsuseksami nõudeid:

Kaheteistkümnes klass(1923):

,,Oleks ju soovitav, et just selles vanuses – lapsed on nüüd umbes
kaheksateistaastased – saavad lapsed lõpliku ettekujutuse ajaloolis-kunstilise
jaoks ja võtaksid juba vastu spirituaalset, ilma antroposoofilise dogmaatikata,
kirjanduses, kunstiajaloos ja ajaloos. Me peaksime niisiis proovima
kirjanduses, kunstiajaloos ja ajaloos spirituaalset mitte ainult sisuliselt, vaid
käsitlemise laadis sisse tuua, peaksime niisiis näiteks vähemalt nende
õpilastega seda saavutada, mida ma ise püüdsin oma töölistega Dornachis,
kelledele ma suutsin selgeks teha, et õieti ju, ütleme selline saar nagu näiteks
Briti saar ujub meres ja tähtede jõud hoiavad teda väljastpoolt kinni. On
tegemist ühe saarega. Ta ei toetu põhjale, ta ujub, teda hoitakse kinni
väljastpoolt. Tervikuna, printsiibis on kontinentaalne kujundatus ja saarte
kujundatus mõjustatud väljastpoolt kosmosest. See on üleüldse maismaade
konfiguratsiooni puhul nii. Need on kosmose mõjud, tähtedeilma mõjud. Maa
on üldse kosmose peegeldus, mitte midagi seesugust, mida mõjutatakse
seestpoolt. – Selliseid asju ei saa me seepärast õpetada, kuna õpilased oleks
sunnitud seda eksamitel õpetama oma professoritele, ja siis oleks meil tohutu
kuulsus. – Seda peaks aga õieti geograafias saavutama.” 25.4.23

Ühe küsimuse peale Rudolf Steiner veel täiendas seda märkust kontinentide ujumise
kohta. Lugeja võib seda viitatud kohast lugeda.

30.aprillil 1924 anti lõplik õppeplaan 12.klassi jaoks:

Kaheteistkümnes klass (1924):
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,,Siis seisneb geograafia õpetus samuti – nagu ajaloo-õpetus - selles, et anda
ülevaade. Ajaloos ja geograafias tuleks üleüldse ainult ülevaade anda.
Üksikasju võib igaüks ise otsida, kui tal on tervikust ülevaade.” 30.4.24

Siin nõutud ülevaatele geograafiast ülesandena 12.klassi jaoks anti aga konverentsidel 
12.juulil 1923 ja 25.aprillil 1924 täiesti kindel sisu. 12.juulil 1923  öeldakse seoses
esimese küpsuseksamiga:

Veel kaheteistkümnes klass (1924):

,,Kui me geoloogiast räägiks, siis soovitaksin ma minna tagurpidi, olevikust,
alluuviumist(holotseen) diluuviumi(pleistotseen) poole, siin rääkida jääajast,
luua ettekujutus selliste nähtuste seostest nagu seda on jääaeg välis-
telluursega, juba Maa telje muutusega, määramata kindlaid hüpoteese. Siis
sealt lähtudes tagasi minna Tertiäri ajastusse; lastele selgeks teha, millal teine
imetajate maailm ilmub. Kui jõutakse tagasi karbonisse, siis võib lihtsalt ette
võtta pöörde: - ideaalsem oleks nii, et üleminek võetakse niimoodi: hilisemates
formatsioonides…on eraldunud mineraliseerunud, vegetabiilne(taimne)
kivistis ja animaalne(loomne) kivistis. Nüüd jõuame me karbonisse tagasi; seal
lakkab see, mis võib animaalselt kivistuda. Meil on ainult veel kivistunud
vegetabiilne. Kogu karbon on taim. Seal lakkab erinevus. Pole enam midagi
muud kui taim. Siis tullakse tagasi ja on niisiis täiesti differentseerimatu.”
12.7.23

Rudolf Steiner tuletas siis meelde kahte loengut, mida ta pidas töölistele Goetheanumi
juures geoloogiast – Töölised 1924 – ja jätkas siis:

,,Vormid olid varem õieti ainult eetervormid. Eks ole, karboni formatsioon,
seda tuleb nii ette kujutada, et siis polnud üksikute taimede
individualiseerumine üldse nii tugev, kui seda ette kujutatakse. Tänapäeval
arvavad inimesed, et need olid sõnajalad. Seal oli aga enam diferentseerimatu
pudru, mis kõvastus. Ja selles pudrus tegutses pidevalt eeterlik, olid
sekretsioonid, mis siis maha langesid ja tegelik orgaaniline mass oli status
nascendi, mis kohe kõvastus.” 12.7.23

30.aprillil 1924 soovitati loodusloos zooloogia ja botaanika juurest, mida 12. klassis
käsitletakse, üle minna paleontoloogiale. – Maateadus 12. klassis saab seega oma
esimese konkreetse ülesande, paleontoloogia; ütlused 12.juulil 1923 annavad selleks
juhtnööre, ja täidetakse üldine juhis 30.aprillil 1924 , anda ülevaade maateadusest
tervikuna. – Selle täitmise juurde kuulub aga ilmselt teisena etnograafia, millele
viidatakse ütlustes loodusloo kohta 10.klassis, kui hiljem tulevana. Lugeja vaadaku
sealt järgi. – Ülevaatega maateadusest peab niisiis püüdma loomariiki ja taimeriiki
paleontoloogiliselt Maa olemusega siduda ja teisest küljest inimeseteadust kui õpetust
üksikust inimesest lõpetada vaatlusega rahvastest. – Teist võimalust, mida 10.klassi
loodusloo juures mainitud etnograafiaga teha, ka pole. 

Seejärel võiks lühikesi eesmärgi-juhiseid 12.klassi maateaduse kohta nüüd täiendada
järgnevaga:

Veel kaheteistkümnes klass – kokkuvõte –

141



Ülevaade maateadusest peab käsitlema ühelt poolt taimede ja loomade
paleontoloogiat seoses botaanika ja zooloogiaga; teiselt poolt – seoses varasemate
aastate inimeseteadusega – etnograafiat.

Kui erinevad juhised kokku võtta, siis tuleneb järgnev pilt:
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4.klass  (6.9.19):                     

5.klass  (6.9.19):

6.klass  (6.9.19):

7.klass  (6.9.19):

,,lähima ümbruse” loodus ja inimlik majandamine

,,enam lähemalasuv ala” – seesama

,,Maa teised osad” – seesama, juurde veel kliima- ja täheteadus –

vaatega kogu Maale – vaimsed kultuurisuhted seoses majandusega, sinna juurde
ettevõtlus ja liiklus

8.klass  (6.9.19):

            
 (23.9.19):

9.klass   (22.9.20):
kogu Maa – kokkuvõttev esitus majandus- ja
liiklusoludest seoses vaimsete kultuurisuhetega.

Geoloogiline kihistus. Alpide teke, mäestike rist, kontinentide tõusmine ja laskumine,
atlantise katastroof

Alpide liigendatus, mäestike rist, (,,mitte kogu geograafiline teema ühekorraga”) –
Doppleri printsiip täheteaduse jaoks –
10.klass  (17.6.21): 

11.klass  (21.6.22):

12.klass  (25.4.23): 

   (30.4.24):
 

Maa kui morfoloogiline ja füüsikaline tervik
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mäestike rist, kontinentide vormid, mäestike teke, füüsikaline laiemas mõttes,
(samaaegselt maamõõtmine) –

Geograafiline mõõtmisõpetus, kaartide projektsioon –

(Saarte ja kontinentide ujumine tähejõudude tõttu –

lk.32 ja lk. 35 nagu looduslugu 10.klassis):
Ülevaade: paleontoloogia ja etnograafia järgi. 

Maa mäestike rist on niisiis kolm korda antud, kõigepealt 8.klassi jaoks, seal aga nii, et
seda peab võtma – koos sellega, mida nimetatakse ,,mandrite ujumiseks”, - teemana kogu
aeg 8.-st või 9.-st klassist alates kuni 12.klassini, kusjuures õpetaja oli selle 8.-sse klassi
sisse surunud. 9. ja 10. klassi puhul mainitakse seda uuesti nagu kinnitusena, et seda peab
vaatama läbivana. – Ka kontinentide ujumist mainitakse mitu korda: 8.klassis tõusmist ja
vajumist tähtede mõju tõttu; 10.klassis on see peidetud mäestike tekkesse, 12.klassis tuleb
see uuesti esile Briti saarte ujumisena. – See on ,,kogu geograafiline teema” juhistest
9.klassi kohta (22.9.20), mida ,,ei pea tegema ühekorraga”. See oli ilmselt mõeldud kogu
ülaastme juhtmõttena, millele iga aasta peab midagi juurde andma:

9.klass toob ühelt poolt geoloogia, teiselt poolt Doppleri printsiibi – tungimine Maa
sügavustesse ja taevaruumi sügavustesse, ruumiteadvuse avardumine allapoole ja
ülespoole – ja ajateadvuse avardumine geoloogias ja tähtede kulgemises;  
10.klass toob Maa tervikuna kuju järgi ja füüsiliste sündmuste tegevusväljana kõige
laiemas mõttes;

11.klass toob mõõtmisõpetuses maavormi tunnetus-elemendid ja viib selle esitamise
kunstini kaardil;

12.klass toob ülevaate ja seega süstemaatilise ,,kogu geograafilise teema” liigendumise
maateaduse tervikpilti, alusena paleontoloogia ja etnograafia jaoks.
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9. Maamõõtmine

Nädalasel  kursusel,  kus  10.klass  elab  mõnes  turismibaasis  või  muus  sobivas  kohas,
teostatakse praktiliselt igapäevase tööna maamõõtmist.

Algselt ütles Rudolf Steiner 10.klassi esimesel avamisel 1921 aasta kevadel:

,,Me vajame tehnilist mehhaanikat  (mis maamõõtmise kõrval 10.klassis sisse viidi) ainult
üks tund nädalas, maamõõtmiseks ja situatsiooni-joonistamiseks samuti üks tund nädalas.
Pool aastat mehhaanika, pool aastat maamõõtmine ja situatsiooni-joonistamine.” 17.6.21

Kümnes klass:

,,Maamõõtmise puhul piisab, kui te nii kaugele jõuate, et kõigepealt võtate horisontaalide
määramise  ja  esmalt  üsna  väikesed  situatsiooni-asjad:  viinamäed,  karjamaad,
puuviljaaiad …, nii et lapsed saavad ettekujutuse, kuidas seda kujutatakse.” 17.6.21

Õpetust viidi kõigepealt läbi kooli maa-alal, kuid viidi peagi üle ühte noorte turismibaasi.
Õpilased tutvuvad tähtsamate instrumentide ja mõõtmis-meetoditega omaenese töö kaudu
ja jõuavad siis   väikese,  isesaadud mõõtudest  kokku pandud maa-ala  plaanini.  Suurt
rõhku pannakse koostööle ja vastastikule abistamisele.

Ühe õpetaja teate peale 10.klassis antud maamõõtmis-õpetusest:

Üheteistkümnes klass:

,,Nüüd  ma  tahan,  et  te  looksite  seose  mõõtmisõpetuse  ja  geograafia  vahel,  et  lapsed
saaksid ettekujutuse sellest, mis on Merkator-maailmakaart. Selleks on teil vaja uurida,
kuidas erilise kunsti kaudu on tehtud Pariisi meetermõõt.” 21.6.22  
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10.  Loodusõpetus

4. - 6.klass 4.  nädalat
7. - 12.klass 3. nädalat   põhitunnis
 
Loodusõpetusel  on  waldorfkoolis  eriline  koht.  Tugevamini  kui  teistes  ainetes  on  siin
oluline metoodika muundumisega küll mitte teiseks õppeaineks, aga uued vaatekohad ja
vaatlusviisid.  Palju  tugevamini  kui  teistes  õppeainetes  on  siin  alati  põhust  pöörduda
tagasi  ,,Üldise inimõpetuse” 1919 juurde ja vaadata teisi selle aja loenguid,  Metoodilis-
didaktilist kursust ja Seminarikõnelusi 1919. Palju vähem kui teistes ainetes õnnestub siin
Rudolf Steineri nõudmistest pilti saada nii, et kogutakse tema loengutest tuumad kokku ja
luuakse üks üldülevaade. 

Selle  asemel  tuleb  siin  sissejuhatuseks  viidata  reale  loengutele,  eelkõige  suurtele
Stuttgarti  pedagoogilistele  kursustele,  milles  selle  õpetuse  problemaatika  tuleb  kõige
selgemini esile. Võib eeldada, et need loengud on õpetajatele kättesaadavad. Siin on nad
pandud ajalisse järgnevusse. Stuttgarti kursuste kogu materjali põhjaliku uurimise kõrval,
mida muidugi ei saa küllalt piisavalt soovitada, teeb loodusõpetuse õpetaja hästi, kui ta
siin  nimetatud  kohad  ja  loengud  üksteise  järel  läbi  töötab,  et  jõuda  ülevaateni
põhitendentsidest, mida Rudolf Steiner järgib:

Üldine inimõpetus, 4.loeng vaatleb looma kuju kui loomaliku instinktiivse tegevuse pilti
seoses inimliku tahteelu astmetega.

Metoodilis-didaktiline  kursus,  7.loeng  käsitleb  loodusõpetuse  ja  nimelt  loomaõpetuse
algust peale 9.eluaasta läve ületamist: loomariik seoses inimese kehalisusega: tindikala,
hiir, lammas, inimene.

Pedagoogiline  seminar,  9.  kuni  11.kõnelus  sisaldab  vestlust  õpetajatega  taimeriigi
käsitlemisest seoses Maaga ja inimese hingelisusega. Eriti tähtis lause 9.vestlusest:

,,Sel ajal kui te loomariiki võrdlete enam inimese kehalisusega, peate te taimeriiki
võrdlema  rohkem  inimese  hingelisusega,  sellega,  mis  inimest  hingena  ,,täis
topib”, kui ta hommikul ärkab.” ,,Seminar” 9 

Selle  ,,täistoppijaga”  on  mõeldud  inimese  hingeolemust,  mis  seob  ärkamisel  end
kehaolemusega, nagu taimeriigis kujuloov taimeolemus seob end Maaga.

Üldise Inimõpetuse 10.loeng käsitleb inimese kolmeliikmeliselt ülesehitatud kehakuju ja
loomade ja inimese arengukulgu.

Üldise  Inimõpetuse  12.loeng  käsitleb  inimese  peafunktsiooni  seost  loomakujudega,
kerefunktsiooni seost taimemaailmaga, jäsemetefunktsiooni seost mineraalmaailmaga:
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,,Inimese keha ei ole selgitatav teistmoodi, kui kõigepealt õpitakse tundma tema
protsesse, kus teatakse, et inimene peab endas lahustama mineraali, peab endas
ümber pöörama taimeriigi, peab üle enda välja viima, vaimsustama loomariigi.”    

Metoodilis-didaktilise  kursuse  14.loeng näitab,  kuidas  toitumis-  ja  terviseõpetus  õigel
viisil viimastel rahvakooliaastatel õpetusse liigendada.

Olulist abi pakub loodusõpetuse jaoks Gerbert Grohmanni teosed: ,,Taim – maaolemus –
inimhing”(,,Pflanze – Erdewesen – Menschenseele”, Stuttgart 1954)

Spetsiaalselt  inimõpetusliku  õpetuse jaoks tuleb üldiselt  muidugi  vaatluse  alla  Üldine
inimõpetus tervikuna, mis on loomulikult  õpetajale öeldud, mitte õppesisu üksikasjade
jaoks, vaid enam kandva jõuna tema ettevalmistuseks. (Kirj. nim. nr 11)

Seda  loodusõpetuse  üldise  ülesande  kohta.  –  Nüüd  järgnevad  juhised  ja  arutlused
loodusõpetuse ajalise järjestuse ja liigendatuse kohta:

Metoodilis-didaktilise  kursuse  7.loengus  öeldakse  peale  9.  eluaasta  üleminekupunkti
mainimist järgnevat:

,,Me peame, kui see aeg läheneb, tundma hädavajalikkust nimelt ka võtta õpetusse
loodusloolist. Enne tuuakse looduslooline laste ette  jutustaval viisil, nii nagu ma
eile seminaris - ,,Seminar”,6. kõnelus – rääkisin loomamaailma ja taimemaailma
seostest inimesega. Enne tuuakse looduslooline enam jutustaval, kirjeldaval viisil
laste ette. Tegeliku loodusloolise õpetusega aga ei alustata enne, kui on ületatud
9.-a eluaasta rubikon. – Nüüd on väga oluline teada, et seda, mida loodusloolise
õpetusega peaks lapses mõjutama, põhjalikult rikutakse, kui ei alustata inimese
vaatlusega. Te võite õigusega öelda: lapsele võib inimese loodusloost veel vähe
öelda. – Siiski, seda võib vähe olla, aga see vähene, mida saab lastele õpetada,
seda õpetatagu talle ettevalmistusena kõikide teiste looduslooliste ainete jaoks.”

Edasist loetagu viidatud kohast. See on omapärane vaatlusviis, mis seal antakse, selline,
mis puudutab ainult õrnalt inimkuju liikmeid ja sama õrnalt otsustab, mis aga tutvustab
ometi lapsele olulisemat sellest kujust ja tema funktsioonidest.

Nüüd aga võtame ette Dornachi pedagoogilise lihavõtte-kursuse 1923 ja loeme, mis seal
seisab, peale seda kui on enne käsitletud taimemaailma ja vahetult enne räägitud sellest,
et laps enne 9.-t eluaastat hirmsasti tõrguks, kui talle tahetaks inimest kirjeldada:

,,Nüüd jääb see horror, nii võiks seda nimetada, inimese kirjeldamise ees koguni
püsima kuni 12. eluaastani. Me võime väga hästi teostada seda, millest ma eile
rääkisin, 

(taimede vaatlemine nende seoses maaga ja loomade vaatlemine pidades silmas inimest),
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9.-a ja 12.-a eluaasta vahel. Me võime nii, nagu ma eile selgitasin, õpetada lapsele
taimeilma nagu Maa seest välja kasvavaid juukseid; aga me peame jääma piltliku
iseloomustuse juurde. Me võime ka loomamaailma nii lastele lähedale tuua, et me
viisil, nagu see on lapsele omane, võtame iga looma kui tükikest inimest, mis on
ühekülgselt välja arenenud. Me ei tohi nüüd mööda minna inimese kirjeldamisest
sellel ajal. Me võime koguni väga hästi lapsele õpetavalt mõjuda, kui me räägime
inimese liikmetest ja nende liikmete ühekülgsest väljaarenemisest ühe või teise
loomavormi puhul. Aga kokkuvõtet inimeseks, seda laps veel ei mõista.  Alles 12.
eluaasta paiku tuleb siis igatsus nüüd kogu loomariik kokku võtta inimeseks. Ja
sellega võib tegeleda neis klassides, mis järgnevad 11., 12.-le eluaastale.  – Selles
on  nüüd  näiline  vastuolu:…et  enne  peaks  kogu  loomariiki  kirjeldama  kui
laialilaotatud inimest. Aga siiski on õige seda nii teha, enne kui nüüd kirjeldada
inimest kokkuvõttes ruumikujuna. Laps peab kõigepealt saama tunde sellest,  et
kõik  inimlik  elab  kogu  Maal  ühekülgselt,  et  loomariik  on  oma  üksikutes
eksemplarides kogu inimlikkuse ühekülgsus.  Ja siis  peab laps läbi elama suurt
hetke,  kus  talle  kokku  võetakse,  kuidas  kõik  see,  mis  on  laiali  laotatud
loomariigis,  on  inimeses  kontsentreeritud.  See  on  õpetuses  kõige  olulisem,  et
lastakse  lastel  otsustavatel  elumomentidel  tõesti  läbi  elada,  et  lastakse  niisiis
lapsel  kord  läbi  hinge  mõjuda:  kogu  loomamaailma  ekstrakt  ja  sünteetiline
kokkuvõte  on  kõrgemal  astmel  inimene  füüsilise  inimesena.”  Dornach  1923,
5.loeng

 Mõlemad  juhised  paistavad  teineteisele  selgelt  vastu  rääkivat:  metoodilis-didaktiline
kursus annab väga selge sisuga inimkuju esituse ja asetab selle täiesti ühemõtteliselt enne
looma- ja taimeõpetust; Dornachi lihavõtte-kursus seevastu keeldub radikaalselt inimese
kirjeldamisest enne 11., 12. eluaasta arenguläve.

Kui võtta juurde Ilkley kursus, siis leiab seal 9.loengust 13.augustist 1923 peale lühikest
viidet ,,üheksanda või üheksa-poole eluaasta” pöörde kohta, pärast mida saab last ,,nüüd
ilusal orgaanilisel viisil juhtida maailma mõistmisele”, järgmist:  
 

,,Me  võime  lapsele,  peale  seda  kui  oleme  neile  t  piisavalt  kaua  jutustanud
taimedest kui rääkivatest olevustest, nii et ta on selle piltides läbi elanud, kui ta
vaatas  taimemaailma,  seda  õpetada,  mida  inimene  õpib  kõige  enam
taimemaailmast,  kui  ta  sellega alustab  9.-a  ja 10.-a eluaasta vahel  ja  aegamisi
viiakse selle  juurde 10.,11.-l  eluaastal.  Siis  on jällegi inimlik organism selleks
valmis, et taimemaailma seesmiselt, ideeliselt käsitleda.”

Siis järgneb elementaarse taimeõpetuse põhjalik vaatlus, mis peab niisiis algama vahetult
peale  9.-a  eluaasta  pööret.  –  Ja  seejärel  öeldakse  seal  lapse  kohta,  kes  tohtis  nüüd
taimemaailma läbi elada – seda võib ise sealt järele vaadata -:

,,Ta õpib mõistma, kuidas Maa taimevaip kuulub Maa organismi juurde. Ta õpib
aga ka teisest küljest mõistma, kuidas kõik loomaliigid, kes on üle maailma laiali
laotatud, on teatud viisil  inimesekskasvamise tee. Maa taimed, loomad inimese
juurde  juhtida,  see  peab  saama  õpetamisprintsiibiks.  Ma  saan  seda  ainult
põhimõtteliselt õigustada. Asi on selles, et siis tõesti kunstilise meelega õpetuse
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üksikasjade suhtes 11-, 11-, 12-aastase lastega viiakse läbi detailne juhendamine.
– Me vaatame inimest, ja me tahame, kui ka üsna lihtsal, võib-olla primitiivsel
viisil juba lapsele inimolemus hingesilma ette tuua, ja seda saab teha, kui see on
kunstiliselt ette valmistatud, nagu seda on kirjeldatud.”

 
Ja  siis  käsitletakse  päris  põhjalikult  inimest  tema  kolmeliikmelise  ülesehitusega  ,,
peaorganisatsiooniks”, ,,rütmiliseks süsteemiks”,  ja ,,ainevahetus-jäsemete süsteemiks”,
misjärel siis öeldakse:

,,Nii liigendame me inimese esmalt kolmeks. Ja kui omatakse õpetajana vajalikku
kunstilist meelt ja lähenetakse piltlikult, siis saab seda vaatlust    kindlasti lastele
õpetada.”

Siis järgneb loomamaailma käsitlemine selles vanuses:

,,Loomariiki  võetakse osadeksvõetud inimesena, lehvikukujulistes  liikmetes  üle
maailma laialilaotatud inimesena.”

Ilkley-kursus asetab  niisiis  taimeõpetuse  täiesti  loodusõpetuse  algusesse,  paneb  aga  –
täiesti  vastupidiselt  Dornachi  kursusele  1923 –  inimõpetuse,  inimese  kolmeliikmelise
organismi  käsitlemise  selgelt  teisele  kohale,  laseb  siis  järgneda  loomaõpetusel  kui
laialilaotatud inimesel, ja siis öeldakse seal:

,,Siis, kui 12. eluaasta läheneb, võib uuesti tulle inimese juurde, sest siis mõistab
laps iseenesestmõistetavalt, kuidas inimene just seeläbi, et ta kannab endas vaimu,
on sünteetiline tervik (tekstis on, ilmselt valesti, ,,sümptomaatiline tervik”, millel
puudub mõte, kusjuures sünteesi või sünteetilise terviku väljend esineb seal tihti),
kunstiline kokkuvõte, kunstiline väljakujundamine üksikutest inimfragmentidest,
mis kujutavad endast maailmas levinud loomi.”
Ilkley, 9.loeng

On olemas ka teine erinevus 1919 aasta Stuttgarti kursuste ja teiste vahel, mida võiks
nimetada välismaa kursusteks.

Metoodilis-didaktilise  kursuse  10.loengus  on  antud  üks  juhatus  loomaõpetuse  ja
taimeõpetuse järjestuse kohta:

,,Alles  alates  9.-st  eluaastast,  (rahvakooli)  teisel  astmel,  kuni  umbes  12.-a
eluaastani hakkame me iseteadvust rohkem välja arendama.” (siis  peale mõnda
lauset grammatika kohta) ,,Siis aga alustame me loomariigi looduslooga, nii nagu
ma teile seda näitasin tindikala, hiire ja inimese puhul. Ja me laseme alles hiljem
järgneda taimeõpetusel, nagu te seda täna pealelõunal (10. seminarikõnelus) mulle
näidata tahate.”

Ja selle  kursuse lõpus,  14.-s  loengus,  loeme peale  tindikala,  hiire  ja  inimese vaatluse
meeldetuletavat mainimist järgmist:
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,,Neid  asju  peame  me  arendama  tundelaadsete  ettekujutustega  rahvakooli
keskmisel  ajal,  kus  on  veel  olemas  instinktid  sellise  loomade  ja  taimedega
sugulus-tunde  jaoks,  mil  lõpeks  ikkagi,  kui  see  ka  ei  tõuse  arutleva  teadvuse
tavalisse valgusesse, tunneb inimene end pea kassina,  pea lõvina, pea kotkana.
See enda-tundmine pea ühena, pea teisena, see on olemas ainult kohe peale 9.-t
eluaastat. Enne on ta olemas tugevamalt, aga seda ei saa läbistada, kuna selleks
puudub arusaamisjõud. Kui lapsed oleks väga varaküpsed ja räägivad juba 4.-l, 5.-
l eluaastal palju endast, siis oleks sellised enda võrdlused kotkaga, hiirega, jne.
lastel väga, väga sagedased. Aga kui me alustame 9.-al eluaastal, nagu me oleme
sellele viidanud, loodusloo õpetamisega, siis leiame me lapsel ikkagi veel palju
sügavat  instinktiivset  tunnet.  Hiljem küpseb see instinktiivsus  ka sugulustunde
jaoks taimemaailmaga. Seetõttu kõigepealt loomariigi looduslugu, siis taimeriigi
looduslugu. Mineraalid jätame me kuni lõpuni välja, kuna nende jaoks on vaja
peaaegu ainult  mõtlemisjõudu,  ja see ei apelleeri millelegi, misläbi on inimene
suguluses välisilmaga. Inimene pole ju ka mineraalriigiga suguluses.”

 
siis öeldakse mõned read edasi:

,,Siin on ilus tasakaal keskmisel rahvakooliajal 9.-st 11.-a eluaastani instinktiivse
ja  arutlusjõu  vahel.  Me võime kõikjal  eeldada,  et  laps  mõistab  meid,  kui  me
arvestame  teatud  instinktiivset  mõistmist,  kui  me  ei  –  eriti  loodusloos  ja
botaanikas  –  muutu  liiga  näitlikuks.  Me  peame  vältima  välist  analoogiat  just
taimemaailma suhtes, sest see on õieti loomuliku tunde vastu. Loomulik tunne on
juba nii loodud, et ta otsib taimedes hingelisi omadusi.” Met.-did., 14.loeng

 
Siin  pannakse  loomaõpetus  algusesse,  et  püüda  veel  võimalikult  palju  sellest  ,,
suguluslikust  instinktiivsest  tundest” loomaõpetuse jaoks. Taimeõpetus järgneb hiljem,
kuna ,,instinktiivsus” ,,  taimeõpetusega sugulustunde jaoks” ,,küpseb hiljem”.  Ka  9.-s
seminarikõneluses asetatakse loomaõpetus taimeõpetuse ette.

Dornachi jõulukursus 1921/22 paneb algusesse taimeõpetuse, laseb siis – aga selgelt ,,
täiskasvanute  jaoks”  – järgneda  vaatlusel  inimesest  ja  tema seosest  loomamaailmaga,
mille kohta Rudolf Steiner siis lõpus ütleb:

,,Seda  võib  kindlasti  üle  kanda  sellele,  mida  on  lapsele  mõistetav.”  Dornach
1921/22, 10.loeng

Siis järgneb loomaõpetus.

Dornachi lihavõttekursusel 1923 pannakse ette asetada taimeõpetus ,,ajapunkti, mis on
9.-a  ja  10.-a  eluaasta  vahel”,  loomaõpetuse  kohta  öeldakse  mõned  leheküljed  hiljem
selliste  sõnadega:  ,,te  võite  siis  lapselt  juba  natuke  rohkem  nõuda,  kuna  loomade
käsitlemine  tuleb  alles  10.-l,  11.-l  eluaastal.”  Dornach  1923,  4.loeng. Niisiis  on
taimeõpetus selgelt asetatud enne loomaõpetust.
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Et Ilkley-kursus asetab  algusesse  taimeõpetuse,  siis  laseb  järgneda  kolmeliikmelisel
inimesel  ja  alles  siis  loomaõpetusel,  puudutati  juba  eespool  inimõpetuse  õige  koha
käsitlemisel. Ilkley 1923, 9.loeng

Hilisematel kursustel välismaal käsitletakse samuti taimeõpetust enne loomaõpetust, ja on
üldse õpetlik vaadata, kuidas Rudolf Steiner leiab järjekorra küsimuses ikka jälle uusi
külgi.

Nüüd on proovitud anda erinevates kursustes antud  järjekordadest kokkuvõttev ülevaade:

Ülevaade  loodusõpetuse  aineosade  järjekorrast  Rudolf  Steineri
pedagoogilistes kursustes

Stuttgart 1919:    Inimõpetus –     loomaõpetus – taimeõpetus(maa) – 
                             (esialgne)                                                        inimõpetus
Basel 1920:         Loomaõpetus – taimeõpetus
                             (inimene)          (maa)   
Dornach 1921/22:Taimeõpetus –  inim- ja loomaõpetus
                             (maa)
Oxford 1922:       Taimeõpetus -   loomaõpetus (inimene)
                             (maa)
Dornach 1923:     Taimeõpetus –  loomaõpetus – inimõpetus
                             (maa)                (inimene)         (sünteesi elamus)
Ilkley 1923:         Taimeõpetus –  inimõpetus – loomaõpetus
                             (maa)              (kolmeliikmelisus)

Bern 1924:          Taimeõpetus – loomaõpetus
                            (maa)                (inimene)
Arnheim 1924:    Taimeõpetus – loomaõpetus
                            (maa)                (inimene)
Torquai 1924:     Taimeõpetus – loomaõpetus
                            (maa)                (inimene)  
          
Sellises  kokkuvõttes  ilmneb  sammhaaval  järjekorra  muutus  Stuttgarti  Waldorfkooli
kursustest  1919,  Baseli  kursuse  kaudu,  mis  sisaldab  veel  Stuttgarti  järjekorda,  aga
lühendatult, esimese Dornachi kursuse (1921/22) kaudu, mis asetas esimesena algusesse
taimeõpetuse, teise Dornachi kursuse (1923) kaudu, mis asetas veel inimõpetuse täiesti
lõppu – suure momendi – Ilkley-kursuseni, mis säilitab taimeõpetuse uue koha, aga paneb
inimõpetuse  loomaõpetuse  ette,  selgesõnalise  juhisega,  kuidas  inimolevuse
kolmeliikmelisust  saaks  lastele  selgitada.  –  Selline  järjekord  hilisemates  kursustes
taandub niivõrd, kuivõrd inimõpetus enam hiljem sellisena loomaõpetusest eraldatult ei
esine.  Seda  võiks  aga  –  nagu  ka  esimesel  Dornachi  kursusel  -  põhjendada  loengu
ajapuudusega. Ja nii jääb esialgu tähtsaim vastuolu Stuttgarti kursuste ja Dornachi (1923)
ja Ilkley loengute vahel. Stuttgartis tulenes seal valitud järjekord ilmselt sellest, et paistis
olema tähtis panna algusesse kunstiliselt kujundatud inimõpetus, kuna muidu ,,põhjalikult
rikutakse” seda, mida tahetakse mõjutada, ja et  sellele peab siis loomulikult  järgnema
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loomaõpetus. –  Dornachi kursusel 1923 vaadati seda, et enne 12.-t eluaastat ,,inimese
kirjeldamine” on ,,horror” lapse jaoks, nii nagu seda tavaliste kooliraamatute kirjeldamise
mõttes võis eeldada; ja Ilkleys peeti silmas, et kunstilise ettevalmistuse läbi oli võimalik
enne võtta ette siiski inimese mõttekas vaatlus. 

Seda  kunstilist  ettevalmistust  on  Stuttgarti  loengutes eeldatud.  Seega  võis  seal
inimõpetuse sellisel esiletõstetud viisil algusesse asetada. 

Dornachis (1923) räägiti ,,inimese kirjeldusest”, ja see heideti tagasi, kuna seal – tookord
kogunenud ettevalmistamata õpetajate kuulajaskonna puhul – ei saanud selle kirjelduse
kunstilist kujundamist eeldada.

Ilkleys aga  oli  ilmselt  tähtis  see,  et  inimõpetust  kunstiliselt  ette  valmistada  ja
inimorganismi kolmeliikmelisuse mõttes nii ette võtta, et ta tuleb võimalikult hilja, et ta
aga  eelneb  loomaõpetusele.  Sellest  tulenes  järjekord:  taimeõpetus  seoses  maaga  –
inimõpetus  –  loomaõpetus  seoses  inimesega  -,  lõpuks,  juba  11.,  12.-a  eluaasta  lävel,
põhjalik inimõpetus.

Hilisemates kursustes –Bernis, Arnheimis, Torquais – jääb püsima Ilkley järjekord, kuigi
lühendatult, nii et inimõpetuse liigendatus ei tule eriti esile.

Niisiis on siin olulised kolm kursust, mis kerkisid juba esile küsimuse juures inimõpetuse
kohast: Stuttgart 1919, Dornach 1923, Ilkley. Erinevad järjekorrad, mis siin välja tulevad,
paistavad olema igaüks põhjendatud, ja asi ei saa olla selles, nagu oleks Rudolf Steineri
ebajärjekindlus selle muundumise põhjus. Palju enam tuleb püüda vastuolusid lahendada
selge kõrgema printsiibi avastamisega. 

Esmalt  paistab  loomulikuna,  et  Stuttgarti  kursus  omakonkreetse  eesmärgi  tõttu,
valmistada ette esimene Waldorfkooli õpetajaskond oma ülesandeks, saab erilise koha.
See  kursus  läheb  ju  ka  väga  üksikasjadesse,  ja  kui  seal  asetatakse  inimõpetus  nii
eksponeerituna  loodusõpetuse  algusesse,  siis  tuleb  seda  ka  näha  sellena,  mille  poole
Rudolf Steiner ideaalina püüdles. Seda kinnitab ka esimene ja suurim Inglismaal peetud
kursus, Ilkley kursus, mis tahab juba varakult lapsele õpetada arusaama kolmeliikmelisest
inimesest,  kui õpetajal on selleks vajalik kunstiline meel, mis aga laseb taimeõpetusel
eelneda inimõpetusele, nii et inimõpetus nihkub iseenesest aega, kus laps enam mõistmist
üles  näitab.  Dornachi  kursus  1923 räägib  inimese  ,,kirjeldamisest”  ja  heidab  selle
kõrvale. Seda peab iseenesest  mõistetavalt ka tunnustama.

Kui  õpetajal  on  piisavalt  kunstilist  meelt,  siis  alustab  ta  inimõpetusega,  jätkab
loomaõpetuse ja taimeõpetusega ning pöördub siis inimõpetuse juurde tagasi, mis jääb
siis 7.-st 10.-a klassini loodusõpetuse objektiks. Kui aga õpetaja ei pea ennast võimeliseks
selle ideaalse järjekorra jaoks,  kuna ta  ei  tunne end kindlana oma õpetuse kunstilises
juhtimises, siis võib ta panna algusesse taimeõpetuse, mis läheb siis üle inimõpetuseks,
mil  on  siis  tegemist  juba  natuke  mõistvamate  lastega,  siis  jätkata  loomaõpetusega  ja
viimaks pöörduda jälle tagasi inimõpetuse juurde.
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Loomulikult  eeldab ka  Ilkley  järjekord,  et  õpetaja näeb vaeva, et  oma õpetust  tõelises
mõttes  kunstiliselt  kujundada  –  mida  aga  ei  saa  vaadata  samatähenduslikult  ,,
viirutamismaaniaga”. Et see, kes peab ,,inimese kirjeldamist” lapsele edasi andma, peab
sellega  ootama  kuni  lapse  12.-aastaseks  saamiseni,  ei  paku  siin  huvi,  kuna  see  on
väljaspool  waldorfkooli  eeldusi.  Kunstiliselt  kujundatud  inimõpetuse  asetamine
hilisemale  ajale,  nagu  peale  taimeõpetust  ja  enne  loomaõpetust,  ei  saa  siin  samuti
vaatluse alla tulla. –

Mida nüüd aga peab vaatama ,,vajaliku kunstilise meelena”, see ilmneb küll alles siis, kui
harjutavalt vaadeldakse ,,Üldist inimõpetust” kunstilisest vaimust läbihingestatud inimese
teosena ning seda ikka ja jälle harjutavalt vaatluse alla võetakse. 

Võib saada  mulje, et kunstilise oskuse kohta, nagu Rudolf Steiner seda kogu kooli jaoks
nõudis,  valitseb veel  üsna suur  ebakindlus,  ja  kahjuks peab kogema,  et  põhjapanevat
kursust,  ,,Üldist  inimõpetust”,  ei  uurita  nii  plaanipäraselt  ja  püsivalt,  kui  oleks  vaja
kunstilise  meele  arendamiseks,  mis  võib  alles  anda  eeldused  õppeplaani  nõudmiste
täitmiseks.

Peale  kõike  eelpool  toodut  näib  mulle  vajalik  loodusloo-õpetuses  algse  Stuttgarti
järjekorra  juurde  ka  tulevikus  jääda,  nagu  see  on  toimunud  hilisemates  juhistes
klassiõpetajatele.

Loodusõpetuse viimast  ala,  mineraaliõpetust,  pole  siin  eriti  mainitud,  kuna tema koht
pole küsitav.

Siin  järgnevad  nüüd  mõned  juhised,  eelkõige  välismaa  kursustest,  kõigepealt  Baseli
kursusest 1920, selle 8.-st loengust, loodusloolise õpetuse üldise käsitsemise kohta:

,,Ma olen tõesti  palju vaeva näinud, et  uurida liigvarase loodusloolise vaatluse
mõju lastele. Liigvarased loodusloolised vaatlused teevad tõepoolest lapsed hiljem
kuivaks, kuivaks kuni sinnamaani,  et  hea jälgija võib seda märgata kalduvuses
muutuda inimese nahal kollaseks, kui loodusloolisi mõisteid on lastele liiga vara
õpetatud.

9.-l eluaastal on ajapunkt, kus me tohime alustada looduslooliste mõistete lastele
õpetamisega,  aga esialgu  veel  elavate  mõistete;  võimalikult  tuleb  veel  vältida,
mineraalse,  surma  õpetamisega  lapsele.  Elav,  elav  väljaspool  inimest  asub  ju
kahel alas, kahes sfääris meie ees, looma-alas ja taime-alas.  Aga kui me nüüd
selle,  milleni  inimesed  on  viinud  loomade  kirjelduses,  loomade  teaduslikus
iseloomustamises, taimede teaduslikus kirjeldamises ja iseloomustamises, kui me
seda populaarsete lühikeste raamatute põhjal laste jaoks läbi töötame, proovime
rääkida  väliselt  populaarselt,  siis  ei  jõua  me  lasteni.  Peaaegu  kõikides  meie
loodusloolistes käsiraamatutes on näha, et nad pole õieti midagi muud, kui natuke
filtreeritud loodusteaduslik õpetatus, ja see on hirmus. Muidugi on ühest küljest
siis püütud üles ehitada loodusteadulikule vaatlusõpetusele…
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On ju olemas metoodilised raamatud. Aga need kannatavad vastuoluliste vigade
all. Seal püütakse võimalikult ainult seda lastega rääkida, mida laps juba ise teab,
ja püütakse – nagu öeldakse – väga vaatlevalt ainult lapse loomusest ammutada.
Seeläbi langetakse triviaalsusesse. Ja mõned metoodilised käsiraamatud, mis seal
eksisteerivad, metoodilised juhatused, need on kaheldava väärtusega, kuna nad on
nii kole triviaalsed. Võib tunda, et kui midagi sellist mõjutaks kooli, siis istutataks
inimestesse  triviaalsuse  kogu  kahjulikkus.  Ja  triviaalsus,  millega  lapsepõlves
tegeldakse, see väljendub hiljem, samuti nagu nii mõnigi muu asi, mida ma olen
juba maininud, inimliku elu tühjaks jätmises, vähemalt elu sellises kujundamises,
mis teeb võimatuks hiljem oma lapsepõlvele rõõmuga tagasi vaadata. See on aga
midagi, mida laps vajab. On hädavajalik, et me oleme kogu elu võimelised tagasi
vaatama oma lapse- ja kooliajale kui millelegi paradiisitaolisele. Mitte seepärast,
et me siis ainult rõõmsat oleksime kogenud…” Basel 1920, 8.loeng

Stuttgarti  kursuses 1920,  nüüdse nimetusega  ,,Meditatiivselt  läbitöötatud inimõpetus”,
1.loengus, iseloomustab Rudolf Steiner loodusõpetuse vaimu waldorfkooli mõttes seose
kaasaja vaimuelu nõudmistega, toetudes eriti Herbert Spencerile:

,,Spencer  arvab,  et  vaatlusõpetusega  tuleb  nii  tegeleda,  et  see  läheks  üle
looduseuurija uurimustesse ja teadusemehe uuringutesse. Mis peaks niisiis koolis
tehtama? Me peaksime selle järgi  koolis lapsi nii õpetama, et kui nad on suureks
kasvanud ja selleks  on võimalus,  saaksid nad seda jätkata,  mida nad meilt  on
koolis  saanud mineraalide,  taimede, loomade jne.  kohta,  et  neist  võiksid saada
päris looduseuurijad või filosoofid. – Muidugi, tänapäeval vaieldakse sellele tihti
vastu, aga praktikas käitutakse just nii, nagu kirjeldatud. Juba seepärast käitutakse
nii, kuna meie õpikud on koostatud sellele vastavalt ja kuna keegi ei mõtle selle
peale,  et  õpikuid  muuta  või  ära  kaotada.  …Nüüd on  aga omapärane,  et  peab
püüdlema  täpselt  vastupidist  sellele,  mida  Spencer  tõelise  pedagoogilise
põhimõttena esitab. Me võime vaevalt suuremat viga rahvakoolis ette kujutada,
kui  et  lapsi  nii  kasvatada,  nagu seda  nõuab  mingi  asja  käsitlemisviis,  näiteks
seoses taimede ja loomadega, mida võiks siis nii jätkata, et lapsest võiks saada
hiljem  botaanik  või  zooloog.  Vastupidi,  kui  õpetuse  võiks  sellele  rajada,  et
taimede ja loomade kohta asju nii esitada, et takistatakse lapsel saada botaanikuks
või zooloogiks, siis oleks palju enam saavutatud kui Spenceri printsiibi  kaudu.
Sest  keegi  ei  peaks  saama  botaanikuks  või  zooloogiks  selle  kaudu,  mida  ta
rahvakoolis õpib. Botaanikuks või zooloogiks peaks inimene saama ainuüksi oma
eriliste võimete tõttu, mis ilmneb lihtsalt selektsioonis, mis peaks elu jooksul õige
pedagoogilise kunsti puhul ilmnema.”

Stuttgarti  nn.  Täienduskursuse  7.loengus  (1921) valgustatakse  loodusõpetust  eriti
kreeklaste mõtlemise ja arusaamade vaatekohast.  Seda aga ei  saa mõnede väljavõetud
lausetega kuidagi taasesitada. Olgu lugejal soovitatud uurida kogu loengut.

Dornachi pedagoogiline jõulukursus 1921/22 toob 10.loengus peale 9.-a eluaasta pöörde
vaatlust  põhjaliku  käsitluse  loodusloolisest  õpetusest,  mida  juba  ülalpool  kasutati
loodusloo õpetuse järjekorra käsitlemisel. Ka seda vaatlust peaks võtma tervikuna.
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Oxfordi  kursus  1922 toob  15.  augusti  loengu  alguses  peale  lühikest  süvenemist
murrangusse 11. ja 12.-a eluaasta vahel ühe märkuse õpetuse kohta mineraalidest:

,,Nüüd jõuab kätte  see  eluiga,  millal  laps  õieti  tohib  alles  seda  vaadelda,  mis
väljas toimub, ilma et sel oleks midagi tegemist inimestega. Seetõttu tuleb alles
11. ja 12.-a eluaasta vahel võimalus õpetada mineraalset, kivilaadset. Kes enne
kivimilaadset, mineraalset lapsele teisiti õpetab, kuivõrd see toetub taimsele, mis
kasvab välja maast,  niisiis  kivimist,  see hävitab täiesti  lapse hingeelu sisemise
liikuvuse. Millel pole suhet inimesega, see on mineraalne. Sellega peame me alles
siis  alustama,  kui  laps  on maailma korralikult  sisse  elanud nii,  et  ta  on vastu
võtnud lähemaloleva, taimse ja loomse oma ettekujutusse ja nimelt oma tundesse
ja loomaõpetuse kaudu oma tahtesse.”  Ilkley 1923, 11.loeng

Samas  Ilkley-kursuses,  16.augusti  loengus,  toob  Rudolf  Steiner  seosesse
loodusetunnetuse ja kunstilise tegevuse ja mõistmise vahel:

,,Seeläbi, et inimene saavutab arusaama kunstist, seisab ta ka inimese enda, oma
kaasinimese kõrval hoopis teisel viisil, kui see kunstiarusaam puuduks. Sest mis
on  oluline  maailma  mõistmisel?  Et  me  oskaksime  õigel  ajal  abstraktsetest
mõistetest loobuda, et võita arusaama maailma jaoks.
Kui tahetakse mõista mineraale, siis  saab seda põhjuse ja tagajärje kaudu. Kui
tõustakse taimedeni, siis on juba võimatu mõista seda kõike loogika, mõistuse,
intellekti abil. Siin peab juba inimeses liikuma plastiline printsiip. Siin lähevad
mõisted, ideed üle piltlikku vormi. Ja kõik, mida me plastilise osavusena lastele
mõista loomariiki, siis ei saa me seda teisiti kui pannes aluse mõistmis-mõistetele
moraalse  kasvatuse  abil.  Alles  siis  hakkavad  meis  liikuma  need  jõud,  mis
suudavad vaadata üles looma nähtamatust ülesehitavate jõudude poole. Kui
vähesed inimesed, ka vähesed füsioloogid teavad tänapäeval, kust tuleb ühe looma
kuju! – Looma kuju tuleb nimelt just nende organite kujunemisest, mis saavad
inimese  puhul  hiljem  kõneorganiteks  ja  lauluorganiteks  See  on  looma
vormimoodustamise,  kujumoodustamise  keskus.  …ja  alles  see  tunnetab
loomavormi, kes teab, kuidas teatud määral see loomavorm ,,musikaalselt” areneb
välja  just  hiljem  inimese  muusikalisteks  organiteks  metamorfoseerunud
liikmetest.  Ja kui me tahame inimesteni  jõuda, siis  vajame me kõikehõlmavat
kunstimõistmist.  Sest  kõik,  mis  on  inimeses,  on  ainult  tema  mitteorgaanilise
koostisosale  vastavalt  mõistusega  haaratav.  Kui  me  õigel  momendil  oskame
ettekujutust  üle  juhtida  kunstiliseks  tegevuseks,  alles  siis  on  meil  võimalus
inimest  mõista.  …Kui  me  oskame  kogu  ülejäänud  loodus-  ja  ajalooõpetuse
hingestada  kunstimõistmisele  viiva  õpetuse  läbi,  siis  toome me kogu õpetusse
inimliku, humaanse printsiibi.”  
Ilkley, 12. loeng

Millele just tsiteeritud lausetes on viidatud kunstilise mõistmise tähtsusest taime, looma
ja inimese mõistmiseks, see saab uue selgituse ja tähenduse 1924 a. Stuttgarti kursuse ,,
Õpetamise metoodika ja kasvatamise elutingimused”,     3. ja 4.-s loengus. Seepärast
tuleb mõlemat loengut soovitada uurida eriti loodusloo õpetajatel. 
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Torquay kursusest 1924  võtame välja veel järgnevad laused loodusõpetuse tähendusest
lapse hingeelule:

,,Seeläbi,  et  arendame  lapses  tunde  –  ja  seda  kõike  peab  just  tundelaadselt
kunstiliselt lapsele õpetama - …taime ja maapinna kokkukuuluvuse jaoks, muutub
ta  tõesti  targaks  ja  nupukaks.  Ta  mõtleb  looduslähedaselt.  Seeläbi,  et  talle
proovime õpetada - olgu see ainult õppetunnis, te näete, kuidas see välja tuleb -,
kuidas  loomaga  on,  elavdub  kõikide  loomade  tahe  inimeses  ja  nimelt
diferentseeritult, vastavas individualiseerituses; kõik omadused, kogu vormitunne,
mis  loomas  väljendub,  elab  inimeses.  Inimese tahet  ergutatakse  seeläbi,  ja  nii
asetatakse  inimene  loomupärasel  viisil  vastavalt  oma  olemusele  maailma."
Torquai 1924, 3.loeng

 
Nende  vaatluste  lõpetuseks  loodusloolise  õpetuse  üldhoiaku  kohta  olgu  veel  see  ära
toodud, mida öeldakse metoodilis-didaktilise kursuse 3.loengus looduse läbielamise kohta
väljaspool klassiruumi. Seal on just enne öeldud, kuidas plastilis-piltlikud kunstid lasevad
inimest muutuda maailma-taeva-korra järelekujundajateks, muusikalis-luulelised kunstid
valmistavad teda ette Maa uuestiloomiseks jupiteri-, veenuse-, vulkaani-arengus, ja siis
öeldakse:

,,Kui  me seostame asju  niiviisi  maailma  suurte  tõsiasjadega,  saame  alles  õige
arusaama õpetuse jaoks. Alles see võib anda talle õige pühitsuse, nii  et õpetus
võib  tõesti  muutuda  üht  laadi  jumalateenistuseks,  nii  et  ta  muutub  selliseks
pühitsus-teenistuseks.  -  Mida  ma  esitan,  on  enam või  vähem ideaal.  Aga  me
võime ju seda, mida me konkreetselt teeme, ideaali reastada. Me ei tohiks näiteks
maha  magada,  kui  me  lastega,  keda  me  õpetame,  ka  mägedesse,  põldudele
läheme,  niisiis  nad  loodusesse  viime.  Aga  selles  ,laste-loodusesse-viimisel'
peaksime eelkõige silmas pidama, et loodusõpetus ise kuulub ainult koolimajja.
…Me peaksime esile tõstma erinevuse, et see on midagi muud, surnud loodust
klassitoas liigendada või väljas loodust tema ilus vaadelda. Need peame asetama
teineteise kõrvale." Met.-did., 3.loeng

 
Ka seda kohta loetagu ise tervikuna.

Nüüd järgnevad õppeplaani-juhised üksikute klasside jaoks, kõigepealt rahvakooli-vanuse
jaoks nn. õppeplaani-loengute ütlused.

Kolmas klass:

,,Olgu  see  meil  nüüd  üsna  selge,  et  me  9.-a  eluaasta  paiku,  niisiis  3.klassis,
alustame vastavas valikus üksikute loomade käsitlemisega ja alati toome seosesse
inimesega, nagu ma proovisin esitada." Õppeplaan, 2.loeng

Mainitud ,,esitamis-proov" on metoodilis-didaktilise kursuse 7.loengus.
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Neljas klass:

,,Seda  me  jätkame  siis  4.klassis,  nii  et  me  3.  ja  4.klassis  loodusteaduslikult
loomamaailma vaatleme seoses inimesega."

Inimeseõpetuse kohta tegi Rudolf Steiner konverentsil 17.juunil 1921 järgmise märkuse,
mis on võib-olla kõige parem selles kohas ära tuua:

,,Seda peab tegema vastavalt vanusele. 4.klassis jäädakse enam välise juurde. -
See  on  peaaegu  igas  klassis  võimalik.  -  Skelett,  see  on  loomulikult  kõige
abstraktsem. Ma ei vaatleks seda omaette - isegi mitte kümnendas - , vaid kogu
inimesega koos. (Kümnes oli tookord just vanim klass) Ma lähtuksin enam kogu
inimesest. Püütakse ettekujutuste hulka, mida inimesest omatakse, vastuvõetavaks
teha. 17.6.21

Viies klass:

,,5.klassis  lisame  veel  tundmatuid  loomavorme,  aga  alustame  sellel  aastal  ka
taimeõpetusega  ja  nimelt  nii,  nagu  me  oma  seminari  didaktilises  osas
kõnelesime." Õppeplaan, 2.loeng  

Kõnelus taimeõpetusest, millele siin viidati, leiab pedagoogilise seminari 9.,10. ja 11.-s
kõneluses.

Kuues klass:

,,Siis jätkatakse 6.klassis taimeõpetusega, minnakse üle mineraalide käsitlemisele.
Aga mineraale käsitleda kindlasti seoses geograafiaga."

Mineraalide käsitlemise kohta sisaldab mõningaid tähtsaid viiteid metoodilis-didaktiline
kursus. 10. loengus öeldakse peale üht viidet 12.-a eluaasta läve kohta:

,,Siis  on  ka  aeg,  kus  me  võime  geomeetria-vorme  kasutades  üle  minna
mineraalriigi juurde. Mineraalriiki käsitleme me pidevas seoses füüsikaga, mida
me ka inimesel juures rakendame, nagu ma ütlesin: kiirte murdumine, läätsalugu
silma jaoks." 

Sõna ,,läätsalugu" võib meenutada, et läätse funktsiooni silmas võib käsitleda alles peale
nimetatud 12.-a eluaasta läve, nagu räägitakse põhjalikult peatükis füüsika kohta.

Sama kursuse 11. loengus on üks teine koht:
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,,Ja kui ma teile ütlesin, et mineraloogia-õpetus algab alles rahvakooli kolmandal
astmel, nii 12.eluaasta paiku, siis võib - aga kirjeldades, vaadeldes - ka mineraali
juba natuke varem geograafiasse põimida."  Met.-did. 11.loeng

Kuidas  see  märkus  on  mõeldud,  selgub,  kui  järgitakse  Rudolf  Steineri  sama  loengu
edasist kulgu ja minnakse Alpide näitel üle kivimitele:

,,Ja nüüd näidatakse lapsele - siin läheb siis mineraloogia õpetus geograafiasse,
näiteks tükki juura-lubjakivi ja öeldakse talle:  ,Vaata neid mäemassiive punase
joone peal (piirid olid tõmmatud Kesk-Alpide äärest), need koosnevad sellisest
lubjakivist.'  Ja  mis  seal vahel on,  selleks näidake talle  tükk graniiti,  gneissi ja
öelge:  ,Mäestik  koosneb  keskel  sellisest  kivimist  ja  see  on  ürgkivim.'  Ja  laps
hakkab tundma tohutut huvi selle Alpi massiivi vastu…."

Loeng läheb siis geograafia-õpetuse teiste küsimuste juurde, tuleb aga enne lõppu veel
kord mineraalide juurde tagasi:

,,Geograafia  võib  olla  tõesti  suur  tee,  kuhu  kõik  suubub  ja  millest  jällegi  nii
mõndagi  välja  tuuakse.  Te  olete  näiteks  lastele  geograafias  näidanud,  kuidas
lubjamäestik  erineb  ürgmäestikust.  Te  näitate  lapsele  ürgmäestiku  koostisosi,
graniiti  või  gneissi.  Te  suunate  nende  tähelepanu sellele,  kuidas  selle  sees  on
erinevad mineraalid, kuidas seal midagi sätendab; siis näitate te talle vilgukivi ja
ütlete, et see, mis sealt sätendab, on vilgukivi. Ja siis näitate talle kvartsi ja püüate
kivimilaadsest  välja  tuua mineraalse.  Just  siin  võite  te  jälle  palju kaasa aidata
arusaamisele  kooslusest,  mis  siis  liigendub  üksikuteks  osadeks.  On  palju
kasulikum,  kui  te  kõigepealt  õpetate  graniiti  ja  gneissi  ja  siis  mineraale,  mis
koosnevad graniidist ja gneissist, kui et kõigepealt lapsele õpetada: see on kvarts,
vilgukivi,  põldpagu  jne.  ja  siis  alles  näidata,  et  graniidis  või  gneisis  on  need
ühendatud.  Just  mineraloogia-õpetuses  võite  te  minna  tervikust  üksikusse,
mäestikust mineraloogiasse. See on juba lapse jaoks kasulik."                    Met.-
did.,11.loeng

Mis  peaks  süstemaatika  järgi  kuuluma  looma-  ja  taimeõpetuse  juurde,  mineraloogia,
soovitab Rudolf Steiner käsitleda maateaduse raames ja saavutab sellega, et mineraalset
nähakse tõepoolest palju suuremas seoses ümbritseva maailmaga ja inimesega. Seepärast
näis olevat õige, mineraalset ka siin looma- ja taimeõpetuse juurde liigendada, nagu see
vastab  loodusõpetuse  süstemaatikale,  aga  õpetuse  läbiviimist  soovitada  maateadusega
seoses.

Seitsmes klass:

,,7. klassis pöördutakse jälle inimese juurde tagasi, püütakse nimelt seda selgeks
teha,  millele  ma  eile  viitasin,  mida  peab  inimesele  seoses  toitumis-  ja
terviseõpetusega õpetama. Ja püütakse sellega, mis on saavutatud füüsikaliste ja
keemiliste mõistete kaudu luua kookuvõtvat arusaama tööoludest, tööstusoludest,
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niisiis  selle  või  teise  tööstusest,  liiklusoludest,  see  kõik  seoses  füüsikalise,
keemilise ja geograafilise õpetusega lähtudes loodusloost." Õppeplaan, 2.loeng

Sel aastal peab niisiis õpetus pöörduma tagasi inimese käsitlemise juurde. Tuleb
meelde see, et Dornachi kursusel 1923 räägiti "suurest hetkest", mida laps peab
kogema, kui "talle kõik kokku võetakse, kuidas kõik see, mis on loomamaailmas
laiali laotatud, on inimeses kontsentreeritud". 

Konkreetse õppe-eesmärgina on antud siin inimeseõpetuse jaoks,  mille juurde peab ju
nüüd tagasi tulema, "toitumis- ja terviseolud". Sellesse saab õpetaja põimida seda, mis
võib lastele vahendada "suurt hetke" kogedes loomailma sünteesi inimeses.

Toitumis- ja terviseõpetuse sisu kohta võib lugeja leida nõuandeid metoodilis-didaktilise
kursuse 14.loengus.

Konverentsil  6.veebruaril  1923 tegi  Rudolf  Steiner  pikemad  mõttearendused
koolihügieeniliste  küsimuste  kohta,  mis  olid  aga  enam  seotud  õpetaja  ja  kooliarsti
hügieeniliste abinõudega, sellega, mida saab vanematele soovitada tervise mõttes ja mida
ei saa õppematerjalina võtta.

Ülalpool antud viidete suhtes 7.klassi õppeplaani kohta ja samuti järgnevate juhiste kohta
8.klassis võib esitada küsimuse, millise õppeaine all tuleks "töö-, tööstus- ja liiklusolusid"
vaadelda, kas loodusloos või maateaduses. - See, mida on tahetud, geograafiat paljude
asjade  kogumisanumaks  teha,  mis  võib  kaasa  aidata  noorele  inimesele  Maa-ruumi
erinevates  suundades  -  lähtudes  fantaasiast  -  kujundlikult,  kujuteldavalt  ja  mõtteliselt
valgustada, seda võib igal juhul siis kõige paremini saavutada, kui kõik need vaatlused
liituvad maateadusega, mis siis 7.klassis peaks lähtuma väljavalitud alade töö-, ettevõtlus-
ja  liiklusolude käsitlemisest.  Ettekujutus  nendest  maadest  saab siis  paljast  maakaardi-
ettekujutusest konkreetsemaks, kui kõik see, mis tuleb vaatluse alla taevaolude, kliima,
geoloogia, bioloogia, elutingimuste, vaimsete kultuuriolude, majanduse, liiklussüsteemi
kohta, voolab erinevatest õppeainetest kokku maateaduslikus vaatluses. Igal juhul peab
alati seda silmas pidama, et kõikide üksikmaade vaatlustel ei läheks kunagi kaduma pilk
Maast kui tervikust.

7.klassist kuni üles 10.klassini on nüüd igas klassis peidetud inimõpetuslik üksikeesmärk.
Nüüd tuleb öelda, et  loengukursustel  inimesest  kui loomariigi  sünteesist räägitu peaks
ometi nõudma, et igas nüüd järgnevas klassis peaks midagi põhieesmärgi, selle sünteesi
tunnetamiseks kaasa aitama. Ja kuna võis aru saada, et Rudolf Steiner lõppeesmärgina
tahab  saavutada  inimolemuse  kolmeliikmelisuse  mõistmist  laste  poolt,  siis  peaksid
üksikute klasside eesmärgid olema just sellele orienteeritud. See on tõesti nii, nagu näitab
loodusõpetuse eesmärkide ülevaade, mis on lisatud selle peatüki lõpus.

Kaheksas klass:

„8.klassis  ehitate  te  inimese  niimoodi,  et  te  esitate  seda,   mis  on  väljastpoolt
temasse  sisse  pandud:  luustikumehhaanika,  musklimehhaanika,  silma  seesmine
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ehitus jne. - Siis jällegi nüüd kokkuvõtlik tootmissuhete esitus seoses füüsika ja
keemia ja geograafiaga. - Kui te nimelt loodusloolise õpetuse niiviisi kujundate,
nagu me  äsja  rääkisime,  siis  saate  seda  tohutult  elavdada,  ja  te  äratate  lapses
loodusloost  lähtudes  huvi  kõige  maise  ja  kõige  inimliku  vastu."  Õppeplaan,
2.loeng

Ka tol kooliaastal soovitatakse õiges loodusõpetuse käsitleda ainult inimõpetust, muidu
öeldut aga liigendada maateaduse juurde, mis siis samast hoiakust peaks pakkuma pilti
Maa-tervikust,  millest  7.klassis  käsitletakse  üksikuid  Maa-alasid,  nagu  juba  seoses
õppeplaani-juhistega öeldi.

Ülaklasside õppe-eesmärgid võtame me jälle konverentsidest:

Üheksas klass:

„Jätkata  inimõpetust,  et  vahendataks  lastele  õiget  antropoloogiat.  See  peaks
tõusma  kontsentrilistes  ringides  klassist  klassi  ja  lisanduma  kogu  ülejäänud
loodusteaduslikule" 22.9.20

Kümnes klass:

„Eelkõige  on  meil  nüüd  vajalik  teatud  mineraalse  vaatlus.  -  Me jõuaks  nüüd
10.klassis  inimese  vaatluseni.  Ja  mineraloogiat  peab  tegema.  Me  peame nüüd
mineraloogia läbi võtma."  17.6.21

Samal päeval öeldakse edasi:

„Peaks teatud määral inimest mõistetavaks tegema. Te peate loomulikult leidma
võimaluse, teha inimest mõistetavaks üksikolevusena, et hiljem saaks üle minna
etnograafia juurde. Inimest üksikolevusena mõistetavaks teha, - siin on väga palju,
mida saab antroposoofiast  lähtudes välja tuua.  Mitte  millestki  leidub nii  palju,
ilma et  peaks olema kutsumust  antroposoofiaga tegeleda. - See on objektiivne-
tegelik:  Füüsiline  inimene  oma  organites  ja  organite  funktsioonidega  seoses
hingelise ja vaimsega." 17.6.21 

Viimane lause füüsilisest inimesest seoses hingelise ja vaimsega väljendab selgelt, mida
Rudolf  Steiner  kõigepealt  oma  raamatus  „Hinge  mõistatusest"  füüsilise  inimese
kolmeliikmelisuseks nimetas  ja mida  ta siis  erinevates loengutsüklites ikka alati  välja
arendas. Kõige põhjalikumalt on see kindlasti ette kantud „Üldises inimõpetuses".

Etnograafiat hiljem seoses õppeplaaniga ei mainita. Seega jääb selle sisseliitmise küsimus
esialgu lahtiseks. - Rahvakooliaja jutustamis- ja lugemisainena nimetatakse teda 8.klassi
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jaoks,  ja  maateaduse  õppeplaanis  võib  ta  sees  olla,  kui  räägitakse  „vaimsetest
kultuurioludest" 7. ja 8. klassis Ka ettepanek, mille Rudolf Steiner metoodilis-didaktilise
kursuse 11.loengus teeb, viia lapsi Jaapani käsitlemise juurde, kord ka niimoodi maalida,
nagu  seda  jaapanlased  teevad,  näitab,  et  talle  oli  tähtis  võtta  ka  etnograafia  õppe-
eesmärkide hulka. - Kui ei õnnestu etnograafiat veel 10.klassis üksikinimese vaatlusele
lisada, mida ka kindlasti ei mõeldud, siis saab ta kindlasti 12. klassis sobiva koha seal
maateaduses ette nähtud ülevaate kokkuvõtteks ja krooniks. 

Üheteistkümnes klass:

„Loodusloos  oleks  tähtis  selles  vanuses  käsitleda rakuõpetust.  Ja  siis,  eks  ole,
mitte just nii põhjalikult, vaid võetakse iseloomulikud taimed madalamatest kuni
üheidulehelisteni, alt ülespoole. Aga ometi juba kaheiduleheliste juures viidata, et
tõmmatakse paralleele õite ja seente vahel. Alati seent (Mycel)  silmas pidada,
eoste moodustumist.  Kui kirjeldatakse varre moodustumist,  peab samuti   seent
(Mycel) silmas pidama. Teleoloogia, organisatsiooni üksikute osade seos (peaks
kindlasti  olema:  organismi)  tuua  mõistliku  määrani:  vahetuspõhjus-suhe,  mitte
puhtalt  kausaalsed suhted. Rakuõpetust nii  käsitleda,  et  neid  kosmoloogiliselt.
käsitletaks." 21.6.22

 Esimeses kahest Stuttgarti loengust 1922 leidub järgnev märkus rakuõpetuse kohta:

„See  on  nii,  et  pedantsele  professorile  on  ju  iseenesest  mõistetav,  et  ta
rakuõpetuse  mikroskoobiga  ette  kannab.  Seda  tehakse  kõrgkoolides,  ja
algkoolides tehakse seda järgi. Sellega tehakse midagi hirmus ebaõiget. Kunagi ei
peaks  õpilastele  selles  vanuses,  millest  me  praegu  räägime,  kandma  ette
rakuõpetust,  seostamata  teda kosmoloogiaga; ka seda,  mis  toimub rakus,  tuleb
vaadata kui väikest kosmost. Loomulikult ei tohi midagi muud esitada, kui seda,
milles   ollakse ise veendunud rakutuuma, erinevate osakeste suhtes,  mis rakus
on." Stuttgart 1922, 1.loeng 

Rakuõpetuse  seosest  kosmoloogiaga on  Rudolf  Steiner  rääkinud oma  loengukursuses:
„Erinevate  loodusteaduslike  alade  suhe  astronoomiaga",  mis  peeti  jaanuaris  1921
Stuttgartis. Selle põhjalik uurimine on soovitav igale ülaastme loodusloo õpetajale.

Kaheteistkümnes klass (1923):

Nagu teistes õppeainetes, on ka siin 1923 aasta ja 1924 aasta juhised erinevad. 25.aprillil
1923 ütles Rudolf Steiner ühe küsimuse peale:

„5.-4.klassis on zooloogia, hiljem, 7.klassis - inimene, siis jälle zooloogia. Poleks
neid  küpsuseksameid  (12.klassis),  oleks  hiilgavalt  võimalik  neile  õpetada  3
nädalat suurepärast zooloogiat, need on 18 ennelõunat, 12 loomaklassi. Kogu luu-
õpetus  on  teada.  …Oluline  on,  et  nad  saaksid  ühtlaadi  ülevaate  loomade
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liigendatusest.  Alustatakse moneeridest,  läbitakse roomajad,  neid  tuleb 12,  kui
selgroogseid (peaks olema: imetajaid) võetakse ühe klassina.

12. juulil 1923 tegi Rudolf Steiner peale geoloogiast rääkimist järgnevad juhised viidatud
loomariigi süstemaatika kohta:

„Sellisel puhul tahaks ma, kui ka reservatsiooniga anda jaotuse, mis võiks olla
juhtmotiiviks.  …Õieti  peaks  kogu  zooloogiat  nii  käsitlema,  et  kolm  gruppi
jaotatakse iga veel neljaks, mis annab 12 jaotust, mis viib loomaklassideni. See
oleks

I. põhigrupp:
   1. Protistid, väga lihtsad infusoorid, protozoa;
   2. Käsnad, korallid, anemoonid; siis
   3. ehhinodermid, juustähtedest meresiilikuteni; siis
   4. Mantelloomad, kus pole enam sellist  korralikku välist kestamoodustumist,
kus        
           kestamoodustumine juba taandub.

II. põhigrupp:
   1. Pehmeloomad;
   2. Ussid, vaglad;
   3. Liigendloomad; 
   4. Kalad.

III.põhigrupp:
   1. Kahepaiksed;
   2. Roomajad;
   3. Linnud;

4. Imetajad."                                                                               12.7.23

Nendele ütlustele järgneb loomatüüpide liigendamine loomaringi, edasi inimkeha kolme
liikme juurde; seal on antud seoseid ka geoloogia ja looma-geograafia kohta. Seda võib
aga lugeja ise järgi vaadata.

Veel kaheteistkümnes klass (1924):

„Zooloogiast  on  juba  räägitud.  Geoloogia  ja  paleontoloogia  puhul  lähtuda
zooloogiast,  ainult  siis  on  tal  seesmist  väärtust.  Zooloogiast  minnakse  üle
paleontoloogiasse  ja  tullakse  ka  nii  maa  kihtide  juurde.  -  Botaanika:
fanerogaamid. Siin minnakse ka üle geoloogiasse ja paleontoloogiasse."30.4.24 

Lause  „Zooloogiast  on  juba  räägitud"  võib  olla  seoses  ainult  sellega,  mida  öeldi
zooloogiast 12.juulil 1923. See on siis 12.klassi ülesanne. Sellest lähtudes peab aga üle
minema  paleontoloogiasse.  Ja  botaanikast,  mille  eesmärgiks  on  fanerogaamid,  niisiis
üheidulehelised veel kord üles võtta, läheb samuti üle paleontoloogiasse. 
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Et geoloogilist on eelnevates klassides alates 5.klassist käsitletud maateaduse raames, on
see soovitav ka 12.klassi jaoks, s.t. peks proovima looduslugu, zooloogiat ja botaanikat
(fanerogaamid) lasta eelneda maateaduse-epohhile ja see seda siis alustada geoloogilis-
paleontoloogilisega ja lõpetada see ülevaatega Maast kui tervikust.

12.klassi loodusõpetuse eesmärki võiks formuleerida nii:

Käsitletakse 12 loomagruppi ja seostatakse need inimesega. Nende areng eelnevates maa-
perioodides viib maa-kihistute ja fossiilide vaatluseni. Samuti käsitletakse taimeriiki ja
jälgitakse  tema  arengut  läbi  maa-kihistute  ja  tehakse  seega  eeltööd  maateaduse
kokkuvõtvaks tööks.

Ülevaade loodusõpetuse õppe-eesmärkidest:

 3. kuni
 4.klass: Inimpilt - loomaõpetus (kaheksajalg, hiir, inimene)

 5. klass:   Loomaõpetus - taimeõpetus ja maa;  

 6. klass:  Taimeõpetus ja maa - (mineraalid maateaduses)

 7. klass:   Inimõpetus: Toitumis- ja terviseolud; 
                 (Tegevuse-, töö- ja liiklustingimused maateaduses)

 8. klass:   „Luu- ja musklimehhaanika", „silma ehitus" ja sarnane;

 9. klass:   „Õige antropoloogia";

10.klass:   „Füüsiline inimene oma organites ja organi-funktsioonides seoses hingelise
                ja vaimsega";

11 klass:   „Rakuõpetus kosmoloogiliselt". Madalamad taimed kaasa arvatud
                 üheidulehelised, vahetuspõhjus-suhe;

12.klass:   Loomaõpetus (paleontoloogia juurde maateaduses); taimeõpetus ja nimelt
                 fanerogaamid ( samuti paleontoloogia juurde maateaduses); etnograafia          
                 (maateaduses)      

Lõpetuseks

Baseli pedagoogilises kursuses 1920 leiduvad järgnevad laused loodusloo õpetuse ja
tema seoste kohta ajaloo-õpetuses:

„Kui saab elava iseloomustusega maad ja taimeriiki, loomsust ja inimsust lapses
seda,  mida  tajutakse  ainult  surnuna,  lihtsalt  ja  elementaarselt  elavdada,…siis
kasvab inimeses midagi, mis toob ta õigesse suhtesse inimkonna ajaloolise eluga
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Maal. Alles siis arenevad tunded, mis siis õigel viisil ajalugu vastu võtavad. Enne
10.,11.eluaastat tegeletakse ajalooga loomulikult ainult jutustavas, biograafilises
vormis.  10.,11.eluaastal  võetakse  ajalugu  loodusloolise  õpetuse  juurde  nii,  et
loodusloolisest  õpetusest  tekkivad  tunded  inimeses  on  kõikjal  teatud  määral
intensiivselt  ühenduses  sellega,  mis  nüüd  ka  ajaloo-õpetuse  mõisteid,  ideid,
tundeid  võivad  elavdada  Alles  12.eluaastal  on  õieti  võimalus  üle  minna  selle
juurde, mis on õieti otsus. (Urteil)  Basel 1920, 8.loeng    

11. Füüsika  ja  keemia

Juhistest füüsika- keemiaõpetuse kohta, millega alustatakse 11., 12 eluaasta pöörde ajal,
toon siin kõigepealt ära Rudolf Steineri sõnad nn. Täienduskursuse 2.loengust, sõnad, mis
näitavad väga mõjuvalt, kui hädavajalik on selles eas kõike mõistuspärast, mida sel ajal
tahetakse õpetada, nii õpetada, et seejuures äratatakse tugevad jõud lapse hinges:

„…põhimõtteliselt on kõik, mida me kõrvaltee kaudu lapse tundele anname, siiski
see, mis tema siseelule jõudu annab, samal ajal kui see, mida me õpetame
paljastes kujutlustes, on surnud, jääb surnuks. Me ei saa ju kujutluste kaudu
midagi muud õpetada kui peegeldusi, me ju töötame, kui me talle ettekujutusi
õpetame, inimese väärtusetu peaga, millel on ainult üks väärtus seoses eelajaga,
kui ta oli vaimses ilmas. – See, mis on veres, millel on siin maa peal tähendus,
seda me kohtame, kui me õpetame lastele kujutlusi täie tundega. See on juba
hädavajalik, et me endas arendame tunde sellise asja jaoks nagu see ruumi
vaenulik, hävitav jõud õhupumba klapi all – ja mida näitlikumalt saab lapsele
jutustada, peale seda kui õhk on välja pumbatud, hirmsast õhutühjast ruumist
õhupumba klapi all, seda enam saavutame me seeläbi. Varasemas keeles
sisaldusid kõik need asjad: horror vacui, selles tunti horrori-laadset, see voolab
välja õhutühjast ruumist. See oli keeles sees. – Aga seda peab taas tundma
õppima. Seda peab tundma õppima, milline sugulus on õhutühja ruumi ja täiesti
kuivetu, ära kuivanud inimese vahel.” Stuttgart 1921, 2.loeng

Järgmised sõnad annavad just sellele õpetusele suure eesmärgi, millel on tegemist elutuga
üldiselt:

„Füüsikas ja keemias peaks jõudma selleni, et seda printsiipi läbi viia, mille järgi
keemia ja füüsika kogu süsteem on üks organism, üks tervik ja mitte agregaat,
nagu praegu arvatakse.” 25.4.23

Need sõnad on pärit konverentsilt, mis tegeles esimest korda 12.klassi õppeplaaniga. Kui
ka sellega on öeldud midagi, mille teostamisest ollakse veel kaugel, siiski kuulub see
asjade juurde, millest õpetaja, kes tahab selle õpetuse jaoks end ette valmistama, peab
teadlik olema. Teed tsiteeritud lause mõistmiseks võib leida mõlemast loodusteaduslikust
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kursusest, Valgusõpetus 1919/20 ja Soojusõpetus 1920. Nende põhjalikku
tundmaõppimist tuleb igale füüsika ja keemia õpetajale tungivalt soovitada.

Füüsikast ja keemiast lähtuv tehnika on üles ehitanud uue maailma, mida võib küll
vaadelda ka looduse osana, kuivõrd temas kehtivad samasugused seadused, mõjuvad
samasugused jõud, mis leiduvad ka meie ümber elutus looduses, mis aga lisandub
vanadele loodusriikidele, mineraal-, taime-, looma- ja inimriigile viienda riigina ja mis
määrab kõige tugevamini inimeste elu ja muutub üha edasi. 

Mida see inimeste jaoks tähendab, selle kohta ütles Rudolf Steiner metoodilis-didaktilise
kursuse 12.loengus järgnevat, mida aga seal on liigendatud põhjalikku mõttearendusse
sotsiaalse elu viimase arengu kohta ja sellest tulenevaid nõudeid kasvatuse kohta –
viimast vaadatagu sealt siiski järgi-:

„Mõelge vaid, kui palju inimesi juba tänapäeval näevad aurumasinat mõõda
kihutamas lokomotiivi näol, ilma et omaks aimu sellest, kuidas toimivad
füüsikalised ja mehhaanilised mõjud, mis panevad aurumasina liikuma. Mõelge,
kuidas me õieti sellise mitteteadmise läbi inimestena oma ümbruse suhtes, mida
me koguni teenime, seisame. Me elame maailmas, mis on inimeste poolt loodud,
mida me kasutame – ja millest me midagi aru ei saa. See tõsiasi, et me millestki,
mis on inimeste poolt valmistatud, mis on põhimõtteliselt inimmõtlemise tulemus,
mitte midagi ei mõista, sellel on kogu inimese hinge- ja vaimumeeleolule suur
tähendus. Inimesed peavad end ainult õieti uimastama, et nad mõjusid, mis sellest
küljest pärinevad, ei taju….ja kui inimesed, kes ei mõista midagi elektrirongi
tööst, alati teatud ebamugavustundega elektrirongi astuvad ja jälle temast välja,
siis võib  juba rõõmus olla. Sest see ebamugavuse tundmine, see on juba esimene
algus paremuse poole sellel alal. Halvim on inimeste tehtud maailma
kaasatundmine, ilma et sellest maailmast hoolitaks. 
Nendele asjadele saame me vastu töötada ainult siis, kui me alustame sellega
juba rahvakooli viimasel astmel, kui me tõesti ei lase last 15.-16.eluaastal
koolist välja, ilma et tal poleks vähemalt elementaarset arusaama tähtsatest
elukorraldustest. Nii et ta saab igatsuse igal võimalusel olla uudishimulik,
teadmishimuline selle suhtes, mis toimub tema ümbruses ja siis sellest
uudishimust  ja teadmishimust lähtudes arendab oma teadmisi.” Met.-did.,
12.loeng. 

Füüsikaliste ja keemiliste tõsiasjade üldise vaatlusviisi kohta tuleb siin ära tuua üks
Rudolf Steineri väljendus Waldorfkooli algusajast ühel konverentsil 25.oktoobril 1919.
Üks õpetaja oli öelnud, et energia jäävuse seadus valmistavat raskusi:

„Miks on siin raskused? Püüdluseks peaks olema, neid asju aegamisi üle juhtima
selle juurde, mida Goethe nimetab ürgfenomeniks, niisiis ainult fenomene
käsitleda. Energia jäävuse seadust ei peaks nii käsitlema kui seni. See on
postulaat, mitte seadus. Ja teiseks on siin hoopis midagi muud: spektrit võib
käsitleda, see on fenomen. Aga energia jäävuse seadust käsitletakse filosoofilise
teesina.” – s. t. peaks nii käsitlema –
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„Midagi muud on käsitleda mehhaanilist soojusekvivalenti; see on fenomen. Miks
mitte jääda rangelt fenomenoloogia piiridesse? Tänapäeval töötatakse selliseid
teese välja, mis on õieti fenomenid. See on halb harjumus, et neid nimetatakse ,
seadusteks’, nagu näiteks langemise seadus. Need on fenomenid, need pole
seadused. Ja võib leida, et kogu füüsika võib niinimetatud seadustest vabana
hoida, neid fenomenideks muuta ja grupeerida sekundaarseteks ja
algfenomenideks. Kui alustatakse langemis-õpetusega, nn. Altwoodi
langemismasina seadusi kirjeldama, siis on need fenomenid, mitte seadused.
25.9.19

Küsimusele, kuidas siis peaks asjale lähenema, vastas Rudolf Steiner tookord:

„Joonistage see siis lihtsalt üles, kui teil langemismasinat pole: esimesel sekundil
kukub nii, teisel nii, kolmandal nii. Siis saate te lihtsalt arvuread, ja nendest teete
te selle, mida nimetatakse seaduseks, mis on aga ainult fenomen.”

ja ühele küsimusele raskusjõu kohta ütles ta siis:

„See oleks ju suurepärane, kui te suudaksite end täiesti võõrutada raskusjõust
rääkimisest. Võib jõuda selleni, et esitatakse ainult fenomene. See oleks ilusaim,
sest raskusjõud on ju ainult fraas.”

ja küsimuse peale, kas see kehtib ka elektrilise jõu kohta:

„Täna võite te ju elektrist rääkida täiesti ilma jõudusid mainimata. Te võita jääda
rangelt fenomenide juurde. Te võita tulla alla ioonide- ja elektronide teooriani,
ilma et räägiks millestki muust kui fenomenidest. Seda oleks pedagoogiliselt
tohutu tähtis teha.”

Õpetajal oli veel kahtlusi ilma jõumõisteta toime tulla, füüsikalise mõõtsüsteemi tõttu:

„Mis on siis jõududel sellega tegemist? Kus teil on arvutused, kus te võite ühe
teisega vahetada, siis võib teil ju see olla.”  - jõud mõõdumõistena? –

ja kui õpetaja tegi ettepaneku, sõna jõud asemel panna teine sõna, ütles Rudolf Steiner:

„Niipea kui õpilasel on selge, et jõud ei pole midagi muud kui massi ja kiirenduse
tulemus, niipea kui ta ei seo sellega metafüüsilist mõistet, käsitab teda niisiis alati
fenomenalistlikult, võib ju jõust rääkida.” 25.9.19

Sellest mõttest võib alles siis täiesti aru saada, kui seda valgustavad Rudolf Steineri
tunnetusteoreetilised tulemused. Seepärast peab siinkohal ära tooma need tema teostest,
mis tulevad selle jaoks esmajoones arvesse:

Goethe maailmavaate tunnetusteooria põhijooned

Sissejuhatus Goethe loodusteaduslikele kirjutistele, eriti selle kolmas köide
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Põhjalik tegelemine nende teostega, aga ka järgnevatega:

Tõde ja teadus

Vabaduse filosoofia

on just tähtis stuudium füüsika ja keemia õpetaja jaoks, eelkõige arvestades seda, et need
teadused on meil kirjandusena, mille maailmavaatluse laad on võimalikult kaugel sellest,
kuidas Rudolf Steiner on selle välja arendanud ja oma kasvatuskunstis kasutab, nii et
õpetajal on eriti vajalik neid kirjanduses olevaid tunnetusi täiesti uuesti vormida ja
hinnata, enne kui ta selle laste ette toob. Selleks annavad just eelnimetatud Rudolf
Steineri teosed põhjapanevat abi.

Üks väga oluline metoodiline juhis füüsika-õpetuse jaoks on antud nn. Täienduskursuse
3.loengus. See kehtib ilmselt iga õpetuse kohta, mis tegeleb eksperimenteerimisega,
niisiis ka keemiaõpetuse ja sarnase kohta, ja tuleb seetõttu hoolimata oma pikkusest
peaaegu lühendamata siin ära tuua:

„Võtke näiteks füüsikaõpetus. Me eksperimenteerime lapsega. Teil tarvitseb vaid
see meelde tuletada, mida ma eile ütlesin, et inimene ju kujutleb üksnes oma
peaga, et rütmiline inimene on see, kes otsustab, ja et jäsemete-ainevahetuse-
inimene on see, kes järeldusi teeb, nimelt et jalgadega järeldatakse. Kui te seda
ette kujutate ja kui te tajumisakti kui sellist ette kujutate, siis ütlete te endale:
tahtepärast, seda, mida tehakse endast lähtuvalt, tajuda, see on väga sügavas
seoses järeldamisega, mitte palja kujutlusega. Kui ma oma keha näen, siis on ta
järeldus. Kujutlus on ainult siis olemas, kui ma pilgu kehale suunan; aga kui ma
nüüd poolteadliku protseduuri läbi viin, kannan ma otsustuslaadselt asju kokku,
mis lasevad tervikut läbi elada, otsustuslaadselt lauses: niisiis on see üks keha.
See aga on juba järelduse tajumine. Kui ma tajun, mõistvalt tajun, loon ma hulga
järeldusi. Siin on kogu inimene nende otsuste sees. Ja see on ka sel puhul nii, kui
ma eksperimenteerin; sest mul on pidevalt tegemist vastuvõtmisega kogu inimese
poolt. Siin lähevad vastuvõtuprotsessi pidevalt järeldused. Otsuseid tavaliselt
koguni ei tajuta, nad on väga seesmuses, nii et me võime öelda: kogu inimene
hõivatakse, seni kuni me eksperimenteerime. 
Nüüd aga ei tee me õieti sellega lastele kasvatuslikul viisil veel midagi väga head,
et me eksperimenteerime. Laps võib-olla küll huvitub eksperimenteerimisest, aga
inimene kui selline on oma normaalses organisatsioonis liiga nõrk, et teda alati
kogu inimesena haarata…Inimene tuleb liiga tugevasti endast välja, kui ma talle
ette eksperimenteerin või tema tähelepanu välismaailmale juhin. Olulisem
õpetuses ja kasvatuses seisneb õieti selles, et tõesti arvestatakse kolmeliikmelise
inimese kolme liikmega, lastakse igal oma õigustesse tulla aga ka oma
vastavatesse vahetusmõjudesse. Siin haaran ma kogu inimest. Seda on esialgu
palju. Nüüd juhin ma laste tähelepanu  ära seadeldistest, mis seal on , millega ma
eksperimenteerisin, ja läbin ma terviku veel kord. Apelleerides vahetult kogetu
meenutamisele läbin ma veel kord kogu terviku. Kui see niimoodi läbi tehakse,
kui seda kohe kokkuvõtlikult korratakse, vaimusilmas veel kord mööda lastakse,
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asjast veel arusaama omamata, siis elavdatakse eriti inimese rütmilist süsteemi.
Peale kogu inimese kaasamist kaasan ma tegevusse tema rütmilise süsteemi ja
tema peasüsteemi; sest loomulikult panen ma tegevusse ka peasüsteemi, kui ma
seda kokkuvõtlikult kordan. Nii võin ma tunni lõpuni teha. Kõigepealt panin
tegevusse kogu inimese, siis eelkõige tema rütmilise süsteemi, ja nüüd lasen ma
tal koju minna. Nüüd ta magab. Magades elab see, mille ma panin kõigepealt
kogu inimeses ja siis rütmilises süsteemis tegevusse, edasi jäsemetes, kui
astraalkeha ja mina on väljas. Me tahame nüüd oma tähelepanu suunata sellele,
mis jääb voodisse, mis laseb edasi kõlada sellel, mida ma lastega olen ette võtnud.
Siis voolab teatud viisil tervik, mis seal on kogu inimeses välja kujunenud, üles
peainimesesse. Sellest moodustuvad peainimeses pildid. Need leiab inimene siis
eest, kui ta järgmisel hommikul üles ärkab.
See on tõepoolest nii: kui lapsed järgmisel hommikul kooli tulevad, siis on neil
nende endi teadmata peas pildid sellest, mis ma eile eksperimenteerisin ja mida
ma siis kordasin, nii et kõik on pildina peas. Lapsed tulevad järgmisel hommikul
fotodega peas sellest, mis ma eile eksperimenteerisin; nii tulevad lapsed.
Nüüd järgmisel hommikul võin ma enam selle mõtiskledes läbida, mida ma
viimasel päeval eksperimenteerisin ja puht jutustades kordasin, kordasin enam
fantaasia jaoks. Ma lähen nüüd vaatlustes edasi. Siis lähen ma piltide
teadvustamise poole. Niisiis, ma annan ühe füüsikatunni: ma eksperimenteerin,
ma kordan laste ees seda, mis on toimunud. Järgmisel päeval, siis võtan ma ette
vaatlused, mis viivad selleni, et laps õpib tundma seaduspärasusi sellest, mis seal
on toimunud. Ma viin lapse enam mõttelise, kujutluslaadse juurde sellest asjast, ja
ma ei sunni lapsi, et nende pildid, need fotod, mis nad kaasa toovad, olemuseta
eksisteeriksid. Mõelge vaid, kui ma saaksin kõigepealt lapsed, fotodega peas,
millest nad midagi ei tea, ja hakkaksin jälle eksperimente tegema, ilma et annaks
toitu vaatluse kaudu, siis väsitan ma kogu inimest. See pingutus läbistab kogu
inimest, ajab need pildid segamini, ja ma toon nende peadesse üht laadi kaose. Ma
pean igal juhul seda kinnitama, mis peab peas olema. Ma pean talle toitu andma. –
Sellisel viisil jõuan ma sellise õpetuse rakendamiseni. Ma korraldan õpetuse nii,
et see siis sobib eluprotsessidesse.”  Stuttgart 1921, 3.loeng

Ühe väga õpetliku vaatluse mehhaanilise ja dünaamilise läbielamisest lapseeas toob
Oxfordi kursus 1922:

„11. ja 12. eluaasta vahel toimub inimeses seesmiselt suur muutus.
Hammastevahetuse ja suguküpsuse vahel on valitsevaks, domineerivaks rütmiline
süsteem, hingamissüsteem. vereringesüsteem. Kui laps jõuab kümnendasse
eluaastasse, siis areneb see, mis valitseb hingamis- ja vereringesüsteemi sees, takt,
rütm, mis seal on: need lähevad musklisüsteemi. Muskleid varustatakse verega, ja
veri vibreerib niimoodi musklitesse, nagu inimene seesmiselt on. Nii et inimene
arendab 9.-a ja 11.-a eluaasta vahel oma musklisüsteemi välja vastavalt oma
seesmisele rütmilisele alusele. Kui jõuab kätte 11., 12. eluaasta, siis püüdleb see,
mis on rütmilises ja musklisüsteemis, luustikusüsteemi, kogu skeletti. Skelett on
11. eluaastani täiesti ühendatud musklisüsteemiga. Ta järgib musklisüsteemi. 11.
ja 12. eluaastal muutub skelett nii, et ta sobitab end välismaailma. Mehhaanika,
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dünaamika, mis on inimesest sõltumatu, läheb skeletti. Me peame skeletti nii
käsitlema, nagu ta oleks objektiivne, nagu ei kuuluks ta üldse inimesele. – Kui te
jälgite all 11-aastaseid lapsi, siis te näete, et kõik liigutused tulevad veel
seesmusest. Kui te jälgite lapsi peale 12.-t eluaastat, siis märkate, et nad kõndides
püüavad alati leida tasakaalu, et nad tunnevad seesmiselt kangitasakaalu,
skeletisüsteemi masinlikkust. See tähendab, et 11. ja 12. eluaasta vahel laieneb
vaimlis-hingeline luustikusüsteemini. Vaimlis-hingeline on enne palju sisemisem.
Alles peale seda saavutab inimene täieliku sobivuse välisilmaga.
- Alles nüüd muutub inimene tõeliseks maailmalapseks. Alles nüüd peab ta
arvestama maailma mehhaanikaga, dünaamikaga. Nüüd alles kogeb ta seesmiselt
seda, mida nimetatakse kausaalsuseks.

Tegelikult ei saa inimene enne 11. eluaastat põhjusest ja tagajärjest aru. Ta kuuleb
sõnu. Me arvame, et inimene saab aru. Ta ei saa, kuna ta valitseb oma
musklisüsteemiga luustikusüsteemi. Hiljem, peale 12.-t eluaastat, valitseb
luustikusüsteem välisesse maailma asetudes musklisüsteemi ja sealt lähtudes ka
vaimu ja hinge. Ja selle tulemuseks on, et inimene saab nüüd seesmise, kogetud
arusaama põhjusest ja tagajärjest, jõust ja sellest, mida tuntakse vertikaalsena ja
mida tuntakse horisontaalsena jne. Vaadake, seepärast on see nii, et kui me
mineraloogiat, füüsikat, keemiat, mehhaanikat õpetame enne 11. eluaastat liiga
intellektuaalsel viisil, siis kahjustame me lapse arengut, sest ta ei saa kogu
inimeses mehhaanilist, dünaamilist veel kogeda. Sama vähe võib ta enne 11.
eluaastat kaasa elada kausaalsetele seostele ajaloos.”

ja peale mõnda lauset ajaloost:

„Kui me õpetame lapsele enne 11. eluaastat kangi põhimõtet, aurumasina
põhimõtet, siis ei saa ta seesmiselt sellest midagi kogeda, kuna dünaamika ja
mehhaanika puudub veel tema kehas. Kui me alustame füüsika, mehhaanika,
dünaamikaga õigel ajal 11., 12.-l eluaastal, siis paneme me mõtlemises midagi
lapse ette, mis läheb tema pähe ja inimese seesmusest tuleb sellele vastu see, mida
laps kogeb oma luustikusüsteemist. Ja siis ühineb see, mida me lapsele ütleme,
sellega, mis püüdleb lapse kehast välja. Nii tekib mitte abstraktne,
intellektualistlik, vaid elav, hingeline mõistmine. See on see, mille poole me
peame püüdma.” Oxford 1922, 6. loeng 

Need Rudolf Steineri juhised füüsika ja keemia kohta tervikuna, leiavad oma lõpu
sõnades, mida ta kõneles selle kohta Torquay kursusel 1924. Sealt võib lugeda peale
mineraloogia vaatlust:

„Ja sama tähtis on, et ka füüsikalised nähtused lähtuvad elust; mitte hakata lihtsalt
füüsikat nii õpetama, nagu seda võib leida tänapäeva õpikutest, vaid alustada
näiteks sellega, et süüdatakse lihtsalt üks tikk ja lastakse lastel vaadata, kuidas
tikk põlema hakkab. Laste tähelepanu peab juhtima kõikidele üksikasjadele,
kuidas leek välja näeb, missugune on leek enam väljaspool, missugune on leek
enam sisemuses; kui leek kustub, et siis jääb järgi must jälg, must   ; siis alles
hakata sellest rääkima, kuidas tuli tiku otsa tekkis. Tuli tekkis tiku otsa seeläbi, et
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tekitati soojus jne. Kõikjal asju eluga siduda. – Niisiis mitte kangiga alustada ja
ütelda: kang seisneb selles, et tal on toetuspunkt, ühel õlal mõjub jõud, teisel õlal
mõjub jõud, nagu seda füüsikaraamatutes võib väga sageli leida. -. Seda ei peaks
nii tegema, vaid lähtuma peaks kaalumisest. Lapsed peaks mõttes viima mõnesse
ärisse, kus kaalutakse ja alles siis minema üle tasakaalu juurde. Niisiis kõikjal
tuleb elust endast füüsika välja tuua. Ja nii ka keemiliste nähtustega. See on
oluline, et elust lähtudes vaadeldakse üksikuid füüsikalisi, mineraalseid nähtusi.
Kui toimitakse teisiti, kui lähtutakse abstraktsioonist, siis toimub lapsega midagi
omapärast: siis väsib laps väga kergesti. Laps ei väsi siis, kui lähtutakse elust, laps
väsib, kui lähtutakse abstraktsioonist.” Torquay 1924, 7.loeng

Siis järgneb arutlus lapse väsimise kohta õppetunnis ja ka vahetunnis,  mida lugeja võib
vastavast kohast ise lugeda, ja siis öeldakse midagi fantaasia tähenduse kohta õpetuses
viimastel rahvakooliaastatel, mis olgu siinkohal viimane tsitaat..

„Peab jõudma selleni, et rahvakoolis koormata ainult rütmilist süsteemi. Ja see
rütmiline süsteem, mis kunagi ei väsi, mis kunagi pole ülekoormatud, kui  temaga
vastaval viisil tegeletakse, ta ei vaja intellektuaalset, vaid piltlikku, mis tuleb
fantaasiast. seega peate te koolis tingimata laskma valitseda fantaasial, ka
viimastel aastatel 112/3 kuni 13; ka siis tuleb veel surnut fantaasiaga elustada,
eluga siduda. Selleks peab just fantaasiat olema. See on hädavajalik.” Torquay
1924, 8.loeng

Füüsika ja keemia - koos mineraloogiaga - asuvad samal elutute sündmuste alal. Nende
piiritlemist üksteisest võib vaadelda ajaloolise tõsiasjana. Seisukohast, mis tuleneb elutu
liigendamisest „elementideks” ja „eetriliikideks”  valguskursuses 1919/20 ja
soojuskursuses 1920, paistab see piiritlemine täiesti suvaline, ja selle ületamine on ka
õpetuses üheks eesmärgiks. Rudolf Steiner väljendas seda selgelt seoses 12.klassi
õppeplaaniga. Tema sõnad selle kohta on peatüki alguses. -  Kui tahetakse seda eesmärki
saavutada, siis peab see füüsika ja keemiaõpetaja ees olema juba siis, kui ta 6 või
7.klassis oma õpetusega alustab. Seepärast tõin ma need tsitaadid enne füüsika ja keemia
eraldi käsitlemist, mis pidid näitama, mis neil õppeainetel ühine on. 

Esialgu paistab, et veel pole aeg tekkinud tava, füüsikat ja keemiat eraldi käsitleda,
muuta. Rudolf Steiner toob nad oma õppeplaani erineval ajal, füüsika 6.-s ja keemia
7.klassis. Ta näitas, miks 6.klassi füüsikas võib käsitleda väliseid protsesse, näiteks
valgust, aga mitte nägemisprotsessi, kus peab jälgima valguse teed inimese organismi.
Aga, niipalju kui mulle teada on, pole ta öelnud, miks peab keemia tulema alles 7.klassis.
Aga ta on füüsika õppeplaanis alustanud kõikide üksikaladega juba 6.klassis, kuid
mehhaanika ilmub alles 7.klassis, nii nagu ta on lasknud ajalooõpetusel nende mõlema
klassi vahel muutuda kirjeldavast põhjendava ajalookäsitlemisele. 
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Füüsika

6.klass                       4 nädalat
7. - 8.klass                 3 nädalat   põhitunnis
9. - 12.klass               4 nädalat

Metoodilis-didaktilise kursuse 8. loengus  ütleb Rudolf Steiner, peale 12.eluaasta
arenguläve käsitlemist:

„Te võite inimsilma ehitusest lapsega rääkida nii selgelt kui võimalik, aga laps ei
saa enne seda ajapunkti inimsilma ehitusest õigel viisil aru. Sest mida see õieti
tähendab - õpetada lapsele inimsilma ehitust? See tähendab suunata lapse
tähelepanu sellele, kuidas valguskiired tulevad silma poole, kuidas neid
valguskiiri lääts vastu võtab, kuidas lääts neid murrab, kuidas nad siis läbi
klaaskeha lähevad, kuidas nad pildina silma tagaseinal mõjuvad, jne. Seda kõike
peate te nii kirjeldama, nagu füüsikalist protsessi. Te kirjeldate füüsikalist
protsessi, mis toimub inimeses endas, nimelt inimese meeleorganis. Kui te tahate
seda kirjeldada, siis peate te juba enne selgitama mõisteid, mis võimaldavad silma
kirjeldust sellises mõttes vastu võtta. See tähendab, et te peate juba enne last
õpetama, mis on valguskiirte murdumine. Seda võib lapsele väga lihtsalt
selgitada, nõnda, et näidatakse talle läätse, öeldakse talle, mis on tulipunkt ja
näidatakse, kuidas valguskiired murduvad. Siis aga kirjeldatakse ainult väljaspool
inimest toimuvaid füüsikalisi tõsiasju. Seda võib teha ajal peale 9.eluaastat ja
enne 12.eluaastat. Seda füüsikalist kirjeldust inimese enda organite  puhul tohib
kasutada alles peale 12.eluaastat, kui laps hakkab õigel viisil hindama, kuidas
välisilm mõjub inimeses endas, kuidas välisilma tegevus jätkub inimese sees.
Seda ei saa ta enne 12.eluaastat veel mõista. Füüsikalisi protsesse võib ta mõista,
aga mitte seda, kuidas füüsikalised protsessid inimese sees toimivad.” Met.-did.,
8.loeng.

Seega on füüsika õpetuse algusaeg täpselt määratud. Olgu eriti viidatud nimetatud
loengule. Ta sisaldab just füüsika algõpetuse jaoks väga palju väärtuslikke juhiseid. 

Nüüd järgnevad õppeplaani juhised rahvakooli klasside jaoks. 

Kuues klass:
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„Füüsika õpetusega alustame me 6.klassis nimelt nii, et me seome seda sellega,
mida on lapsed saanud muusikaõpetusest. Me alustame füüsika õpetusega nii, et
me  tuletame muusikalisest akustika. Niisiis te seote akustika muusikalise
tooniõpetusega, lähete siis üle inimese kõrisõlme füüsikalis-füsioloogilise ehituse
juurde. Inimsilma ei saa te veel käsitleda, aga kõrisõlmest võite te rääkida. Siis
võtate te läbi tähtsamad asjad, lähete optika ja soojusõpetuse juurde. Ka elektri ja
magnetismi põhimõisted toote te kuuendasse klassi.”  Õppeplaan, 2.loeng.

Seitsmes klass:

„Seitsmendas klassis avardate te akustikat, soojusõpetust, optikat, elektriõpetust ja
magnetismi. Ja alles siis lähete te tähtsamate mehaaniliste põhimõistete juurde.
Niisiis kang, tali, plokk, kaldpind, valts, kruvi jne.”

Kaheksas klass:

„Kaheksandas klassis te laiendate korrates seda, millega tegelesite kuuendas
klassis ja lähete üle hüdraulika juurde. Niisiis õpetuse juurde jõust, mis toimib vee
läbi. Niisiis te võtate ette kõik selle, mis kuulub mõistete juurde nagu vee
külgsurve, tõusujõud: kõik, mis kuulub Archimedese printsiibi juurde, niisiis
hüdraulikasse. - Oleks väga hea, kui saaks siin kolm aastat pedagoogikast
loenguid pidada ja kõike üksikasjalikult, mida te oma tundest peate kujundama,
kord ka musternäidetega käsitleda. Aga seda ei saa teha; me peame piirduma
sellega, mis me siin oleme rääkinud. -  Siis lõpetate te füüsika aeromehaanikaga,
niisiis õhumehaanika, kusjuures tuleb jutuks kõik, mis on seoses kliimaga,
baromeetri- ja ilmastikuõpetusega.”  Õppeplaan, 2.loeng.

Paistab silma, et siin nõutakse lühikese aja jooksul, nelja või koguni kolme nädala
jooksul, niisiis parimal juhul 48-56 tunniga läbi võtta kogu füüsika, peale
mehaanika ja füüsikaliste protsesside meeleorganites. Seepärast on ka alati
proovitud käsitada 6.klassis ainult ühte või teist füüsika osa ja 7. ja 8.klassis
käsitada teisi. Ei saa aga kahelda, et Rudolf Steiner tahtis just  selliselt teha, kuna
ta tuleb ju kaks korda selgelt tagasi 6.klassis käsitletava juurde. - Eesmärk on
ilmselt see, et anda juba 6.klassis tervikpilt sellest, mida inimene võib läbi elada
vaadeldes elutut maailma - kuna laps vaatab seal, peale 11., 12.aasta pööret enam
välja ja omandab oma kogemusele seda maailma. Ta avaneb sellel ajal täiesti
sellele kogemusele, kui seda talle esitatakse. -  7.klass on hoopis teises olukorras,
kuna seal on viidatud pööre üldiselt juba toimunud.  Noored inimesed on enda
jaoks hingelise ülemineku välisilma läbinud ja nende enese organism on
muutunud neile objektiks. Nad võivad ka selle väliste protsesside ringi tõmmata ja
nüüd on iseenesest mõistetav tulemus see, et vaadeldakse ka füüsikalist maailma
sellest uuest vaatekohast. See pole igav kordamine, sest ainet on ju piisavalt ja kui
isegi käsitletakse koguni samu protsesse, muudaks uus vaatepunkt juba kõike
iseenesest. Mehaanikaga peab alustama alles 7.klassis. Selle kohta rääkis Rudolf
Steiner Oxfordi kursusel, mis on toodud üldises peatükis füüsikast ja keemiast. -
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8.klass tõstab füüsikaliste fenomenide käsitlemise veel ühe astme võrra
kõrgemale. Siin on tegemist, nagu üldse ka teistes ainetes sel ajal,
üksikprotsesside asetamisega suurematesse seostesse. -

Pööret, mis  peab toimuma 9.klassi alguses, võib füüsikaõpetuse jaoks hästi mõista, kui
lähtutakse sõnadest, mida Rudolf Steiner ütles Berni õpetajate kursusel kevadel 1924:

„Inimest peab võimalikult nii kasvatama, et intellektuaalne, mis ärkab
suguküpsusega, võib leida toitu oma enese inimolemusest. Kui inimene on varem
matkimise läbi, autoriteedi abil võtnud vastu seesmist rikkust piltlikkuses, siis
teeb see suguküpsuse saabudes läbi intellektuaalse muunduse.  Ta püüab nüüd
alati seda mõtelda, mida ta enne tahtis ja tundis. Ja et see intellektualistlik
mõtlemine ei algaks liiga vara, selle eest peab õpetus ja kasvatus põhjalikult
hoolitsema. Sest inimene ei jõua vabaduse elamuseni, kui seda tahetakse talle
pähe tuupida,  vaid ainult seeläbi, et see temas endas ärkab. - Aga see ei tohi
ärgata hingelises vaesuses Kui inimene pole enne midagi vastu võtnud matkimise
ja järeleaimamise läbi, ja kui siis inimene suguküpses eas tahab mõtlemist
arendada, siis on selle tulemuseks, et kui ta enne pole midagi vastu võtnud
matkimises ja pildis, siis ka midagi ei leia, mille abil end arendada ja haarab
mõtlemisega teatud viisil tühjusesse. See muudab ta pidetuks ja viib selleni, et
selles eas, kus ta peaks juba teatud määral seisma kindlalt, laseb end kõiksugu
tempudest kaasa tõmmata, seda või teist järgi teha, mis talle just meeldib
(enamasti on see teistele, kes lähtuvad elu kasulikkusest, ei meeldi) seda matkida,
kuna ta lapsena ei ole saanud õiges matkimises elada. Nii näeme me paljusid peale
suguküpsust teistele järgi jooksmas ja seega seesmist vabaduse elamust
tuimastades.”  Bern, 1924. 

Nüüd järgnevad õppeplaani-juhised ülaastme - 9.-12.klassi  jaoks.

Üheksas klass:

“Füüsikas peaksite te proovima tegeleda kahe asjaga, esiteks akustika ja elekter,
sinna juurde kuuluv magnetism, et õpilased saaksid täpselt aru telefonist; teiseks
soojusõpetus ja mehhaaniline, mis on vajalik, et õpilased saaksid täiesti aru
lokomotiivist. “  22.9.20.

Siin oli Rudolf Steineril ilmselt see tähtis, et tehtaks midagi tähtsat, et  luua lastel piisav
arusaam selliste tehniliste asjade ehitusest ja mõjust, mida tänapäeval igaüks kasutab,
ilma et tema toimimisest aru saada. Seepärast on ka kindlasti tema mõttes, kui järgi
mõeldakse, milliseid asju võiks tänapäeval panna lokomotiivi ja telefoni kõrvale või
koguni peaks käsitlema nende asemel. Stuttgardi Waldorfkoolis käsitleti  juba peagi peale
lokomotiivi ka põlemismootoreid. - Elektromagneetilistel lainetel põhinevad  masinad
jäetakse siiski 11.klassi. 

Elektriõpetuse üldise käsitluse kohta on aga veel üks ütlus, mis toimus peale ühte Rudolf
Steineri tunnikülastust:
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veel üheksas klass:

„Elektri puhul peab muidugi silmas pidama seda, et asetatakse  ratsionaalsel viisil
esiplaanile nähtused ise, võimalikult vähe teoreetilisi spekulatsioone. See on
midagi, millest võib-olla siiski ei jää eriti meelde; puht didaktilisest seisukohast
ei tohiks see eriti pähe jääda. - Ma arvan, et selle asja puhul peab vaatama
ideaalina seda, et  võimalikult eksperimendi abil arendada vajalikke mõisteid ja
esialgu võimalikult vähe tahvlile joonistada, vaid kogu asja eksperimendi abil
arendada. Siis võib ka proovida Sokratese meetodit, mida te kasutate. Kui
käsitletakse asja väga teoreetiliselt, siis ei aita Sokratese meetod midagi. Kust
peaksid lapsed midagi teadma? Neilt ei saa eriti küsida. Et teil on juba võimalus
eksperimenteerimiseks, seda ma nägin, siis kasutaksin ma
eksperimenteerimisvõimaluse ära. Siis säästetakse palju aega. Kui te tahate elektri
niimoodi läbi võtta, siis see  teil õnnestub.” 15.11.20

Noore inimese ülemineku kohta 9.klassist 10.klassi rääkis Rudolf Steiner kahe Stuttgardi
pedagoogilise loengu 1922 esimeses loengus, mille ma siin ära toon, kuna see võtab
kokku, mida on selle loengu jooksul öeldud noore inimese kohta peale suguküpsust:

„Vaadake, kõik need asjad peavad õpetaja teadvust läbistama üleminekul
üheksandast klassist kümnendasse, sest just täielik kursi muutmine - see on see,
mis kuulub sellisel puhul pedagoogika juurde. Kui teile tulevad lapsed 6.-
7.eluaastal, siis on pööre juba selles, et lapsed tulevad kooli ja teil pole vaja neid
panna teise eluolukorda. Kui te aga lapsed viite 9.klassist 10.klassi, siis peate nad
panema teise eluolukorda, siis peab laps märkama: tuhat ja tuline, mis on
õpetajaga juhtunud? Seni  pidasime me teda eriliseks hiilguseks, inimeseks, kel
oli palju öelda; aga nüüd hakkab ta rääkima enam kui inimene; kogu maailm
hakkab temast rääkima. - Ja kui tuntakse endas intensiivseimat huvi üksikute
maailmaküsimuste vastu ja kui ollakse õnnelikus olukorras, et seda huvi saab
teiste noorte inimestega jagada, siis võib inimesest rääkida maailm. See on tõesti
nii nagu räägiksid temast vaimud ja  millestki sellisest peab tulema vaimustus.
Õpetaja peab lastele tooma vaimustuse 14.,15.eluaasta ja 20., 21.eluaasta vahel,
mis läheb eelkõige fantaasiasse.”  Stuttgart, 1922.

Siis räägitakse edasi fantaasia tähendusest just selles elueas. Seda aga loetagu ise sealt
edasi. 

Kümnes klass:

- peale ühte õpetaja märkust õpetuse kohta 9.klassis, kus käsitleti kõige vähem
mehaanikat -:

„Mehaanikaks on just nüüd õige aeg. Peaks alustama mehaaniliste võrranditega.
Seda võiks kõige paremini teha peale matemaatilist käsitlust. On vaja ainult nii
kaugele jõuda, et lapsed saaksid lihtsatest masinatest põhjalikult aru.”  17.6.21.
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Esimesel konverentsil peale suvevaheaega 1921, senise kooliaasta kokkuvõtete tegemisel,
peale seda kui füüsika õpetaja oli teatanud, et mehaanikat olla suhteliselt vähe läbi
võetud, täiendas Rudolf Steiner 10.klassi ülesannet:

veel kümnes klass:

„Siis võtke see veel kord läbi. Mehaanika kuni viskeni, lihtsad masinad,
trigonomeetriaga. Viset on parem käsitleda võrranditega. Mõistavad lapsed ühe
parabooli võrrandit? Kui seda käsitleda konkreetsel juhul, siis pole vaja sellesse
süveneda. Kogu viske käsitluses on olulisim, pedagoogiliselt vaadatuna, et lapsed
saaksid aru parabooli võrrandist ja parabooli seaduspärasusest. See reaalsuse
ühendamine matemaatilise võrrandiga, see on just see, mida peab saavutama.
“Filosoofia algab imestamisest.”, see on osalt vale. Õpetamisel peab  imestamine
tulema ühe peatüki lõpus; filosofeerimisel alguses. Lapsed peab viima
imestamiseni. Neile peab tegema mõistetavaks, et see on midagi, mille suurusest
isegi Novalis langeks põlvili.”  11.9.21.

Stuttgardi Waldorfkoolis  lisati veel juurde lendamise füüsika.

Üheteistkümnes klass

„Füüsikas - see on midagi, mida ma olen väga põhjalikult järgi proovinud - on just
selles vanuses väga hea, kui jõutakse füüsika uute saavutusteni - traadita telegraaf,
Röntgen-tõsiasjad ja koguni juba midagi sellist nagu α-, β-, γ-kiired. See on
midagi, mida võib tõepoolest nii kasutada, et see äratab lastes edasist huvi.”
21.6.22 

Üleminekul 12.klassi olgu veelkord toodud tsitaat, mis oli juba selle peatüki alguses,
nüüd aga laiendatult mõnede alles siin oluliseks muutuvate sõnadega:

„Füüsikas ja keemias peaks jõudma selleni, viia läbi selline printsiip, kus kogu
keemia ja füüsika süsteem on üks organism, üks tervik ja mitte agregaat, nagu
praegu arvatakse. Meil on 12.klassiga üht laadi lõpetatus; me peame kõikjal
lõpuni jõudma, - vastama näiteks sellistele küsimustele: miks on viis reeglipärast
keha. Seda peame me tegema kristallograafias ja mineraloogias.”  25.4.23 

Need sõnad on öeldud aastal 1923, kus 12.klass pidi ette valmistatama küpsuseksamiteks.
Nad on, nagu kõik sellel aastal öeldu, raskendatud sõnadega “kui võiks” ja näitavad, mille
poole peaks püüdlema, kui poleks sunnitud tegema teisiti. Konkreetseid ütlusi füüsika
kohta tookord pole. 

Kaheteistkümnes klass:

„Meil on niisiis alates 9.klassist alates: 9.klass: telefon ja aurumasin,
soojusõpetus, akustika; 10.klass: mehaanika kui selline; 11.klass: moodne
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elektriõpetus. - Nüüd peaks 12.klassis tulema õieti optika. - Pildid kiirte asemel.
Me peame tegelema kvalitatiivsega. Valgusväljad ja valgusruumid. Mitte
kõneleda murdumisest, vaid valgusvälja kokkusurumisest. Need väljendid, nagu
“kiired” peame me ära jätma. Kui me kõneleme, mis on lääts, ei peaks me
joonistama läätse läbilõiget ja siis fantastilist kiirte läbilõiget, vaid me peaksime
jääma selle juurde, et käsitleme läätse kui “pilti kokkutõmbavat”, tihendavat, või
hargnevat. Niisiis ainult tõesti jääda selle juurde, mis on vahetult näha. Niisiis
“kiired” täiesti ületada. Seda peab tegema optikas. Teiste asjade puhul on muud
asjad. Eelkõige peame me minema kvalitatiivse juurde. Ma ei mõtle värviõpetust,
vaid lihtsalt tõsiasju, mitte väljamõeldud pilt, vaid tõsiasi. 

Optika kõige laiemalt, sinna hulka kuuluks:

1. Valgus kui selline, kõigepealt valgus kui selline! Levimine. Levimisega
kahanev intensiivsus, fotomeetria - siis
2. valgus ja mateeria, mida nimetatakse tavaliselt murdumiseks, pildi suurenemine
ja vähenemine, nihked. - siis
3. värvide teke. - 
4. polarisatsiooninähtused jne. -
5. topeltmurdumise olemus, nagu seda nimetatakse, inkoherentsuse nähtused
valguse levimisel. -

“Levimise” esimesse peatükki kuuluvad peeglid. Optika on väga tähtis, kuna
vaimuelus on üksikud osad väga tihedas seoses. Näete, eks ole, miks on väga vähe
arusaamist spirituaalse jaoks?  See võiks olemas olla, aga seda ei ole. Spirituaalse
jaoks on nii vähe arusaamist, kuna pole olemas õiget tunnetusteooriat, vaid ainult
abstraktsed mõtisklused. Miks pole tõelist tunnetusteooriat? Seepärast, et sellest
ajast, kui Berkeley oma raamatu nägemise kohta kirjutas, pole keegi enam õieti
nägemist tunnetusega kokku viinud. Kui te otsite seoseid niimoodi, ei saa te
peegli nähtusi enam nii selgitada, et te ütlete: siin on peegel, siia langeb valguskiir
vertikaalselt peale, vaid teil on siin silm ja teil tuleb selgitada, kui silm näeb otse,
miks ei teki midagi enamat, kui ta otse näeb. Te peate jõudma selleni, et peegel
põhimõtteliselt “tõmbab” silma jaoks pildi asjast. Te saate subjektiivsed
tõmbejõud. Te peate lähtuma nägemisest. Kogu optika ilmneb teile teistmoodi.
Kui te vaatate otse, näete te segamatult. Kui te vaatate läbi peegli, siis ei näe te
segamatult, vaid te näete õieti ühekülgselt asja suunas. Silmapilgul, kui teil on
peegel, toimub kohe polariseerumine. Nägemisel peegli kaudu kaob üks ruumi
dimensioon. - Selleks on teil pidepunktid minu peetud optilistes loengutes.”
29.9.24

“Optilised kursused” on niinimetatud optikakursus  jõuludel 1919, valguskursus.

KEEMIA
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7.  - 9. klass       3 nädalat
     10. klass       2 nädalat      põhitunnis
11.-12. klass      3 nädalat

Keemia kui tunnetusobjekt on noorele inimesele kahtlemata sügavamal kui füüsika, kuna
see haarab tugevamalt kehalisse olemisse. Keemilised protsessid, mida me jälgime meie
laboratooriumides, ei peatu inimese kehalise olemise ees. Nad lahustavad selle olemise
kui neid selleks ei takistata. Me ei saa keemiat mõistma õppida, kui me ei õpi hindama
keemilise peatumatust naha piiril, ja kui me ei vaata seda, et organismi toodud keemiline
on  organismi jõudude vastumõju all, mis seda nii muudavad, et ta võib liituda, juhul kui
ta ise liiga tugevalt ei mõju. - Keemiliste jõudude mõju võib ka nii tunda  nagu kaoks maa
jalge alt, kuna see tahke,  millel me oleme harjunud seisma, lahustub vedelaks. Seega
kuulub õpilaste puhul keemiaõpetuse eeltingimuste hulka objektiivsuse kõrgem tase kui
füüsika alguses, kuna viimases on palju enam tegemist surnuga, kusjuures keemiline
mõjub vahetult elavasse. - Sellest lähtuvalt võib selgeks saada, miks Rudolf Steiner laseb
keemiaõpetusega aasta hiljem alustada kui füüsikaõpetusega. 

Esimesena oli dr. Eugen Kolisko Stuttgardi Waldorfkooli õpetajana ja selle esimese kooli
arstina Rudolf Steineri juhiste ja nõuannete abil sihikindla keemiaõpetuse rajaja. Rudolf
Steiner pühendas tema püüdlustele järgnevad sõnad:

„Kui te mõtlete Kolisko keemia peale, siis on see tänase keemiku jaoks
kujutletamatu. Ettekujutusvõimet selleks võite te õpetada 18.-19.eluaastani, kuni
kuutsükli lõpuni. Peale 18.-19.eluaastat ilmub seesama kuu konstellatsioon, see
on ajaruum, milleni peab jõudma, et teatud mõisteid vastu võtta. Kolisko keemiat
ei saa mõista tavalise haridusega keemik. Tal puuduvad selle jaoks mõisted. Seda
tahaks saavutada õppesihina, et see meie õpilaste jaoks oleks võimalik.  Seda me
ei saa aga teostada, kui me oleme sunnitud samuti töötama kaasa ajude
ruineerimisel nii nagu tänapäeval koolisüsteem töötab ajude ruineerimise kallal.”
25.4.23

Selle juurde võiks lugeda ka peatükki küpsuseksamitest.

Eugen Kolisko töö keemiaõpetuse kallal on kajastatud kahjuks mitte edasiarendatud
kirjutises “Algõpetusest keemias”. Raamatukese pärast toimus 30.-ndatel aastatel äge
mõttevahetus. Teda peaks võtma esimese väga julge proovina keemiat täiesti uuest
vaatekohast ülesehitada ja teostada nõudmisi, mida Rudolf Steiner keemiaõpetusele
esitas. 

Õppeplaani juhistes 11.klassi kohta 21.06.1922 leidub lause:

„Traditsioonilisi asju, erinevust orgaanilise ja anorgaanilise keemia vahel peame me
vähem silmas”. 21.6.22.

See lause, kuigi ta on öeldud 11.klassi keemiaõpetuse puhul, on kogu keemiaõpetusele
oluline. See tendents elab enam või vähem selgelt kõikides klassides. Seepärast oli ta siin
kohe mainitud. 
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Nüüd järgnevad õppeplaani juhised üksikute klasside jaoks:

Seitsmes klass:

-  peale füüsikaõpetuse käsitlust:

„Siis lähtute te sellisest protsessist, nagu põlemine ja proovite sellisest igapäevasest
protsessist nagu põlemine luua ülemineku lihtsate keemiliste ettekujutuste juurde.”
Õppeplaan, 2.loeng.

Kaheksas klass:

„Ja siis arendate te lihtsaid keemilisi mõisteid edasi nii, et laps õpib ka mõistma, kuidas
tööstuslikud protsessid on seotud keemilisega. Te proovite seoses keemiliste mõistetega
arendada seda, mida saab rääkida seoses ainetega, millest koosneb orgaaniline keha:
tärklis, suhkur, valk, rasv.” Õppeplaan, 2.loeng.

Rudolf Steiner annab keemia õpetajale siin raske ülesande. Kvalitatiivse juurde jäädes
anda ometi adekvaatseid ettekujutusi nende orgaaniliste kehade  puhul toimuvatest
keemilistest protsessidest ja vahendada neid lastele.

Üheksas klass:

„Seda, mida me oleme määranud kaheksanda klassi jaoks, orgaanilise keemia esimesed
elemendid, 
(kusjuures sõna “orgaaniline” on ainult lühendina kasutatud)
mis on alkohol, mis on eeter, seda tuleks nüüd 9.klassis jätkata.”  22.9.20.

Tuleb eeldada, et 8.klassi eesmärk  tuleneb mõttest, et peale seda klassi lahkuvad koolist
mitmed õpilased ja neile tuleb kaasa anda võimalikult palju terveid ettekujutusi. Siis
võiks see olla, et just “orgaanilist “ 8.klassi õppeplaanis võiks käsitleda parem alles
9.klassis, kui ei pea arvestama peale 8.klassi lahkuvaid õpilasi. 

Märkimisväärne on, et viimati käsitletud klasside juhistes pole üldse juttu keemia kolmest
põhiainest - happest, soolast ja alusest. Nendes klassides peab käsitlema ilmselt vahetult
olemasolevaid aineid, mitte alles keemiliste protsesside läbi saadavaid, mis pole õieti
midagi muud kui kunstlikult  peatatud keemilised protsessid. See kehtib esmajoones
hapete ja aluste puhul, vähem soolade puhul. 

Kümnes klass:

- peale seda kui õpetaja oli teatanud, et möödunud aastal oli läbi võetud erinevus happe ja
aluse vahel:
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„Kas lastel on selge ettekujutus soola, happe, aluse kogu tähendusest? Neid asju peame
me kõigepealt tegema… Väga palju võiks teha,  kui lihtsalt nüüd sellel aastal jälgiks
korralikult: aluseline, happeline, soolalaadne; niisiis rääkida alkaalsetest ja happelisest
reageerimisest ja seejärel füsioloogilistest protsessidest, nii et nad sellest aru saavad. -
Võib ka lähtuda polaarsetest reaktsioonidest, näiteks toitemahl ja mesilasveri, sest seal on
alkaalne ja happeline, mille tipuks oleks mesilasvere ja mesilastoitemahla polaarne
käitumine. - Sellisel viisil on sissepääs füsioloogilistesse protsessidesse. Teil on vaja
ainult välja töötada mõisted: alkaalne, happeline, alused, happed. Niisiis, kuna see on
iseloomulik: mesilasveri ja mesilase toitepiim, kuna nad reageerivad polaarselt; toitepiim
reageerib happeliselt, mesilasveri reageerib alkaalselt. Seda polaarsust vere ja toitemahla
vahel, mis on mesilase seedimisorganites. - Inimese puhul on samuti nii, aga seda ei saa
nii iseloomulikult konstateerida. Mesilase puhul võib seda väga kergelt
laboratooriumilaual teha.”  17.6.21

Siin saab täiesti selgeks, mis on Rudolf Steinerile tähtis. Mõistetekompleksi - hapet, soola
ja alust  tuleb käsitleda ühtsena kuni organismidesse mõjuvate protsessidena, mis ainult
mineraalis, taimes, loomas ja inimeses väljendub astmeliselt teisiti. Katse toitemahla ja
mesilasverega näitab, mis on selle diferentseerimise puhul tähtis: happeline ja aluseline,
mis elutus protsessis peab igal juhul tasakaalustuma, on looma puhul kõrgema
seaduspärasuse all, millele nad alluma. 

Neid keemia põhimõisted käsitletakse nüüd ka 11.klassis ainemaailma
ehitusprintsiipidena.

Üheteistkümnes klass:

„Keemias oleks hädavajalik keemilisi põhimõisteid - hapet, soola, alust võimalikult
täiuslikult arendada, nii et teatakse, mis on alkohol, mis on aldehüüd. Traditsioonilised
asjad, erinevus orgaanilise ja anorgaanilise keemia vahel, neid peame me vähem silmas. -
Mulle näib olulisemana see, et saadakse ülevaate ainetest. Ma ei peaks seda õigeks, et
arendatakse üht laadi  keemia ainete abil. Parem on arendada nii protsessi ja siin peaks
aineid ja metalle sisse võtma, et õpetuses kutsutaks esile tunne,…kuidas ained on
peatatud protsessid; nii et kui meil on ees tükk väävlit, siis näeme me enda ees
seismajäänud protsessi. Kui ma siin seisan ja vihma sajab, siis on mul protsess, milles ma
olen. Kui ma aga pilve kaugelt vaatan, siis näen ma teda asjana. Kui ma vaatan teatud
protsesse, siis on see nii, nagu ma seisaksin vihmas. Kui vaatan väävlit, siis on see nii,
nagu ma vaataksin pilve kaugelt. Ained on tardunud protsessid.”  21.6.22

Tüüpiline protsess, mida Rudolf Steiner siin silmas peab, on ilmselt soola moodustamine
ja selle ümberpööramine tema kõikides muundustes.

Esimese 12.klassi(1923/24) jaoks  puudub juhis selle tegelikust eesmärgist, küll on aga
tähtis vastus ühele küsimusele keemiliste valemite kasutamise kohta õpetuses. Kuni selle
ajani polnud õpetajad veel tundnud vajadust kasutada keemiliste võrrandite keelt. Rudolf
Steiner vastas:
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„Peaks selgeks saama selle, mida küsitakse abituuris. Raskus on see, et me peame tegema
kompromisse. Me peaksime nii kaugele minema, et me viime lapsed abituuriumist läbi. -
See on hirmus. - Eks ole, kui kasutataks vähemalt stereomeetrilisi valemeid, siis võiks
sellega mõtet seostada. Enamasti kasutatakse tasandil kirjutatud valemeid, mis on
mõttetud. - Protsesse peab teadma. Need (üldised valemid) on täiesti mõttetud. See on
kurb, (et me peame neid valemeid käsitlema) aga me peame seda  arvestama.”  24.4.23

Natuke hiljem, 12.juulil 1923 väljendas Rudolf Steiner veel kord 12.klassi keemiaõpetuse
kohta. See oli vahetult peale tema külastust Haridusministeeriumi, kus ta oli uurinud
tingimusi erakorraliste küpsuseksamite lubamiseks:

“Nüüd, kui me teame, et seda ainet viimases klassis kontrollitakse, peaks soovitama kõike
ülejäänut lõpetama ja alustada sellega, mida inimesed seal tahavad. Natuke lõpetama
peaks keemiat küll. Peaks proovima minna millegi juurde, mis on küpsuseksamites.
Formatsiooniõpetust on vähe läbi võetud. Seda omandavad lapsed aeglaselt. Enne
koolivaheaega võiks vähemalt äratada arusaamist geoloogilise mõtlemise jaoks, selle
jaoks, mis on formatsioonid, nagu  kivimilaadsed ja kivistised. Ühtlaadi skeemi võiks
juba enne vaheaega läbi võtta, et lapsed hiljem võiksid õppida üksikasju. Me peame selle
kokku suruma… Esialgu peaksite te proovima keemiaga lõpule jõuda. Enne vaheaega
ülevaade formatsiooni õpetusest kuni jääajani, peale seda peaksite õpetama alkoholi
mõistet, alkoholi funktsiooni, eetri mõistet, eeterlike õlide funktsioone, orgaaniliste
mürkide, alkaloidide olemust, veel tsüaanisidemete mõistet vastandina  süsivesinik-
sidemetele.  On vaja kvalitatiivseid seoseid, seda võib täiesti mõista lähtudes
kvalitatiivsetest seostest.”  12.7.23 

Järgmise 12.klassi(1924/24) jaoks anti 30.aprillil 1924 keemia õppeplaan. 

Kaheteistkümnes klass:

„Me tahame nüüd keemiat vaadelda seesmises seoses inimesega. Meil on ju lapsed
12.klassis omandanud mõiste orgaanilistest ja anorgaanilistest protsessidest ja nüüd oleks
tegemist sellega, et minnakse tõesti protsessideni, mis toimuvad mitte ainult loomas, vaid
ka inimeses, et räägitakse ptüaliinist, pepsiinist, pankrease moodustamisest jne. -
Metalliprotsesse inimeses peaks nii võtma, et põhimõttelisest arendatakse midagi, näiteks
see, mida võib nimetada pliiprotsessiks inimeses, et nad seda mõistavad. Peab näitama, et
kõik ained ja protsessid on inimeses täiesti muundunud. Pepsiini moodustumise puhul on
tähtis, et lähtutaks veelkord soolhappe moodustumisest, vaadeldakse seda kui elutut ja
pepsiini moodustumist maadeldaks sellisena, mis võib toimuda ainult eeterkehas, kuhu
peab mõjuma koguni astraalkeha; niisiis täielik protsessi  lammutamine  ja jällegi
ülesehitus: soolhapped, lähtutakse anorgaanilisest protsessist, söögisoolast või
sünteesimise läbi,. räägitakse soolhappest tema omadustega. Siis proovitakse esile
kutsuda erinevust sellest, mis toimub ainult orgaanilises kehas. Kõrgpunkti peab see
jõudma erinevuses taimelise, loomaliku ja inimliku valgu vahel. Nii et tekib mõiste
astmelisest valgust, mis põhineb eeterkehade erineval struktuuril. Inimlik valk on midagi
muud kui loomne valk. Te võite juba lähtuda erinevusest ja ütelda: nüüd võtame me lõvi
ja võtame lehma, nüüd on meil lõvi puhul protsess, milles on palju enam lähedust
vereringega, kui lehma puhul, kus kogu protsess on enam seedimise poole. Lõvi koguni
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loob seedimisprotsessi hingamisprotsessiga, samal ajal kui lehm  hoolitseb
hingamisprotsessi eest ka seedimisega. Nii elavdatakse protsesse.  Peaks olema üks
anorgaaniline, üks orgaaniline, üks animaalne ja üks inimlik keemia. Laste jaoks mõned
näited. Soolhapped, pepsiin, prunos spinosa-mahl ja ptüaliin, siis saavutatakse juba see,
mida peab ütlema - või: metaforfoosi-protsess sipelghape - oksaalhape.” 30.4.24 

Paistab silma, et peale seda, kui 11.klassi õppeplaanis lükati kõrvale erinevus orgaanilise
ja anorgaanilise keemia vahel, eristatakse nüüd 12.klassis koguni nelja erinevat keemiat.
Aga seejuures ilmneb seos: vana “traditsionaalne” erinevus orgaanilise ja anorgaanilise
keemia vahel meenutab küll veel erinevust elavas olevuses toimuvate protsesside ja
surnud, mineraalsel alal toimuvate protsesside vahel, see on aga ammu redutseeritud
puhtalt  teaduste spetsialiseerumisest tulenevast süsinikukeemia eraldamisest teistest
elementidest. Sellega, et Rudolf Steiner mõttetuks muutunud sõna “orgaaniline”
kasutamise eemale lükkab, loob ta alles koha, et selle sõna kõrval anda uus tõeline mõte
“mineraalsele”, “animaalsele”, ja “inimlikule”. Nii et tema jaoks on orgaaniline keemia
organismis kulgev spetsiifiline protsess. Vana erinevus lähtus ainetest, nendest, mis
toimusid väljaspool organismi ja nendest, mis toimusid ainult organismis. Uus erinevus
lähtub sellest, et protsessid, mis kulgevad mineraalses maailmas teatud viisil, on
taimelises, loomses ja inimlikus organismis spetsiifilisel moel muundunud. 
Keemia õppeplaan pakub  üsnagi rasket mõistatust. Ta ei nõua vähem, kui senise keemia
süsteemi täielikku ümberehitust kuni tõsiasjade mõistelise haaramiseni. See saab veel
selgemaks, kui võetakse juurde, mida Rudolf Steiner ütles vahetult peale viimast tsitaati,
kui temalt üks õpetaja küsis, kas peaks rääkima ka keemiliste protsesside kvantitatiivsest
poolest: 

„Eks ole, on küll väga raske, eeldustega, mida seal võib teha, neid asju selgitada. Peaks
lähtuma maailmade rütmist, perioodilisuse süsteemi  selgitama maailmade rütmist  Seda
teed peab minema, mis ei kuulu aga kooli. Üleüldse on see halb, lähtuda  aatommassist.
Rütmidest peab lähtuma! Kogu kvantitatiivseid suhteid peab selgitama võngetest
lähtudes. Nagu näiteks oktaav on vesiniku suhe happesse. See viib aga liiga kaugele. - Ma
arvan,  te peaksite neid mõisteid arendama, mida ma enne mainisin. Sellega on õieti
12.klassi õppeplaan  piirdub.”  30.4.24. 

AIANDUS

6. - 10. klassis  2 tundi nädalas

Mida Rudolf Steiner aiandusõpetusega tahtis, ilmneb kõige selgemalt Dornachi
jõulukursuse 1921/22  10.loengust:

„See võib groteskselt kõlada, aga peab ikka-jälle väitma - inimene, kes pole
õppinud eristama rukist nisust, pole terviklik inimene. Ja võib ka veel edasi
minna: inimene, kes on ainult linnas õppinud viljade ehitust, eristama rukist
nisuteradest, see pole saavutanud veel ideaali. Alles see, kes on  maal seisnud, kus
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rukis ja nisu kasvab ja sellel kohal õppinud eristama rukist nisust, alles see on
kogenud õieti õiget. Me peaksime õpetajana vältima botaniseerimist, taimi klassis
laiali laotama. Me peaksime palju enam lapsed välja viima ja selgitama taimede
võimalikult reaalset seost maaga ja päikesekiirtega ja eluga. Seeläbi võime me
väga naiivsel viisil leida ülemineku millegi juurde, mis on väga tähtis.”  

Edasine, mis näitab, kuidas taimeõpetust mõttekalt üle juhtida maateaduseks, võib ise
vastavast kohast järgi vaadata. Siin peavad toodud laused sellele viitama, et just
linnarahva jaoks saab luua tingimused aianduse õpetuseks, mille abil linnalapsed seoses
taimedega “õiget kogevad”. Seepärast olgu siin veel lisatud see, mis toodud sõnadele
vahetult eelnes:

„Peab omama tunnet selleks, mida tähendab see inimkonna arengu jaoks, et juba
kaua aega läheb suur hulk inimesi linnadesse, et seal põlvkond põlvkonna järel
kasvab suurlinna noorus, kes enam ei erista rukist nisust.”  Dornach, 1921/22. 

Aianduse jaoks ei andnud Rudolf Steiner õppeplaani. Siin on toodud ainult mõned
märkused ja vastused küsimustele konverentsidest, millest aga ei saa pilti selle õpetuse
edasiminekust. Esimene märkus 14.juunist 1920 annab vastuse aiandus- õpetaja
kaebusele mõnede laste laiskuse ja võimatuse kohta. Seda võib sealt ise järgi lugeda. 

Ühe konverentsi raames varsti peale esimest 12.klassi avamist tehti järgmine märkus:

„Aiandus kuni 10.klassini. Pookimist õpivad lapsed meelsasti. Kui te olete
sissejuhatuse teinud pookimise müsteeriumisse, teevad nad seda meelsasti.”
25.5.23. 

Seda võib vaadata ühe viitena, kui kaugele pidi aiandusõpetust viima ja mida Rudolf
Steiner tõelise andumuse puhul hoolitsusliku ülesande juures 16-aastastelt lastelt pidi
saavutama, ja meenutatakse sellega, et samal eluaastal  anti sarnane ülesanne esmaabi
õpetamises.

Kevadel 1924, Waldorfkooli esimesel konverentsil, mis toimus Rudolf Steineriga peale
Dornachi jõuluistungit, räägiti veelkord kooliaiast ja sellest, kuidas teda kasutada
botaanilise õpetuse jaoks.  Põllumajanduslikku kursust polnud veel tookord toimunud. -
Sellest seisukohast peaks vaatama, mida Rudolf Steiner tookord ütles: 

„Veisesõnnik! Hobusesõnnik pole hea, selle peab ratsionaalselt läbi viima, nii
hästi, kui see finantsiliselt võimalik on. Lõpeks on see nii piiratud ala, et kogu
kooskõla ei tule välja, kui pole teatud arv veiseid maa-alal ja teatud taimede hulk.
See veis annab siis väetist, ja kui on enam taimi, kui  veis väetist annab, siis on
need ebaterved suhted. Ei saa kasutada hilisprodukti, nagu turvas, see on ebaterve.
Turbaga ei saa paljundada. sõltub sellest, milleks te taimi kasutate. Vaatlemise
jaoks mõeldud taimede puhul pole see asi nii tähtis. Kui te väetate turbaga
söögitaimi, siis on see ainult näiline.  Aga te ei suurenda sellega toiteväärtust. -
Püüdke selle peale tulla, kuidas te mõjutate toiteväärtust, kui te istikuid turbasse
panete. Peab proovima teha maad töödeldavaks palju huumusmulla  lisamisega.
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Siis on see veel parem, kui te kasutate Maieri väetist. Alfred Maierilt,
sarvejäätmed.  Siis muutub maa natuke pehmemaks…See on tõesti
homöopaatiline väetis. - 
Kooliaias võib taimi istutada liikide järgi nagu neid tahetakse läbi võtta.
Botaaniline aed, rammusam maa. Taimede süstemaatika 12.klassis, seda võib
kord teha.”  5.2.24. 

Need laused sisaldavad aianduse tähtsamaid eesmärke: Põllumajandusliku  ettevõtte
loodus individuaalselt elava organismina, väetise tõeline funktsioon seoses toiteväärtuse
loomisega, homöopaatilise printsiibi kasutamine elaval maal. - Ja nad kinnitavad mõtet,
et aiandust tuleb põhjalikult seostada botaanika õpetusega. - Taimede süstemaatikat peale
12.klassi, millest Rudolf Steiner siin rääkis, pole ta  enam edasi arendanud. A.Usteri
võttis hiljem selle algatuse oma hoolde.

Aiandust viidatud eesmärkide mõttes välja arendada võttis üle 1920 Gertrud Michels. Ta
võttis ka osa Koberwitzeri kursusest  ja võttis ette õppeplaani loomise, mille ma siin
esitan:

„Aiandus algab 6.klassis, niisiis 12.eluaastal samaaegselt tööõpetusega, millega ta
kulgeb paralleelselt, kusjuures üks osa klassist tegeleb tööõpetusega ja teine osa
aiandusega. Esimesel kahel aastal 6. ja 7.klassis tegelevad lapsed eelkõige maa
töötlemisega, köögiviljadega ja lilledega. 8.klassis on koduaia loomine - köögivili,
puuviljad ja lilled -, üheaastaste taimede ja püsitaimede eest hoolitsemine. 9. ja
10.klassis lisandub puuviljandus; puuviljade ja põõsaste aretamine,
vääristamisliigid ja lõpuks üht-teist maaparandamise kohta, maa- ja väetiseõpetus.
Sellega lõpeb aiandus 10.klassi lõpus.”  
Kolisko, Pildid Vabast Waldorfkoolist, Stuttgart 1926

Ka Hans Strauss Gertrud Michelsi järglasena  tegi õppeplaani, mille ta mulle andis. Ta
pani rõhu sellele, et ka sel ajal, kui  töid ei saanud õues teha,  võisid nad teha praktilisi
töid katuse all ja vaatluste kaudu väljas saadud kogemusi täiendada. Koostööst temaga on
tekkinud aastal peale esimese Stuttgardi Waldorfkooli laialisaatmist 1938 järgnev
õppeplaan: 

„Kuues kuni kaheksas klass: lapsed saavad lihtsal viisil algõpetuse praktilisest
aiandusest ja harjutavad maa töötlemist ja taimede ja viljade eest hoolitsemist.
Tööde kordamine läbi kolme aasta vahendab vahetut arusaamist viljade
järgnevusest. 
Talvekuudel, kui tööd õues on võimatud, räägitakse aiatöödest, mida tehti suvel,
nii et lapsed näevad seoseid ja nad mõistavad, kuidas nad oma tähelepanu ja
hoolitsusega saavad aidata kaasa tervele kasvule ja heale viljale. Lisaks punutakse
matte ja tehakse teisi kergemaid abitöid. 

Üheksas klass: õpilased viiakse intensiivse köögiviljanduse juurde, aitavad
taimede istutamisel ja väetamisel, juurde tuleb lillede, viljapõõsaste ja puuviljade
eest hoolitsemine. Talvel käsitatakse taimekasvu seoseid maaga ja kliimaga. Selle
juurde ka tähtsamate kultuurtaimede tekkimine ja samuti paljundamismeetodid. 
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Kümnes klass: Harjutatakse edasi 9.klassis tehtud töid. Sinna juurde tuleb puude
ja põõsaste  väljaraiumine. Talvel tehakse käsitöid nagu katkiste riistade
parandamine ja teede ehitus. Sinna juurde tuleb põhjalik sissejuhatus
väetiseõpetusse, mis annab võimaluse vaadelda põllumajanduse ja
loomakasvatuse küsimusi.”

13. Esmaabi õnnetusjuhtumite korral

10.klassis  2 nädalat,  igal 6 tundi pärastlõunal

Selle õpetuse kohta on mulle ainult teada, mida Rudolf Steiner ütles 10.klassi
esmaavamisel suvel 1921:

„Terviseõpetuses lihtsad sidemed, umbes see, mida nimetatakse esmaabiks
õnnetusjuhtumite korral. Poistel lasta juures olla. Väga õrnalt ja tagasihoidlikult,
küll see siis juba tuleb.  Pole tähtis, et nad ette kujutaksid, nad võiksid seda teha;
piisab et nad saaksid sellest aru. Üks tund nädalas pool aastat. Peab vaatama, et
tüdrukud vaataksid poistelaadse ja poisid tüdrukulaadse poole. Poisid ei peaks
seda tegema, nad peaksid harjuma osavõtuga. Natukene vestelda sellest,
missugune tüdruk seda paremini oskab.”  17.6.21.

Võib näha, et õppeainete konkreetsel liigendamisel ajaplaanis sai esmaabi õpetus
teistsuguse tundide arvu kui selle esimesel visandamisel 17.juunil 1921, mis esitab
ideaalsed nõudmised selleks.

ELUÕPETUS JA TEHNOLOOGIA

10.klass    9 nädalat             
11. ja 12.klass  3 nädalat,       igal  4 tundi pealelõunal

Esimeses kolmes loengus rahvapedagoogikas ütles Rudolf Steiner peale seda, kui ta oli
esitanud küsimuse, “mida inimesega tuleb teha,  kui ta … on läbinud ühtluskooli ja läheb
edasi ellu”:
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„Seda peab õppima sellel ajal, et inimesel lasta osa võtta elust. Ja te näete, kui me
sel ajal hariduse nii loome, et inimene saab elust osa võtta, ja oleme samal ajal
ometi võimelised õpetust ökonoomiliselt läbi viima, siis võib see nii olla, et me
tõesti võime õpetada inimesele elavat haridust. Ja see teeb ka võimalikuks, et see,
kes käsitöö poole kaldub, võib ka osa võtta sellest eluharidusest, mis peab tulema
peale 14.eluaastat. Peab looma võimaluse, et need, kes pöörduvad varakult mingi
käsitöö ala poole, võiksid osa võtta ka sellest, mis viib elukäsituse juurde.
Tulevikus ei tohi enne 21.eluaastat inimesele midagi õpetada, mis on uurimise
tulemus, mis tuleneb ainult teaduslikust spetsialiseerumisest. Selle aja jaoks peab
selle õpetusse võtma, mis on küpselt läbi töötatud.” Rahvapedagoogika, 1.loeng. 

… ja peale arutlusi vajaduse kohta toimida väga ökonoomselt, ütles ta alguses esitatud
küsimuse kohta edasi:

„Inimese mõtlemist võib arendada alates 14.eluaastast.  Siis peavad õpetusse
ilmuma need asjad, mis apelleerivad mõtlemisele. Siis võivad seega tulla kõik
need asjad, mis on seoses näiteks  loogilise arusaamisega tõelisusest. Ja te näete,
kui tulevikus haridusasutustes istub tisler kokku sellega, kes hakkab võib-olla ise
õpetajaks, siis tuleneb sellest ka midagi, mis on küll spetsialiseeritud, aga ometi
veel ühtluskool; ainult selles ühtluskoolis on kõik sees, mis peab elu jaoks sees
olema - ja kui see ei oleks seal sees, siis tuleks sotsiaalne haigus veel rohkem
sisse, kui ta praegu on. Kogu õpetus peab andma eluõpetust. 15.-20.eluaastani
peab kõike õpetama, aga mõistlikul, ökonoomsel viisil, mis puutub
põllumajanduse, käsitöö, tööstuse, kaubanduse alasse. Ükski inimene ei tohi seda
vanust läbida nii, et tal pole aimu sellest, mis toimub põllumajanduses,
kaubanduses, tööstuses, käsitöönduses. Neid asju peab võtma distsipliinidena, mis
on lõpmatult enam vajalikumad kui kõik see, mida praegu täidetakse õpetuses
selles eas. Siis tulevad selles eas kõik need asjad, mida ma tahaks nüüd nimetada
maailmavaate-asjaks. Selle juurde kuulub eelkõige ajalugu ja geograafia, kõik see,
mis on seoses loodustunnetusega - aga alati seoses inimesega, nii et inimest
õpitakse maailmast lähtudes tundma.” 

Siin luuakse ideaalne pilt waldorfkoolist, ideaalne, kuna pilt on nii joonistatud nagu oleks
ta täidetud sellega, mida peaks nõudma, ühtluskool kuni kõrgkoolini, mis oma ülaastmes
ühendab kutseõpilast tulevase üliõpilasega, kusjuures tänapäeval pole ju tulevased
üliõpilased waldorfkoolis kutseõpilastena. Seepärast öeldakse tsiteeritud kohas edasi: 

„Õpetatavate inimeste hulgas on siis sellised, kes hakkavad  ümbritsevate
sotsiaalsete suhete tõttu vaimutöölisteks, keda võib õpetada spetsiaalsetes
vaimutöö koolides kõikvõimalikel aladel.”

Niisiis on siin kirjeldatud sotsiaalset ühtluskooli kogu rahva jaoks, kooli, millest lähevad
teed kõikidele aladele, eriti tema ülaastmes, ja selles ülaastmes on kaks eesmärki:
eluõpetus ja maailmavaate-asjad: maailmavaate-asjad kõige selle esindajana, mis võib
inimese juhtida oma individuaalse maailmavaate ehitamiseni, kui ta tunneb vajadust selle
poole püüelda, niisiis eriti ainetes, millega seniste kõrgemate koolide ülaastmes juba
tegeletakse, ja eluõpetus, mis Rudolf  Steiner toob siin  kooli täiesti uue asjana, mis seob
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inimest kaasaja sotsiaalse eluga kõikides suundades. Ja võiks näidata, et nende mõlema
sõnaga on haaratud kasvava inimese õpetus ja kasvatusala kogu skaala, kui sinna juurde
lisada veel kunstiline tegevus. - Rudolf Steiner on eluõpetuse lisamisega, mis hõlmab
endas nii paljut, moodsa koolisüsteemi struktuuris selle lõpetanud, mis on selle astme
kasvatuse jaoks vajalik. 

Sarnast võib ka lugeda kolmandas loengus:

„Selle asemel, et inimesed pööraksid pilgu kõige vanemate kultuuriepohhide
poole, mis toimusid täiesti teistsugustes ühiskonnasuhetes, peaks just selles
vanuses, kus tundehing arenema hakkab, alates 14.-15.eluaastast, juhtima inimest
vahetult kõige lähemale kaasaja elule. - ta peaks tundma õppima, mis toimub
põllul, ta peab tundma õppima, mis toimub töönduses, ta peab tundma õppima
erinevaid kaubandussidemeid. Seda kõike peab inimene vastu võtma. Ja kujutage
ette, kui ta nüüd astuks hoopis teisiti ellu, kui ta oleks iseseisev inimene ja kui ta
ei laseks ennast mõjutada sellest, mida tänapäeval tihti kiidetakse kultuuri
kõrgema saavutusena, mis pole aga muud kui metsikuim dekadentsi ilmutus.”
Rahvapedagoogika, 3.loeng. 

Ka teisest rahvapedagoogilisest loengust kõneleb sama hoiak:

„Ma ei kõhkle väitmast, et see, kes pole kunagi käega töötanud, ei näe tõde õigel
viisil, et ta iialgi ei seisa vaimuelus õieti sees.”

Metoodilis-didaktilises kursuses 1919 läheneb Rudolf Steiner eluõpetuse probleemile
hoopis teisest küljest. Ta viitab seal 12.loengu alguses peale seda, kui ta on rääkinud
alateadliku ja ebateadliku tähtsusest ajal enne suguküpsust, ja seda, et tänapäeval pole
enamus inimestel võimalik nende igapäevase ümbruse tehnilisi protsesse mõista, ja ütleb
siis:

„See tõsiasi, et me millestki, mis on inimese poolt tehtud, mis on põhimõtteliselt
inimlike mõtete tulemus, midagi aru ei saa, sellel on kogu inimese hinge ja vaimu
meeleolule suur tähendus. Inimesed peavad end õieti uimastama, et nad ei taju
neid mõjusid, mis sellest küljest on pärit. Näete, võib alati suure rahuldusega
vaadata, kui inimesed - kuidas seda öelda, et mitte kedagi haavata - “parimatest”
seisustest lähevad vabrikusse ja tunnevad end ebamugavalt. See tuleb sellest, et
nad tunnevad oma alateadvuses: nad kasutavad kõike seda, mida selles vabrikus
toodetakse ja neil pole õieti inimestena vähimatki seost sellega, mis selles
vabrikus toimub… Ja  kui inimesed, kes ei mõista midagi elektrirongi ehitusest,
tulevad alati väikese ebamugavusega elektrirongi ja astuvad jälle sealt välja, siis
võib olla juba rõõmus, sest see ebamugavuse tunne see on juba esimene algus
paremuse poole sellel alal. Kõige halvem on tundetus inimese poolt tehtud
maailma suhtes.”

Siis ütleb ta:
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„Nendele asjadele võime me vastu töötada ainult siis, kui me alustame sellega
juba rahvakooli viimasel astmel. Kui me tõesti ei lase last 15.-16.eluaastal koolist
välja, ilma et tal poleks elementaarset arusaama tähtsatest elukorraldustest. Nii et
ta saab igatsuse igal võimalusel olla uudishimulik teadmishimuline selle suhtes,
mis toimub tema ümbruses ja siis sellest uudishimust  ja teadmishimust lähtudes
arendab oma teadmisi. Me peaksime seega üksikuid õppeaineid kooliaja lõpul
üldises mõttes nii kasutama inimese sotsiaalseks harimiseks, nii nagu me üksikuid
asju geograafias kasutame selle mustri järgi, mida ma eile  rääkisin geograafilise
olemuse üldehituse kohta.” Stuttgart, 1919, 12.loeng. 

Geograafial ja eluõpetusel on selle võrdluse läbi täiesti  paralleelsed ülesanded. Mõlemad
peavad inimese üldist ettekujutust üldhaaraval viisil kujundama - geograafia ruumiliseks
pildiks, eluõpetus selliseks, mis põimub sotsiaalsetes mõistetes. 

Rudolf Steiner soovitab siis:

„Me peaksime füüsikalistest loodusloolistest mõistetest lähtudes, mida me oleme
õpetanud, lapse viima vähemalt lähemalasuvate tööstussüsteemide juurde. Laps
peaks üldiselt 12.-16.eluaastal  saama mõiste sellest, mis toimub seebivabrikus
või  ketrusvabrikus.” 

ja siis , kui ta oli Emil Moldi poole pöördudes öelnud:

„Ma usun, härra Molt on minuga nõus, kui ma väidan, et kui ökonoomiliselt
toimitaks, võib lapsele õpetada kogu sigarettide valmistamise protsessi, isegi
algusest lõpuni. Mõningatesse lausetesse lühidalt kokkusurutuna, mida peab
mõistetavaks tegema ainult ülejäänud õppeainest lähtudes.”

soovitas ta:

„Kui inimene nendel aastatel looks endale vihiku, kus seisaks -
seebivalmistamine, sigarettide valmistamine, ketrusvabrik jne. , siis oleks see juba
hea.” Met-did., 12.loeng.

Ta arendab seda veel natuke edasi, seda võib aga lugeda nimetatud kohast. -
 

Siiamaani on eluõpetuse ülesannet arendatud rahvapedagoogika loengute käsitluste
mõttes ja nimelt viimaste rahvakooli klasside jaoks ja üle selle. See sobib aga täpselt
sellega, mis öeldi õppeplaani loengutes  loodusõpetuse kohta 7.klassis:  

„7.klassis pöördutakse inimese juurde tagasi ja proovitakse nimelt seda õpetada,
millele ma eile viitasin, mida pidi õpetatama inimesele seoses toitumise ja
tervisega. Ja sellega, mida on saavutatud füüsiliste ja keemiliste mõistetega,
proovitakse esile kutsuda kokkuvõtvat arusaama tööndusoludest, tööstuseoludest,
niisiis sellest või teisest tööstusest ja  liiklusoludest.  Seda kõike seoses füüsikaga,
keemiaga ja geograafiaõpetusega lähtudes loodusloost.”
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ja 8.klassi jaoks:

„Siis jällegi kokkuvõttev esitus tööstus-ja liiklusoludest seoses füüsika, keemia ja
geograafiaga.” Õppeplaan, 2.loeng 

Mõlemad kohad on ka õppeplaanitekstina  maateaduse jaoks ja see näib mulle olevat ka
õige. Aga palju tähtsam tundub mulle märkida, et hämmastaval viisil  puutuvad siin
kokku erinevad arenguliinid, nii et välise ruumimaailma pilt ja pilt sotsiaalse jõu
arendamisest elu kujundamises tulenevad lapse koolikarjääri punktis, mida iseloomustab
üleminek välisesse ellu. Seda liini viiakse nüüd ka edasi. Füüsika õppeplaan on 9.klassis
täiesti eluõpetuse  teema all. Teistes ainetes astub see enam või vähem tagaplaanile.  Aga
tendentsi maailma vaatlemiseks inimese eluruumina võib nendel aastal märgata kõikides
ainetes.

7. ja 8.klassis on eluõpetuslikud eesmärgid seotud maateadusega, 9.klassis põhiliselt
füüsikaga. 10.klassis ilmub ta siiski omaette ainena. Rudolf Steiner ütles tookord
niinimetatud täienduskursuse 5.loengus peale poiste ja tüdrukute erineva arengu käsitlust:

„Nüüd on aga põhimõtteliselt tähtis, et selles vanuses minnakse üle elu välise
mõistmise juurde ja see on  ju meie jaoks väga tähtis: me tahame  luua 10.klassi.
Me peame selle ka õpetuses sisse viima, mis viib selleni, et subjektiivne leiab
seose objektiivsega.”  Stuttgart, 1921, 5.loeng. 

ja natuke hiljem ütles ta:

„Me peaksime just selles vanuses seda õppeplaani võtma, mis viib poisid ka
arusaamise juurde praktilisest, mis viib neid seosesse välisilmaga ja seepärast
teeme me oma 10.klassi õppeplaanis järgnevat, ütleme: me peame juba selles
vanuses, et arvestada õigel viisil sotsiaalset, poisid ja tüdrukud läbisegi panema;
aga me peame siiski sisse viima diferentseerimise tegevuses. Me ei pea aga poisse
tüdrukutest eraldama, poisid peavad nägema, millega tüdrukud tegelevad, kui nad
ka kaasa ei tee, ja tüdrukud peavad nägema, millega poisid tegelevad: mõlemad
peavad sotsiaalselt kommunikatsioonis olema. Aga me peame ka üles võtma selle,
mida juhib mõtteid peast välja, mis haarab käe seesmise liikuvuse, kui see ka on
ainult midagi teoreetilist. Nimelt peab olema teooria praktika kohta, Seega on
vajalik, et poisid selles vanuses saavad midagi neile vastavat, et me nendega
käsitleme midagi mehaanikast, mitte paljalt teoreetilist mehaanikat, nagu me seda
füüsikas teeme, vaid praktilist mehaanikat, mis viib siis masinaehituse juurde. Me
peame õppeplaani võtma tehnilise mehaanika esimesed elemendid.

Tüdrukute puhul peame me midagi tegema, millega nad saavad selge ettekujutuse
ja osavuse kudumisest ja ketrusest. Tüdruk peab ketramist ja kudumist mõistma
õppima, peab õppima, kuidas tekivad kudumid, peab teadma, mida see tähendab:
miski on riie; ta on tekkinud mehaanilisel viisil. Tüdruk tuleb viia tehnilise
tekkimisviisi juurde. Ta peab saama suhte sellega. See kuulub sellesse vanusesse.
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Poisid peavad teisest küljest selles vanuses  saama maamõõtmise ja asendiplaani
joonistamise alused.  Poisid peavad suutma aasa või  lehtmetsa asendiplaanil
lihtsalt joonistama.  Poiss peab selles vanuses saama esimesed elemendid
maamõõtmisest, kaardi joonistamisest.

Ja tüdruk peab sama esimesed elemendid terviseõpetusest, laadist ja viisist, kuidas
seda ja teist seotakse. Osa peavad võtma mõlemast mõlemad sood. Õpetama peab
niisiis kudumist, ketramist, terviseõpetust tüdrukutele, poiste jaoks tuleb nende
asjade selgitamine hiljem. Ja tüdrukud peavad jällegi nägema, kuidas poisid
nivelleerimisinstrumentidega oskavad ümber käia. Seda võime me Waldorfkoolis
juba teha, nivooerinevust silmas pidada ja väikest asendiplaani teatud ala kohta
joonistada. Lühidalt, peab äratama kõik selle, mis aitab inimesel aru saada, mis
peab elus toimuma, kui elu peab edasi minema. Ilma selleta elab inimene õieti
temale tundmatus ümbruses.”

Muusika

Laulmine: kõikides klassides 1 tund nädalas

Flööt, klassiviisiliselt, ja piisava andekuse korral viiul; 1. kuni 4. klassis vastavalt 2 tundi
mõlemale instrumendile;

Instrumentaalkoor 5. kuni 8.klassi sobivatest lastest; 2 tundi nädalas;

Kooli orkester 9. kuni 12. klassi sobivatest õpilastest; 2 tundi nädalas;

Segakoor kõikide klasside lastest.

Metoodilis-didaktilises   kursuses kõneleb  Rudolf  Steiner  kõigepealt  1.  loengus lapse
muusikalisest  häälestusest  enne hammaste  vahetust  ja  annab siis  3.  loengus esimesed
juhtnöörid muusikaõpetuse kohta tekkivas Waldorfkoolis:

„Muusikaline element, mis elab ju inimeses tema sünnist saadik ja mis väljendub
eriti kolmandal ja neljandal eluaastal tema kalduvuses tantsida, on tahteelement,
kannab endas elu. Aga nii imelikult kui see ka kõlab, on see tõsi: ta kannab endas
esmalt, nagu ta lapses välja elab,  liiga tugevat elu, uimastavat elu, elu, milline
kergesti  uimastab  teadvuse.  Lapse  areng  jõuab  läbi  tugeva  muusikalise  liiga
kergesti teatud uimasusolukorda. Seega peab ütlema:  kasvatuslik,  mis siis  esile
tuleb,  kui  kasutatakse  muusikalist,  peab  seisnema  inimese  loomusest
väljavoolava dionüüsliku ja apolloonilise pidevas harmoniseerimises. Sel ajal kui
suretavat  peab  elavdama  plastilis-kujundliku  abil,  peab  kõrgemal  määral
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muusikalises  elavdavat  alla  suruma,  et  see  inimest  muusikas  liiga  tugevalt  ei
erutaks. See on tunne, millega me peame muusikalist lastele õpetama.”

Peale  seda  nõuab  Rudolf  Steiner,  et  ka  nn.  ebamusikaalsed  lapsed  peavad
muusikaõpetusest osa võtma: 

„Ebamusikaalset  last  muusikalisest  eemal  hoida  ja  muusikalist  kasvatust  anda
ainult musikaalsetele lastele, see on midagi läbinisti valet; kõik ebamusikaalsed
lapsed peaksid vähemalt juures olema, kui midagi muusikalist tehakse. On väga
õige, et lastakse üha enam ja enam muusikaliselt-produtseerivalt ainult neil lastel
esineda, kes on musikaalsed Aga juures olema, vastuvõtlikkust arendama, seda
peaksid ka ebamusikaalsed lapsed; sest võib märgata, et ebamusikaalsetel lastel
on jääk muusikalistest  annetest,  mis asub ainult õige sügaval ja seda võib üles
tõsta ainult armastusväärse lähenemise kaudu.” Med.-did. 3.loeng

Järgnevalt  anname  nüüd  Rudolf  Steineri  juhised  kogu  muusikaõpetuse  kohta
kronoloogilises järjestuses, kuivõrd on vajalik õppeplaani mõistmiseks.

Kõigepealt järgneb nn. Baseli õpetajate kursus. Ta viitab 10.loengus peale
lauluõpetuse „kunstlike” meetodite käsitlemist lauluõpetuse seesmise tehnika kohta

laste puhul:

„Õige  hoiak  laulmaõppimise  suhtes  muusikalise  kuulmise  arendamise  suhtes
eeldab,  et  lapsed  harjutatakse  eelkõige  õieti  kuulama  ja  äratatakse  neis
matkimistung,  mis  kohandub selle  õige kuulamisega.  Ka  siin  on  kõige  parem
meetod  ainult  see,  et  õpetaja  oskab  teatud  armastusega  ette  laulda,  süveneda
sellesse, mis puudu on ja õpilane arendab loomulikku vajadust seda järele teha,
mida  ta  õpetajalt  kuuleb  ja  saada  korrigeeritult  seda,  mis  tal puudu  on.  Aga
laulmises endas peab laps omandama seda, mis tuleneb instinktiivselt organite ,
häälestumisena’...”

Ja peale seda, kui ta oli veelkord „kunstlikest” meetoditest rääkinud, ütles ta:

„Koolist peavad kõik need kunstlikud meetodid eemale jääma. Siin peab olema
eelkõige loomulik suhe õpetaja ja õpilase vahel, kasvataja ja kasvatatava vahel.
Siin peab tõepoolest  lapse armastusväärne andumine  õpetajale  asendama seda,
mis  on  kunstlik  ‘häälestamine’,  kunstlikud  meetodid.  Siin  peavad  tõepoolest
aluseks  olema  seesmised  suhted.  Poleks  midagi  hullemat  kui  muusikatädid  ja
muusikaonud leiaksid oma meetoditega ka tee koolidesse. Koolis peab valitsema
asja vaim. See aga võib tulla ainult siis, kui ollakse ise asjas sees, mitte väliste
meetoditega õpetades.”  Basel, 10.loeng

Mõistatuslikes Stuttgarti neljas loengus, mitte päris täpse pealkirjaga:
„Meditatiivselt läbitöötatud inimõpetus” võetakse teema jälle üles, mis juba
metoodilis-didaktilise kursuse 3.loengus on üles tõstetud. Nagu seal on räägitud
dionüüsliku harmoniseerimisest apolloonilisega, nii öeldakse siin:
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„Need jõud, mis on muusikalist laadi, on enam välisest maailmast, inimvälisest
maailmast  vastu  võetud,  looduse  vaatlemisest,  protsesside  vaatlusest  looduses,
eelkõige  looduse  seaduspärasuste  ja  ebaseaduspärasuste  vaatlusest.  Läbi  kõige
selle,  mis  looduses toimub,  läheb saladuslik  muusika:  sfääride  muusika  maine
projektsioon. Igas taimes, igas loomas on õieti inkorporeeritud üks toon sfääride
muusikast.  Nii  on see ka seoses  inimkehaga,  aga see  ela  enam selles,  mis  on
inimkeel, see tähendab: mitte hinge väljendustes, küll aga kehas, tema vormides
jne. Kõike seda võtab laps alateadlikult vastu ja see teeb, et lapsed on nii väga
musikaalsed,  nad  võtavad  kõige  selle  organismi  vastu.  See,  mida  nad
liikumisvormides, joonelaadses,  plastilises läbi elavad, see tuleb seestpoolt, peast.
Seevastu  kõik  see,  mida  võetakse  vastu  helidena,  kõnesisuna,  see  tuleb
väljastpoolt. Ja sellele, mis väljast tuleb, sellele mõjub jälle – aga natuke hiljem, 

(enne  oli  juttu  ühes  plastilis-kujundlikus  alas  hammastevahetuse  paiku  toimuvast
protsessist)

umbes 14.eluaastal  –  seest  poolt  aegamisi  arenev muusikalis-keeleline  vaimne
element. See vajub jälle nüüd kokku, naise puhul kogu organismis, mehe puhul
enam kõrisõlmes, ja see mõjutab seal häälemurret. See kõik toimub niisiis seeläbi,
et  siin  enam  tahtelaadne  element  seestpoolt elab  välja  võitluses  tahtelaadse
elemendiga, mis tuleb väljastpoolt ja selles võitluses väljendub häälemurre ja see,
mis toimub suguküpseks saamisel, see on võitlus seesmiste muusikalis-keeleliste
jõudude ja väliste muusikalis-keeleliste jõudude vahel.”  Stuttgart, 1920, 2.loeng

Nende  lausetega  öeldakse  nüüd  midagi,  mis  on  ainult  üks  mõtete  tuumadest  kogu
loengus. Lugejat palun kogu seda loengut lugeda ja võtta teda tervikuna, kui ka tema
mõttekulg ka ületab muusika raamid; sellesse tervikusse kuulub ka vaatlus metoodilis-
didaktilise kursuse 3. loengust. 

Niinimetatud täienduskursus 1921 süveneb uuesti samasse probleemi, juba algusest peale
ületades muusikalise: jälle räägitakse võitlusest, „kaitsmisest”, „sobitumisest”:

„Kui  me  vaatleme  inimest  tema  totaalsuses,  siis  paistab  ta  meile  väga
komplitseeritud  moodustisena.  Aga  kui  me  läheme  enam  üksikasjadesse,  siis
võime öelda: võtame eurütmiseeriva lapse: füüsiline keha on liikumises, füüsilise
keha  liikumised  kanduvad  üle  eeterkehale.  Astraalkeha  ja  mina  kõigepealt
kaitsevad end, ja neisse kantakse teatud viisil seda üle, mis toimub füüsilise keha
ja eeterkeha tegevuses. Nad lähevad siis une ajal välja ja toovad selle, mis on neis
uut,  hoopis teiste vaimsete  jõududega seosesse.  Hommikul  kannavad nad selle
jälle  füüsilisse  ja  eeterkehasse  tagasi  ja  siis  on väga omapärane  häälestumine,
selle, mis uinumise ja ärkamise vahel on vaimsest vastu võetud, ja selle vahel, mis
on füüsiline keha ja eeterkeha eurütmiseerimisel läbi teinud. Mõju näitab ennast
viisil,  et  vaimsed  elamused,  mis  uinumise  ja  ärkamise  vahel  on  läbi  tehtud,
sobituvad sellega, mis on eelmisel päeval ette valmistatud ja läbi tehtud. Ja alles
selles  sissetulemises  ilmneb  eriti  tervistavalt  mõjuv  jõud,  mis  on  selles
eurütmiseerimises. Tõepoolest kantakse inimesesse sisse vaimset substantsi, kui ta
sellisel  viisil  tegeleb  eurütmiaga.  Ja  sarnasel  viisil  on see  ka  näiteks  laulmise
puhul. Kui me harjutame lapsega laulmist, siis on see põhiliselt eeterkeha tegevus,
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astraalkeha peab temaga nüüd sobituma. Ta esmalt kaitseb end, kannab selle siis
välja vaimsesse maailma. Ta tuleb jällegi tagasi, siin väljendub jällegi tervistavalt
mõjuv jõud. Me võime öelda: eurütmiseerimisel väljendub enam tõesti kehaliselt
tervistav jõud lapses jaoks; laulmisel väljendub jõud, mis mõjutab enam inimese
liikumisaparaati  ja  seeläbi  liikumistest  jällegi  füüsilise  keha  tervist.”  Stuttgart
1921, 3.loeng. 

Kolm tsitaati, mis siin on toodud, täiendavad üksteist oluliselt. Samas
täienduskursuses leidub üks märkus, mis võib olla tähtis waldorfkoolide edasises

ülesehituses: 

,,Siis tahan ma veel mainida, et ka muusikalise jaoks on väga hea, kui luuakse
endale ettekujutus,  kuidas on lapsed selles suunas loodud, kas fantaasiavaeselt,
fantaasiarikkalt  –  niisiis  ülekandmisega  mälusse.  Nende  lastega,  kes  on
fantaasiavaesed,  kel on niisiis  raske oma ettekujutusi  esile tuua, nendega tuleb
enam tegeleda instrumentaalselt, kusjuures lastega, kes on fantaasiarikkad, kes on
oma  ettekujutustes  väga  elavad,  ka  ekstreemselt,  nendega  tegeletakse  lauldes.
Oleks ju ideaal, kui me selle saaksime nii korraldada – meil oleks loomulikult
vaja vastavaid ruume -, et me saaksime lastega samaaegselt musitseerida ja laulda.
Kui  need  mõlemad,  mis  võivad  lastele  tohutult  mõju  avaldada,  muusikaline
kuulamine  ja  muusikaline  tegevus,  koos  mõjuvad,  siis  mõjub  see  tohutult
harmoniseerivalt. Ja võib-olla võiks ka selleni jõuda, et need vahelduvad. Õpetuse
jaoks oleks see tohutult  oluline, kui lastakse ühel poolel laulda ja teisel poolel
kuulata ja siis vastupidi. See on midagi, mis oleks väga soovitav, millega peaks
tegelema. Sest muusikalise kuulamisel on nii, et see mõjub eelkõige tervistavalt,
hügieeniliselt sellele, mida peab pea inimorganismis tegema.  Ise laulmine mõjub
tervistavalt kõigele sellele, mida peab keha peas tegema! Nii muutuksid inimesed
palju  tervemaks,  -  kui  võiks  kõike  seda  teha,  mida  õpetuses  peaks  tegema.”
Stuttgart 1921, 4.loeng.

Dornachi jõulukursus 1921/22 süveneb sellesse, kuidas muusikalise kogemine
muutub lapse arenedes, kuidas alguses ainult instinktiivselt tehtud samm

teadvustatakse aegamisi:

„Väga väike  laps  on täiesti  alateadlikult  meeleorgan.  Ta teeb seesmiselt  kõige
järgi, mida ta tajub oma ümbruse inimestes. Aga need seesmised pildid pole mitte
paljalt pildid, nad on samas jõud, mis seesmiselt aineliselt plastiliselt kujundavad.

 Nüüd kui  tuleb hammaste vahetus,  lähevad need järelpildid liikumissüsteemi,
rütmilisse  süsteemi,  nad  tahavad  ainult  sinna  sisse  minna.  Plastilise
kujundamisena jääb igal juhul midagi tagasi, aga selle juurde tuleb midagi uut,
mida enne ei olnud samal määral olemas. See on erinevus laadi ja viisi  vahel,
kuidas laps just rütmi ja takti suhtes käitub enne hammaste vahetust ja peale seda.
Enne oli  ka  rütm  ja  takt  midagi,  mida  laps  matkis,  mis  aga  kujundati  ümber
plastikaks. Pärast saab aga sellest seesmiselt muusikaline element.
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Ja kui nüüd on lõppenud 9.eluaasta, alles siis võib laps aru saada rütmist ja taktist
iseeneses,  meloodiast  iseeneses.  Ta  ei  taha  nüüd  enam  nii  tugevalt  rütmilis-
taktilist seesmiselt matkida; ta võtab selle vastu sellisena, kui kujundi, mis seisab
väljaspool  teda.  Alguses  elab  laps  rütmi  ja  takti  läbi;  pärast  hakkab ta  sellest
mõistuspäraselt  aru saama. See kestab,  mitte ainult  musikaalses, vaid ka kõige
suhtes, mis talle maailmas vastu tuleb, kuni 12.eluaastani.

12.eluaasta  paiku,  juba  natuke  varem,  areneb  võime  seda,  mida  enne  ainult
fantaasiapäraselt,  muusikaliselt,  rütmiliselt,  taktiliselt  läbi  elati,  üle  viia
mõttelaadseks. 

Kõige suhtes, mida vaadeldakse hingeliselt, võib näha ka väliseid kehalis-füüsilisi
mõjusid.  Ma  rääkisin  ennem  sellest,  et  laps  tahab  muskleid,  luid  selle  järgi
kujundada, mis temas on seesmiselt. Nüüd, 12.eluaastal, tahab laps mitte enam nii
väga rütmis  ja taktis  elada,  vaid rütmi  ja  takti  tunnet  üle  kanda abstraktsesse-
mõttelisse,  nii  nagu sellel  ajal  tugevneb aegamisi  üha enam musklite  osa,  mis
läheb  üle  paljalt  kõõlusteks.  Enne on  kogu liikumine  suunatud musklitele  kui
sellistele,  pärast  sellele,  mis   paljalt  kõõlustesse  üle  läheb.  Kõik,  mis  toimub
hingelis-vaimselt, leidub ka füüsilis-kehalises. Ja selle kõõluste-elu tugevnemises
seoses luude ja musklitega, see on väline füüsiline väljendus selle jaoks, et paljalt
tundepärasest rütmilisest taktilaadsest elemendist  minnakse selle juurde, mis on
loogiline,  mis  pole  enam  rütm  ja  takt.  Sellele,  mida  siin  inimtunnetuses
saavutatakse,  peab  aga  ka  kindlasti  vastu  tulema  kasvatus  ja  õpetuskunst.”
Dornach 1921/22, 9.loeng.

Kahes loengus muusikast 1923 räägib Rudolf Steiner peale arutlusi muusika
inimkondlikust arengust ka kooli muusikaõpetaja ülesannetest:

„See kõik  on  tohutu  tähtis,  kui  seistakse  ülesande ees  inimese  arengut  seoses
muusikalisega saata. Sest vaadake: laps kuni 9.eluaastani ei saa veel õieti mõista
duuri ja molli meeleolusid. Last, kui me ta kooli võtame, võib ju hilisema duuri ja
molli  meeleolu  vastuvõtmiseks ette valmistada,  aga lapsel  pole seda ega teist,
laps  elab  veel  põhiliselt  –  nii  vähe  kui  ka  seda  tunnustada  tahetakse  -  kvindi
meeleoludes. Ja seega võib loomulikult koolinäidetena neid võtta, millel on juba
ka tertsid,  aga kui  tahetakse lapsele õige lähedale jõuda,  siis  peab muusikalist
mõistmist arendama kvindi mõistmisest. See on see, mis on väga tähtis. – Sellal
kui lapsele osutatakse suurt  heategu, kui duuri ja molli  meeleoludega, üleüldse
tertsi seoste mõistmisega alustatakse sellel ajapunktil, millist  ma ka muidu olen
asetanud aega peale  9.eluaastat,  kus laps esitab meile tähtsad – alateadlikud –
küsimused.  Üks  tähtsamaid  küsimusi  on  tung  kooselu  järgi  suure  ja  väikse
tertsiga. See on midagi, mis tekib 9. ja 10.eluaastal ja mida peab eriti arendama.
Kuivõrd me oma kaasaja muusikaolukorras suudame, on vajalik, et 12.eluaastal
proovitakse arendada mõistmist oktaavist. Nii on vanustesse sobitatud see, mida
sellest küljest peab lastele andma.” Muusika 1923, 1.loeng

193



Nende muusikaloengute teises loengus süveneb Rudolf Steiner veel kord inimkonna
muusikalise läbielamise arengusse, vaatab siis muusikat inimolemuse
kolmeliikmelisuse seisukohast ja läheb siis edasi pedagoogiliste küsimuste juurde:

„Selles kohas  saate te ka aru, et kõigepealt, kui laps kooli tuleb, saab ta kergemini
aru meloodiast kui harmooniast. Seda ei pea muidugi pedantlikult võtma.
Kunstilises ei tohi pedantsus kunagi rolli mängida. Loomulikult võib lapsele
õpetada kõike võimalikku, aga just nii, nagu ma eile ütlesin, et laps esimestel
kooliaastatel peaks mõistma ainult kvinti, kõige enam veel kvarti, aga mitte tertsi
- seda hakkab ta alles mõistma alates 9.eluaastast. Samuti võib öelda, et laps
mõistab meloodilist elementi ja harmoonilist elementi alles 9.,10.eluaastast.
Loomulikult, laps mõistab juba tooni, aga tegelikku harmoonilist sealjuures võib
lapsel alles sellest aastast alates arendada. Rütmilist igal juhul, see võtab kõige
erinevamad kujud. Laps mõistab teatud seesmisi rütme juba varakult. Aga
hoolimata sellest instinktiivselt kogetavast rütmist peaks laps rütmiga, näiteks
instrumentaal-musikaalse rütmiga vaeva nägema alles peale 9.eluaastat.  Siis
peaks tähelepanu nendele asjadele juhtima. Ka musikaalses võib kindlast elueast
maha lugeda, mida tuleb teha. Leitakse umbes needsamad eluastmed, mis on ka
meie Waldorfkooli pedagoogikas ja didaktikas.”  Muusika, 2.loeng

Dornachi lihavõttekursus 1923 räägib sellest, kuidas 9. ja 10.eluaasta vahel toimub
oluline pööre just muusikalises kogemises ja tahtmises. Me loeme seal 3.loengus:

„Lapse kõik jõud, millega ta on läbinud hammastevahetuse, püüdlevad seesmise
plastilise piltlikkuse poole ja me toetame seda piltlikkust, kui me kõigega, mida
me lapsele vahendame, läheneme piltlikult. Siis 9. ja 10.eluaasta vahel tuleb esile
midagi omapärast. Siis vajab laps palju enam kui varem muusikalist haaramist,
rütmides haaramist. Kui me last seoses muusikalise vastuvõtmisega vaatleme kuni
selle ajani, 9. ja 10.eluaasta vahel, kuidas ka muusikaline elab lapses plastiliselt,
kuidas ta saab keha seesmiseks plastikaks, kuidas ka muusikaline läheb lapse
puhul kergesti üle tantsuks, liikumiseks: siin peame me tunnetama, kuidas õieti
muusikaline seesmine mõistmine tuleb alles 9. ja 10.eluaasta vahel. See on selgelt
märgatav. Loomulikult pole asjad nii rangelt teineteisest eristatud ja kes neid asju
läbi näeb, tegeleb muusikaga enne 9.eluaastat, aga õigel viisil – enam selles
suunas, nagu ma seda just iseloomustasin. Muidu saaks laps 9. ja 10.eluaasta
vahel šoki, kui  muusikaline element äkki teda seesmiselt haaraks, kusjuures ta
polnud üldse harjunud sellisel tugeval viisil seesmise haaramisega.”  Dornach
1923, 3.loeng

Ilkley kursus 1923 vaatleb 12.loengus muusikaõpetust tema tähendusega lapse tahte
jaoks:

„Seeläbi, et me muusikalist õpetust laulu poole pealt juhime üha enam ja enam
instrumentaalse poole, jõuame me selleni, et me inimese tahteelemendi asetame
me sel viisil maailma, et ta ei saa ainult muusikalise õpetuse abil kunstilist
haridust, vaid et ka selle muusikaõpetuse läbi saab tema inimlikkust just tahte ja
tunde poole erilisel viisil arendada. – Selleks on eelkõige vajalik, et lähtutakse
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laulmisest, et aga võimalikult pea minnakse üle instrumentaalmuusika juurde, nii
et laps õpib vabastama puht muusikalist rütmi, takti, meloodiat kõigest ülejäänust
matkitavast muusikast ja sarnasest, eelkõige muusika maalilisusest ja jõuab üha
enam ja enam selleni, et haarab puht muusikalist muusikas. Just seeläbi, et me
sellisel viisil last kunsti juurde toome, loome kunsti kaudu ülemineku mängu
juurest elu juurde, oleme me ka võimelised, kui see on vajalik, niisiis umbes 11. ja
12.eluaasta vahel, õigel viisil õpetama arusaama kunstist. Ja sellel on väga suur
tähtsus nende kasvatusprintsiipide jaoks, mida peab Waldorfkoolis teostama, et
laps ka vastavat  arusaama kunstist õiges vanuses omandab…”  

Nüüd järgnevad laused kunstiõpetuse ülesande kohta, mis langevad ajale, kus peab
õpetama lapsele loodusteaduslikke, tehnilisi aineid  tema loogilise ja kausaalse
ülesehitusega:

„Samas vanuses, mil laps peab mõistma õppima, et loodus on abstraktsete
mõistuse kaudu arusaadavate loodusseaduste järgi korraldatud, samas vanuses,
kus peab tundma õppima füüsikat, kuidas põhjus ja tagajärg on omavahel seotud,
samas vanuses peame me looma selle tasakaalustamiseks mõistmise kunstist,
kuidas üksikud kunstid on inimkonna ajaloo erinevates epohhides arenenud,
kuidas üks või teine kunstimotiiv sellel või teisel ajal tekib. Alles seeläbi
ergutatakse lapses seda, mida inimene vajab, et jõuda oma igakülgse arenemiseni.
Seeläbi arendatakse ka õigel viisil seda, mida ma tahan homme näidata, mis on
väga tähtis moraaliõpetuse jaoks.” Ilkley 1923, 3.loeng.

Arnheimeri õpetajate kursusel 1924 räägib Rudolf Steiner, peale mõttearendusi
muusika kohta maailmas ja inimeses, eriti instrumentaal-musikaalse tähendusest
kasvatuses.

„Ja nii kuidas inimene kogeb muusikalist, nii on ta ise oma vormides
muusikalisest kujundatud. Kui õpetaja tahab olla hea muusikaõpetaja, kui ta
tahab, nagu see juba kooliea alguses peab olema, lapsele õpetada laulmist, siis
peab ta tõesti mõistma, et laul vabastab; Sest astraalkeha on varem “laulnud” ja on
mõjutanud inimese vorme. Nüüd vabaneb astraalkeha hammaste vahetuse ja
suguküpsuse vahel ja mis muusikalisest välja tungib, on see, mida inimene
iseseisvalt kujundab. Pole ime, kui see, mis on nii inimesest läbi tunginud,
tuuakse asju nii mõistva muusikaõpetaja poolt lauluõpetusse nagu iseenesest
mõistetavalt – ja siis jällegi instrumentaal-musikaalsesse õpetusse. Seega püüame
me nii vara kui võimalik ja niivõrd kui lastel on annet, lastele varakult  mitte
ainult laulmist, vaid ka mingisugust muusikainstrumenti õpetada, et tal oleks
võimalik muusikalist, mis tema vormides elab, ka nüüd tõeliselt haarata.”
Arnheim 1924, 8.loeng

Torquay kursuses 1924 6.loengus räägitakse laulu ja instrumentaalmuusikalise
õpetuse algusest:

„Meie närvid on tõesti nagu ühtlaadi kannel, muusikainstrument, tõeline seesmine
muusikainstrument, mis meile pähe heliseb. Ja kui algab hammastevahetus, - see
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toimub loomulikult juba varem, aga siis on astraalkeha veel lahtine -, aga
hammastevahetusega hakkab astraalkeha selgelt  hingeõhuga üksikutel
närvidesoontel nagu viiulikeeltel mängima. – Sellele kõigele aitame me kaasa, kui
me õpetame lastele laulmist  ja teil peab olema tunne: laps on muusikainstrument,
kui ta laulab. Kui te õpetate laulmist, muusikat, peab teil olema klassi ees selge
tunne: iga laps on muusikainstrument ja tunneb seesmiselt helisemisest mõnu, sest
helisemist mõjutab hingamise eriline vaheldus. See on seesmine muusika. Ja
nüüd, kus lapsed alguses esimesel seitsmel eluaastal õpivad kõike matkimise
kaudu, peab proovima, et laps selle seesmise mõnutunde järgi, mis ta saab
meloodia ja rütmi kujundamisel, laulu õpiks. Kui te klassi ees seisate ja annate
lauluõpetust, peab teil olema ettekujutus, milleks ma toon ühe võrdluse, mis on
natuke jäme, aga mis selgitab teile seda, mida ma mõtlen.”  

� nüüd järgneb võrdlus lehmakarjaga, kes seedib ja tema seesmise  elamusega…

„…aga ma tahan öelda, et natuke kõrgemal astmel peab lapse puhul see tõesti
olema, see mõnutunne seesmisest kõlast. Mõelge vaid, kui üks viiul tunneks, mis
temas toimub! Meie kuulame viiulit ainult väljastpoolt, me oleme kaugel tema
heli tekkimisest, me kuuleme ainult väliseid meeleilmutusi sellest. Kui viiul
suudaks tunda, kuidas iga keel vibreerib koos teistega, siis kogeks ta  õndsusi, -
eeldusega, et see tükk on hea. Nii peate te lapsel laskma kogeda väikseid õndsusi,
te peate tõesti esile kutsuma kogu organismis tunde muusikast ja endal olema
tõeline rõõm sellest. Loomulikult peab midagi muusikast mõistma. Aga õpetuse
juurde kuulub see kunstiline element, millest ma just rääkisin. Seega on väga
vajalik,  - kuna  tõeline protsesside kulg inimolemuses hammastevahetuse ja
suguküpsuse vahel seda nõuab – juba algusest peale lastega tegeleda ka
muusikaõpetusega ja võimalikult esialgu last harjutada täiesti empiiriliselt, ilma
teooriata, väikeste laulude laulmisega. Ja mitte midagi muud, kui lasta väikseid
laulukesi laulda, aga neid hästi laulda! Ja aegamisi minna lihtsama juurde, et laps
alles aegamisi omandab selle, mis on meloodia, rütm, takt jne. Esialgu tervikust
lähtuvalt harjutada lapsi lihtsaid laule laulma, lihtsaid pillilugusid, nii hästi kui
saab. Kui on võimalus, alustame me Waldorfkoolis kohe, kui lapsed kooli
tulevad, mingi instrumendi mängimisega, nii hästi kui võimalused lubavad. Aga
lapsi peaks võimalikult vara tunda laskma, kuidas see on, kui üks muusikaline
olemus voolab nüüd üle objektiivsesse instrumenti. Selleks on klaver, mis ju
peaks olema ühtlaadi mäluinstrument, mida pole kõige parem kasutada laste
jaoks. Lapse jaoks peab kasutama teist instrumenti, võimalikult sellist, millesse
võib puhuda. Aga loomulikult peab seejuures omama väga palju kunstilist takti ja
ka väga palju autoriteeti. Niisiis võimalikult selline instrument, kuhu saab puhuda.
Sellest on lastel kõige rohkem kasu, kui nad õpivad käsitsema lihtsat puhkpilli ja
aegamisi mõistavad muusikat. Loomulikult võib saada kõige halvemaid
kogemusi, kui lapsed hakkavad puhuma. Aga teisest küljest on see midagi imelist
lapse kogemuses, kui kogu see õhu konfiguratsioon, mis muidu ümber hõljub,
seesmiselt piki närvisooni, kui selle peab nüüd edasi juhtima -  instrumenti. Siin
tunneb inimene oma organismi suurendatuna. Protsessid, mis muidu on ainult
organismis sees, juhitakse üle välisilma. Sarnaselt on see ka siis, kui laps õpib
viiulit mängima, kus protsessid, muusika, mis seal elab, kantakse üle otse, kus
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inimene õpib, kuidas muusikaline temas läheb poogna kaudu keeltele jne. Aga
võimalikult vara seda õpetust muusikalises ja laulmises lastega alustada! See on
midagi, mis on väga olulise tähtsusega, et mitte ainult jagatakse artistlikult kogu
õpetust, vaid ka tõelise kunstilisusega - maalimisega, plastiliste töödega ja
muusikalisega alustatakse kohe kui laps tuleb rahvakooli ja vaadatakse seda, et
see kõik saaks inimese seesmiseks omanduseks.” Torquai 1924, 6.loeng.

Peale neid üldisi inimõpetuslikku laadi mõttearendusi juhtnööre muusikaõpetuse kohta
järgnevad Rudolf Steineri ütlused üksikute klasside õppeeesmärkide kohta. Kõigepealt
üks märkus õppeplaaniloengute 1919 algusest muusikaõpetuse koha kohta kogu koolis,
eelkõige kõnelema õppimise jaoks esimesel kooliaastal. Vahetult juhiste juures keelelise
õpetuse kohta öeldakse:

,,Seejuures tuleks appi see, mida tuleb edaspidi käsitleda: see elastsus ja avatus,
millega laps omandab lauluõpetust oma kõneorganite jaoks. Ja see saab, ilma et
seda taotletaks, peenemaks tundeks venitatud, teravdatud häälikute jne. jaoks.
Pole vaja  muusikaliselt palju taotleda, kui laps  viiakse kuulamislaadsesse
mõistmisse selles, mida instrument muusikalises esile toob, esialgu lihtsal ja
kuulamise jaoks – kui ma tohiks nüüd luua sõna, kuna ei saa öelda „ülevaatlik” -
„ülekuuldaval” viisil. Saate aru, mida ma mõtlen: ülekuuldav on see, mida
kogetakse tõesti seesmiselt ühena paljust, nii et kellelgi ei tule asjad ülepeakaela
seesmises tajumises.” Õppeplaaniloengud, 1.loeng 

Nii nagu need laused pöörduvad esmajoones esimese klassi muusikaõpetaja poole, nii on
ka järgnevad teise loengu lõpust, kus on rõhutatud muusikaõpetuse keskset kohta:

„Siin peab eelkõige seda vaatama, kuidas ka muusikaline esimesel kooliaastal
võimalikult lihtsast elementaarsest välja tuuakse ja kuidas siis umbes kolmandal
kooliaastal minnakse üle keerulisema juurde, nii et aegamisi laps niihästi
instrumendi abil, nagu ka laulmise abil võtab seda vastu, mis on kujundav lapse
võimete arengu jaoks. Muusikalisest ja ka teistest kunstidest peab välja tooma
võimlemise ja eurütmia.” Õppeplaani loengud, 2.loeng.

Tegelikud õppeplaani juhised muusika kohta kaheksa kooliaasta jaoks leiduvad
kolmandas õppeplaani-loengus, kohe alguses. Sellele eelneb märkus laadi kohta, kuidas
neid juhiseid peab mõistma. Ja see tuleb ka siin kõigepealt:

„Sarnasel viisil, nagu võib ainult üldistes joontes kujundava kunstilise kohta
öelda, nii võib ka muusikalise kohta ainult üldisi juhiseid anda. Üksikasjad peab
loomulikult jätma pedagoogilise vabaduse jaoks. Ja siin ma paluksin neid üldisi
juhiseid nii võtta, et neisse saaks põhimõtteliselt kõike liigendada, mida võib
muusikalis-pedagoogilises õpetuses mõistlikuks pidada.” Õppeplaani loengud,
3.loeng.

„Esimeses, teises ja kolmandas klassis on meil ju põhiliselt tegemist lihtsate
muusikaliste tingimustega. Ja neid lihtsaid muusikalisi tingimusi peab nii
kasutama, et vaatekohaks on see: selle abil, mida pedagoogiliselt ette
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valmistatakse inimese muusikalisel hääle kujundamisel ja kuulamisel,
arendada kasvavat inimest. Niisiis on vaatekohaks: muusikalist nii õpetada, et
ta aitaks esile kutsuda häälelise, helilise õiget kujunemist ja õiget kuulamist.”

„Siis tuleb neljas, viies ja kuues klass: siin toimub juba märkide selgitamine,
nootide selgitamine. Tehakse juba üldisi harjutusi heliredelil, nimelt võib
viiendas ja kuuendas klassis tegeleda helilaadidega. Seal võib juba olla D-
duur jne. Molliga peab võimalikult kaua ootama, aga võib siiski juba sellel
ajal seda lastele õpetada. Aga kõik see, millega on seejuures tegemist, on:
sobitada last muusikalise vajaduste järgi, niisiis juhtida õpetust enam
esteetilise poole. Kõigepealt peab olema põhiasjaks laps. Kõik peab olema nii
korraldatud, et laps õpib kuulama ja laulma. Siis aga peab laps peale esimest
kolme kooliaastat sobitama end muusikalise kunsti nõudmiste järgi. See on
kõige pedagoogilisem, mida seejuures tuleb silmas pidada.”

„Ja viimastel kooliaastatel, seitsmendas ja kaheksandas klassis palun ma silmas
pidada, et lapsel ei tohi enam üldse tunnet olla, et teda “dresseeritakse”
millegi jaoks, vaid et lapsel on tunne, et ta tegeleb muusikaga, kuna see
pakub talle rahuldust. Seda peab niinimetatud muusikaõpetus mõjutama.
Seega võib kahel viimasel aastal välja arendada muusikalist otsustusvõimet.
Võib juba tähelepanu juhtida sellele, millist iseloomu see või teine
muusikateos kannab, millist iseloomu kannab Beethoveni kunstiteos ja
Brahmi kunstiteos. Lihtsates vormides niisiis peaks lapse tooma muusikalise
otsustusjõu poole. Enne peab  muusikalist otsust tagasi hoidma, nüüd aga
peab seda arendama. - On eriti tähtis, et tekib teatud mõistmine: Te teate, ma
rääkisin ennelõunal sarnast kujutava kunsti kohta (teises loengus). Ma
ütlesin: kõigepealt me kasutame joonistamist nii, et sellest saaks välja tulla
kirjutamine. Siis kasutatakse joonistamist omaette eesmärgina. Niisiis
kujundab kunst seda, mis on tähtis. Momendil, kus laps läheb üle vanadest
vormidest selle juurde, et arendada    joonistamises ja maalimises vabu
kunstilisi vorme, sel ajal – niisiis 3. ja 4.klassis -  on ka vaja muusikalise
juurde üle minna nii, nagu ma seda nimetasin: kõigepealt nii töötada, et
oluline on lapse füsioloogiline; siis nii töötada, et laps peab sobituma
muusikalise kunstiga. Niisiis need üleminekud joonistuslikus-maalilises ja
muusikalises peaksid õieti teineteisele vastama.” Õppeplaan, 3.loeng.

On märkimisväärne, et Rudolf Steiner asetab muusikalise otsustusjõu arendamise
juba aega enne suguküpsuse saabumist, samas kui ta muidu tahab otsustusjõudu
tingimata alles peale seda arengupunkti asetada. Seda muusika erandlikku kohta
teiste alade seas peaks vaatama koos ühe teise muusikalise iseärasusega, mida
vaadeldakse nn. muusikaloengutes. Me loeme seal teisest loengust:

„See, mis tänapäeval on muusikas keskpunktis, … see on harmoonia.
Harmooniline haarab vahetult inimese tunnet. … Nüüd on  tundmine õieti
see, mis asub inimese elamusteterviku keskkohas. Ühest küljest läheb
tundmine tahtesse ja teisest küljest ettekujutusse. … Kogu inimese
tundenatuur on õieti kahene. Meil on tundmine, mis on enam ettekujutuse
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poole:  kui me näiteks oma mõtteid tunneme, siis on tundmine ettekujutuse
poole. Ja meil on tundmine, mis on tahte poole: me tunneme mingi teo puhul,
mida me teeme, kas ta meile meeldib või ei meeldi. Tunne jaguneb õieti kahte
alasse keskel. – Vaadake, muusikalises on omapära, et ta ei tohi minna
ettekujutusse; sest muusikaline, mida haaraks ettekujutus, aju, lõpetaks kohe
olemast muusikaline. Sama vähe tohib muusikaline alla vajuda täiesti
tahtesse. … Mõlemale poole peab teda kinni hoidma. Muusikalise
läbielamine peab olema alas, mis on ettekujutuse ja tahte vahel. Ta peab
toimuma täiesti inimese selles alas, mis ei kuulu õieti igapäeva teadvusesse,
vaid millel on midagi tegemist sellega, mis tuleb alla vaimsetest ilmadest,
kehastub ja jällegi läheb läbi surma.” Muusika 1923, 2.loeng

Nüüd näidatakse jälle edasi, et meloodia saadab muusikat tundmisest kujutlusse,
ilma et ise oleks kujutlus, ja et rütmiline kannab muusikalist tahte poole, mis ei lähe
välja. – Seda võib aga lugeja ise järgi vaadata. 

Kui neid vaatlusi jälgitakse, nähakse, et muusikas on tegemist ebamaise protsessiga,
milles on ka otsustusjõul teine tähendus, kui „tõelises” sotsiaalses ja maises
protsessis.

Nüüd järgnevad juhised kõrgemate klasside jaoks, kuid siiski näib siin olevat õige
erilise aine tõttu mitte eristada õppeplaani eesmärke teistest Rudolf Steineri
väljendustest muusikaõpetuse kohta, nii et selles lõigus tuleb esile nagu kooli
muusikalise elu ülesehituse kronoloogia, mis on pandud ütluste sekka õppeplaani
kohta. See esitus toetub täiesti konverentsi stenogrammidele.

25.septembril 1919, niisiis mõned nädalad enne kooli avamist, ütleb muusikaõpetaja
Paul Baumann, et ta tahab „muusikaliselt andekaid kokku võtta erilise kooritunni
jaoks, kus lauldakse raskeid asju”. Rudolf Steiner vastab selle peale: 

„See ei räägiks vastu kogu ülesehitusele, kui me neljast kõrgemast klassist
(5.-8.) ja neljast madalamast klassist (1.-4.) paneme kokku koorid, võibolla
pühapäevakoorid. Selle kaudu sulatatakse lapsed võib olla enam kokku, kui
millegi muuga. – Aga mitte panna alust valele auahnusele. Selle me välistame
õpetuse meetodist. Auahnus tohib ainult olla asjaga seoses, mitte isikuga. Neli
kõrgemat klassi kokku ja neli madalat klassi kokku oleks seepärast hea,
kuna hääled on natuke teistsugused. Muidu pole asi klassidega seotud. Aga
kooride jaoks, mida võib teha pühapäeva üritusteks, võime me neli nooremat
ja neli vanemat klassi ekstra kokku panna.” 25.9.1919.

22.septembril 1920, 9.klassi rajamisel ja õppeplaani kinnitamisel, ütles Rudolf
Steiner peale üht märkust suure ruumi vajaduse kohta muusikaõpetuse jaoks:

„Muusikaõpetus ei lähe, nagu ta minema peab, kuni meil pole suurt ruumi. –
Kehtivad kaks asja: muusikaõpetust peab kujundama nii täiuslikult kui
võimalik. Ei saa, kui tahetakse lapsi koolitada, piisavalt teha instrumendi
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õpetuse jaoks. Kogu muusikalist kuulmist suretatakse, kui nad kuulevad
halbu instrumente. Need on suured vaatekohad. Vanade kirikulauludega
võib väga hästi edasi minna.” 22.9.1920

Need „kaks asja”, mis „kehtivad”, nendega on ilmselt mõeldud mõlemat tingimust,
sobivat ruumi õpetuse jaoks ja suurepäraseid instrumente. Selle peale ütles
muusikaõpetaja: “Ma tahtsin viidata duurile ja mollile, kõlavärvile, puht
toonilisele.” Selle peale ütles Rudolf Steiner: 

9.klass:

,,See peaks olema just üheksanda klassi aine. Seda peaks ometi igal juhul
püüdma teha. Just seda ka natuke teoreetiliselt käsitleda ja ka tundes
arendada, duur ja moll tundesisuna.”

Muusikaõpetaja seepeale: „Ma käsitlesin viisakusõpetuses – mille ma erilise
ülesandena üle võtsin – polaarsust seoses meheliku ja naiselikuga. Lapsed näisid
sellest aru saavat.”

Rudolf Steiner seepeale:

„Ma arvan, et oleks ilus, kui just seda lauluga siduda, käsitleda seda asja
seoses meheliku ja naiseliku häälega. Selles suunas on vähe järgi proovitud,
ja on päris kindel, et selline õpetus, mida selles vanuses peaks tegema, saaks
seoses meheliku ja naiseliku hääle olukorra vaatlusega väga tugevalt
avaldada vastumõju tänapäeval esilekerkiva valele seksuaalhaistingule. See
mõjuks parandavalt – mulle teeb see valu, et  ei saa edasi minna
instrumentide käsitlemise juurde. Instrumente käsitlemine on asendamatu.
Eks ole: privaattunnid on privaattunnid! – Siin peaks tähele panema seda, et
me kui me sellest aru saame, läheb see kogu kasvatusse. Selleks ei kanna
privaattund midagi juurde. Kahju on  see küll, et me seda ei saa teha. Ma
kardan, et me ei jõua selle juurde väga kaua.” 22.9.20

16. jaanuaril ütles Rudolf Steiner, kui ta oli lasknud mõnedel õpetajatel aru anda,
muusikaõpetajale:

„Vaevalt saab soovitada väikeste lastega kahehäälsust kasutada. Sellega
võiks alustada alles 5.klassist. Kuni 10.eluaastani oleks põhiasjaks
ühehäälsus. Kas Teil on võimalik, suures osas seda, mida te kooris laulate,
lasta ka soolona laulda?”

Ja kui muusikaõpetaja seda jaatas:

„See on midagi, mis on ka muidu oluline: Ma arvan, et peaks silmas pidama
seda, et mitte lasta lastel ainult kooris laulda, seepärast ei tohi soolot maha
magada. Nimelt nende asjade juures, mida saab kooris öelda, liigutab
grupivaim. Mõned teevad seda kooris väga hästi; te kutsute ta üksi ette, ja te
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ei kuule temalt midagi. – Peab silmas pidama seda, et lapsed oskaksid ka
üksinda seda, mida nad kooris oskavad, eriti keeleõpetuses. Mis nõnda
toimub klassis toimub, sõltub lauluõpetuses sellest, kuivõrd te seda õigeks
peate.” 16.1.21

Konverentsil teise kooliaasta lõpus, 26.mail 1921, küsitakse, kas ei võiks lapsi, kes
tahavad muusikalist koolitust saada, tundidest vabastada, neid, kellel pole sõrmed
eriti osavad. Ja Rudolf Steiner vastab:

„Selles suunas võib õppeplaani individualiseerida. Seda võiks küll teha. Me
peaksime ka vastavatele harjutusruumidele mõtlema. Nende laste jaoks
peaksid jääma need asjad, mis annavad inimese kujundamist. Muidu võib
spetsialiseerida” 26.5.21

Kooli  kolmanda õppeaasta 1921/22 esimesel konverentsil, 17.juunil 1921, 10.klassi
õppeplaani paikapanemisel ütles Rudolf Steiner:

Kümnes klass:

„Muusikalisest endast tuleneb, et 10.klassis jätkatakse natuke instrumentaal-
muusikaga.”

Selle peale muusikaõpetaja: „Me peaksime seda varem alustama”, ja Rudolf
Steiner:

„!0.klassi jaoks igal juhul.” 

Muusikaõpetaja esitas nüüd oma kavatsuse, 10.klassi õpilastega, kes mingit
instrumenti mängivad, väikse orkestri organiseerida; „sina kuulub enamus.” Rudolf
Steiner ütles seepeale:

„Need, kes ei saa kaasa teha„ nende puhul peaks hoolt kandma, et nad
mõistvalt kaasa teevad.” 17.6.21

Muusikaõpetaja tuli nüüd välja oma edasise plaaniga, võtta 8., 9. ja 10.klassi
laulmises kokku ja üksikult klassidega käsitleda ainult muusikateooriat alates
9.klassist. Seepeale ütles Rudolf Steiner seniseid õppeplaanijuhiseid täiendades:

„Me võime tegeleda natuke harmooniaõpetusega. 10.klassiga teha
harmooniaõpetust viitega kontrapunktile, et neil tekiks igatsus seda esitada.
Mitte midagi forsseerida! – kui nad selle peale tulevad! – mitte midagi
forsseerida!”

20.juunil 1922 määrati esimest korda kindlaks esmakordse 11.klassi õppeplaan.
Muusikaõpetuse kohta ütles tookord Rudolf Steiner:

Üheteistkümnes klass:
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„Soololaul üheteistkümnendas klassis. Maitse kujundamise ja muusikalise
otsustusvõime järgi.” 20.6.22

Sedasama väljendati järgmisel päeval natuke teiste sõnadega:

veel üheteistkümnes klass:

„Nüüd tuleks loomulikult seda silmas pidada, et eurütmias ja muusikalises
õpetuses minnakse just selles vanuses üle teatud maitse arendamisele, selle
juurde, et asjad põimitakse maitseotsustusse. Pole vaja sisuliselt midagi eriti
uut võtta, aga tuua asjad maitseotsustuseks.” 21.6.22

12.klassi kohta öeldi 25.aprillil 1923 järgmised sõnad:

Kaheteistkümnes klass:

„Organ vaikuse kui sellise jaoks, teadvustamine, mille poolest erineb Bach
teistest, see on põhiline 12.klassis.” 25.4.23

Aastal 1924 ei räägitud muusikast 12.klassis.

Muusikaõppeplaani lõpetuseks olgu üks kõnelus 18.septembrist 1923.
Muusikaõpetaja küsis rütmide esituse kohta, mis on muusikas teistsugune kui
eurütmias. Ta kasutab ainult tavalist laadi dirigentide rütme ja küsib, kas on tätsad
ainult 2-,3-,4-osalised rütmid, või peaks minema edasi kuni 5- ja seitsmeosaliste
rütmideni. Rudolf Steiner ütles selle kohta:

„Mis puutub 7- ja 5-osalistest rütmi, neid ainult vanematega, igal juhul mitte
alla 15., 16. eluaastat. Ma arvan, kui seda tehtaks lastega alla 15.eluaastat,
siis nõrgendatakse muusikalist tunnet. Ma arvan, et see, kel on annet, kes
muusikuks saab, et ta õpib seda ise. Piisab neljaosalisest. Peaks hoolitsema
selle eest, et muusikaline tunne jääb võimalikult kaua tundelaadselt
läbipaistvaks, nii et nad nüansse kogevad. Kui on 7-rütmid, ei jää see
läbinähtavaks. Et lapsed ka dirigeerimisest aktiivselt osa võtavad, ühtlaadi
dünaamikast aktiivselt osa võtavad, see on päris kindlasti pedagoogiliselt
suurepärane, aga kõik peavad seda saama teha.”

Selle peale muusikaõpetaja: „Ma lasin neil seni ainult kõik koos teha.” Ta harjutas
ühist dirigeerimist, mille Rudolf Steiner dirigeerimise harjutusena oli üles võtnud ja
jõuab küsimuseni: „kas seda üksikult dirigeerimist võib ka noorematega teha?”
Rudolf Steiner ütles selle kohta:

„Ma usun, sellega võib alustada ka ajal 9. ja 10. eluaasta vahel. Palju sellest,
mis on sellel ajapunktil olulist, on seda laadi, et see eriline suhe, kui üksik
astub suhtesse ühe grupiga, et siis mõjub sinna sisse palju nendest suhetest.
On ju ka vajalik seda ka teistele asjadele laiendada, näiteks arvutamise jaoks
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seda kasutada, et üks juhib teisi teatud asjades. Seal tehakse seda iseenesest,
aga muusikalises saab see kunsti enda üheks osaks.” 18.9.23

Ülevaade muusikaõpetuse õppeeesmärkidest

1. klass
2. klass hääle kujundamine – kuulmise kujundamine – ühehäälne laul
3. klass
4. klass noodikiri, märkide õpetus - heliredel
5. klass helilaadid – duur ja moll
6. klass mitmehäälne laul instrumentaal-
7. klass koor
8. klass muusikaline otsustus
9. klass duur ja moll tundesisuna,

instrumentaalmuusika
10. klass hiljemalt harmooniaõpetus                        kooli-                       sega-
11. klass soololaul – maitse                                  orkester                       koor
12. klass arendamine, muus. otsus

            muusikalised stiilid

Eurütmia  ja  võimlemine

Oma  loengus  „Lapsekasvatus  vaimuteaduse  seisukohast”  aastal  1906  ütles  Rudolf
Steiner võimlemise ja mängude kohta:

„Mitte ainult  kasvatuse vaimne osa, vaid ka füüsilise jaoks annab vaimuteadus
õige aluse. Et siin ka iseloomulikku näidet tuua, olgu viidatud võimlemisele ja
noorusmängudele.  Nii  nagu ümbruse armastus ja rõõm peab läbistama esimesi
eluaastaid,  nii  peab  kasvav  eeterkeha  tõesti  kogema endas  kehaliste  harjutuste
kaudu  kasvamise  tunnet,  kasvavat  jõudu  endas.  Näiteks  võimlemisharjutused
tuleb  nii  kujundada,  et  iga  liikumise,  iga  sammu  juures  tekib  noore  inimese
seesmuses tunne: ,Ma tunnen endas kasvavat jõudu.’ Ja see tunne peab seesmuse
vallutama  terve  heaolutundena.  Et  võimlemisharjutusi  sellises  mõttes  välja
mõelda,  selle  juurde  kuulub  kindlasti  enam  kui  inimkeha  anatoomiline  ja
füsioloogiline  tundmine.  Selle  juurde  kuulub  intiimne,  intuitiivne,  täiesti
tundelaadne tunnetus lõbu ja mõnu koosmõjust inimkeha asendite ja liigutustega.
Selliste harjutuste kujundaja peab suutma kogeda, kuidas jäsemete mingi liigutus,
asend tekitab lõbusat, mõnusat jõutunnet, mingit muud laadi aga jõukaotust jne. ...
Et  võimlemist  ja kehalisi  harjutusi  selles  suunas arendada, selle juurde kuulub
kasvataja puhul see, mida võib anda vaimuteaduslik meelsus. Selleks pole vaja
vaimsete ilmade nägemist; vaid ainult meelt selle jaoks, seda ellu rakendada, mis
vaimuteadusest tuleneb...” Lapsekasvatus

203



Nende sõnade ütlemise ajal polnud veel eurütmiat. See loodi alles 1912.

Peale esimest maailmasõda tuli eurütmia avalikku ellu ja kohe Waldorfkooli rajamisel oli
ta kohustusliku ainena kõikides klassides. Esimeses rahvapedagoogilises loengus 11.mail
1919, niisiis mõned kuud enne Waldorfkooli avamist ütles Rudolf Steiner, sidudes seda
moodsa „kehakultuuriga”: 

„Sinna  tahame  me  midagi  asetada,  mis  on  nüüd  tõesti,  kui  seda  kasvavale
inimesele  senise  üksnes  kehalise  võimlemise  asemel  õpetatakse,  hingestatud
kehakultuur. See aga võib sellist tahet tekitada, mis jääb siis kogu eluks, samas
kui kõigil teistel tahtekultuuridel on selline eripära, et nad elu jooksul erinevate
juhtumiste ja kogemuste tõttu nõrgenevad.” Rahvapedagoogika, 1.loeng

Kui Waldorfkool sügisel  1919 avati,  siis saadi – väliste põhjuste tõttu – esialgu ainul
eurütmiaõpetus sisse viia, võimlemine lisandus alles aasta hiljem. Lähedane kokkupuude,
mida mõlemad liikumiskoolituse vormid omavad, andis Rudolf Steinerile alust ikka jälle
süveneda nende vastastikustesse seostesse ja erinevustesse. kõigepealt  rääkis ta sellest
metoodilis-didaktilise  kursuse  1.loengus.  Sealt  leiab  olulised  laused eurütmia  tähtsuse
kohta lapse jaoks enne hammastevahetust:

„Inimene  sünnib  niimoodi  maailma,  et  ta  tahab  oma  kehalisuse  maailmaga
kooskõlla  viia  muusikalise  rütmis,  muusikalises  seoses,  ja  enamasti  on  see
seesmine muusikaline võime 3. ja 4. eluaasta vahel olemas. Vanemad võiksid siis
tohutu  palju  teha,  kui  nad  seda  tähele  paneksid,  et  nad  siis  vähem  välise
muusikalise  häälestatusega  jätkaksid,  vaid  omaenese  keha  häälestatusest,
tantsulisega.  Ja  just  selles  vanuses  võiks  lapsekeha läbistamisega elementaarse
eurütmiaga tohutu palju saavutada. Kui vanemad õpiksid eurütmialiselt  lapsega
tegelema, siis tekiks lastes hoopis midagi muud, kui muidu. Nad ületaksid teatud
raskuse, mis liikmetes elab...” Met.-did. 1919, 1.loeng 

Sama kursuse 4.loengus leidub järgnev märkus kuulamise kohta:

„Meie  kuulamine,  nimelt  tegusõnade  puhul,  on  tegelikult  alati  kaasategemine.
Eelkõige  teeb  kaasa  vaimne  inimeses,  ta  ainult  surub  selle  tegevuse  alla.
Eurütmias tuuakse see tegevus nüüd välisilma. Eurütmia annab peale kõige muu
ka kuulamise. Kui keegi midagi jutustab, siis  teine kuulab, nii,  et ta seda, mis
häälikutes füüsiliselt elab, oma minas kaasa teeb, ometi surub ta selle alla. Mina
teeb alati eurütmiat kaasa, ja see, mida jällegi eurütmia füüsilise kehaga teeb, on
ainult kuulamise nähtavaks saamine. Niisiis te eurütmiseerite alati, kui te kuulate,
ja  kui  te  tõesti  eurütmiseerite,  siis  toote  te  ainult  selle  nähtavale,  mille  te
kuulamisel  nähtamatuks  jätate.  Eurütmia  on  nimelt  kuulava  inimese  tegevuse
ilmutus ... ja inimesed õpivad eurütmia läbi õieti kuulama ... Peab saabuma  üht
laadi  hingeolemuse  tervenemine.  Seega  saab  eriti  oluliseks,  et  materialistlik-
hügieenilise  võimlemisõpetuse  ja  kõige  juurde,  kus  arvestatakse  üksnes
kehatalitluste  füsioloogiat,  lisanduks  hinge  hügieen,  selle  läbi  et  antakse  alati
võimlemistundi  ja eurütmiatundi  vaheldumisi.  Kui  ka eurütmia on esmajoones

204



midagi kunstilist, saab eurütmia hügieeniline element kasvatatava jaoks eriliseks
eeliseks, sest inimesed ei õpi eurütmia kaudu ainult kunstilist,  vaid nad õpivad
eurütmia kaudu hinge jaoks sedasama, mida  võimlemiselt  keha jaoks, ja need
asjad mõjuvad väga ilusti teineteisesse.” Met.-did. 1919, 4.loeng

„Üldise inimõpetuse” 10.loengus, inimese kui kolmeliikmelise olendi vaatluse raames,
peale üht pilku inimese näivale rahule, kes istub sõitvas rongis, võib lugeda:

„Nii rahustab teie pea seda, mida jäsemed võivad maailmas liikumisena sooritada.
Ja  rinnaosa  asub  keskel.  Ta  vahendab  välisilma  liikumist  sellega,  mida  pea
rahusse toob. Mõelge nüüd, meie kavatsus inimestena on just selles, et maailma
liikumist meie jäsemete kaudu järgi aimata, vastu võtta. Mida me siis teeme? Me
tantsime. Me tõepoolest tantsime. See teine tantsimine on ainult fragmentaarne
tantsimine.  Kogu  tantsimine  on  sellest  lähtunud,  tuua  planeetide,  teiste
ilmakehade ja  Maa enda liikumist  inimese  liikumistesse,  jäsemeteliikumistesse
matkimiseks. – Aga kuidas on nüüd pea ja rinnaga, kui me kosmilisi  liikumisi
tantsides  järele  inimestena  kujundame meie  liikumistes?  Siin  on  see  nii,  nagu
liikumised, mida me maailmas sooritame, peas ja rinnas ummistuksid. Nad ei saa
jätkuda läbi rinna edasi pähe, sest see  rahub õlgadel, ta ei lase liikumistel edasi
hinges jätkuda. Hing peab rahus liikumisest osa võtma, kuna pea puhkab õlgadel.
Mida  ta  seega  teeb?  Ta  hakkab  seda  reflekteerima,  mida  jäsemed  tantsides
sooritavad;  ta  hakkab  torisema,  kui  jäsemed  sooritavad  ebareeglipäraseid
liikumisi; ta hakkab sosistama, kui jäsemed reeglipäraseid liikumisi sooritavad; ja
ta  hakkab  laulma,  kui  jäsemed  sooritavad  ilmaruumi  harmoonilisi  kosmilisi
liikumisi.  Nii  muutub  tantsiv liikumine väljapoole laulmises ja muusikalises
sissepoole.  

Tekstis öeldakse „väljapoole” ja „sissepoole”. Seeläbi aetakse lause mõte täielikult sassi.
Jutt on sellest, et  väline tants muudetakse  seesmiseks, niisiis hingeliseks laulmiseks ja
musitseerimiseks. See tuleneb järgnevatest lausetest, mis on pool lehekülge allpool, kus
öeldakse:

„...et  see,  mis  on  inimesel  väliste  liikumistena,  tuuakse  seesmuses  rahuni  ja
hakkab seeläbi helideks üle minema, ja nii on see ka kõikide meelteaistingutena.
Kuna peaorganid ei  tee  väliseid  liikumisi  kaasa,  kiirgavad nad rinda  tagasi  ja
teevad nad tooniks ja teisteks meelteaistinguteks. Inimõpetus, 10.loeng 

Üks  tähtis  märkus  inimese  mõttetute  ja  mõtestatud  liigutuste  kohta  leidub  „Üldise
inimõpetuse” 13.loengus:

„Seega ei ole asi selles, kas inimene on tegev või mitte, sest ka laisk on tegev, vaid
selles, millisel määral on inimese tegevusel oma eesmärk.. - Sisukalt tegev - , need
sõnad peavad ka meid juba läbistama, nii et me saame olla kasvatajad. Millal on
inimene mõttetult  tegev? Ta on mõttetult tegev, kui ta tegutseb ainult  oma keha
nõudmistele vastavalt. Ta tegutseb sisukalt, kui ta tegutseb oma ümbruse nõuetele
vastavalt ja mitte ainult vastavalt omakeha nõudmistele. Lapse juures peame seda
eriti silmas pidama. Ühelt poolt, on võimalik juhtida lapse välist kehalist tegevust
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ikka enam puhtfüüsilises suunas, s.t. füsioloogilisele võimlemisele, kus me ainult
küsime kehalt,  missuguseid liigutusi  peaksime laskma tal  teha?  Kuid me võime
juhtida ka lapse väliseid liigutusi nii, et need muutuksid mõtteist kantud liigutusteks,
nii et laps lihtsalt ei ujuks vaimus oma liigutustes, vaid jälgiks sihikindlalt vaimu.
Siis arendame me kehalised liigutused eurütmia poole. -  Mida enam me paneme last
tegema puhtfüüsilist võimlemist, seda enam ahvatleme me temas ülemäärast soovi
magada ja soodustame sellega tüsenemist.  Mida rohkem me painutame tasakaalu
kehalise poole, seda viimast, s.t. kehalisust, ei saa muidugi täiesti unarusse jätta, sest
inimene peab elama rütmis - mida rohkem me seda tagasi peame viima liikumisele,
mida läbistab eesmärk nagu eurütmias, kus iga liigutus väljendab häälikut, kus igal
liikumisel on mõte: mida enam saame me võimlemist vaheldada eurütmiaga, seda
enam toome me  magamise  ja  ärkamise  vajaduse  kooskõlla;  seda  normaalsemalt
säilitame me tahte poole pealt ka lapse elu.” Inimõpetus 1919, 13.loeng

Stuttgarti kursustel 1919 on põhiliselt juttu eurütmiast. Baseli õpetajate kursusel 1920,
6.loengus,  leiduvad pikemad mõttearendused eurütmiast  võrdluses  võimlemisega.  Seal
nimetatakse seda „hingestatud võimlemiseks” „füsioloogilise võimlemise” kõrval, „mis
lähtub inimese kehalikkuse tundmaõppimisest”.

„Eurütmia on erinev ... seeläbi, et iga liikumine, mida laps teeb, on hingestatud ...,
et iga liigutus on samamoodi hingelise väljendus nagu on seda kõnehäälik.” 

Tookord rääkis Rudolf Steiner veel mõnede sõnadega eurütmiast kui sellisest ja vastandas
teda unistamisele:

„Unistamises  on inimene poolenisti  uinunud,  eurütmia puhul  on ta tugevamini
üles ärganud, kui ta tavalises elus ärkvel on.”

Vaatlus, mida ei saa siin tervikuna tuua, jõuab järgnevate sõnadeni:

„Võimlemine  ei  tugevda  tahte  initsiatiivi!  Initsiatiivi  tugevdatakse,  kui
lapsena tehakse liigutusi, kus iga üksik liigutus on samas hingeline, kus hing
voolab igasse üksikusse liigutusse.” Basel 1920, 6.loeng

 Loomulikult peaks toodud kohta tervikus vaatama. Sama kursus toob  13.loengus ühe
olulise mõtte lapse mängu kohta, millele siin saab ainult viidata.

Waldorfkooli esimesel aastal räägiti juba vajadusest võimlemine sisse seada. Peale üht
märkust muusika kohta juulis 1920 ütles Rudolf Steiner spontaanselt:

„Peale  selle  seisab  ka  see ees,  et  me,  niipea  kui  võimalus  on,  viime sisse ka
võimlemise. Võimlemise võime me ilma pikemata juurde võtta, nii et me võime
öelda – tunnistusel ja tunniplaanis - „võimlemine ja eurütmia”. See oleks juba
päris hea. On vaja ainult  nii  palju teha, et me psühholoogilise eurütmia kõrval
tegeleme ka füsioloogilise võimlemisega.” 
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ja samal päeval ütles ta peale erinevaid arutlusi võimaluse üle, lasta poistel ja tüdrukutel
samaaegselt võimelda:

„Võimlemistunde  pole  vaja  kolmes  madalamas  klassis  anda.  1.  ja  2.klassis
võiksime me juba eurütmiaga rahulduda. Aga peale seda peaks, et poleks „mitte
olemist”... juba võimlemine olema. Oleks üsna hea, kui see lisanduks eurütmiale,
et  lapsed  tegeleksid  kõigepealt  eurütmiaga  ja  siis  natuke  võimleksid....  Sellest
piisaks: üks tund eurütmiat ja siis lisaks pool tundi võimlemist ...” 24.7.20

1920 räägiti võimlemisest ainult kui ühest möödapääsematust vajadusest.

Ühe  tähtsa  märkuse  eurütmia  kasutamise  kohta  kooli  üritustel  tegi  Rudolf  Steiner
konverentsil 23.märtsil 1921:

„Põhimõtet,  kooli  eurütmiat näidata,  on  seeläbi  murtud,  et  tehakse  ühte
ekstrakursust. Kui see oleks õige kooliprintsiip, siis seda ei tehta; ei valmistata
ette  ainult  ühte  ekstragruppi.  See  võetakse  tavaliselt  kulgevast  kooliõpetusest
seeläbi   välja.  Et  tehakse  kooliaristokraatiat,  see  on  midagi,  mis  kooli
pedagoogikat  häirib...  Tavaliste  õpilaste  seas  peavad olema mõned,  keda  saab
kasutada.  Et  mõned  ekstra  prepareeritakse  ühte  erilisse  gruppi,  see  on
ebapedagoogiline.” 23.3.21

Sama probleemi käsitleti veel kord 26.mail 1921 ja ka sama aasta 16.novembril, seal aga
muusika-eurütmia kohta. Lugeja võib sealt järgi vaadata.

26.mail 1921 pole veel võimlemistund võimalik. Rudolf Steiner ütleb konverentsil:

„5.klassis  on  palju  poisse,  kel  võiks  võimlemine  olla.  see  oleks  meie  kooli
programmis, et oleks üks tund. Me ka vaimsustame seda kohe, kui me seda teha
saame.”

Rudolf Steiner teatab niisiis, et ta tahab võimlemisõpetuse ümber kujundada. – Ja mõned
nädalad hiljem, nn, täienduskursusel juunis 1921, räägib Rudolf Steiner võimlemisest,
kuidas  see  on,  kuidas  ta  peaks  ja  võiks  olla  ja  kuidas  seeläbi  „vahetu  kokkupuuteni
eurütmiaga”  jõuaks.  Saab  selgeks,  mis  oli  talle  tähtis:  Eurütmia  oli  valmis,  kuivõrd
midagi  sellist  elava kohta  saab öelda;  ta võeti  sisse  kohe Waldorfkooli  rajamisel.  Ka
võimlemine tuli  sisse  võtta,  kuna  vanemad – ajaharidusest  lähtuvalt  –  ja  lapsed seda
soovisid; teda ei saanud aga kooli võtta, kui ta selliseks jäi, nagu ta oli. Rudolf Steiner
võttis nüüd ette ka võimlemist nii ümber kujundada, et ka siin teostataks printsiipi,  et
võimleja iga liigutust oma elamusega sisukalt saadab. Selle jätkuks, mida ta võimlemise
kohta  ütleb,  ilmneb,  kuidas  uued  sihid  võtavad  aegamisi  konkreetsema  kuju.
Täienduskursuses 1921 näeme me veel senise võimlemise hukkamõistmist, aga ka uue
sihi selget avamist.

Täienduskursuse 1.loengus räägib Rudolf Steiner füsioloogilistest protsessidest, mis lapse
organismis  ühelt  poolt  vaatleva  ja  teiselt  poolt  tegevuses  kulgeva  õpetuse  tulemusel
toimuvad:
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„Nõrgemal  tasemel  kutsutakse  tõesti  vaatleva  õpetuse  puhul  organismis  esile
sama  nähtus,  mis  magamisel,  nimelt  teatud  orgaanilise  tegevuse  tõstmine  alt
ülespoole.  Lapsed,  kellele  me  lugu  jutustame,  arendavad  orgaaniliselt
samategevust,  mida  inimene  magamisel,  kus  ainevahetusproduktid  ajusse
tõusevad. ...Meil peab olema selge, et see, mis on meie organismis haige, hoitakse
tagasi ülemiste  organite  ärkveltegevuse läbi,  et  see ei saa üles tõusta. Kui me
magame, ja midagi on meie organismis haige, siis tõuseb see alles õieti üles. Ja
kõige  selle  ülestõusmine,  mis  lapse  organismis  päris  korras  pole,  see  toimub
pidevalt,  kui  me laseme lapsel  vaadelda.  – seevastu,  kui  me lapsele  eurütmiat
õpetame, kui me tal laulda laseme, kui me laseme tal musitseerida, kui ta võimleb,
ja isegi kui ta kirjutab, kuivõrd ta seda ise teeb, kui me tal käsitööd laseme teha,
seal on tegevus, mida me samal viisil peame võrdlema ärkveltegevusega; seal on
kõrgendatud ärkveltegevus. 

Seega toimub põhiliselt laulmise, eurütmia läbi, kui see ka üldse taotluseks pole,
koguni  teraapiline  tegevus.  ...  ja  võib-olla  on  see  hügieeniline  ja  teraapiline
tegevus kõige tervem, kui me ei lähene asjale võhikliku arstliku eesmärgiga, vaid
kui me lihtsalt jätame selle meie terve kujutluslaadi, meie terve arusaama hooleks.
Aga õpetajana on hea, kui me teame, kuidas me üksteise jaoks töötame, kui me
niisiis teame, et laps võlgneb kehamahlade terve ülestõusmise, mida me vajame
vaatleva  õpetuse  jaoks  -  näiteks  ajaloos  -  ...  eilsele  lauluõpetusele  või  eilsele
eurütmiatunnile.” Stuttgart 1921

Siin pannakse võimlemine esimest korda „tegevuses kulgevate õppeainete” hulka.

Sama kursuse 2.loengus on jälle eurütmiast juttu ja ka võimlemisest, aga esimest korda
peale  mitmeid  negatiivseid  iseloomustusi  tavalise  võimlemise  kohta  kõlab uuesti  see,
mida öeldi juba „Lapsekasvatuse loengutes” 1906, nõudmine, et võimlev inimene peaks
hingeliselt  seda  kaasa  tegema,  mida  ta  kehaliselt  teeb. Alles  selle  impulsi
vastuvõtmine „Lapsekasvatusest” võimaldab võtta võimlemine nüüd tõelise kasvatusliku
instrumendina  Waldorfkooli  kasvatusse.  Nüüd  järgneb   selle  otsustavalt  tähtsa  koha
tsitaat:

„Asi  on seetõttu  nii  taunitav – ta  on põhimõtteliselt  jube -,  siiski  on ta sügav
sisselöök  meie  niinimetatud  tsivilisatsiooni,  kuna  seeläbi  lülitatakse  inimene
praktiliselt  välja  –  mitte  ainult  teoreetiliselt  teaduse  kaudu  –  vaid  inimene
lülitatakse  praktiliselt  välja  selle  võimlemise  läbi.  Ta  tehakse  paberfiguuride
imitaatoriks.  Ja  sellega  ei  tohiks  kasvatusel  tegemist  olema,  vaid  sellega,  et
inimene, kui ta võimleb, võtab omaks need hoiakud, teeb neid liigutusi, mida ta
ka läbi elab, seesmiselt kogeb. Ja ta elab neid läbi. Võtame hingamisfunktsiooni.
Me peame teadma, et lapsed võib viia selleni, sissehingamisel on neil õrn tunne
hästi  maitsvast  toidust,  mis  suust  alla  läheb.  Aga  see  ei  tohi  tõeliseks
maitsekujutluseni,  maitsetajuni  tõusta,  vaid  see  peab  olema  tunne
sissehingamisest,  hingamisel  peab  suutma  kogeda  midagi  maailma  värskusest.
Peab laskma lastel sisse hingata ja lasta neil tunda midagi maailma värskusest.
Peaks püüdma lasta neil öelda: mis värvinguga see õieti on, mida sa sisse hingad?
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Ja tullakse selle peale, et laps hetkel, kus ta tõepoolest hingamist õigesti tajub,
leiab  midagi  sellist:  see  on  rohekas,  loomulik  roheline.  –  Siis  on  midagi
saavutatud, kui laps on selleni viidud, et ta tunneb sissehingamist rohelisena. Siis
märgatakse alati:  laps nõuab nüüd teatud kehahoiakut  sissehingamise jaoks,  ta
kujundab lähtudes sissehingamisest seesmise elamuse läbi õige kehahoiaku. Siis
võib lasta harjutust teha. Samamoodi peab viima lapse selleni, et väljahingamisel
vastavat tunnet kogeda. ,Selles olen ma ju õieti tubli poiss’; kui väljahingamist nii
tajutakse, nagu ta oleks tubli poiss, nagu tuntaks tema jõude, nagu tahaks ta oma
jõudu väljahingamisel maailmale jagada;  kui on selline tunne, siis kogeb ta ka
õigel viisil nagu temale sobivat vastavat alakeha, teiste jäsemete liikumist,  pea,
käte hoiakut. Kui lapsel on üks kord täielik väljahingamise tunne, siis kogeb ta
õiget  liikumist.  ...  Me  toome  keha  liikumise  lapsest  välja  vaimlis-hingelise
elamuse järgi. Sarnaselt sellele peaksime me ka teistes asjades, mida laps tunda
saab, tahan öelda, mingisuguste käte, jalgade liigutustes, jooksmisel jne., paljas
hoiakus  –  kõikjal  peaksime  me arendama seda  hingalist  kogemist,  mida  tema
kehalis-füüsiline  ise  nõuab.  Siis  on  võimlemine  toodud  vahetusse  seosesse
eurütmiaga,  ja  see peab ka  olema.  Eurütmia  toob vahetult  esiplaanile  vaimlis-
hingelise,  hingestab  ja  vaimsustab  läbi  kogu  inimese  liikumise.  Ta  võtab
lähtealuseks selle, mida inimene vaimlis-hingelisena inimkonna arengu jooksul on
omandanud.  Aga  ka  füüsilis-kehalist  saab  vaimselt  kogeda.  Võib  kogeda
hingamist, ainevahetust, kui sellega piisavalt selles suunas tegeletakse. Siin võib
inimene  ise  piisavalt  kaugele  jõuda,  siin  võib  inimene  iseennast  tajuda,  oma
kehalis-ihulist  kaasa tunda. Ja siis  võib seda,  mis tuleb lapse juurde kõrgemalt
alalt eurütmiana, lasta üle minna võimlemiseks. Võib päris kindlasti luua silla
eurütmia ja võimlemise vahele. Aga seda võimlemist  ei  või teisiti  teha, kui et
kõik,  mida  laps  võimlemises  teeb,  tuuakse  välja  kehalis-füüsilise  kogemisest,
vaimlis-hingelise kogemisest ja laps sobitab füüsilis-kehalise sellega, mida ta läbi
elab.” Stuttgart 1921, 2.loeng

Sama oluline, nagu viimane tsitaat oli magamise ja ärkvelolu vahelduvmõju mõistmiseks
ja nende seoste jaoks vaadeldavaga ja koguni „igapäevase" õpetuse jaoks, sama oluline
järgmine koht Täienduskursuse 3.loengust, mis on toodud juba peatükis muusikaõpetuse
kohta,  kui  ka  ainult  oma  tuumaga.  See  näitab,  kuidas  kool  peaks  koolitöö
ettevalmistamisel  arvestama  ka  lapse  magamist  mõjuva  protsessina.  Selle  koha
esitamisest peab kahjuks siin loobuma.

Järgnevate sõnadega, mis võib leida samuti Täienduskursusest 1921, 4.loengus, on antud
inimõpetusest  tulenev,  vahetult  õpetuspraksisesse  mõjuv  käsitsus  eriti  kehalise
tegevusega õpetuses:

„Kui te lasete lapsel  , organitest üles. See on vaimse lunastamine, kui ma lasen
lapsel eurütmiseerida või laulda. Vaimne, millest jäsemed on tulvil, lunastatakse.
See on reaalne protsess. See on niisiis tõeline vaimse väljatoomine lapsest, mida
ma seejuures teen. Ja sel on nüüd jällegi selline tulemus, et kui laps lõpetab nende
harjutuste tegemise, siis ootab vaimne, et teda rakendatakse. ... Aga vaimne ootab
ka jällegi enda kindlustamist. Ma olen last tõesti vaimsustanud, kui ma lasen tal
võimelda,  eurütmiseerida või  laulda.  Laps  on  muutunud  täiesti  teiseks
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olevuseks; temas on palju enam vaimset. See tahab aga kindlustuda; ta tahab lapse
juurde jääda;  seda ei  tohi  ma kõrvale juhtida.  Ja selleks on lihtne vahend: me
viime  lapsed  peale  seda,  kui  nad  on  eurütmiseerinud,  võimelnud  või  laulnud,
natuke rahusse.  Me laseme kogu grupil  natuke rahuneda ja  püüame seda rahu
säilitada,  kui  see oleks  ka ainult  paar  minutit.  Mida vanemad on lapsed,  seda
hädavajalikum  see  on.  Seda  peaksime  me  silmas  pidama,  sest  muidu  pole
järgmisel päeval ikkagi seda enam olemas, mida me õieti vajaksime."  Stuttgart
1921, 4.loeng

Peale  ühte  vaatlust  lapse  ülemineku  kohta  matkimisest  „ilusaks  järelkujundamiseks"
hammastevahetuse ajal leidub täienduskursuse viimases loengus järgnev:

„Kui laps eurütmiseerib, kui laps laulab, mida ta siis õieti teeb? Teatud viisil, kui
matkimine  eemaldub,  jätkub  matkimine  edasi.  Ta  liigutab  end.  Laulmine  ja
muusikaline kuulamine on põhimõtteliselt seesmine liikumine, nii nagu ta toimub
matkimisel. Ja kui me lastega eurütmiseerime, mida me siis teeme? Me laseme,
selle asemel, et me talle krihvli või sulepea kätte anname ja neid asju teha laseme,
A  või  E  ja  mille  suhtes  ta  peaks  omama  puhast  tunnetussidet,  tema  enese
inimkujuga  seda  maailma  kirjutada,  mis  on  keele  sisu.  Me  ei  abstraheeri
abstraktsete  märkide  poole,  vaid  me  laseme  inimesel  endal  seda  maailma
kirjutada,  mida  ta  oma organismiga sisse kirjutada saab.  Me laseme tal  niisiis
teatud viisil jätkata tegevust, mida ta sünnieelses ajas tegi. Ja kui me läheme siis
kirjutamis-  ja  lugemis-õpetuses  mitte  abstraktsete  märkide  juurde,  vaid  pildi
juurde, siis seeläbi, et ta peab oma olemust tegevusse rakendama, ei eemaldu me
tema olemusest; me ei lase tal täiesti eemalduda sellest, mis on tema olemus. Me
õpetame harjutades ja pingutades seda kogu inimesele." Stuttgart 1921, 8.loeng  

 Eriti tähtsa pöördepunkti võimlemisest esitab Jõulukursus 1921/22. Rudolf Steiner ütles
hiljem sellest: „see on see, mis annab sellistest asjadest teada." Selle 3.loengus avab ta
ootamatu, koguni ehmatava võimlemisega sarnase spordi seose:

„Religioonil on kadunud seesmise jõud, et tugevdada inimese füüsilist. Seega on
tekkinud instinkt välisel viisil seda jõudu juurde tuua. Ja nagu kõik elus mõjub
polaarselt,  niisamuti  on  meil  siin  tõsiasi,  et  see,  mida  inimene  on  kaotanud
religiooni alal, tahab ta instinktiivselt välisel viisil juurde tuua. Nüüd, ma ei taha
kõige  vähematki  spordikorralduse  õigustuse  vastu  öelda,  ka  olen  ma  selles
veendunud, et see juba tervel viisil edasi areneb. Aga see võtab teistsuguse koha
inimelus, samas kui see on tänapäeval religiooni asendaja. Sellised asjad näivad
paradoksina, kui neid täna välja öeldakse. Aga just tõde näib täna paradoksina,
kuna  me  moodsas  tsivilisatsioonis  oleme  nii  paljuga  rappa  läinud."  Dornach
1921/22, 3.loeng

Samas kursus sisaldab 6.loengus vaatluse võimlemisest, mis järgnes pikemale vaatlusele
alateadlikest  protsessidest  lapse  ja  kasvataja  vahel,  eriti  ka  ülemeelelisest  tarkusest
lapses ja kasvataja maisest mõistusest:
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„Kui meil on vaja teatud kasvatuslike, õpetuslike formaalsuste pärast hoida lapsed
klassis rahulikult istumas, ... ka hügieeniliselt valmistatud pinkides, siis kohtleme
me ikka lapsi nii, et ta vaikselt istub, niisiis et tegevus ei toimu mitte ainevahetus-
jäsemete-organisatsioonis, vaid et kõik see, mis mõjub, peab tooma välja peast.
See on üks ühekülgsus, millesse me lapse asetame. Me tasakaalustame selle, kui
me hiljem pea tegevusest vabastame ja paneme ainevahetus-jäsemete-organismi
liikumisse, sellega et me lapsega võimleme.  

Kui  ollakse  teadlikud  polaarsetest  protsessidest  peaorganismis  ja  jäsemete-
ainevahetust-organismis, siis mõistetakse, kui tähtis see on, et ka sel viisil õigel
moel vaheldumine toimub. Aga kui me oleme lasknud lastel võimelda, hüpata,
kõiksugu  harjutusi  teha  ja  siis  toome  nad  jällegi  klassi  ja  neid  klassis  edasi
õpetame, - ja kuidas see siis on?

Vaadake, sel ajal kui inimesel on ainevahetus-jäsemete-organism liikumises, siis
on igatahes need mõtted, mis kunstlikult  sünni ja surma vahel pähe tuuakse, peast
väljas.  Laps  hüppab  ringi,  liigub,  paneb  oma  ainevahetus-jäsemete-organismi
liikuma. Füüsilise maise elu ajal sisendatud mõtted lähevad tagasi. Aga see, mis
muidu figureerib unes, see ülemeeleline tarkus on nüüd ebateadlikul moel peas.
Seega kui me viime lapsed peale võimlemist uuesti tagasi klassi, siis paneme me
temasse midagi, mis alateadvuses on lapse jaoks alaväärtuslik, selle asemele, mis
see oli  enne võimlemisharjutuste  ajal.  Sest  gümnastiliste  harjutuste ajal  mõjub
lapsele  mitte  ainult  meeleline,  vaid  ka  ülemeeleline,  millel  on  gümnastiliste
harjutuste ajal  eriline ajend. Seega muutub laps järgnevatel tundidel seesmiselt
pahaseks.  Ja  me rikume  teda,  me  paneme aluse  tema kalduvustele  haigestuda
seeläbi, et me jällegi gümnastilisi harjutusi topime tavalise õpetuse vahele ...

... kui me poleks hilisemas, küpsemas eas organismis juba nii jäigastunud, et see,
mida  me  siin  pähe  toome  välise  tarkusena,  mis  omandatakse  naturalistlik-
intellektuaalsel  viisil,  kõik  õigel  viisil  mälestuskujutlusena  tagasi  kiirgab,  siis
voolaks ta hiljem kogu ülejäänud organismi. Ja see - nii paradoksaalselt kui see ka
kõlab -, mis peale inimese normaalset organisatsiooni peaorganismi jääma peab,
kui  see  ainevahetus-jäsemete-organismis  alla  voolab,  teeb  inimese  haigeks,  on
nagu mürk.  Mõistuse tarkus  on tegelikult  ühtlaadi  mürk, niipea kui  ta  valesse
kohta jõuab, niipea kui ta vähemalt ainevahetus-organismi jõuab. Me võime ainult
seeläbi mõistuse tarkusega elada, et see mürk - ma mõtlen seda täiesti tehnilises
mõttes, mitte moraalse otsusena - ... et see mürk ei tungi alla meie ainevahetus-
jäsemete-organismi. Seal mõjub ta hirmus lammutavalt.

Aga  lapse  puhul  seda  jäigastumist  pole.  Kui  me  siin  oma  tänapäeva  küpse
tarkusega  tuleme,  siis  tungib  see  mürk  alla  ja  mürgitab  tõesti  ainevahetus-
jäsemete-organismi.  ...  Kui  tahetakse  last  tänapäevase  elutarkuse  järgi  eriti
nutikaks  teha,  pannakse  ta  niisiis  alati  istuma  ja  topitakse  võimalikult  palju
temasse sisse, siis tekib midagi muud: siis takistatakse lapses ebateadliku tarkuse
mõju. Sest see ebateadlik tarkus mõjub just siis, kui laps ringi jookseb, kui ta teeb
rohkem või  vähem rütmilisi  liigutusi,  sest  rütm soodustab  organismi  sidumist
ebateadliku tarkusega omalaadse keskasendi tõttu, mille see rütmiline organism
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on  pea-organisatsiooni  ja  ainevahetus-jäsemete-organisatsiooni  vahel  võtnud.”
Dornach 1921/22, 6.loeng

Ja  sama  kursuse  15.loengus  räägib  Rudolf  Steiner  uuesti  laste  vabast  mängust  ja
võimlemisest:

„Me peame ... inimtunnetusel põhineva kasvatuse puhul selle eest hoolitsema, et
me õpime mõistma, millisel viisil laps tahab vabas mängus tegutseda. Kõik, mida
me  stereotüüpidena,  väljamõeldud  mänguvormidena  lastele  toome,  kõik  see
rakendab  lapses  midagi,  mis  on  talle  võõras;  ta  surub  alla  selle,  mis  peaks
seesmiselt  lapses  liikuv  olema.  Laps  muutub  aegamisi  laisaks  oma  seesmise
tegevusega suhtes, ja kui tal on siis vaja väliselt tegutseda, siis pole tal selle välise
tegevuse juures huviga. Neid asjadest võib eriti hästi aru saada, kui märgatakse,
kuidas lastakse lapse vabal mängul - mille puhul enamasti ju arvestatakse, mis
intentsioonid võiks lapses olla -, ... puhkeda võimlemistegevuse juures. ... Üldiselt
peab  siiski  ütlema,  võimlemisharjutused  on  nii  kujundatud,  et  nad  lähenevad
lapsele teatud välisel viisil. Seega kel on tõeline inimtunnetus, vaatab meelsamini,
kuidas lapsed oma vabal viisil rööbaspuudel, kangil, köisredelil jne. tegutsevad,
kui et võimlemisõpetaja .. annab käsklusi liigutusteks, ja laps vaatab siis neid asju
välisena, enam ebameeldivatena, kui nad muidu oleks. 

See vaba mäng, see on see, mida peab tundma õppima! Peab last tundma õppima,
siis  leitakse  ka  võimalus  teda  vale  mängule  ajendada.  Sellest  vabast  mängust
peaksid saama osa võtta nii poisid kui tüdrukud. Seeläbi et selle liikumise läbi,
mida  inimese  seesmus  kaasa  teeb,  sel  ajal  kui  laps  on  väliselt  liikvel,  kõik
seesmised  funktsioonid  hakkavad  harmoonilisel  viisil  tööle.  Ja  eelkõige
vaadatakse  siis  õigel  viisil  sellisele  asjale  nagu  näiteks  aneemia  teke,  noorte
tüdrukute kehvveresus, mis tuleneb enamatel juhtudel sellest, et noored tüdrukud
eraldatakse poistest, et seda vaadatakse nii nagu nende puhul poleks üldse hea, kui
nad  natuke  hullavad,  võtavad  poistega  vabast  mängust  osa.  Ainult  võib-olla
väikse nüansiga peaksid nad sama tegema, mida poisid vabas mängus.” Dornach
1921/22, 15.loeng

Selles  kursuses  on  niisiis  liikumiskoolitust  kolm  korda  väga  erinevatest  külgedest
vaadeldud,  spordina  tema  seoses  religiooniga,  siis  vaba  liikumisena  vahelduvmõjus
intellektuaalse  õppimisega  ja  lõpuks  vaba  mänguna  tema  hügieenilises  tähenduses  -
tüdrukute aneemia -.

Waldorfkoolis  puudus  veel  ikka  võimlemisõpetaja.  Poisid  tundsid  võimlemisest  suurt
puudust. Rudolf Steiner väljendus konverentsil 14.jaanuaril 1922 selle kohta:

„Ma usun, et võimlemisõpetusse peab väga hoolikalt suhtuma seoses isiksusega.
Asi  on  selles,  et  võimlemisõpetus  tuleb  võib-olla  laiemale  alusele  panna,  et
sellega mõistlikul  viisil  tegeletakse.  Peaks kedagi  leidma,  kes  selle  vastu huvi
tunneb. - Ma olen näidanud, kuidas aegamisi hingeline haarab kogu organismi.
Seda tuleks rakendada just võimlemise puhul. Ma soovin, et see kursus trükitaks
nii  kiiresti  kui võimalik.  See on see,  mis annab sellistest asjadest teada.  Nii
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täpselt  pole  mul  muidu  olnud  võimalust  neid  asju  käsitleda,  nii  et
võimlemisõpetaja võiks asja süveneda. Ma hakkan selle küsimusega tegelema.”
14.1.22

„See kursus”, see oli viimati tsiteeritu, Dornachi jõulukursus, milles on nimetatud ainult
võimlemist  -  laiemas mõttes -  aga mitte  eurütmiat,  -  see on see,  mis  annab sellistest
asjadest teada”. Sellel kursusel on võimlemine uues kujus, uues stiilis võetud positiivse
kasvatustöö ringi.

Graf Fritz von Bothmer tuli  suvel  1922 esimese võimlemisõpetajana.  Ta oli  valmis
rasket  ülesannet  üle  võtma,  Rudolf  Steineri  põhimõttelisi  nõudmisi  üle  kandma
konkreetsesse õpetusse. Sellest ajast on säilinud veel mõned lühikesed Rudolf Steineri
märkused konverentsidel:

„Võimlemise puhul  peab  kogu  õpetajaskond  koostööd  tegema.  Siin  peavad
teistesse asjadesse maitseotsused sisse tulema.” 21.6.22

24. augustil 1922 rääkis Rudolf  Steiner Oxfordi kursusel põhjalikult eurütmiafiguuridest.
Seda võib lugeja sealt lugeda.

„Ma olin võimlemisõpetuse üle rõõmus. Võimlemisõpetust peab otsustavalt edasi
arendama, sellega et võetakse veel üks võimlemisõpetaja. Poisid on tõesti loiuks
muutunud.” 15.10.22

„Võimlemisõpetus  on  eurütmia-õpetuse  kõrval  just  poiste  jaoks  väga hea,  kui
sellega  ...  ei  tegelda pedantsel  viisil,  nagu seda tavaliselt  tehakse,  vaid  jõuab
tõesti selleni, et sel on kehakujundav jõud.” 15.10.22

ja seoses uue tunniplaani paikapanemisega sügisel 1922:

„Võimlemine võimalikult  pärast  lõunat.  Võimlemisõpetus  pole  puhkus.
Võimlemine ei sobi teiste ainetega eriti hästi kokku. Kaks klassi võib olla samal
ajal.  Ma  pean  võimlemisõpetajaga  meetodist  rääkima.  Ma  olen  andnud  ainult
viiteid. Aga võimlemisel on alati võimalik harjutusi nii korraldada, et saab teha
kaks suurt rühma. Hiljuti oli see väga hea, võimlemine õues. Ilmnes väga hästi,
kuidas poisid oma keha üldse ei juhi, kuidas nad kõiguvad igas suunas. Poisid
tunnevad  juba  väga  puudust  oma  keha  valitsemisest,  et  nad  pole  kolm aastat
võimlemist saanud. Seda ei saa salata.” 28.10.22

Kui lapsed olid kord soovinud, et võimlemine oleks hommikul vara ½8 kuni ½9:

„Lapsed tulevad väsinult põhitundi. Nad ei muutu väsi rohkem, aga nad väsivad
sama palju, nagu oleks neil enne regulaarne tund.” 9.12.22

Sammhaaval juhatati teed võimlemisõpetusele ja piiritleti vaba mängu.
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„Mis puudutab kahte esimest klassi, ei saa me esialgu palju teha, aga tulevikus
käsitame me asja nii: Tegelik võimlemine on kahes esimeses klassis liiga vara,
seevastu peaks siis tegelema süstemaatiliselt vaba mänguga. Seda süstemaatilist
mängimist peaksime me sisse viima kohe, niipea kui saame vabalt hingata, nii et
kolmandas  klassis  tehakse  üleminekmängimiselt  võimlemis-õpetuse  juurde.
Lapsed peavad saama liikumist, õiget liikumist.” 17.1.23

Uue iseloomu läbi, mille Rudolf Steiner eriti Dornachi jõulukursusel 1921/22  andis, ja
päris võimlemisest mängu eraldamise läbi esimestes klassides tulenesid uued nõudmised
võimlemisõpetuse stiili jaoks. Need esitas Rudolf Steiner jaanuaris 1923:

„Peab arvestama järgnevat: ka võimlemisõpetust sellise kooli juures kui meie oma
saab  alles  aegamisi  välja  arendada  ...  On  väga  kergesti  võimalik,  et  me  juba
järgmisel  aastal  jõuame  selleni,  et  12.klassis  võimlemisõpetus  eriliselt  välja
arendatakse. Esialgu on võimlemisõpetust karmilt koheldud. Me peame siin veel
koostööd  tegema.  Ma  arvan,  et  võimlemisõpetus  esitab  teile  kooli  edasises
arengus  nii  mõnegi  raske  ülesande.  Teatud  klassist  alates  tehakse
võimlemisõpetusega  eelkõige  teatud  teadlik  harjutus  inimorganismi
tugevdamiseks, ühtlaadi inimorganismi hügieeniline üldmassaaž. Ma usun, te
peaksite nüüd enam sinna orienteeruma, enam ülespoole. - Madalamates klassides
kavatsen ma just mängusid välja arendada, enam daamidega. Võimlemisõpetajad
ei peaks oma autoriteeti minetama seeläbi, et nad kõigepealt lastega mängivad.
Nad peaksid sellisena kehtima, mis tuleb kõigepealt võimlemisega. Mitte et lapsel
oleks  tunne,  nüüd  õpetab  meie  mängimisõpetaja  võimlemist.  -  Sellega  pole
halvustatud mängimist. Kui mängimisõpetaja on esimese ja teises klassis, ei lähe
ta üle võimlemise juurde. - Üleminek kutsuks lastes esile väära tunde. - Mängude
all mõtlen ma liikumismänge.” 17.1.23

Oluline  lõik  töö  arengus  võimlemisõpetuse  ja  eurütmia  jaoks  oli  1.märts  1923.Sellel
päeval kandis võimlemisõpetaja ette, mida ta lühikese sissetöötamise ajal oli eesmärgiks
seadnud,  ja  Rudolf  Steiner  arendas  selle  kohta  oma  vaatekohad.  Võimlemisõpetaja
mõttearendusi pole siin toodud, need on – muudetud kujul – hiljem omal kohal. Rudolf
Steiner ütles:

„Kollisiooni võimlemise ja eurütmia vahel ei saa päriselt olla. Üldiselt on asi nii,
et võimlemisharjutused, võimlemisharjutuste kujundamine, näevad välja nagu –
loomulikult kehtib see ainult üldiselt – eurütmia-harjutuse jätkuna. Niisiis tahan
ma  öelda:  võtame  me  ühe  eurütmia  käeliikumise  ja  vastava  käeliikumise
võimlemises,  siis  võib  eurütmia  puhul  märgata,  et  esilekutsutud  liikumine  on
enam  kehakeskmele  lähemal  kui  võimlemise  puhul.  Aga  kollisiooni  ei  saa
toimuda.

Seda võib kõige paremini näha, kui ma sellele viitan, et eurütmia puhul on
põhiliselt tegemist sellega inimorganismis, mis toimub vahetult seoses seesmise
hingamisprotsessiga. Niisiis see, mida käsi või jalg või varbad eurütmias teevad,
on vahetus seoses sellega, mis toimub seesmiselt hingamisprotsessina, seesmise
protsessina, mis toimub õhu üleminekul verre, samal ajal kui võimlemine on
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põhiliselt see protsess, mis on inimorganismis aluseks vere üleminekul lihastesse.
See on põhiliselt füsioloogiline. See heidab samas täielikku valgust selle kohta,
mida peab välja kujundama.  

Mida enam jõutakse mõistmiseni – see peab toimuma instinktiivselt, intuitiivselt
-, kuidas iga võimlemisliigutusega on tegemist tugevakssaamisega, kasvamisega,
musklite  elastseks  muutumisega  vere  voolamisega  musklitesse,  seda  enam
võimaldavad seda iseendast vabaharjutuste leiutamine. 

Nüüd võib  sama asja  ka  täiesti  teisest  küljest  vaadata.  Eurütmia  on  põhiliselt
organismi  plastiline  kujundamine,  võimlemine  elab  organismi  staatikas  ja
dünaamikas,  või  paremini  öelduna:  eurütmia  elab  organismi  plastilises
kujundamises,  võimlemine elab organismi staatikas ja dünaamikas. Te tundsite
seda, kui te ütlesite: õieti tuntakse võimlemisel ruumi. Selle peale tullakse kõige
paremini, kui kujundatakse abiks kujutlus, kuidas käsi või jalg ruumisuundades
või raskussuhetes ruumis asub. 

Et  siin  ei  teki  kollisiooni  eurütmiaga,  sellest  saab  siis  aru,  kui  arvestatakse
eurütmia puhul ,,iseloomuga” – mida on liiga vähe toimunud, kuna see kunstilise
esitluse puhul tuleb vähem arvesse, seevastu pedagoogilise puhul tuleb seda eriti
arvestada  -.  Kui  te  olete  näinud  eurütmia-figuure,  siis  olete  märganud,  et  me
eristame liikumise, tunde ja iseloomu vahel. Liikumisega ja tundega läheb päris
hästi, seevastu mis on eurütmilises liikumises iseloom, seda pole veel läbistatud.
See on ka loomulik, et seda pole veel läbistatud, kuna kunstilise eurütmia puhul,
kus seda teised vaatavad, pole see nii suure tähendusega.

Seevastu peab liikumise iseloom moodustama olulise elemendi didaktilise puhul.
Eurütmiseeriv peab seejuures tundma mingi liikumise või hoiaku tagasivoolamist
oma tundesse.  Niisiis,  eurütmiseeriv peab näiteks liikumiste  puhul tundma ühe
jäseme mõju teisele ja surve tagasivoolamist kehatsentrumisse. Ma tähistasin seda
selguseks figuuridel värvidega. Te näete kõikidel eurütmiafiguuridel kolme värvi,
üks on liikumise jaoks,  teine on tunde jaoks,  -  see läheb siis  üle looriks – ja
kolmas  iseloomujaoks,  s.t.  selle  jaoks,  kus  eurütmiseeriv  peab  musklit  eriti
pingutama, ja omama muskli pingutamise tunnet, vastavalt suunale. See kuulub
eurütmilise elu juurde seesmises kehaplastikas.

…Kuna  see  on  tähtis  enam  psühholoogilise  füsioloogia  jaoks,  peaksid
waldorfõpetajad nende figuuridega üleüldse tegelema. Waldorfõpetajad peaksid
sellega tegelema inimese organismi  tunnetuse jaoks.  See on samas alus  üldise
kunstilise tunde jaoks, seesmise inimorganismi tunnetuse jaoks, mida võib nende
figuuride abil õppida. Nii et peab ütlema, et võimlemisõpetajal peab olema see,
kelle vaimusilma ees on vaimses seoses inimorganismi staatika ja dünaamika, kes
omab teravat pilku sellest, mida tähendab, jalga tõsta, kätt langetada, kõike seoses
raskusjõuga,  samal  ajal  kui  eurütmiseerival  peab olema tugev tunne:  nii  tahab
keha  oma  liikmeid  plastiliselt  välja  kujundada.  Pole  õige  öelda,  et
võimlemisõpetaja on nagu kujur oma töö ees. See kehtiks eurütmiaõpetaja kohta.
Võimlemisõpetajal  on  ülesanne  näha  enda  ees  ideaalinimest,  kes  koosneb
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joontest, vormidest ja liikumiskujundistest, milledesse peab sisse kujundama need
tõesti lohakad, moonutatud, nihestatud inimesed, kes tal ees on. Te ütlesite seda
õieti, et lapsed peavad oma keha kandma. Sellal kui eurütmist  peab selle poole
püüdlema,  et  tuntakse  musklit,  et  ta  oma endasse-tihenemist  tunneb  liikumise
iseloomuna, peab võimlemisõpetaja tundma, kas inimene ühe liikme raskust või
kergust õieti tajub. Laps peab, mitte mõistuspäraselt, vaid instinktiivselt, käe iga
tõstmist,  jala  iga  tõstmist  ka  raskuslaadselt  kogema,  s.t.  tundma  seda,  kuidas
jalgraskeks muutub, kui seistakse ühe jala peal ja teist üles tõstetakse. – Niisiis,
võimlemisõpetajal on dünaamilises seoses ideaalne inimene oma hinges ja tahab
sellesse  ideaalinimesse  asetada  inimest,  kes  tal  ees  seisab.  Loomulikult  peab
seejuures  ka  kunstiline  niivõrd  kaasa  toimima,  kuivõrd  inimlikku  dünaamikat
saadakse kätte ainult kunstilise tundega. Samal ajal kui kunstiline tunne mängib
suurt  rolli  eurütmilise  plastika  puhul,  peab  kunstiline  tunne  võimlemisõpetaja
puhul eelnema kujundustele, mida ta staatikas ja dünaamikas esile kutsub. 

Mis puudutab hingamise küsimust, siis on siin tegemist sellega, et eurütmia asub
hingamisele  lähemal,  samas  kui  võimlemine  on  lähemal  vereprotsessile.
Võimlemise  jaoks  on  oluline,  et  hingamise  kiirenemise  erandiga  võimlemise
jooksul, mis on füsioloogiline protsess, …peab võimlemist õieti metoodiliselt nii
kujundama,  et  hingamisprotsessi  sellega ei  pingutata.  Võimlemisharjutust  võib
nimetada  ebaõigeks,  kui  ta  õige  kehahoiaku  puhul  hingamisprotsessi  mõjutab.
Võimlemisharjutused peaks ära jätma, kui nähakse, et õige kehahoiaku puhul see
hingamist takistab…

See on õige, et võimlemisel tuleb arvesse tahe ja võimlemisõpetajal peab vahetult
seega oskama instinktiivselt,  intuitiivselt  sisse elada seostesse kehaliikumise  ja
tahteväljenduse  vahel.  Tal  peab  olema  tunne:  nii  ja  nii  on  liikumine  tahtega
seoses. Eurütmia puhul on ka olemas tahtekultuur, aga seesmise tunde kaudsel
teel  teisele  tasandile,  nagu  tahe  tunde  kaudu  väljendub.  Just  see,  mida  ma
nimetasin iseloomuks, see on tunde kogemine tahteakti puhul. Võimlemisõpetajal
on  vahetult  tegemist  tahteaktiga,  eurütmiaõpetajal  tunde  kogemisega  tahteakti
puhul. Kõikjal võib rangelt eraldada. Seda peab vaatama, kui me õppeplaani välja
töötame…”

„Võib-olla ei saa kohe nii teha, et kohe saab teostada kõrgemaid ideaale. Siis tuleb
siiski vaadata neid mõlemat asja, et tüdrukutel läheb kindlasti eurütmia kergemini
võimlemiseks,  kui  poistel.  Poiste  puhul  on  asjad  diferentseeritud.  Seega  peab
selleni  jõudma,  et  tõepoolest  tüdrukud ja  poisid  võimlevad samas ruumis,  aga
siiski  erinevates  gruppides,  nii  et  tüdrukud  moodustavad  oma  rühma,  ja
vabaharjutused  loovad  vastastikuse  suhte.  Et  tehakse  selliseid  harjutusi,  mis
esinevad modifitseeritult poiste ja tüdrukute juures, seeläbi suurundatakse rõõmu.
– Ma arvan, et see tuleb alles siis, kui saab rääkida õppeplaanist üksikasjaliselt. –
See on ka vanuseti erinev.

Mis puudutab võimlemis-riistadesse, siis ma tahan teha märkuse, et riistade vormi
ja võiks modifitseerida ja täiustada, et aga üldiselt, vähemalt ligilähedaselt pole
tavalised riistad nii hirmus halvad, et nendega võib siiski midagi teha. Samuti ma
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ei taha, kuigi ma ei taha olla fanaatiliselt selle poolt, et meil oleks ronimislatid,
siiski ma taha nende vastu väga kiruda…”

edasi peale ronimispuude mainimist kirikupühade ajal külades:

„See on midagi, mis on väga tugevas seoses tahte mõjumisega kehanatuurile. See
on midagi, mida saab ronimislattidel kunstiliselt õppida. Muidugi, selles on mingi
eelis,  kui lapsed peavad köiel  ronima. Kang on, tahaksin öelda,  võimlemisriist
piiratud tähendusega. Aga ronimislatti ei tahaks ma täiesti ära jätta. Rööbaspuud
ja võimlemiskang, kits jne., kui neid õigesti kasutatakse, siis võib neist kindlasti
kasu olla.

Ma olen sellega päri, et harjutusi saab alati kombineerimise läbi mitmekesistada,
kuna  seeläbi  tuleb  tõepoolest  see  arvesse,  mida  peab  riistvõimlemise  juures
arendama:  ärksust.  Mis  samuti  mõjub  tagasi,  see  teeb  musklid  tugevaks.  Nad
saavad nõnda õige tugevuse ja elastsuse.

Niisiis, ma olen päri, aga ma usun, et ka võimlemiskang saab suurema tähenduse,
kui  pannakse  suuremat  rõhku  kiirele  ja  sisukale  vaatlusele,  mitte  vaatlusele
silmadega, vaid kehatunnetega. Juba see on kasulik, kui lastakse lapsel õõtsuda,
nii et ta peab kangist kinni hoidma(erfangen). Ta peab ennast õhus hoidma. Ainult
see harjutus, et suunda näidata. Seda võib teha kätega, aga ka kogu käsivarega.
Liikumine saab alles  siis  tähenduse,  kui  ta  toimub kogu käsivarrega.  Alustada
võib (laba)kätega. Niisiis need asjad, mis viivad õigupoolest selleni, et laps peab
riista  tundma  kogu  oma  kehaga,  need  on  midagi,  mis  muudavad  riistad
sümpaatsemaks, kui nad alguses on. siis tuleb võimlemiskangi puhul esmajoones
arvesse, et laps õpib jalgadega võimlemiskangil töötama. Siis võib ka harjutust
seeläbi kombineerida, et lastakse kangil natuke kõndida, rippuvate jalgadega. 

See  peab  viitama ainult  vaimule  ja  suunale.  Ma usun,  et  pole  vaja  tingimata
rääkida  surnud  riistadest  ja  paljast  rutiinist.  See  on  selleks  muutunud.  See  ei
pruugi rutiin olla, kui kutsutakse esile selle riista läbielamist. Rööbaspuudel saab
jalgu väga imepärasel viisil kasutada….” 1.3.23 

Siin  tahan  ma  esitada  ühe  meenutuse,  mis  on  tõenäoliselt  selle  Rudolf  Steineri
väljendusega seotud  ja  võib-olla  võivad  tema  mõttearendusi  kangil  võimlemise  kohta
selgitada:  Ta  andis  kord,  arvatavasti  samal  ajal,  soovituse,  teha  käeharjutusi  mitte
väljasirutatud  käsivarrega,  vaid  küünarnukkidest  kõverdatud,  niiöelda  lühendatud
käsivarrega.  Ma  arvan,  et  ta  seejuures  mõtles  just  –  või  vähemasti  ka -  tööd
võimlemiskangil. Aga samuti on võimalik, et ta – võib-olla ka – mõtles vabaharjutustele.
Võib mõelda, kas Ilkley kursuses augustis 1923, millest tsitaat veel esitatakse, on silmas
peetud seda küünarvarre kõverdamist. – Võib mõelda ka selle peale, et see aktiivsus, mis
väljasirutatud käes toetuseta nagu kiirgamises välja elab, kogeb käte kõverdamisel taas
iseennast,  et  see  kõverdamine  toob  inimese  iseenda  juurde.  Teisel  tasandil  toimub
seesama, mis toimub ka meelteelamuses ja ka üleminekul kujutluspildini „peegeldamisel”
= kõverdumisel.
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Kõigepealt  üllatab  aga  Ilkley  kursus  6.augusti  1923  loengus  olulise  vaatlusega  vana-
kreeka kasvatusideaalide kohta ja tolleaegsete kasvatuspaikade korraldusest. Me loeme
sealt selle kohta:

„Ja mida me näeme, kui me sellisesse õppe- ja kasvatuspaika vaatleme – õppe- ja
kasvatuspaik nooruse jaoks alates seitsmendast eluaastast – võib veel tänapäeval,
kui  seda õigel  viisil  moodsate impulssidega läbistatakse,  anda õige aluse  selle
mõistmiseks, mis on tänapäeval kasvatuse ja õpetuse jaoks vajalik.” Ilkley 1923,
2.loeng

Mõttearendused, mis seal järgnevad, on liiga pikad, et neid siin tervikuna ära tuua, olgugi
et nad on tõepoolest väga olulised võimlemis- ja eurütmiaõpetaja jaoks. - Rudolf Steineri
ütluste valikul pidi ju sellest lähtuma, et ära tuua sellised kohad, kus väheste lausetega
vaadeldav tõde kokku võetakse ja kus vaadeldakse tema seoseid teiste oluliste aladega.
Tunnetuse  sammhaavalist  ülesehitust  ei  saa  nendes  kohtades  otsida,  ja  seepärast  on
eeldatud,  et  lugeja  ei  piirduks  üksnes  tsitaatide  lugemisega,  vaid  et  ta  võtab  ette  ka
vastavad teosed, loengud, konverentsid, et esitatud lühikesi lauseid kogeda oma seoses,
millest lähtuvalt Rudolf Steiner neid ütles või kirjutas.

Ilkley kursuse viimases loengus 17. augustil 1923 iseloomustab Rudolf Steiner veel kord
võimlemise  ja  eurütmia  suhet,  kusjuures  võimlemine  on  võetud  sellisena  nagu  ta
Waldorfkoolis oli sisse seatud:

„Eurütmia  on  seepärast  võetud  õpetusse  ja  kasvatusse,  kuna  ta  loob  välisele
gümnastikale  suurepärase  vastandi.  Kui  te  võtate  selle,  mida  Saksamaal
võimlemiseks  nimetatakse  –  kehalisi  harjutusi  tehakse,  nagu  mainitud,  meie
Waldorfkoolis piisavalt – aga kui te selle välise gümnastika võtate, siis te näete
selle gümnastika vorme nii kujundatuna, et inimene teatud määral iga harjutuse
puhul, mida ta teostab, tunneb kõigepealt ruumi, ruumisuunda; ja ruumisuund on
õigupoolest kõigepealt olemas. Inimene tunneb niisiis ruumisuunda ja asetab oma
käe  selle  ruumisuuna  sisse,  nii  et  inimene  andub  võimlevalt,  gümnastiliselt
ruumile.

See on laad ja viis, kuidas üksnes saab tervel viisil gümnastilisi harjutusi leida.
Ruum on määratud kõikides suundades. Meie abstraktne ruumivaatlus, see näeb
kolme üksteise suhtes risti  olevat ruumisuunda, milliseid ei saa üldse eraldada.
Need eksisteerivad ainult geomeetrias. Tegelikkuses on meil üleval pea, all jalad:
see on all ja üleval. Siis on meil vasak ja parem. Me elame neis suundades, kui me
käed välja sirutame. Siis pole sugugi küsimus selles, kus on absoluutne suund; et
me suudame ennast pöörata, selles on kõik. Ja siis on meil ees ja taga. Ja nendele
on  orienteeritud  kõik  ülejäänud  ruumisuunad.  Nad  sirutuvad  ja  murduvad  ja
tõmbuvad tagasi. Ja kui ruum leitakse sellisel viisil, siis leitakse terve liikumine
võimlemise  ja  gümnastika  jaoks.  Siis  andub  inimene  ruumile.  –  Kui  ta
eurütmiseerib, siis on liikumise iseloom välja toodud inimese organismist. Siis on
küsimus  selles:  mida kogeb hing,  kui  ta  teeb selle  liikumise,  kui  ta  teeb tolle
liigutuse? Seeläbi sünnivad ju eurütmias üksikud häälikud. Mis tekib, kui te valate
oma jõu jäsemetesse? Sellal kui me laseme väliste gümnastiliste harjutuste läbi
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inimesel ruumi sisse asetuda, laseme me eurütmias inimesel liikumist väljapoole
teostada  vastavalt  tema  olemusele,  nagu  organism  ise  nõuab.  Sisemisel  lasta
liikuda väljapoole,  see on eurütmilise olemus. Välist täita inimesega, nii  et
inimene  seob  end  välisilmaga,  see  on  gümnastika  olemus.”  Ilkley  1923,
13.loeng

Nüüd järgneb selgitav ütlus  eurütmia-figuuride kasutamise  kohta,  mis  järgnes  ühele
konverentsil esitatud küsimusele.

„Enne kui laps pole õppinud vastavat žesti tundma, ei saa ta selle figuuriga mingit
mõistet  siduda.  Hetkel,  kui  ta  on  õppinud  žesti  tundma,  peab  seda  seostama
figuuriga. Ta peab tunnetama seost ja nimelt  nii,  et  ta mõistab liikumist,  mitte
iseloomu  ja  tunnet.  Tunne  väljendub  looris.  ,Loori  jaoks  oled  sa  veel  noor’.
Iseloomu  võib  sellest  hetkest,  kus  lapsed  õpivad  seesmiselt  sisse  elama,  ka
aegamisi õpetada. Kui lapsed mõistavad, mis on figuuride printsiip,  siis mõjub
suu soodsalt eurütmia-õpetusse tagasi. Aja jooksul areneb kunstiline tunne. Kui
seda saab arendada, peab seda tegema.” 18.9.23

Nende  figuuride  põhjalikum käsitlus  leidub  Oxfordi  kursuses  1922. Kuid  selle  koha
pikkuse  tõttu  ei  saa  seda  siin  ära  tuua.  Lugeja  võiks  seda  vaadata  nimetatud  kohast.
Oxford 1922, 8.loeng 24.augustil 1922

Viimasel kursusel, mille Rudolf Steiner Waldorfkooli õpetajatele pidas, kolmes
loengus oktoobris 1923, jätkab ta peale seal toodud mõttearendusi võimleja, reetori

ja doktori ajalooliste kasvatusideaalide kohta:

„Aga me oleme just  tänapäeval  punktis,  et  me peame välja  arendama inimese
kolme elemendi sünteesi – sest ka see on inimnatuuri kolmeliikmelisus: võimleja,
reetor, doktor - , ja kõige hädavajalikum on see väljaarendamine kasvatuse alas.
Seega  oleks,  kui  tõesti  kõik  võiks  vastavalt  ideaalile  kulgeda,…õpetajaskonna
jaoks ideaal, alati ikka edasi arendada ühelt poolt õilsamas mõttes gümnastikat,
õilsamas  mõttes  retoorikat  koos  kõigega,  mis  selle  juurde  kuulus  vanemas
arusaamises,  ja õilsamas mõttes  doktori  elementi,  aga siis  need kolm elementi
kokku võtta.  –  Ma peaaegu kardan seda kuivalt  iseloomustada,  mida  te  ometi
selles  seoses  peate  teadma  ja  mõtteelus  vastu  võtma,  sest  ma  kardan,  et  see
mandub, nii nagu mõnigi asi, mida peab ütlema, mandub. See ei tohi manduda.
Tuleb juba arvestada seda, et õpetaja lihtsalt vajab oma kasvatus- ja õpetuskunsti
jaoks  vaimsustatud  gümnasisti,  läbihingestatud  reetori,  kolmandaks  elavaks
muutunud  vaimsuse,  mitte  surnud,  abstraktseks  muutunud  vaimsuse  välise
liikumise  kokkuvõtet.  –  Ja  nii  peaks  õieti  sellega,  mida  õilsamas  mõttes
võimlejana tehakse, mis meil  võimlemises ja eurütmias on, kogu õpetajaskond
pidevalt ühenduses mõjuma, et kõiki neid asju omaenese omaks teha. Ja te näete,
kui teil õnnestub eurütmiat tõesti seesmiselt läbistada, et te seda ise kogete, et igas
eurütmilises liigutuses on hingeliselt ja vaimselt mõjuv element. Iga eurütmialine
liikumine toob inimolemuse sügavatest aluspõhjadest välja hingelise atmosfääri,
iga võimlemise liikumine,  kui  teda ainult  õigesti  rakendatakse,  kutsub inimese
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esile teatud määral  vaimse atmosfääri,  millesse siis  vaimne saab tungida mitte
abstraktselt surnuna, vaid elavalt.” Stuttgart 1923, 1.loeng

Arnheimi kursusel 1924 räägitakse väga sisukalt eurütmiast, tema kohast kujundavate ja
heliliste kunstide vahel. Võimlemist vaadeldakse ainult edasi antud vormis:

„J a  õpetades lastele kunstilises kujundavat, õpetame me sügavalt sugulaslikku
eeterkehaga,  kui  me  vabal  viisil,  nagu  ma  olen  viidanud,  tegeleme  lastega
modelleerivalt. See annab lapsele võime ennast õigesti inimesena maailmas leida,
kuna see haarab seesmiselt  tema enese olemust;  - j  a  kui me õpetame lapsele
muusikalist, kujundab see välja astraalkeha. – J a  kui mõlemad kokku liidetakse,
tehakse plastilist nii, et see läheb üle liikumisse, ja tehakse liikumine plastiliseks,
siis on see eurütmia, mis järgib täiesti lapse eeterkeha seost astraalkehaga. Seega
õpib laps nüüd eurütmiseerima, seda artikuleeritud žestides ilmutuvat keelt, nagu
ta  seda  varasematel  aastatel  iseenesest  õppis.  Eurütmia  õppimisel  pole  kunagi
takistusi,  kui  laps  on  terve,  sest  eurütmia  tuleneb  see  lihtsalt  tema  enese
olemusest,  tahab tema oma olemust  teostada.  Nii  näete:  eurütmia  on tekkinud
kogu inimesest, füüsilisest kehast, eeterkehast ja astraalkehast; teda võib tundma
õppida ainult antroposoofilise inimtunnetusega. – Kaasaegne võimlemine joondub
ühekülgselt füsioloogiliselt füüsilise keha järgi; ja kuna füsioloogia teisiti ei saa,
tuuakse  sisse  vitaalsusseadused.  Aga  võimlemise  läbi  ei  kasvatata  mitte
tervikinimest,  vaid  üksnes  osa  inimesest.  Sellega  ei  taheta  midagi  võimlemise
vastu  öelda,  aga  seda  hinnatakse  tänapäeval  üle.  Sellepärast  peab  tänapäeval
kasvatuse jaoks astuma eurütmia võimlemise kõrvale.” Arnheim 1924, 4.loeng

Lugeja võtku veel kord vaevaks eelneva tsitaadi kolme lauset lugeda, mis algavad sõnaga
„ja”, et näha, kuidas selles tuleb taas esile lühendatult  mõttekäik nn.  Täienduskursuse
algusest, mis käsitleb kolme võitlust, mis lapse arengus ette tulevad.

Viimane kokkuvõtlik vaatlus eurütmia ja Rudolf Steineri poolt aluse pandud võimlemise
kohta leidub Torquay kursuses 1924:

„Gümnastiline  õpetus,  nagu teda  tänapäeval  teha saab ja  kõik sportlik  tegevus
jne., on midagi muud kui eurütmia. Mõlemad võivad väga hästi teineteise kõrval
olla. Sest vaadake, ruumi mõistet võtavad inimesed väga tihti täiesti abstraktselt,
inimesed ei arvesta seda, et ruum on midagi konkreetset. ”

Siis  järgnevad  mõttearendused  ülalpoolsuse  mõiste  kohta  Maa  erinevais  paigus.  Siis
öeldakse edasi:

„Ruum on midagi täiesti konkreetset ja inimene tunneb vajadust end ruumi sisse
asetada.  Kui ta asetab end ruumi tasakaalu ruumi erinevatesse asenditesse, siis
tekib  sportlik,  gümnastiline,  võimlemine.  Siis  tahab  inimene  end  ruumi  sisse
panna. Kes näiteks seda gümnastilist harjutust teeb (käed väljasirutatud), sellel on
tunne, et ta paneb oma käed horisontaalsuuna sisse. Kes hüppab, sellel on tunne,
et tema keha liigub tema (s.t. keha) enese jõu läbi ülespoole. See on võimlemine.
Need on gümnastilised harjutused.
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Kellel on tunne, et  i  sisaldab midagi seesmiselt aistitavat, see teeb võib-olla ka
selle  liigutuse,  aga  siin  tuuakse  seesmine  hingelisus  liikuvusse.  Siin  ilmutab
inimene  oma seesmust.  Seda  teeb  ta  eurütmias.  Niisiis  on  eurütmia  seesmuse
avaldumine. Eurütmias väljendatakse seda, mida inimene võib kogeda hingamisel,
vereringes,  kuivõrd  see  hingeliseks  muutub.  Võimlemise,  gümnastika,  spordi
puhul tunneb inimene, nagu oleks ruumil oleks kõikjal suunad ja asendid ja kõike
võimalikku. Ta hüppab nendesse sisse, nende järgi ta joondub, tegeleb ka selliste
riistadega…

See  on  erinevus  gümnastika  ja  eurütmia  vahel:  eurütmia  laseb  hingelisel  elul
väljapoole liikuda ja saab seeläbi inimese tõeliseks väljenduseks nagu keel, ta on
nähtav  kõne.  –  Võimlemise,  gümnastika,  spordi  läbi  liigendab inimene ennast
välisesse ruumi, sobitub maailma, proovib, kas ta nii või teisiti maailma sobitub.
See pole keel, see pole inimese avaldumine, vaid maailma nõue inimesele, et ta
võib maailma suhtes virk olla, et ta võib end maailmas kohandada …” Torquay
1924, 6.loeng

Rudolf Steineri tihti väga temperamentsete väljenduste puhul võimlemise kohta jõutakse
ikka jälle selleni,  et  peab kontrollima, kas ta  räägib senisest  võimlemisest  või  sellest,
mille  ta  on  ise  Waldorfkoolis  välja  arendanud.  –  Seda aga läbi  aastate  Waldorfkooli
ülesehituses jälgida, see võib anda mulje vahelduvast võitlusest, mida Rudolf Steiner ka
võimlemise pärast pidi pidama, et tõsta see tõeliseks inimväärikuseks ja seeläbi võita ta
tulevikku kandva kasvatuse jaoks. 

Seega näib üks arengutee lõpetatud, kus ajalooliselt  tekkinud keha-liikumis-koolitusest
on arenenud midagi täiesti uut, tulevikku kandvat: eurütmia ühelt poolt, uus võimlemine
teiselt poolt, mida võib tõelise inimkonna sihtide suhtes võib vaadelda täiesti õigustatuna.

Nüüd järgnevad õppeplaanijuhised, esmalt eurütmia, siis võimlemise kohta.

Eurütmia

             1. kuni   4. klass  1 tund  nädalas
             5. kuni 12. klass  2 tundi nädalas
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Nüüd  järgnevad  Rudolf  Steineri  ütlused  Konverentsil  21.  juunil  1922 õppeplaanina
eurütmia kohta.

1.-8. klassi kohta, kolmas õppeplaaniloeng:

„Nüüd on meil ametlikus õppeplaanis üks asi kasuks. See on: kolmel esimesel
õppeaastal pole üldse võimlemist. Siis alustame me niisiis eurütmiaga.
Ja siis oleks väga hea, kui

esimeses klassis
tegeldaks  eurütmiaga  kooskõlas  muusikalisega  nii,  et  tõepoolest  tegeletakse
eurütmias eriti tema vastavusse viimisega geomeetria  ja muusikaga. 

teises klassis
alustataks alles häälikute väljakujundamisega, mida siis hiljem jätkatakse

kolmandas klassis
alati nii, et alati seostatakse muusika ja geomeetria ning joonistuslikuga. Ja siis

neljandas, viiendas ja kuuendas klassis
vormid, niisiis konkreetne, abstraktne jne., kusjuures sellised asjad saavad ju laste
jaoks võimalikuks, kuna nad on ju grammatikas nii kaugele edasi jõudnud. – Siis
jätkame me seda

seitsmendas ja kaheksandas klassis
keerulisemate vormide jaoks.” Õppeplaaniloengud, 3.loeng

„Üheksas klass:
Eurütmia-õpetuses  peaks  siiski  töötama  sisuka  ansambli  poole.  Nad  on  juba
noormehed ja neiud; nad võivad valmis ansambli-vorme teha. Muusikalise puhul
on tähtis, et midagi, mida proovitakse, viiakse teatud lõpuni. Parem kolm või neli
asja kogu aasta kuni teatud täiuslikkuseni, kui et alustatakse kõike võimalikku.
Siis jõutakse takistusest, et nad igavlevad, üle.  17.6.21

Üheteistkümnes klass
Eurütmias  oleks  teatud  kooskõla  väga  hea.  Esteetikas  vaadeldakse  teatud
luuletuste abil stiili. Kui neid võetaks samal ajal eurütmias, aitaks see väga palju.
Te võite leida, et see või teine luuletus on eriti sobiv, ja seal leitakse, et seal on
stiilipeensused sees.  Kunstiõpetuse õpetaja  tahab luuletust  kasutada,  et  näidata
sonetti. Te leiate minu poolt silmaspeetud eurütmiavorme Shakespeare ja Hebeli
sonettides. Te leiate väga erinevad vormid, kuna nad on sobitatud vahetult stiilile.
21.6.22

Kaheteistkümnenda klassi kohta juhised puuduvad
Aastatel  1938,  1939  tehti  tookord  juba  likvideeritud  Stuttgarti  Waldorfkooli
eurütmiaõpetajate  koostöös  kokkuvõte  harjumuseks  saanud  õpetuseks. Seejuures
tekkis järgmine ülevaade:
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1.  klass:  Toetuses  elementaarsetele  geomeetrilistele  vormidele  –  vrd.  kirjutamise
algõpetust  –  ja  lihtsatele  muusikalistele  harjutustele  õpetatakse  lastele  lihtsamaid
eurütmilisi liikumisi ja vorme.

2.  ja  3.  klass:  Jätkatakse  geomeetrilisi  ja  muusikalisi  harjutusi.  Lapsed  peavad nüüd
häälikutele vastavaid vormid kindlalt selgeks saama. 

4. kuni 6. klass: Senistele harjutustele lisanduvad vormid grammatiliste mõistete jaoks,
sinna juurde raskemad geomeetrilised vormid. 

7.  ja  8.  klass:  Käsitletakse  keerulisemaid  vorme,  eriti  gruppidevorme muusikalise  ja
luule jaoks.

9.  klass:  Nüüd  alustatakse  süstemaatilise  algõpetusega  eurütmialiste  vormide  ja
liikumiste seadustest.

10.  kuni  12.  klass:  Hääliku-eurütmias  harjutatakse  sisukaid  ansambleid  ühenduses
suuremate  luuletustega.  Heli-eurütmias  pannakse  nüüd  alus  grupiharjutustele
mitmehäälsete  muusikatükkidega.  Seejuures  ei  tohi  kunagi  unustada  tihedat  koostööd
teiste ainete õpetajatega ja eriti kunstiõpetusega.

 

Võimlemine ja gümnastika

1. kuni 4. klassis  1 tund nädalas,
alates 5. klassist  2 tundi nädalas

Kõikides  klassides  harjutavad  poisid  ja  tüdrukud  koos,  kui  ka  siis  osaliselt
diferentseeritud harjutusi.
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Konkreetse õppeplaani koostamiseni Rudolf Steineri eluajal enam ei jõutud. Põhimõtted
selleks on olemas. Mis sellest kuni Waldorfkooli kaotamiseni aastal 1938 välja arendati,
on  ühe  tolleaegse  võimlemisõpetaja,  Fritz  Graf  von  Bothmeri poolt  arendatud  ja
koostatud.

Kunstilise  poole pööratud laste  pingsast  tööst  tekkiv tung kehalisele  liikumisele  tuleb
võimlemistunnis  vastu võtta ja lasta välja elada.  Lapsed peaksid seejuures oskama nii
liikuda,  nii  et  see vastab eelnenud tunnist  tulnud impulssidele,  nii  et  nad võiksid iga
liikumise  juures  tunda  tõelist  rõõmu.  Seega  on  eriti  nooremate  laste  puhul  tähtis,  et
õpetaja  suudaks  esile  kutsuda  tõeliselt  vaba  mängu,  aegamisi  ka  võimlemisriistadel,
millest loomulikult nii tüdrukud kui poisid võtavad võrdselt osa. 

Sellise  sisemiselt  esile  kutsutud  liikuvuse  läbi  hakkavad  organifunktsioonid  toimima
tervemal viisil, ja lapsed saavad tervema une. Seevastu stereotüüpsed liikumised, mida
lastelt  väliselt  nõutakse,  halvavad  tema  seesmist  liikuvust  ja  hingelist  kaasategemist.
Sellega mõjuvad nad ka halvavalt ja haigestavalt organifunktsioonidele. 

Laste vanemaks saades, alates umbes  neljandast,  viiendast klassist,  ergutatakse lapsi
eriti  sellistele  tegevustele,  mis  nõuavad   julgust,  otsustusjõudu   ja kindlameelsust.
Jooksmine, hüppamine, ronimine, riplemine, ka algeline maadlemine, viskamine jne. ja
vastavad mängud võivad moodustada võimlemisõpetuse põhisisu. Ka siin on tähtis,  et
lapsed saaksid tõesti kogu oma olemusega tegevuste juures.

Alates umbes  kaheksandast klassist võib arvestada sellega, et õpilased leiavad rõõmu
kõigest  reeglipärasest  harjutamisest  kõigil  võimlemise,  kergejõustiku  ja  gümnastika
aladel  ja  võivad  teadlikult  märgata  tervislikku  tugevnemist,  mis  sellest  tuleneb.
Võimlemine  –  riistadega  ja  ilma  –  saab  siis   teadlikult  läbitehtud  kogu  keha
hügieeniliseks läbitöötlemiseks,  mis võib saada rõõmust, mida noored inimesed selles
tunnevad, jäävaks harjumuseks kogu eluks.

Ujumine õpetatakse nagu üldiselt kombeks.

Maalimine, voolimine, joonistamine

1. kuni 8. klassini põhitunni raames ja kus iganes võimalik klassiõpetaja juhatusel 2 tundi
nädalas;

9. kuni 12. klassini pärastlõunase 6-nädalase tööõpetus-epohhi liigendatult 3 topelt-tundi.
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Rudolf Steineri juhised kolme tegevuse kohta on siis antud kronoloogiliselt. Maalimine,
voolimine,  joonistamine haarduvad nii  tugevalt  üksteisesse,  et  teistsugune korraldatus
poleks mõttekalt teostatav.

Metoodilis-didaktilise kursuse 1.loengust me loeme:

„Me  õpetame  kõige  füüsilisemal  alal,  kui  me  õpetame  lapsele  lugemist  ja
kirjutamist. Me õpetame juba vähem füüsiliselt, kui me õpetame arvutamist, ja me
õpetame õieti hing-vaimu või vaim-hinge, kui me õpetame lapsele muusikalist,
joonistuslikku ja muud sarnast.” 

„Seega  talitame  me  nii,  et  me  laseme  igal  lapsel  tegeleda  joonistusliku  ja
maalilisega.  Me  alustame  niisiis  joonistuslikust  ja  joonistus-maalilisest  kõige
lihtsamal viisil.  Aga me alustame ka muusikalisega, nii  et laps harjub algusest
peale mingit instrumenti käsitsema …”

Ja  peale  üht  märkust  mõtlemise,  tunde  ja  tahte  koosmõjust  räägib  sama  loeng terve
kunstilise tegevuse tähendusest just esimestel aastatel:

„Asi  on  üksnes  selles,  et  me  tahet  ei  vii  kunagi  valede  vahenditega  valesse
suunda,  vaid  et  me  kunstiliste  vahendite  kaudu  tahte  tugevnemist  arendame
õigesti. Selleks peab algusest peale kaasa aitama maaliline, kunstiline tegevus, ka
muusikaline.  Me märkame seejuures,  et just  teise  eluepohhi  alguses  on  laps
autoritatiivse juhatuse jaoks kunstilise kaudu kõige vastuvõtlikum, ja et me
võime siis temaga kõige rohkem saavutada. Ta kasvab nagu iseenesest sellesse,
mida me tahame talle üle kanda, ja see on tema mõeldavalt suurim rõõm, kui ta
joonistuslikult  või koguni maaliliselt seda või teist paberile kannab, kusjuures
tuleb  hoiduda  igasugusest  paljalt  välisest  matkimisest.  –  Ka  siin  peame  me
õpetamisel meeles pidama, et me peame lapse asetama teatud määral varasemasse
kultuuriepohhi,  aga  me  ei  saa  niimoodi  talitada  nagu  selles  varasemas
kultuuriepohhis. Siis  olid inimesed nimelt  teistsugused. Te asetate nüüd hoopis
teistsuguse hinge- ja vaimumeeleoluga lapse varasemasse kultuuriepohhi. 

Seega ei lähtu me joonistamises sellest: sa pead seda või teist matkima, vaid me
õpetame talle algseid vorme joonistamises, õpetame talle ühte nurka nii tegema,
teist  nii.  Me püüame  talle  õpetada  ringi,  spiraali.  Me lähtume niisiis  endasse
suletud  vormidest,  mitte  sellest,  kas  vorm  seda  või  teist  jäljendab,  vaid  me
püüame äratada huvi vormi enese vastu.”

Siis  järgneb  viide  legendi  kohta  akantuslehe-ornamendi  tekkimisest,  milles  selle
ornamendi teket esitatakse täiesti valesti …Siis öeldakse edasi:

„Siis lõpeb lõpuks see koledus, mis nii  väga inimhingi laastab: Kui te kohtate
midagi inimese poolt loodut, siis te ütlete: see on loomulik, see on ebaloomulik.
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Pole  üldsegi  tähtis  otsustada:  see  on  õigesti  jäljendatud  jne.  Seda  sarnasust
välismaailmaga peab alles teisejärgulisena võtma. 

Inimese peab elama seesmine kokkukasvamine vormide endaga; niisiis peab,
isegi kui joonistatakse nina, olema seesmine kokkukasvamine nina vormiga, ja
alles pärast seda selgub sarnasus ninaga. Tunnet seesmise seaduspärasuse jaoks ei
saa 7. ja 14. eluaasta vahel kunagi äratada matkimise läbi. Sest sellest peab olema
teadlik: mida 7. ja 14. eluaasta vahel arendada saab, seda hiljem enam arendada ei
saa.” 

Siis viidatakse erandivõimalustele, mil nende puhul, kelle areng  loomulikul ajal maha
magatud, saab siiski veel hiljem vähemalt nagu aseainet anda. Need on võimalused, mis
asuvad ainult individuaalse töö alal ja ei tule kasvatuse jaoks arvesse. 

Kogu  inimesolemuse  haaramisest  kunstilises  kogemuses  räägivad  järgnevad  laused
metoodilis-didaktilise kursuse 1.loengust:

„Te kannate tunde üles intellektuaalsusesse, kui te kasutate kas muusikalist või
joonistulikku-plastilist vahendit. See peab toimuma õigel viisil. Tänapäeval ujub
kõik  läbisegi,  eriti  kui  tegeletakse  kunstilisega:  me  joonistame  käega  ja  me
voolime käega, ja siiski on mõlemad väga erinevad. See võib eriti siis ilmneda,
kui me  anname lastele kunstilist algõpetust. Kui me õpetame lastele voolimist,
siis  peame võimalikult  seda silmas pidama,  et  laps  järgiks  plastika vorme
peopesaga.  Kui  laps  tunneb  omaenese  vormimist,  kui  ta  kätt  liigutab  ja
joonistuslikult  midagi teeb, võime saavutada seda, et ta silmast lähtuva tahtega
vorme järgib. See pole sugugi lapse naiivsust solvav, kui me suuname last, et ta
ise peopesaga tunneks kehavorme ja kui me pöörame tähelepanu silmale, näiteks
ringi kurvide järgimisel, ja me ütleme talle: Sa teed ju oma silmaga ise ringi. See
pole lapse naiivsuse haavamine,  vaid   see on kogu inimese huvi  haaramine.
Seega  peame  me  olema  teadlikud,  et  me  kanname  inimese  madalamat  osa
ülemisse, närvi-meelte olemusse.” Met.-did.,1.loeng

Et joonistamisõpetuse probleemidele Rudolf Steineri õppeplaanis lähemale jõuda, oleks
vajalik järgida kindlat joont, mida alustatakse juba Üldise inimõpetuse 2.loengus, mis siis
läbib  mitmeid  kursusi  ja  lõpeb  Torquay  kursuses,  peale  seda  kui  probleemile  on
mitmetest külgedest lähenetud. – Ma toon ära ainult kaalukad laused ja pean jätma lugeja
hooleks,  ise  erinevatest  lähtepunktidest  aluseks  olevat  kombata.:  „Üldine  inimõpetus”
ütleb:

„Te peate … ette kujutama, et ettekujutlus mõjub pidevalt teistpoolt sündi ja see
heidetakse pidevalt inimolevuse enda poolt tagasi. Ja sellisel viisil, et tegevuses,
mida te sooritasite enne sündi või eostust vaimses ilmas, kogete te kujutlust.”

Ja kolm lehekülge edasi öeldakse:

„Kui te tänapäeval füüsilise inimesena ette kujutate, siis ei kujutle te jõuga, mis
on teis, vaid jõuga ajast enne sündi, mis teis veel järele mõjub. Arvatakse võib-
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olla, et see lõpeb eostumisega, aga see on ikka veel meis tegev, ja me kujutleme
selle jõuga, mis veel ikka meisse kiirgab. Teie sees on pidevalt eelsünnilisusest
elavus, aga teis on jõud, et seda tagasi kiirata. See elab teie antipaatias. Kui te
midagi ette kujutate, siis kohtab iga selline kujutlus antipaatiat; ja kui antipaatia
on küllalt tugev, siis tekib mälestuspilt.” Inimõpetus, 2.loeng

Siin pole küll joonistamisest, maalimisest, voolimisest juttu, asi aga muutub, kui minna
vastava koha juurde 1920 aasta kursuses, 2.loeng.

Peale ühte selgitavat viidet Goethe värviõpetuse kohta Ütleb Rudolf Steiner metoodilis-
didaktilise kursuse 3.loengus:

„Võimalikult vara tuleb alustada lastele värvide tutvustamisega, kusjuures oleks
hea kanda ka värvilisele pinnale teisi värve, kui üksnes valgele pinnale, ja püüdke
kutsuda  lastes  esile  selliseid  tundeid,  nagu  need  võivad  tekkida  värviilma
vaimuteaduslikust arusaamast.”…

Peale  selle  arusaama iseloomustamist,  mida  võiks  sellest  kohast  ise  lugeda,  öeldakse
edasi:

Laste  tähelepanu  võib  elementaarsel  viisil  kindlasti  juhtida  värvide  elav-
seesmusele.  Siis  peab  ise  ennast  väga  tugevalt  sellega  läbistama,  et  paljas
joonistamine on  juba  midagi  ebatõelist.  Tõelisem  on  tunne  lähtudes  värvist,
natuke  ebatõelisem  on  juba  tunne  hele-tumedast,  ja  kõige  ebatõelisem  on
joonistamine. Joonistamine läheneb juba sellele abstraktsele elemendile, mis on
looduses surevana.  Joonistama peaksime me õieti nii, et me oleme seejuures
teadlikud: Me joonistame põhiliselt surma. Värvidega peaksime nii maalima,
et me oleme seejuures teadlikud: Me kutsume surmast esile elavat.”…

ja peale mõningaid lauseid horisondi-„joone” kohta, mida võib ise lugeda:

„Nii jõuate te aegamisi selleni, et looduse vorm tekib tõesti lähtudes värvidest,
et  joonistamine  on  seega  abstraheeriv.  Sellistest  asjadest  peaks  juba  kasvavas
lapses looma hea ettekujutuse, hea aistingu, kuna see elavdab kogu tema hingeelu
ja toob ta õigesse suhtesse välisilmaga.” Met.-did. 1919, 3.loeng

Seda  märkust  joonistamise  „ebatõelisuse”  kohta,  mis  läheneb  „sellele  abstraktsele
elemendile”, millel on põhiliselt tegemist „surmaga”, seda on tihti mõistetud joonistamise
keeluna. Selliseid märkusi joonistamise kohta, nagu on siin metoodilis-didaktilise kursuse
3.loengust tsiteeritud, mõistetakse nii, nagu peaks kogu joonepärast joonistamist vältima.
On koguni püütud Rudolf Steineri lineaarset joonistust ümber teha kriipsutehnikasse, et ei
peaks näiteks ainult katkematut ringjoont joonistama. Seepärast on hea teada, et Rudolf
Steiner  just  samal  päeval,  mil  ta  ülaltsiteeritud  laused  joonistamise  kohta  ütles,  23.
augustil  1919,  ja  järgmisel  päeval  seminaris  –3.  ja  4.  seminarikõnelus  –  käsitles
elementaarset joonistamist eriti seoses laste temperamentidega, ja et ta arendas seda edasi
kolmes  pedagoogilises  kursuses.  Ta  lähtub seejuures sellest,  et  vastavate  joonistamis-
ülesannete kaudu äratada konkreetset ruumiteadvust ja valgustada ruumiseoseid figuuride
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ja  kujundite  vahel,  mis  kuuluvad ruumielamuse  juurde,  nagu sümmeetria,  diameetria,
liikumine,  ja  vastuliikumine.  Ja  mis  sellega on mõeldud,  ja  kuidas  siin  on antud idu
kunstiliselt antud elementaarse joonistamise ja geomeetria-õpetuse ülesehitamise jaoks,
seda võib vaatluse alla tulevatest kohtadest järgi vaadata: Peale 3. ja 4. seminarikõneluse
on  need  Dornachi  jõulukursus  1921/22,  Ilkley  kursus  1923  ja  Torquay  kursus  1924.
Esimesena nimetatud kohas – Dornachi kursuses – on näidatud, kuidas võib harjutusi
kujundada, mis võib lapses elava ilumeele välja arendada. – Samas peab kohe märkima,
et joonistunäite taasesitamine – tammelehe sümmeetria – on kriipsumaania survel viinud
täiesti  valele  arusaamale  Rudolf  Steineri  kunstilistest  intentsioonidest.  Kriipsutehnikat
saab  ainult  mõistlikul  viisil  pindade  jaoks  kasutada,  mitte  joonte  jaoks.  –  Dornach
1921/22, 14.loeng – Teine koht, Ilkley, näitab päris sarnast joonistusülesannet, mis peab
äratama näiteks sümmeetria-meele ja seega konkreetse ruumi-kogemuse omaenese kehal.
Selleks öeldakse seal mõttearenduse alguses nende harjutuste kohta, peale seda kui on
räägitud sellest, et unes jätkab eeterkeha päeval tehtud geomeetriat:

„Selleks  on  vajalik,  et  me  näiteks  geomeetrias  ei  alustaks  nende
abstraktsioonidega,  nende  intellektuaalsete  kujundustega,  millest  tavaliselt
mõeldakse,  et  geomeetria  peaks  algama,  vaid  on vajalik,  et  alustataks  mitte
välise,  vaid  sisemise  vaatlusega,  et  äratataks  lapses   näiteks  tugev  meel
sümmeetria jaoks. Selles seoses võiks alustada juba väikeste lastega.” Ilkley
1923, 10.loeng

Kuidas võib siin alustada ja kuidas neid harjutusi võib edasi arendada, seda vaadatagu
vastavast kohast järgi. – Viimatinimetatud kohas,  Torquay kursuses, on antud sarnased
harjutused nagu Ilkley omas. Sealt loeme:

„Nüüd võib juba umbes kaheksa-aastaste lastega väga hästi sedalaadi harjutusi
teha, isegi kui nad on alguses kohmakad.” Torquay 1924, 4.loeng

Siin pole küll need selgelt lineaarsed joonistusharjutused „kõige väiksematele” antud –
Ilkley – vaid kaheksa-aastastele, aga seega siiski noorima vanuseastme jaoks.

Mulle näis vajalikuna selles kohas seni puhtalt kronoloogilist kulgu natuke rikkuda, et
sellistele mõistetele nagu „surnud”, „abstraktne”, „ebatõeline” lisada ka need ütlused, mis
neid  kergelt  negatiivsena  võetud  mõisteid  positiivsele  vastandada.  Jätkan  jälle
kronoloogiliselt:

Metoodilis-didaktilise kursuse neljandas loengus 1919 räägib Rudolf Steiner esimesest
koolitunnist kooli alustajatega, ja peale soovitusi esimese kohtumise jaoks lapsega, näitab
ta, kuidas saab lapsi selles esimeses koolitunnis joonistamise juurde viia ja ütleb:

„Kui lapsega on mõnda aega räägitud kätest ja tööst kätega, siis võib sinna selle
juurde, et lasta tal midagi käelist teha. see võib toimuda võimaluse korral juba
esimeses tunnis. Talle võib öelda: Nüüd teen ma seda (sirge joon), niisiis võta
oma  käsi  ja  tee  niisamuti.  Võib  lasta  nüüd  lastel  teha  sedasama,  võimalikult
aeglaselt, sest see toimub juba aeglaselt, kui kutsutakse laosed ükshaaval ette ja
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lastakse seda tahvlile teha ja siis jälle kohale minna. Õpetuse õige seedimine on
suurima tähendusega.” Met.-did. 1919, 4.loeng

Lugeja võib samast kohast ise edasi lugeda, kuidas Rudolf Steiner siis laseb samal viisil
kõvera joone teha,  mida ta siis  selles seoses soovitab ja kuidas ta siis  näitab,  kuidas
lastega võib anda maalimise algõpetust:

„Peale  seda  kui  te  olete  ise  valge  pinna  tahvlile  kinnitanud,  kannate  te  sinna
väikese kollase laigu. Ja kui te olete väikese kollase laigu sinna kandnud, lasete te
jällegi igal lapsel sellise kollase laigu teha.”

Siis võib nii korraldada, et üksteise kõrval olevate kollaste laikude vahele võib kanda
samasugused sinised laigud ja – ilusti jaotatult – ka rohelised, nii et see võib viia ühelt
poolt  kollase-sinise  ja  teiselt  poolt  kollase-rohelise  elamusele.  –  See  elementaarne
harjutus  leiab  aset  koolielu  kõige  alguses,  algsete  vormide  joonistamine,  algsete
värvikõlade maalimine. – Et see siis peab jõudma ka muusikalises vastava harjutuseni,
sellele olgu ainult lühidalt viidatud. See võib seda enam nii toimuda, kui järgmine loeng,
viies,  neid  koolilapse  esimesi  samme  veel  kord  valgustab.  Seal  on  kohe  esimesel
leheküljel lugeda:

„Me tahame nüüd järgnevat õpetust vähe jälgida. Me eeldan sealjuures, et te olete
selliseid harjutusi pliiatsi ja värviga mõnda aega jätkanud. Heal alusel põhineva
õpetuse  kindel  nõue  on,  et  kirjutamaõppimisele  eelneks  teatud  süvenemine
joonistuslikku,  nii  et  kirjutamine  toodaks  teatud  viisil  välja  joonistamisest.  Ja
edasine nõue on, et siis jällegi kirjutatu lugemisest tuletatakse trükitu lugemine.
Niisiis  me  püüame  leida  ülemineku  joonistamisest  kirjutamisele,  kirjutamisest
kirjutatu lugemise juurde,  ja kirjutatu lugemiselt  trükitu lugemisele. Ma eeldan
seejuures  seda,  et  te  olete  saavutanud  seda,  et  laps  valdab  juba  joonistusliku
elemendi kaudu kirjutamiseks vajaminevaid ümaraid ja sirgjoonelisi vorme. Met.-
did., 5.loeng

Siis järgneb pikem mõttearendus kirjutamisõpetuse kohta, mida võiks antud kohast järele
vaadata.  Seejuures  on  märkimisväärne,  et  kirjutamisõpetus  on  selgelt  liidetud
joonistamisega, lineaarse joonistamisega. - 4. seminarikõneluses tegi Rudolf Steiner ühe
osavõtja ettekande peale stereomeetria kohta märkuse, mis tuleb siin siiski esitada:

„Miks on teil  – ta pöördus selle õpetaja poole – igatsus lähtuda kehast ja siis
minna  pinna  juurde?  Vaadake,  ruumiline  on  üldse  mitteülevaatlik,  eelkõige
lapsele. Lapsele pole kerge luua teistsugust kujutlust ruumist  kui väga hajusat.
Koguni fantaasia kannatab selle all, kui temalt nõutakse, et ta peab kohe keha ette
kujutama. Te lähtute sellest, et keha on konkreetne, joon abstraktne. See pole nii.
Kui laps peab oma fantaasiat  rakendama, et keha ette kujutada, siis  peavad tal
juba enne olema selle fantaasiakujutluse elemendid, näiteks tetraeedri puhul peab
te  juba  oskama  ette  kujutada  kolmnurka.  On  parem,  kui  lapsel  on  tõeline
ettekujutus  kolmnurgast.  Kolmnurk  on  asi  iseeneses;  see  pole  paljalt  keha
abstraktsioon. Ma arvan, et geomeetrias ei peaks õpetama esmalt stereomeetriat,
vaid planimeetriat,  õpetust  figuuridest  ja  nendevahelistest  pindadest,  mis  oleks
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väga  soovimisväärne,  kuna  see  võib  toetada  seda,  mille  järgi  laps  tahab  oma
mõistmisvõimet suunata, ka geomeetriaõpetuse seose läbi joonistamisõpetusega.
Kolmnurka joonistab laps  võimalikult  pea,  ja  ei  peaks liiga kaua ootama selle
järelejoonistamisega, mida laps geomeetriliselt vaatleb.” Seminar, 4.kõnelus

Sellel  vaatlusel  on  suuremalt  jaolt  joonistamisõpetuse  küsimusega  ainult  nii  palju
tegemist, kuivõrd ta näitab, kui piiratud – vähemalt kooli astudes - on laste ruumiteadvus.
Tsitaadi viimane lause aga viitab sellele, et ka selles eas peaks lapsi viima selleni, et nad
figuurilist, mis neile  ette tehakse,  haaravad ja järele joonistavad, seda, „mida laps just
vaatleb”. Siin pole tegemist jäme-meelelise, esemelise järelejoonistamisega, mille Rudolf
Steiner  selles  eas  kõrvale  jätab,  mille  puhul  aga  ta  hilisema  vanuse  jaoks  nõuab
„maaliliste vaatekohtade” ranget järgimist. Siin on tegemist selle järeletegemisega, mida
õpetaja autoriteedina ette teeb, mitte et laps tahab väljaspool asuvat järele kujundada, vaid
et ta tahab ettetehtut järele teha ja  seeläbi seda omaenese olevusega siduda. Siin on
tegemist joonistamisharjutustega, nagu neid samas tunnis just käsitleti. 

Nüüd järgnevad mõned lühikesed märkused konverentsidest, mis annavad pildi sellest,
kui raske oli maalimist ja joonistamist pedagoogilisse ülesandesse sisukalt liigendada:

22.12.1919 peale ühte teadet töö kohta klassis:

„Peaks ennem akvarellvärvidega maalima kui pliiatsitega. Õlikriit on kasutatav.”

Ühe raske poisi jaoks:

„X-l peaks laskma kavalalt joonistada: joon, mis põimub ja taas ilmub. Ta võiks
ka eurütmilisi vorme joonistada.”

Modelleerimise-õpetuse kohta:

„Motiivi  puhul  mitte  viia  last  orjaliku  järeletegemiseni.  –  Sundida
vaatlema.” 1.1.20

Ühe küsimuse puhul vasaku käega kirjutamise kohta:

„Ja,  üldiselt  leitakse,  et  need  lapsed,  kel  on  vaimseid  kalduvusi,  …võivad
takistamatult kirjutada, kuidas nad tahavad, vasaku või parema käega. Aga lapsed,
kes on materialistlikud, need muutuvad mõlema käega kirjutades idiootseks. Sel
on  teatud  põhjus,  et  tekib  paremakäelisus.  See  on  nii,  et  lapsed  sellel
materialistlikul  ajastul  vasakukäelisuse  tõttu  idiootseks  muutuvad,  kui  nad
mõlemat kätt vaheldumisi kasutavad. See on vastavalt asjaoludele mõtlematu asi
kõikide nende asjade puhul, milles on mõistus; joonistamise puhul hoopiski mitte.
Joonistada võib lasta väga hästi mõlema käega.” 14.6.20

Stuttgarti kursuses 1920, 2.loengus saab lugeda mõistatuslikke lauseid:
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„Toimub  väga  reaalne  hinge  ja  keha  koosmõju,  kui  hing  7.eluaastal  kehast
emantsipeerub,  mitte  enam  kehas,  vaid  iseeneses.  Nüüd  hakkavad  7.eluaastal
mõjuma  need  jõud,  mis  hingejõududena  kehas  endas  uuesti  tekivad  –  ja  nad
mõjuvad siis kuni järgmisesse inkarnatsiooni. Ja siis tõugatakse tagasi need jõud,
mis kiirgavad kehast välja ja teiselt poolt hoitakse kinni neid jõude, mis tungivad
peast allapoole, nii et ajal, kui hambad vahetuvad, toimub tugevaim võitlus nende
jõudude vahel, mis püüdlevad ülalt allapoole ja alt ülespoole. Hammastevahetus
on  nende  jõuliikide  vahelise  võitluse  füüsiline  väljendus;  nende  jõudude,  mis
hiljem  tulevad  lapses  esile  mõistuse  ja  intellektuaalsete  jõududena,  ja  nende
jõudude,  mida peab eriti  kasutama  joonistamisel,  maalimisel  ja  kirjutamisel.
Kõiki neid jõude, mis sealt  välja tungivad, kasutame me siis, kui me arendame
joonistamisest välja kirjutamise.” Stuttgart 1920, 2.loeng 

Mis on siin  öeldud „joonistamisel,  maalimisel,  kirjutamisel” mõjuvate jõudude kohta,
samade,  mida  Rudolf  Steiner  on  muidu  nimetanud  plastilisteks  jõududeks,  sellel  on
vastaspilt selles, mida on öeldud muusikaliste jõudude kohta.  15.novembril 1920 vastas
Rudolf Steiner väga selgelt ühe õpetaja kaebuse peale, et lapsed jõuavad vesivärvidega
väga raskelt vormideni ja ütles:

„Kriidipliiatseid ei peaks kultiveerima. Mis oleks põhiline, -ainult me pole veel
nii  kaugel -,  et  me saaksime piiritleda,  mida tuleb igas klassis  teha.  See oleks
esialgu põhjalik õppeplaan nooremate klasside jaoks. Teised (vanemad) peaksid
loomulikult sedasama läbi tegema – kuna nad pole seda ju õppinud, nad on alles
meie juurde tulnud - , ainult et arvestatakse õpilaste vanust. Peaasi on nüüd juba
siin,  et  äratatakse  lastes  sisemine  tunne  värvide-ilmast, värviilma  sisemine
läbielamine, et lapsed saavad tunde värviilma elust muinasjuttude läbielamisel”

See oli õpetajale veel liiga ebamäärane, ja ta arvas, et peaks lastele ometi vormid andma,
teatud  motiivid,  mille  peale  Rudolf  Steiner  annab esialgu  väga  üllatava  vastuse,  mis
asetab pea peale tavalise arusaama maalimisest:

„Lastel  tulevad  vormid  küll,  kui  te  lasete  fantaasial  mõjuda.  Te  peate  laskma
vormidel välja kasvada värvist. Te võite lastega rääkida värvimaailmas. Mõelge
vaid, kui ergutav see on, kui te jõuaksite lastega arusaamale: siin on see nipsakas
lilla, ja tema turjal istub üleannetu punane. Ja kõik see asub alandlikul sinisel. –
Te peate selle piltlikuks tegema – see mõjub hinge-kujundavalt – nii et värvid
midagi teevad. Seda, mida on värvist välja mõeldud, seda võib teha viiekümnel
viisil. “ 15.11.1920

Rudolf Steiner tahab maalimise esimest astet – vastavalt õpilase vanusele modifitseeritud
– ka  suuremate  õpilastega algusest  peale  läbi  teha,  mitte esemelisi  motiive,  küll  aga
hingelisi  motiive,  nagu see „üleannetu punane” ja ta nõuab, et  lapsed juba maalimise
alguses  juhitakse  ruumiloova  värvielamuse  poole,  sinise  eemaldumisele,  punase
tulemisele jne. Nad kogevad siis ise vaatlemisel naabri töö poole, kuidas on tõesti olemas
hingeline  motiiv,  aga  sellesama  „viiskümmend”  võimalust  kujundada.  Siis  on  siin
mõeldud „esemeline”, esemeline niivõrd, kuivõrd me ruumiliselt kujundatut usume enda
ees nägevat. Rudolf Steiner jätkab Siis:
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„Lapse peab viima värvide sisse elama, sellega et öeldakse: „Kui punane vaatab
läbi  sinise” ja lastakse seda tõesti  lastel  luua.  Mina prooviksin,  siia sisse tuua
palju elu. Te peate nad väheke kohmakusest, loidudest välja saama. Tuli peab
sisse tulema! Üldiselt  on vajalik, et arendataks praegusel ajal  seda värvitunnet.
See  mõjub  muusikaliselt  väga  soodsalt  tagasi,  kui  värvide-elu  arendatakse.”
15.11.1920

Sellega on esitatud maalimise esimest astet. Mis sellele peaks järgnema, oleks see, mis
oleks tõeline vastus ülal toodud küsimusele, kui seda õigesti mõistetakse: teine aste oleks
see,  ette  teada, kuidas  värvid  kunagi  ja  erinevas  kooskõlas  ruumiliselt,  kujundlikult
mõjuvad. Alles siis saab aegamisi saavutada kolmandat astet, kuna teatakse, kuidas võib
see värvidest välja kasvada.

Sama sisukad, kui need laused laste maalimise kohta, mida aga – nende lausete järgi – ei
saa  lihtsalt  vanematel  lastel  teha-  ,  on  järgnevad  lineaarse joonistamise  kohta.  Kas
Rudolf Steiner oleks selle poolt, et peale maalimist harjutatakse joonistamist, oli küsinud
üks õpetaja peale ülaltoodud kõnelust maalimise algõpetusest:

„Lineaarset joonistamist mitte. Lineaarset joonistamist ainult siis, kui on tegemist
sellega, et mõista geomeetrilist. Igal juhul on tähtis teine, töötada lähtuvalt hele-
tumedast.  Selles  seoses  pole  9.klass  veel  elavust  ilmutanud.  Peab  kõik  abiks
võtma.” 15.11.1920

Vahetult peale seda, kui oli räägitud füüsika-õpetusest 10.klassis, ütles Rudolf Steiner 10.
septembril 1921 järgnevat:

„Nimelt tahan ma neid manitseda, kellel on tegemist joonistamisega,  Baravalle
dissertatsiooni  tudeerida.  (Füüsika  ja  matemaatika  pedagoogika  kohta.
Inimõpetus ja kasvatus. 19.kd.) Need asjad on ka esteetika jaoks tohutu olulised
…  Igaüks  peaks  sellega  tegelema.  Eelkõige  saaks  käsitööõpetus  sügavalt
mõjuda .. Kindlasti on seal palju sees, mida saaks kasutada selleks, mis vormiga
peaks  olema  krae,  sukapael  selle  asja  printsiipide  järgi.  –  Krae,  püksirihm ja
sukapael.  Selline  asi  …  nagu  see  dissertatsioon  on  waldorfõpetaja  jaoks
fundamentaalse  tähendusega,  kuna see näitab ja  kergendab väga matemaatilise
üleviimist  piltlikult  kujutletavasse.  Seda  võiks  laiendada.  Mida  ta  on  teinud
vormide jaoks, seda saab  sarnaselt teha ka värvide ja koguni helimaailma jaoks.
Heliilma jaoks leiate te mõndagi Goethe visandis heliõpetusest minu kürschneri ja
weimari väljaandes. See tabel on väga sisukas. Värviõpetust saab ka selles mõttes
käsitleda.” 11.9.21

Mida on Baravalle vormide joonistamise kohta öeldud, seda tuleb hoolikalt vaadelda. Siis
võib  see  saada  väga  oluliseks  sisselöögiks  ka  selle  õpetuse  jaoks.  Põhiliselt  on  see
pindade ja ruumi konkreetne liigendatus läbi kurvide – või pindadehulga, mis esteetilise
elamuse kõrvaltee kaudu viib ruumis asuvate konkreetse haaramiseni. 

Ka Dornachi kursus 1921/22 tegeleb maalimise algõpetusega:
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„Laps on sisemiselt plastik, ja me võime need sisemised plastilised alged välja
tuua. Ka selleks toob meile laps algeid kaasa, et me, kui see ka ebamugav on,
laseme  värvidega  kõiksugu  asju  paberile  teha,  kusjuures  see  võib  sisse  viia
värvide  saladustesse.  See on näiteks  väga huvitav,  kuidas  lapsed end värvides
leiavad, kui lastakse neil esialgu lihtsalt värve valgele pinnale kanda. Nad katavad
selle valge pinna üksikud osad värvidega, milles on juba lapse loomuliku alge
tõttu  teatu8d  seesmine  värvide-harmoonia.  Pole  sugugi  mõttetu  nende  paberi
määrimine, see on teatud värvi-harmoonia. Ainult peab arvestama seda, et lastele
ei  anta  kasutada  neid  värve,  mida saadakse  ,Laste  maalimisvärvidest,  kus  nad
värve otse värvipaletilt otse paberile. See on alati, koguni maalikunstis, kahjulik!
Maalima  peaks  lahustatud värviga,  vees  või  mõnes  muus  vedelikus  lahustatud
värviga. Värvi jaoks peaks arendama sisemise,  intiimse suhte. Seda peaks laps
küll  tegema. Kui lihtsalt  paletilt  paberit  määritakse, siis puudub seesmine suhe
värviga, vaid kui maalitakse lahustatud värviga. 

Kui  siis  lastele  öeldakse:  vaata,  see  on  väga  ilus,  mida sa  seal  tegid:  sa  oled
keskele ühe punase laigu maalinud, ja oled selle järgi teinud ülejäänu. Kõik, mis
seal on, vastab punasele värvile. Nüüd aga tee ka otse vastupidi: sellele kohale,
kus sul praegu on punane, tee sinna sinine, ja tee kõik ülejäänu vastavalt sellele,
mida sa peaksid tegema, kui sul on keskel mitte punane, vaid sinine. 

Esiteks  ergutatakse  last  selliste  harjutustega,  teiseks  saab  võib-olla  õpetaja  ja
kasvataja vähese juhendamise abil laps seda ümberpanemist teise põhivärvingusse
nii  välja  töötada,  et  ta  võidab  seesmises  suhtes  maailmaga  tohutu  palju,  kui
lastakse just midagi sellist teha. Ja nii ebamugav kui see ka ei ole, peaks laskma
lapsel kindlasti teha plastilisi asju. … nüüd ja, materjalist, mida te kuskilt leiate.
On tõsi, et on vaja lapsi mustaks-tegemise eest hoida; see on ju ebamugav, aga
mida lapsed seejuures võidavad, see tohutult enam väärt, kui lapsed end kuidagi
seejuures mustaks teevad.” Dornach 1921/22, 12.loeng

Oxfordi  kursuses  augustis  1922 räägib  Rudolf  Steiner  maalimisest  kogelevate  ja
väljavoolavate ettekujutustega lastega. Me loeme sealt järgnevat:

„Asi seisab täiesti selles, et kontakt õpetaja ja õpilase vahel on kindlasti kastetud
kunstilisse  elementi.  Seeläbi  saab  õpetajas  endas  palju  ühtlaadi  intuitiivse,
instinktiivse iseloomu, mida tal seoses lapse individuaalsusega antud momendil
teha tuleb. Võtame, et seda mõista, asja võimalikult konkreetselt. Kujutame ette,
meie ees on laps, kes valmistab kasvatusraskusi seeläbi, et me märkame: vaated,
mida me tema ette toome, tunded, mida me tahame ergutada, need toovad pähe nii
suure vereringe ja nii tugeva närvierutuse, et teatud määral see, mida ma lapsele
õpetan, ei saa peast läbi tulla kogu ülejäänud organismi. Pea füüsiline organism
muutub teatud määral osaliselt melanhoolseks. Lapsel on raskusi, seda, mida ta
näeb, mida ta tunneb, mida talle ka teiste impulsside kaudu õpetatakse, juhtida
peast üle kogu ülejäänud organismi. Teatud määral jääb õpitu pähe kinni. See ei
saa  alla  tungida  kogu  ülejäänud  organismi.  Kui  õpetatakse  lastele  kunstilise
meelega,  siis  hakatakse  kõike  seda,  mis  kasvatuses  ja  õpetuses  kunstilisena
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valitseb, täiesti instinktiivselt selle järgi korraldama. Kui minu ees on selline laps,
siis õpetan ma talle hoopis teisel viisil värvidega töötamist, maalilist elementi, kui
teisele lapsele. Ja seetõttu, kuna see on väga tähtis, peetakse meil waldorfkoolis
maalilist elementi algusest peale silmas. Ma olen ju näidanud, kuidas kirjutamine
ise tuuakse esile maalimisest; aga selles maalimises võib saab individualiseerida
vastavalt lapsele. Sest siin on ju just võimalus individualiseerida, nii et laps peab
kõike ise tegema.” Oxford 1922, 6.loeng

Edasisi väga konkreetseid juhiseid võiks lugeja nimetatud kohast ise lugeda. Need alles
selgitavad tsitaadi mõtet täiesti.

Ühe Oxfordi kursusel ülespandud maakaardi kohta Ütles Rudolf Steiner tookord:

„Te võite siin (maakaardil) veel näha, kuidas võib täielisse ellu siis sisse minna,
kui  lähtutakse just  juba  elavalt  esimesest  printsiibist.  Te  võite  seda  siin  sellel
maakaardil  näha:  Esialgu  on  värvielamus,  ja  siis  kogetakse  täiesti  hingeliselt,
sellega et kõigepealt on värvielamus, kogetakse hingeliselt. Te näete siin Kreekat,
hingeliselt kogetuna. Sellega et laps  värvielamustesse sisse elab, kasvab ta sisse
sellesse, mida ta geograafiatunnist  saab, et endale öelda: Kreeta saare pean ma
maalima teatud värviga ja Väike-Aasia ranniku nii, Peloponnesose nii. Laps õpib
värvi  läbi  kunstiliselt  rääkima,  ja  maakaart  saab seeläbi  tõepoolest  hingeliseks
produktiks.  –  Mõelge  vaid,  kuidas  lapsed  maad  läbi  elavad,  kui  neil  on  nii
seesmusest  lähtuvalt,  olles  maalinud  nii,  nagu  siin  on  Kreeta  värvitud  või
Peloponnesos  või  Põhja-Kreeka,  iga  sellise  värvi  puhul   vastav  aisting,  siis
muutub ju nende hinges ka see elavaks, mis on Kreekamaa, ja laps loob teatud
viisil Kreekamaad uuesti iseendast lähtuvalt. Inimene võtab sellisel viisil maailma
tõesti elavalt endasse. Ja hoopis teisiti elavad asjad lastes, kui neil lastakse kogeda
reaalsust,  päeva  täiesti  kuiva  reaalsust  sel  viisil,  et  nad  õpivad  kõigepealt
elemente,  mille  läbi  nad  räägivad,  tahaks  öelda,  värvisilpe  ja  –sõnu,  lihtsal
maalimisel kunstiliselt kogema.” Oxford 1922, 7.loeng

Mida siin printsiipiks on nimetatud, see on ilmselt põhimõte, et lasta lastel kõigepealt
värve  ja  nende kooslusi  hingeliselt  nii  kogeda,  nii  et  vormid  on  ainult  värvielamuse
tulemus. 

Ühele  küsimusele  peale  värvide  käsitlemist  kunstiõpetuses,  ilmselt  9.klassis,  ütles
Rudolf Steiner ühel konverentsil:

„Kas te ei võiks kord seda täide viia, mida ma eile poistele ja tüdrukutele ütlesin?
Mida ma just värvide käsitluse kohta ütlesin,  peaks saama aineks mitme tunni
jaoks.  Võib-olla  saab seda Dornachist  muretseda,  mis  juhiseid  ma andsin.  Ma
mõtlen,  et  tuleb  otse  üle  minna  värvide  praktilisse  käsitlusse,  seda  peab  selle
klassiga  tegema,  nii  et  nad  saavad  teadlikuks  sellest,  mida  nad  nooremates
klassides tegid. Nad peaksid sellest teadlikuks saama. Siis peaks loomulikult just
õpetuslikus  seoses  mitmesuguste  asjade  järgi  seda  väga palju  välja  arendama,
mida te olete alustanud oma vastavustes, et te ka seda maalida lasete. Ma ei mõtle
üksnes kurve; te võite seda ka värvide jaoks teha. Te võite näiteks, samamoodi
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nagu te kurvides teete,  kontrasteerida ümaralt  piiratud sinise  laigu ja  kaarduva
kollase  laigu.  –  Siis  võib  sealt  edasi  minna  võrdleva  anatoomia  juurde.  Võib
kontrasteerida eesmised ja tagumised ekstreemsused. Võib kontrasteerida teatud
loomade  tajumis-  ja  tundetegevust  koera  saba  liputamisega.  Siin  peitub  sama
probleem;  siin  jõutakse  ellu,  reaalsusesse  sisse.  Need  asjad  peaks  kõikidesse
õppeainetesse sisse tooma.” 15.10.22

Mul pole õnnestunud kindlaks teha, kas need sõnad, eriti värvide praktilise kasutamise
kohta olid suunatud päris kunstiõpetajale või töö-õpetajale. Tsitaadi teine pool pöördub
kahtlemata  kõikide  ülaklasside  õpetajate  poole.  See  viitab  sellele,  millist  hingeelu
saladust puudutatakse kõikides peeglilaadsetes vastavustes. Viidatakse jälle mõistatusele
1920 aasta kursuses.

Dornachi  kursus  1923 toob  väga  õpetliku  arutluse  värviperspektiivi ja
lineaarperspektiivi kohta:

„Ja, kui on harjutatud meelt selliste eluvaatluste jaoks, siis tullakse ka muu asja
peale. Vaadake, üksikud asjad, mida lastele õpetatakse, peavad omavahel kindlasti
seoses  olema.  Ma  ütlesin  teile:  me  laseme  lapsel  omaenese  pildijõududest
lähtuvalt midagi maalida, loomulikult mitte pliiatsitega, vaid päris värvidega. Siis
ma  märkan:  laps  elab  värvidega.  Aegamööda –  endal  peab  olema tunne  selle
jaoks, et see nii on – muutub lapse jaoks sinine millekski, mis eemaldub, liigub
kaugemale, kollane ja punane millekski, mis lähenevad. See on midagi, mis lapse
puhul juba ka 7., 8. eluaastal väga tugevalt esile tuleb, kui teda selles vanuses ei
piinata mingi joonistamise ja maalimise dressuuriga. Kui lastakse lapsel maalida
maju ja puid sellistena, nagu nad tegelikult on, siis see ei lähe. Aga kui lastakse
lapsel järgida tunnet: kuhu ma kätt liigutan, sinna läheb värv – värvi materjal on
kõrvaline asi -, seal elavdub värv sõrmede all, seal tahab ta kuhugi minna, - kui
see saavutatakse, siis saab lapse hing midagi väga sisukat: värviperspektiivi. Laps
saab tunde, et punakas kollane tuleb ligemale, et sinine-violett läheb kaugemale ja
kaugemale.

Siis  töötatakse  intensiivselt  välja  see,  mis  tuleb  ka  siis  hiljem  lapsega  välja
töötada: perspektiivi,  mida luuakse joontega. Tohutu kahjulik on hilisemas eas
lapsele  perspektiivi  õpetada,  kui  pole  enne  õpetatud  üht  laadi  intensiivset
värviperspektiivi.  Seeläbi  muutub  ju  inimene  koledal  viisil  väliseks,  kui  ta
omandab kvantitatiivse perspektiivi, omandamata enne intensiivset, kvalitatiivset
värviperspektiivi, mis asub värviperspektiivis.

Ja  selles  seoses  on  nüüd  järgmised  asjad:  Kui  te  takistate  elada  intensiivselt
värviperspektiivis,  siis  ei  õpi  laps  kunagi  õige  kiirusega  lugema,  alati
reservatsiooniga, mida ma eile ütlesin: pole tähtis õpetada last lugema nii kiiresti
kui  võimalik.  Aga  laps  saab  nendest  värviaistingutest  lähtuvalt  paindlikud
ettekujutused,  paindlikud  tunded  ja  paindlikud  tahteimpulsi.  Kõik  hingeline
muutub paindlikumaks. Võib-olla peate te kõige selle jaoks, mida siin nõutakse, et
maalivast  joonistamisest,  joonistavast  maalimisest  lugemist  välja  arendada,
rohkem aega varuma, et last lugema õpetada. Aga vanuses, kus on põhiline, on
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veel  võimalik  lugemist  tõesti  õigesti  lapsele  õpetada,  ilma  et  see kehas,  kogu
inimeses  pealiskaudselt  püsiks  –  nagu see  võib  ka  olla  –  ja  ilma  et  see  liiga
sügavalt inimeses sees istuks ja teeb talle tõesti iga tähega haava inimolemusse.”
Dornach 1923

25.4.23 peale astronoomilist laadi mõttearendusi – vahetult:

„Täienduskursuse  õpilased  Dornachis  saatsid  maalimises  hiilgavat  korda.  Ma
lasin eristada Päikese tõusu ja Päikese loojangut. Mõned tabasid väga hiilgavalt.
Neid asju võiks juba harjutada, näiteks  vihmameeleolu metsas  ülesandena 14-,
15-aastastele.”

Peale 8.klassi külastust:

„Ma vaatasin korra sisse. Ma tahan öelda, et on hädavajalik, et ei lastaks lastel
maalida, kui neil pole  kinnitatud maalipaberit.  Muidu soodustatakse lohakust.
Nad peavad õppima oma maalipaberit ise korralikult kummiga kinnitama. Ainult
kinnitatud paberil  värvidega töötada! Kui ka ettevalmistused selleks liiga palju
aega võtavad, see ei tee midagi.  Lapsed saavad sellest palju,  kui seda nendega
korralikult tehakse. Lapsed 8.klassis teevad asju liiga kiiresti. Nad maalivad liiga
kiiresti. Vihikud näevad nii välja, et see ei saa lastel mõtteid esile kutsuda.” 3.7.23

Rudolf Steiner teatas oma külastusest haridusministeeriumisse:

„Ma olen …öelnud: Kui me piisavalt kaugel oleme ja oma õppeplaani oleme välja
töötanud,  proovin  ma  kogu  vabakäe-joonistamist  arendada  Düreri  pildi  ,
Melanhoolia’ najal. Selles on hele-tumeda kõikvõimalikud nüansid ja seda saab
ka värvidesse ümber panna. Kui seda kogu pilti  mõistetavaks teha, siis peavad
lapsed kõike oskama.” 12.7.23

Täiesti vahetult ütles Rudolf Steiner 12.juulil 1923:

„See  küsimus  on  mul  südamel:  kuidas  neid  asju  lahendada  vihikutega,  kui
maalitakse värvidega, samal ajal kui peab kinnitatud paberile maalima. See on
juba nii, et arendatakse suurt lohakust. Joonistamisaluseid pole võimalik saada,
kuna nad on liiga kallid. See võib ju olla siledaks hööveldatud laud. Kas seda ei
saaks  ühendada  tööõpetusega,  et  tehakse  sellised  lauad,  millele  saab  paberi
kinnitada?  Selline  meetod,  et  lastakse  tavalisse  vihikusse  maalida,  ei  õigusta
ennast. Niipea kui alustatakse värvidega, peaks ka alustama kinnitamisega.”

Hoopis teisele asjale viitab Ilkley kursuse 4.loeng:

„Ja nii vaatame me inimese poole. Me näeme tema pead; peas  emantsipeerub
hammaste kasvujõud mõtlemisjõuna, siis lükatakse teatud määral see alla, mille
eest hambad nüüd enam otse ei hoolitse, kuna selle eest hoolitseb nüüd eeterkeha,
lükatakse alla kõnelemisse, nii et  hambad saavad kõnelemise abistajaks. Selles
ilmneb juba sugulus  kõnelemisega.  Kui me mõistame,  kuidas hammashäälikud
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inimese kogu mõtlemisse asetuvad, kuidas seal hambad appi võetakse, just siis,
kui inimene d, t läbiteatud mõtlemise, defineeriva mõtlemise keelde sisse toob,
siis  näeme me hammashäälikutes veel  seda erilist  hammaste ülesannet.”  Ilkley
1923, 4.loeng

Loengus 16.augustil 1923 Ilkley kursusel viitab Rudolf Steiner tähtsale seosele voolima-
õppimise ja füüsilise nägemisvõime vahel:

„Niisiis alustatakse waldorfkooli printsiibi järgi maalilis-joonistusliku õpetusega
juba  üsna  õrnas  lapseeas.  Võimaluse  korral  tegeletakse  ka  võimalikult  palju
plastilisega, igal juhul alles alates 9.,10.-st eluaastast ja algelisel viisil. Aga see
mõjub  tohutu  elavdavalt  lapse  füüsilisele  nägemisvõimele,  füüsilise
nägemisvõime  läbihingestamisele,  et  laps  saab  ka  õiges  vanuses  õigel  viisil
algõpetuse plastiliste kujude vormimiseks. Inimesed lähevad ju tihti läbi elu nii:
asjad ja sündmused on nende ümber, ja nad ei näe kõige tähtsamat. Nii nägema
õppida, et inimene õigel viisil maailmas sees on, seda peab ka alles õppima. Ja
selleks  õigeks  nägemaõppimiseks  on  eriti  viljakas  arendada  võimalikult  vara
plastilist  tegevust,  mis  juhib  nähtu  peast  eemale,  silmadest  sõrmede  ja  käte
liikumisse.  Last  arendatakse nõnda mitte  ainult  maitsekal  viisil  selleni,  et  talle
oma  lähemas  ümbruses,  oma  toasisustuses  ja  muus  sarnases,  meeldib  ainult
maitsekas,  mitte  maitsetu,  vaid  nii  arendatakse  last  õigel  viisil  maailmas  seda
nägema, mis maailmast peab inimhinge tulema.” Ilkley 1923, 12.loeng

Ja peale vaatlust muusikaõpetuse kohta ta jätkab:

„Kui  tahetakse  mineraale  mõista,  siis  võib  seda  põhjus-tagajärje  kaudu.
Füüsikalist saab nii mõista.  Kui jõutakse taimedeni, siis on seal võimatu kõike
loogika,  mõistuse,  intellekti  abil  mõista.  Siis  peab  inimeses  ärkama  plastiline
printsiip.  Siin  lähevad mõisted,  ideed üle  piltlikusse  vormi.  Ja  kõik,  mida me
õpetame lapsele plastilise osavusena, annab talle võime mõista taimeolemust tema
kujunemise järgi. Ilkley 1923, 12.loeng

5. veebruaril 1924, peale üht töö-õpetaja märkust maaliõpetuse kohta ülaklassides, mida
ei saavat korrapäraselt läbi viia nagu nooremates klassides, ja peale küsimust maalimise
tehnika  kohta nooremates klassides,  järgnes Rudolf Steineri  pikem mõttearendus,  mis
puudutab kõike olulist lapsega maalimise kohta:

„See  ei  tee  kahju,  kui  maalimine  paariks  aastaks  katkestatakse  ja  asendatakse
voolimisega. On nii, et maaliõpetus mõjub järele alateadvuses, ja et siis tehakse
maalimist selle tagasitulekul palju elavalt ja suure osavusega. Kõige puhul, mis on
seoses oskusega, on alati nii: kui midagi tagasi hoitakse, on peagi suur edusamm,
just siis kui seda vahepeal katkestatakse. – Ma usun, et algklassides on vaja selle
edendamist,  mis  puudutab  maalimist.  Mõned  õpetajad  on  sellega  vähe  vaeva
näinud, et tehniliselt sellega hakkama saada. Materjali ei kasutata õigesti. Õieti ei
tohiks  lasta  maalida  paberitele,  mis  pidevalt  kortsuvad,  vaid  peaks  kõikides
klassides  selleni  jõudma,  et  nad  kinnitatud paberitele  maalivad,  ja  siis  peaks
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kogu asja algusest lõpuni läbi viima, nii et tõesti selline paber on valmis. Enamus
lehtedest on ainult algus. 

Seda,  mida  Teie  tahate,  sõltub  sellest,  et  võib-olla  Te  kunstnikuna  räägite  ise
õpetajatega  tehnilistest  küsimustest,  materjalide  käsitsemisest.  Teistsugust
praktilist lahendust ei saa olla. 

Mõlemas ülemises klassis – tookord 11. ja 12. – võiks lasta õpilastel, kel on selle
jaoks  annet,  taas  maalida.  Aega  on  meil  piisavalt.  Seal  peaks  just  lihtsamate
asjadega taas alustama. Kui lähtutakse kunstilistest vaatekohtadest, siis ei saa see
suurte raskusteni viia. Nooremate laste puhul on maalimisel õige  ammutamine
hingest, aga  vanemate  laste  puhul  peab  juba  lähtuma  puht  kunstilistest
seisukohtadest; peab näitama, kuidas langev valgus kunstiliselt mõjub jne. Kõik
praktiliselt kunstiliselt! Juba kümnendast eluaastast ei peaks üldse asju maalima,
sest sellega rikutakse palju.”

- Rudolf Steiner joonistab värviliste kriitidega tahvlile -:

„Seda  enam peaks  sellistest  kunstilistest  lähtuma,  mida  vanemaks  lapsed
saavad. Talle peaks selgeks saama: seal on Päike. Päikesevalgus langeb puule.
Nüüd ei peaks lähtuma puust ja joonistama, vaid peaks lähtuma valguspindadest
ja varjupindadest, nii et puu tekib värvi valgusest ja pimedusest, aga sellise värvi,
mis  tuleb valgusest.  Mitte et  lähtutaks abstraktsioonist:  puu on roheline.  Mitte
lasta lehti  roheliseks maalida;  lehti  ei  peaks  üleüldse maalima.  Valguspindasid
peaks  maalima.  Seda  peaks  tegema.  –  Siis  võtaksin  ma,  kui  mul  tuleks  alles
alustada  13-,  14-aastastega,  Düreri  ,Melanhoolia’,  vaatleksin  nendega,  kui
imepärane on seal valguse ja varju jaotus. Valgus aknal, valgus polüeedril ja keral.
Siis ,Hieronymus kojas’ jne. See ,Melanhooliast’ lähtumine on üleüldse midagi
väga viljakat! Must-valget lasta värvidesse ümber panna.

Kõikidelt  õpetajatelt  ei  saa  nõuda,  et  nad  maalimist  harjutaksid.  Võib  olla
õpetajaid,  kes  ei  taha  õpetada,  kuna  nad  seda  ei  oska.  Peab  olema  võimalik
õpetada ka ilma oskuseta maalida.  Me ei saa kõiki lapsi  kõikides kunstides ja
teadustes täiuslikkuseni välja õpetada.” 5.2.24

See  on  kindlasti  tähtsaim  koht  maaliõpetuse  kohta.  Küll  ei  räägita  maalimisest
algklassides, aga sellest on ju räägitud küllalt tihti, eelkõige konverentsil 15. novembril
1920, lähtumisest spetsiifilistest värviaistingust, kogetud värvide seesmisest liikumisest,
mitteesemelisest  ruumikujundusest  erinevate  värvide  kõrvutamisel  -   kõik  see
sissejuhatusena värviga ümberkäimiseks esimeses maalitunnis ja vältimatu eeldusena
mitteesemelise maalimise jaoks ka elementaarseimal viisil: sellega võivad olla ka seotud
etteheited neile õpetajatele, kes veel „liiga vähe on vaeva näinud” – ja loomulikult  ka
maalimisele korralikult kinnitamata paberil. –

Nooremate laste puhul jääb „hingest ammutamine” õigeks, niisiis ka hingest ammutatud
esemeline – see seisab siis ka vaadeldud hingeruumis -, kui elementaarset värvielamust
tõesti on arendatud. Aga vanemate laste puhul peab juba „kunstilistest vaatekohtadest”

238



lähtuma. – Mida see tähendab? Seda on selgitatud Päikese valgusest ilmneva puu näitel,
mille puhul maalitakse ainult „valguslaike ja varjulaike”, mitte puud kui „objekti”. See
tekib iseenesest. Need on kunstilised vaatekohad. –

Juba „10.eluaastast alates ei peaks üldse laskma esemeid maalida”, s.t. kui on esemeline
motiiv, puu, siis maalitakse mitte tüve, lehti jne., vaid valgust ja varju. Need on niisiis
mõlemad astmed:

väikeste  puhul,  enne  10.  eluaastat: ümberkäimine  värvidega,  hingelinevärvielamus,
ammutamine hingest, hädapärast ka esemelised motiivid hingest;
suurte  puhul,  alates  10.  eluaastast: tagasitulek  võib-olla  vahepeal  katkestatud
maalimise juurde, lähtumine kunstilistest seisukohtadest, „mitte lasta esemeid maalida” ,
vaid valgust ja varju, heledust ja tumedust, värvielamused väljas.

Niisiis tuleb minna teed värvi seesmise kogemisest, mida peab väikestel äratama, värvi
välise kogemiseni valgustatud esemetel. – Ja vahepeal sellisel puhul, kui on vaja alustada
maalimist  13-,  14-aastastega,  kes  pole  seda  enne  teinud,  on  hea  lähtuda  Düreri
„Melanhooliast”.  Selles  vanuses  pole  enam  kohane  lähtuda  seesmisest,  ruumiloovast
värvikogemusest,  aga  on  veel  kohane  teha  süstemaatilist  koolitusteed  valgusmängu
nägemiseks valgustatud maailmas. Siin peab seesmiseks eeskujuks olema „Melanhoolia”,
millesse  süvenemise abil  võivad selguda mitmesugused küsimused kuni perspektiivini
välja. 

Seoses sõnadega laste  fantaasia arendamisest  rääkis  Rudolf  Steiner  Arnheimi kursusel
maalivast joonistamisest, joonistavast maalimisest ja eelkõige voolimisest:

„Niisiis vaatamata sellele, et me ei alusta üldse laste kirjutama õpetamisega, vaid
laseme  neil  maalivalt  joonistada  ja  joonistavalt  maalida  –  võiks  öelda  ka  ,
soperdama’ – hiljem peab siis klassi puhastama, mis on võib-olla ebamugav -, …
me anname ka lapsele kunstilist algõpetust, väikeste plastiliste tööde oskust, ilma
et me muud teeksime, kui seda, mida laps tahab oma seesmusest lähtudes vormist
teha. Seal tekivad omapärased asjad.  Ühte … tahan ma esitada, mis vanemate
laste puhul imelisel viisil esineb.” Arnheim 1924, 3.loeng

Ja siis kirjeldab Rudolf Steiner, kui tugevalt just antropoloogiline õpetus ergutavalt laste
voolimistungile  mõjub.  See  on  eriti  õpetlik  ja  peaks  võimalikult  antud  kohast  järgi
vaatama.

Torquay  kursuses näitab  Rudolf  Steiner,  kuidas  juba  8.  eluaastal  võib  viia  lapsed
värviharmoonia kogemiseni:

„Võtame näiteks,  ma teen lapsega sellise harjutuse,  et  ma maalin  nii:  (punane
laik).  Nüüd õpetame talle,  sellega et  me temas tunde  äratame,  et  selle punase
värvilaigu  (seesmine)  kõrval  tunneb  end  roheline  värvilaik  (ümbritsev)  väga
harmooniliselt.  …Nüüd püüame me lapsele selgeks teha: Ma pööran asja korra
ringi. Vaata, ma teen siia rohelise: (nüüd seesmine). Mida sa teed nüüd mulle selle
ümber? Siis  maalib laps selle ümber punase. Selliste asjade tegemisega hakkab
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laps aegamisi värvide harmooniat aistima. Laps õpib tundma: kui mul siin keskel
on punane, selle ümber sinine, siis pean ma, kui punane roheliseks saab, rohelise
punasena maalima. Lasta värvi ja vormi vastavust lapsele mõjuda, see on tohutu
tähtis just selles vanuses kaheksanda eluaasta paiku.” Torquay 1924, 4. loeng

Siin ette pandud elementaarne harjutus värviharmoonia tundmaõppimiseks võib näidata,
kuidas  see  oli  mõeldud,  kui  Rudolf  Steiner  andis  impulsi  geomeetriliste  vormide
vaatlusviisi  Baravalle  dissertatsiooni  mõttes värvide ja toonide jaoks kasutada.  Samas
Torquay kursuses näitab Rudolf Steiner, miks tunneb koolilaps tugevat tungi kujundada
plastilisi vorme:

Kui aistitakse kunstiliselt, saadakse kõikjal tunne, töötada must-valgest või värvist
lähtuvalt. Jooned tulevad siis iseenesest. Alles kui ühte tehakse ja sellele, mis talle
hele-tumedas või värvides ilmneb – värvide piirid, mis ilmnevad iseenesest, järele
sõidetakse,  siis  tekivad  joonistuslikud  jooned.  Seega  ei  tohi  joonistusõpetus
lähtuda joonistamisest, vaid lähtuma maalimisest, värviandmisest, hele-tumedast.
Ja joonistusõpetusel on reaalne väärtus õieti ainult siis, kui seda arendatakse
teadvusega, et see ei anna midagi reaalset. See on ju tohutu lõhkuvalt mõjunud
meie kogu mõtteviisile, et inimesed on nii palju joonistamisele andnud. Seeläbi on
tekkinud kõik see, mis on – ütleme – optikas, kus joonistatakse alati jooni, mis
peavad olema valguskiired. Kus on siis sellised kiired tegelikult?  Nimelt  mitte
kuskil. Mis tõeliselt on, on pildid. Kuskil tehakse seina auk; Päike paistab sisse,
sirmile ilmub pilt. Parimal juhul võib näha tolmus pilte – ja mida mustem on tuba,
seda  enam  võib  selles  suunas  näha  -,  jällegi  pilte,  mida  valgus  kutsub  esile
tolmukübemetest.  Aga mida seal  joonistatakse tavaliselt  joontena,  niinimetatud
valguskiirtena, see on ju ainult juurde mõeldud. Õieti kõik, mida joonistatakse, on
mõeldud.  Alles  siis,  kui  hakatakse  lapsele  õpetama  perspektiivi,  kus  juba
selgitamise laadis ja viisis on abstraktsus, võib hakata esitama viseerimist, joontes
nägemist.” Torquay ,vastus küsimusele 20.8.24

Nii  toob  Torquay kursus nii  maalimise,  kui  ka  voolimise ja  joonistamise jaoks  veel
olulisi vaatluse ja käsituse vaatekohti. 

Nüüd  järgnevad  Rudolf  Steineri  õppeplaani-juhised,  kõigepealt  õppeplaani-loengutest
esimese kaheksa klassi jaoks:

„Nüüd palun ma tähele panna, et me

kuni kuuenda klassini oleme geomeetrilisi vorme, ringi, kolmnurga välja toonud
joonistamisest;  peale  seda,  kui  kõigepealt  esimesel  kolmel  aastal  oleme
joonistamisega tegelenud kirjutamise jaoks.

Siis oleme me aegamisi läinud joonistamise juurest, mida me tegime kirjutamise
jaoks,  keerulisemate  vormide  arendamise  juurde,  nende(vormide)  tahte  järgi,
joonistamise  tahte  järgi.  Ka  maalimisega  tuleb nii  tegeleda,  et  maalitakse
maalilise tahte järgi. Sellesse sfääri juhime me joonistus- ja maalimisõpetuse
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neljandas klassis, ja joonistamises õpime me, mis on ring, ellips jne. Me õpime
seda joonistamisest lähtuvalt. Seda me nüüd jätkame, kindlasti ka alati plastiliste
vormide  poole  juhtides,  sellega  et  me  kasutame plastiliini…,  et  välja  tuua  ka
vormivaadet, vormiaistingut.

Nüüd tegeleme, nagu me oleme näinud, 
esimestel  kooliaastatel joonistusliku  õpetusega nii,  et  me õpetame  kõigepealt
lapsele teatud tunnet ümaratest, kandilistest vormidest jne. Vormist arendame me
selle, mida me siis kirjutamisõpetuse jaoks vajame. Me väldime alguses täiesti
seda algelist  joonistamisõpetust,  midagi  järele  aimata.  Vältige seda,  kuivõrd te
ainult  suudate,  lasta  lapsel  tooli  või  lille  või  midagi  muud järele  aimata,  vaid
õpetage  talle  nii  palju  kui  võimalik  temast  endast  tulenevaid  joonevorme  :
ümarad, teravad, poolümarad, elliptilised, sirged vormid jne. Kutsuga lapses esile
tunne, mis erinevus on ringi ümaruse ja ellipsi ümaruse vahel. Lühidalt, äratage
vormitunnet,  enne kui  ärkab  matkimistung.  Alles  hiljem laske  sellel,  mida
vormides on õpitud,  kasutada järele aimamisel.  Esmalt laske lapsel  joonistada
nurk, nii  et ta mõistab,  nii et  mõistab vormis nurka.  Siis näidake talle tooli  ja
öelge talle: vaata, siin on nurk, ja siin on veel üks nurk jne. Ärge laske lapsel
midagi järele aimata, enne kui te pole temas seesmisest tundest lähtuvalt äratanud
vormi tema isetegevuses, mida saab siis alles hiljem ka järele aimata. Ja hoidke
see ka vee nii,  kui te  lähete joonistamise ja maalimise  ja  ka kujundliku enam
iseseisva (niisiis sõltumatuna kirjutamisest) käsitlemise juurde.”

„Siis laske kuuendas klassis tulla lihtsal  projektsiooni-  ja varjuõpetusel, mida
te käsitlete nii vaba käega, kui ka joonlaua ja sirkli ja sarnasega. Jälgige seda, et
laps saab hea arusaama ja oskab järele joonistada, kuidas see ilmneb, kui siin on
silinder, siin kera ja kerale langeb valgus, kuidas kera vari silindril välja näeb.
Kuidas  varjud  langevad!  Niisiis  kuuendas  klassis  peab  tulema  lihtne
projektsiooni- ja varjuõpetus. Laps peab saama ettekujutuse ja ta  peab oskama
järele aimata,  kuidas varjud langevad tasastele pindadele, kumeratele pindadele
erinevatelt asjadelt. Laps peab selles kuuendas klassis saama mõiste sellest, kuidas
tehniline seostub ilusaga, kuidas tool samal ajal võib tehniliselt olla sobiv mingiks
otstarbeks, ja kuidas tal samas võib olla ilus vorm. Ja see tehnilise ja ilusa seost
peab laps haarama.” Õppeplaan, 2.loeng

Toodu  paremaks  mõistmiseks  tuleb  siin  ära  tuua  üks  Rudolf  Steineri  väljendus
konverentsil  16.jaanuaril  1921.  Õpetaja  oli  küsinud,  kas  oleks  parem
projektsiooniõpetuses lähtuda kunstilisest või geomeetrilisest:

„Kõige parem oleks see, mis looks silla kuiva geomeetria ja kunsti vahel. Ma ei
usu,  et  seda saab  kunstiliselt  käsitleda.  Mõeldud on tsentraalprojektsiooni.  Ma
arvan siiski,  et  lapsed  peaksid tõesti  teadma,  milline  vari  on koonusel  sellisel
tasapinnal, nii et neil on seesmine arusaam.” 16.1.21

Sellele lisandus veel küsimus: „Kas peab selliseid mõisteid kasutama nagu valguskiired,
varjukiired? Ja Rudolf Steiner vastas selle peale:
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„See on nüüd üldine küsimus. Pole hea kasutada projektiiv-geomeetria asju, mida
pole olemas. Pole olemas valguskiiri, veel vähem varjukiiri. See pole vajalik, et
selliste mõistetega töötatakse projektsiooni-õpetuses. Peaks töötama kujundatud
ruumisisudega.  Pole  olemas  valguskiiri  ega  varjukiiri.  On  olemas  silinder  ja
koonus. On olemas varjukeha, mis tekib, kui mul  on koonus, mis on viltu ja mida
ühest punktist valgustatakse ja mis heidab varju  kaldus tasapinnale. Siis on mul
varjukuju,  mis  on  siin.  Seda  varjukuju,  kui  sellist  peaks  ka  laps  mõistma.
Varjukuju  kurvipiire  peaks  juba  laps  mõistma.  Just  nii  nagu  hiljem  peab
projektiivses  geomeetria  mõistma,  kui  üks  silinderteist  väiksema  diameetriga
silindrit  läbistab.  On  tohutu  kasulik  seda  lastele  õpetada.  See  ei  too  lapsi
kunstilisest  eemale.  See  jätab  lapsed  kunstilisse.  See  teeb  ettekujutuse
paindlikuks.  Võib  paindlikult  ette  kujutada,  kui  teatakse  kohe  alguses,  milline
lõikumiskurv tekib, kui silindrid lõikuvad. See on väga tähtis,  et tuuakse esile
sellised asjad, mitte abstraktsioonid."”16.1.21

„Siis  peaks seitsmendas  klassis arendama  kõike  seda,  mis  on  seotud
läbistamistega. Niisiis lihtsa näitena te ütlete: siin on meil silinder, seda läbistab
üks post.  Posti  peab silindrist läbi pistma.  Te peate näitama, milline lõikepind
tekib silindri sisse minemisel ja taas silindrist väljatulemisel. Seda peab lastega
õppima.  Laps  peab  õppima  seda,  mis  tekib,  kui  kehad  või  pinnad  üksteist
vastakuti läbistavad, nii et ta teab, milline erinevus on, kui ahjutoru läheb otse risti
laest  läbi,  kusjuures  seda  läbistatakse  ringina,  või  viltu  läbi  lae,  kusjuures
läbistamine on ellipsikujuline. Siis peab laps sellel aastal hea ettekujutuse saama
perspektiivist,  niisiis  lihtne  perspektiiv-joonistus,  kaugenedes  lühendamine,
lähenedes pikenemine, kinnikatmine. Ja siis jällegi tehnilise sidumine ilusaga, nii
et  kutsutakse lapsel esile kujutlus sellest,  kas see on ilus või inetu, kui mingi,
ütleme, ühte maja seina varjab osaliselt eend. Selline eend võib ilusti või inetult
seina varjata. Sellised asjad mõjuvad tohutult, kui neid õpetada just seitsmendas
klassis, niisiis kui lapsed on 13-, 14-aastased.

Seda  kõike  tõstetakse  kunstiliseni,  kui  lähenetakse  kaheksandale  klassile.”
Õppeplaan, 2.loeng

Sinnamaani on see õpetus täiesti klassiõpetaja kätes. 9.klassiga liigendatakse kõik, millel
on  maalimise,  voolimise  ja  joonistamisega  tegemist,  töö-õpetusse.  Seal  voolitakse,
tehakse  tarbekunstilisi  esemeid,  samuti  must-valge  joonistusi,  hiljem  lihtsamaid
tisleritöid  ja  lõpuks  harjutatakse  akvarellmaalimist.  Seda  kõike  saab  lugeda  peatükist
käsitöö kohta.

Maalimise, voolimise ja joonistamise õpetus esitab õpetajale väga suured nõudmised:

Maalimine vedela  värviga  puhtalt  kinnitatud  paberile,  lapse  jaoks  kõigepealt  ainult
tehniline  küsimus,  peab  viima  värvide  kogemiseni ja  nende  diferentseeritud
harmooniani.  Värvide  harmoonia  on  ainult  esimene  aste,  teine  aste  on värvide
liikumine ja sellest relatiivse sihina tulenev värvide ruumilisus või värviperspektiiv.
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Laste elementaarne maalimine viib esialgu – näiliselt – juhuslike tulemusteni, kuna nad ei
tea,  mida  värvid  iseendast  kujutavad.  Neis  juhuslikes  tulemustes  väljendub  seega
lapseolemuse alateadvus. - Lapse maalimise  esimene aste, kui selles on tõesti välditud
toetumist  materiaalsele-konkreetsele,  on  ühes  hingeruumis,  mis  on  ainult
värviperspektiivi läbi vormitud. –

Teise astmeni jõutakse, kui laps saab aegamisi kogemusi värvide ruumikujundava jõu
kohta,  nii  et  ta teab juba enne pintsli  kastmist  värvi  sisse,  milline  liikumine ja seega
kujundus sellest tuleneb, kui ta teatud värviga maalib. Sellel astmel peaks lapsele andma
ainult  hingelisi motiive, mitte kunagi ruumilis-esemelisi.  Kunstilis-maalilist peab veel
hingest ammutama.

Kolmas aste,  mille  poole võib juba 4.,  5.klassis  püüda, algab siis,  kui lastakse värvi
hingeruumi kujundavale jõule lisanduda valgustatud pindade ilmnemine välisruumis.
Seega  astub  maalimine  hingeruumist  nagu  muinasjutupildist  kehade  välisilma  ja
ärkvelolekusse. – Maali läbielamine koosneb nendest kahest elemendist,  esiteks väline
ruumilisus, mis  alateadlikult mõtlevas tajumises pärineb valgustatud või valgustamata
pindadest, teiseks puhtalt tajutud värviliikumine.

Ülevaade voolimise, joonistamise, maalimise eesmärkidest 
                    maalimine                                          voolimine                           joonistamine

243



1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

    
A
r
e
n
d
a
d
a
 
t
u
n
n
e
t
 
s
e
e
s
m
i
s
e
 
s
e
a
d
u
s
p
ä
r
a
s
u
s
e
 
j
a
o
k
s
,
 
a
g
a
 
m
i
t
t
e
 

Värvid   ja  vormid    alates esimesest   koolipäevast kirjutamaõppimise jaoks 
Mitte esemeid peegeldada, vaid   kujundatut    järele kujundada
Seesmine tunne värvide harmooniast,
värvide liikumisest, värvide
ruumilisusest ja värviperspektiivist.
„ruumiliseks teha” - „mitte
esemelisi motiive” „ammutada
hingest”
Kujundada hingeruumis 

Lihtsamad vormid kirjutama-
õppimiseks.   Sümmeetria j. t.
seaduspärased ruumisuhted; -
järele joonistada, mida ette
joonistatakse – kolmnurk
võimalikult pea.  
üldine üleminek geomeetriasse      
(„kirjeldavalt”)

maalilisi vaatekohti nüüdsest enam
harjutada; 
manitsus: mitte enam esemelist! v.a.
värvipindadest tekkiv! kuni 8.
klassini!
eriline ülesanne: Düreri
„Melanhoolia” värvidesse ümber
panna. „Hieronymus kojas”

Voolimine alates
5.klassist põhitunni
raames. – Voolimise
kogemine peopesaga,
silma kaudu mineva
tahtega

Projekt.- ja varjuõpetus – silla
loomine kaine geom. ja kunsti
vahel. Tehnil. ja ilu sidumine 
Läbistamised, perspektiiv – taas
seoses tehnilise ja iluga
Kõike seda (al.6.kl.) tõsta
kunstiliseni

Must-valge harjutused
tööõpetustunnis  (mitte maal.)

Voolimine vabades
vormides tööõpetuses

Kujutav     geome
matemaatikas

Asendi
joonistamine
maamõõtmisel

etria

Maali taastoomine tööõpetuses.
„Taas alustada lihtsamate asjadega,
aga lähtudes maalilistest
vaatekohtadest”, niisiis
värviperspektiivist ja
ruumitekkimisest värvipindadest

Kaardi  projekt.
matemaatikas
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Kui rahvakooliklassides selle poole püsivalt püütakse, nii et see lastel ka natuke käe sisse
läheb, siis on palju saavutatud. Peale kaheaastast pausitõstetakse siis juba õpitu 11.klassis
selgesse teadvusesse ja õpitakse seda uuesti. Selle kohta vaata töö-õpetuse peatükist.

Voolimise kohta  on  säilinud  väga  vähe  juhiseid.  Et  laps  peab  voolimisega  alustama
9.,10.eluaastal, - et ta peab peopesaga plastilisi vorme järgima, - et selles kujundamises
peaks  ka vorme vormide tahte järgi tegema,  - et  sarnasust  välise materiaalsega peaks
vastama alles tagantjärele, et tegelemine inimese organivormidega äratab tungi plastilise
kujundamise järele, mis ei peaks aga kindlasti kopeerimine olema.

Joonistamine annab  alati  ikka  jälle  impulsse  teistele  õppeainetele.  Kõigepealt  on  ta
lihtsate vormide harjutamise läbi kirjutamaõppimise teenistuses – 1.klassis. Siis areneb
ta  sümmeetriaharjutuste  ja  sarnaste  kujundamiseks,  mis  arendavad  ruumiteadvust.
Sellega  ta  valmistab  ette  geomeetriaks,  mis  algab  neljandas  klassis  geomeetriliste
kujundite  täpse  joonistamisega.  Kuuendast  klassist  alates  läheb  geomeetriline
joonistamine  üle  tõeliseks  tõestavaks  geomeetriaks,  ja  joonistamine  on  lihtsa
projektsiooniõpetusena kuni  rahvakooli  lõpuni.  Üheksandas  klassis  tõuseb  see
joonistamise  haru  range  matemaatilise  töö  kõrgusele,  millega  tegeletakse  kuni  kooli
lõpuni.  Sellest  hargnevad  siiski  veel:  10.klassis  kaardijoonistamine  maamõõtmise
epohhis ja 11.klassis kaartide projektsioon maateaduse raames.

Käsitöö ja raamatuköitmine

1. – 4. klassis      2 tundi  (topelttund)
5. – 7. klassis     1 tund
8.  klassis   2 tundi
9. ja 10. klassis  1 tund  nädalas
11. ja 12.klassis 

„Käsitööga”  tuleb lapsel koolis juba esimesel päeval tegemist. Rudolf Steiner pani suurt
rõhku sellele, et „laps teab, et tal on käed töö jaoks”. Ta ütles juba metoodilis-didaktilise
kursuse neljandas loengus esimese koolipäeva käsitlemisel, kuidas peaks õpetaja lastele -
peale  seda,  kui  ta  on  neile  selgitanud,  miks  nad  kooli  tulid  –  rääkima,  et  neile
teadvustada, milleks neil käed on:

„Vaata nüüd kord iseennast! Sul on kaks kätt, üks vasak käsi ja üks parem käsi.
Need käed on sul töö jaoks, nende kätega võid sa teha kõiksugu asju.’ Niisiis ka
seda,  mis  inimesel  on,  tuleb püüda teadvusesse tõsta.  Laps ei  pea mitte  ainult
teadma,  et  tal  käed on,  vaid ta  peab olema ka  teadlik olema,  et  tal  käed on.
Loomulikult võite võib-olla nüüd öelda: Tal on ju teadvus sellest, et tal käed on.
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Aga selles on erinevus, kas ta teab, et tal on käed töö jaoks, või pole see mõte tal
mitte  kunagi  hinge läbinud. Kui on lapsega mõnda aega kätest  ja tööst  kätega
räägitud, siis minge üle selle juurde, et lasete tal midagi  käeosavuse jaoks teha.
See võib vastavalt olukorrale toimuda juba esimeses tunnis.” Met.-did., 4.loeng

Siis näitas Rudolf Steiner, kuidas lastega saab esimesi joonistamisharjutusi teha, mis siis
peavad esimese kirjutamise juurde viima. 

Esimene edasiantud Rudolf Steineri väljendus Käsitöö-õpetuse kohta on 30.juulist 1920:

„Ma olin  väge aega sees,  aga kord pidin  ma endalt  küsima:  Miks pole  lapsel
sõrmkübarat? Ma olen alati öelnud, et me peame lapsi harjutama sõrmkübaraga
õmblema. Laps ei saa ilma sõrmkübarata õmmelda.” 30.7.20

„Sõrmkübar” on siin kindlasti korra ja tehnilise eeskujulikkuse kohal, nagu seda kõikides
õmblustöödes  loomulikult  oodatakse.  Selleks  tahtis  Rudolf  Steiner  lapsi  käsitöötunnis
kasvatada. 

16.jaanuaril 1921, niisiis alles Waldorfkooli kolmandal tööaastal, andis Rudolf Steiner
esimesed rohkem sisemised suunad käsitöö-õpetuse jaoks:

„Te peate tööde valiku puhul kohandama vajadustele. Pole võimalik kõike teatud
kunstiliseks tegevuseks rakendada. – Ei peaks unarusse jätma kunstilist arengut,
kunstilist meelt, aga te ei saa kunstimeelega palju peale hakata, kui lapsed peavad
sukka kuduma. Võib aga alati katkestada, kui laps sukka koob, et lasta vahepeal
mingit kenadust teha…. ? Asju, mida saab kasutada, millel on elus tähendus, võib
kunstiliselt maitsekalt teha…” 16.1.21

Õppeplaani määramisel esimese 10.klassi jaoks ütles Rudolf Steiner käsitöö kohta ainult
mõned sõnad:

„Käsitöö-õpetuses võime me nüüd kümnenda klassi juurde võtta ja peame seda
ikka kunstilisemalt ja kunstilisemalt tegema” 16.6.21

Jällegi  üks  ütlus,  mis  paneb õpetajaile  kohustuse  viia  laste  tööd kunstilise  kõrguseni.
17.juunil  1921 soovitatakse  käsitööõpetajatel  uutele  kõrgemate  klasside  õpilastele
kõigepealt kudumist õpetada, aga siis sama teha lasta, mida kogu klass teeb.

Septembris 1921tõi Rudolf Steiner väga tugevalt Hermann von Baravalle dissertatsiooni
sisse,  kes tollal  lühikest  aega õpetajate  kolleegiumisse  kuulus.  Ta võrdles  selle  tööga
sisejuhatatud tegevust tähtsuse järgi prantslase Monge kujutava geomeetria õpetusega. –
Talle  polnud niivõrd oluline  Baravalle  saavutuste  mõju  kitsal  matemaatilisel  alal,  kui
mõju, mida ta sellest sissejuhatatud töö- ja vaatlusviisist pidi andma mitte-matemaatilise,
spetsiaalselt ruumilise kunstilise vaatluse jaoks:

„Nimelt  tahan  ma  manitseda  neid,  kellel  on  tegemist  joonistamisega,  et  nad
Baravalle  dissertatsiooni tudeeriks…Need  asjad  on  ka  esteetika  jaoks  väga
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tähtsad Baravalle dissertatsioonis. Igeüks peaks sellega tegelema. Eelkõige võib
Baravalle  dissertatsioon  sügavalt  mõju  avaldada  käsitöö-õpetusele. Kindlasti
võib sealt palju leida, kuidas üks krae või sukk peab olema vormitud nende asjade
järgi:  krae,  püksirihm,  sukapael.  –  Selline  asi  …  nagu  see  dissertatsioon  on
waldorfõpetaja  jaoks  väga  fundamentaalse  tähendusega,  kuna  see  näitab
matemaatilise  ülejuhtimist  piltliku  ettekujutuseni.  Seda  võiks  laiendada.
Sedasama, mida ta vormide jaoks on teinud, seda saab ka sarnaselt värvide jaoks
ja  koguni  heliilma  jaoks  teha  …  Heliilma  jaoks  leiate  nii  mõndagi  Goethe
visandis heliõpetusest minu kürschneri- ja weimari väljaande viimases köites. See
tabel on tohutu sisukas. Värviõpetust saab ka selles mõttes käsitleda.” 11.9.21

16.novembril 1921 määrati, et ülaklassides peaks käsitöö-õpetuse perioodidesse kokku
võtma. Siis räägiti sellest, kuidas see teistele ainetele mõjuks. – Käsitööõpetaja arvas, et
on hea, kui lastel on tund igal 8. päeval. Selle peale ütles Rudolf Steiner:

„Kui ei tehta tarbekunstilist,  siis pole pausidest lugu. Kui tehakse  tarbekunsti,
siis peab püüdma lastega teatud kontsentratsiooni saavutada. Kui lastakse lastel
raamatuid  köita,  siis  on  see  midagi,  kus  on  kontsentreeritud  töö;  kui  lastakse
kartongitöid teha, - tuleb see seal samuti. Meil on 10.klassis juba praktiline töö.
Sellises klassis ei peaks mingit muud tarbekunsti tegema.” 16.11.21

Dornachi jõulukursuses õpetajatele 1921/22 ütles Rudolf Steiner käsitöö-õpetuse kohta
järgnevat:

„Käsitööõpetusega  tegeletakse  waldorfkooli  põhimõtte  järgi,  mis  ühendab  ühe
klassi  poisid  ja  tüdrukud,  poiste  ja  tüdrukutega  sarnaselt,  ja  see  on  käsitöö-
õpetuses suur rõõm, kui poisid ja tüdrukud koos koovad, heegeldavad ja sarnaseid
töid teevad. Koolipraktikast võib kindlalt väita, et kuigi poiss koob natuke teisiti
kui  tüdruk,  et  poiss  saab  siiski  sellest  palju  ja  et  eelkõige  teeb  ta  seda  suure
rõõmuga.  See  koostöötamine  on  inimese  kogu  arengu  jaoks,  nagu  seni  on
ilmnenud – üksikasjadest ma veel räägin -, väga eriline eelis. Tööõpetuses peame
me jällegi laskma tüdrukutel täpselt sedasama teha, mida posid teevad, raskeid
töid,  nii  et  kõikjal  võib tähele panna osavust,  inimese osavamaks muutumist.”
Dornach 1921/22, 8.loeng

Sama kursuse 14.loengus, mis tegeleb eriti esteetilise kasvatusega, ütles Rudolf Steiner:

„… ilu peab vaatama inimese ellu kuuluvana. Kõikjal peab arendama meelt, et ilu
pole midagi iseenda jaoks suletut, vaid midagi ellu sisse pandut. Ja selles seoses
peab  meie  tsivilisatsioon  just  õpetus-  ja  kasvatuseesmärgi  jaoks  nii  mõndagi
õppima.” Dornach 1921/22, 14.loeng

Siis  järgneb seal  pikem mõttearendus  selle  kohta,  kuidas  riided ja  tarbeasjad  peaksid
olema mõttekal viisil ilustatud ja kaunistatud. – Seda lugegu lugeja viidatud kohast.

11.klassi  õppeplaani  kindlaksmääramisel  28.aprillil  1922 ütles  Rudolf  Steiner  käsitöö
kohta:
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„Siin on nii, et käsitöös tuleb vaatluse alla raamatuköitmine. Põhiasi on, et lapsed
õpivad raamatut köitma, töövõtteid.” 28.4.22

Sama aasta 20.juunil  ütles Rudolf Steiner selle kohta veel:

„Siis  tekib  küsimus:  kuidas  ma  klassi  eest  muretseme,  et  me  sinna  käsitöö-
õpetuse sisse saama. See peaks selles klassis oma osa mängida oskama … Nüüd
peab meil selge olema, et selles klassis peab sisse tulema  raamatuköitmine  ja
kartonaaž …” 20.6.22

1922 aasta suvel toimus Oxfordis tähtis pedagoogiline seminar. Rudolf Steiner näitas seal
eriti selgelt, kuidas sisukas maalimisõpetus käsitöö-õpetuse tööle mõju avaldab:

„Nüüd  proovitakse  ka  sellest,  mille  poole  maalimisõpetuses  püütakse,
käsitööõpetust nii kujundada, mitte nii, et lastakse üles joonistada ja siis tikkida,
vaid tõepoolest, et lastakse lastel esmalt kogu oma inimolemusest värve käsitleda.
See  on  loomulikult  tohutu  tähtis,  et  luuakse  kõigepealt  lapses  õige  elamus
värvidest.” …peale paletilt töötamise tõrjumist… „See on hädavajalik, et õpitakse
värviga elama, mitte paletilt maalima, vaid võetakse vees lahustatud värvid. Siis
saab  laps  tunde,  kuidas  värv  võib  värvi  kõrval  elada,  saab  tunde  seesmisest
harmooniast ja tunde seesmise värvielamuse jaoks. Kui see ka mõnikord raskusi
tekitab,  …annab  see  siiski  tohutuid  edusamme,  kui  lapsi  esialgu  niiviisi
värvielementi  sisse  viiakse,  nii  et  nad  esmalt  õpivad  maalima  värvielamusest
lähtuvalt, ilma et nad midagi matkida tahavad. Siis tuleb juba iseenesest – tahan
öelda  –  värvilaik  ja  värvivorm paberile.  Kõikjal  on  oluline  värvide  asetamine
teineteise kõrvale, teineteise peale. Nii elab laps värvidesse sisse, ja siis jõuab ta
juba iseenesest üha enam selleni, et ta toob värvist vormi… Siis ei maalita midagi,
vaid  elatakse  lähtudes  värvist.  Midagi-maalimine  võib  palju  hiljem  tulla.  Kui
hakatakse liiga vara ,midagi’ maalima, siis kaob meel elava jaoks, siis kerkib esile
meel  surnu  jaoks.  –  Kui  toimitakse  sellisel  viisil,  siis  on  üleminek  millegi
esemelise jaoks maailmas palju elavam, kui siis, kui neid aluseid ei looda… 
Inimene võtab sel  viisil maailma tõesti elavalt  endasse. Ja hoopis teisiti  elavad
asjad  lastes,  kui  lastakse  neil  sel  viisil  reaalsust,  täiesti  tavalist  kuiva  päeva
reaalsust järele kogeda, peale seda, kui nad kõigepealt elemendid, mille kaudu nad
räägivad,  tahaks öelda: värvisilbid ja –sõnad, kunstiliselt  kogema õpivad lihtsa
maalimise abil.” Oxford 1922, 7.loeng

28.oktoobril  1922 määratakse kindlaks, mitu tundi  käsitöö-õpetuse käsutuses tulevikus
on: 

„Ka tulevikus … on nii, et me esimeses neljas klassis anname õpetust kaks tundi
teineteise järel nädalas, kõigis teistes klassides üks tund nädalas.”

Vanemates klassides tundsid tüdrukud käsitöö-õpetuses poiste segamist, ja õpetaja tegi
ettepaneku teha käsitöö-õpetus vabatahtlikuks:
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„Kuidas me peame seda tegema? Me oleme selle käsitöö-õpetuse vastavalt vastu
võtnud,  mis  ei  anna  alust,  et  ei  saaks  varieerida.  Ei  saa  juhtuda,  et  me  selle
vabatahtlikuks  jätame. Siin peaks tegema põhimõtteks,  et lapsed tulevad ainult
selle juurde, mis neile sobib.
Õppetunni sees saab varieerida. Meil on juba head võimalused varieerida. Lastele
võib anda erinevaid tegevusi, ei pruugi olla kõik ühesugune. 8. ja 9.klassis võib
minu poolest nii olla, et poistega tegeletakse teistmoodi kui tüdrukutega. Kui me
selle vabatahtlikuks jätame, siis kukume me oma õppeplaaniga läbi.” 9.12.22

Dornachi lihavõttekursusel 1923 rääkis Rudolf Steiner 7.loengus.

„et  just  ajal,  mil  inimese  tuleb  esile  suguküpsus,  peab  leidma  ka  ülemineku
välisesse tõelisesse ellu; et siin peab ikka enam ja enam kooli sisse tulema, mis
teeb  inimest  keha,  hinge  ja  vaimu  järgi  kõrgemas  mõttes  elus  vajalikumaks
inimeseks.  Selles  seoses  pole  meil  ju  üldsegi  mitte  piisavalt  füsioloogilisi
arusaamu.  Sest  peenemaid vaimuseoseid inimlikus  vaimses-hingelises-kehalises
elus mõnikord ei aimatagi. Neid aimab ainult see, kes on võtnud endale ülesande
hingeelu  tundma õppida.  Ma võin teile  teatud enesetunnetusest  tagasihoidlikul
viisil  ütelda,  et  ma teatud asju,  mis  tänapäeval  võib-olla  –  koguni  kindlasti  –
näivad mõnele kasutud, vaimuteaduse alal ei saaks sellisel viisil esile tuua, kui
mina neid toon, kui ma näiteks teatud vanuses – mitte waldorfpedagoogika läbi,
aga  saatuse  läbi  –  poleks  raamatuköitmist  õppinud.  Eriline  inimlik  tegevus
raamatuköitmisel  annab  ka  intiimseima  vaimlis-hingelise  jaoks  midagi  väga
erilist, eriti kui see tuleb õiges vanuses. Ja nii on just praktiliste tegevustega. Ja
ma vaataksin seda patuna inimkonna vastu,  kui  meil  Waldorfkoolis  ei  võetaks
teatud  ajapunktil,  mida  inimnatuurist  maha  loetakse,  käsitöö-õpetusse  ka
raamatuköitmist  ja   karbitegemist,  kartonaažitöid.  Need asjad kuuluvad juurde,
kui  tahetakse  saada  tervik-inimeseks.  Pole  oluline,  et  ta  seda  või  teist  karpi
valmistanud  on,  või  seda  või  teist  raamatut  köitnud,  vaid  et  ta  on  teinud
toiminguid, mis kuuluvad selle juurde, et ta on need tunded ja mõtteprotsessid läbi
teinud.” Dornach 1923, 7.loeng

Ilkley  kursuses  1923,  17.augusti  loengus pealkirjaga  „Uue  kasvatusmeetodi
kultuurikonsekventsid” ütles Rudolf Steiner käsitöö-õpetuse kohta:

„Nii arvestab niisiis õieti pedagoogika, mis lähtub Waldorfkoolist, ka moodsate
sotsiaalsete  püüdlustega  selles  seoses.  Seetõttu  tuleb  Waldorfkoolis  arendada
poiste ja tüdrukute ühisust, kus pole üks või teine soolisus oluline… Ja te võite
meie  juures  Waldorfkoolis  näha  niiniimetatud  käsitöö-õpetuses  poisse  ja
tüdrukuid teineteise kõrval kudumas ja heegeldamas. Et me sellega ei tee midagi
mitteinimlikku, vaid midagi väga inimlikku, seda võite te seeläbi tajuda, et meil
poisid tõesti teatud vaimustusega sokke koovad ja õpivad ka sokke nõeluma. Nad
teevad seda, ilma et nad usuksid, et nende mehelik väärtus seeläbi teatud viisil
kannatab.

Me  ei  tegele  mitte  nii  väga  nende  erinevate  kunstidega  sellepärast,  et  neid
õpetada, vaid eelkõige seepärast, et tekkiks mõistmine kõikides suundades. Sest
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see  on  meie  aja  sotsiaalse  olukorra  põhipahesid,  et  inimene  mõistab  nii  vähe
sellest,  mida teine  teeb.  Me peame tõepoolest  selleni  jõudma,  et  poleks  mitte
eraldatud üksikud inimesed või grupid,  vaid et inimene seisaks teise ees tõelise
arusaamisega.  Ja  mis  on  põhiline:  Selliste  käsitööde  tegemine  teeb  inimese
mitmes  suunas  osavaks.  See  näib  tõesti  ju  paradoksaalsena,  aga  ma  olen
veendunud, et keegi ei saa olla korralik filosoof, ilma et oskaks vajaduse korral
oma sokke nõeluda või riideid parandada…” Ilkley 1923, 13.loeng

18.septembril  1923 küsitakse,  kas  selliste  asjade  jaoks  nagu  õmbluskaardid  on  12.
eluaasta õige aeg jõudude jaoks, mis siis arenevad, geomeetria tõttu. Selle peale vastas
Rudolf Steiner:

„Jaa, see on õige. Peale 12.eluaastat on see liiga mänguline. Ma ei võtaks kooli
kunagi asju töö jaoks, mis elus ette ei tule. Sellest ei saa elav suhe areneda, kus
puudub elu. Fröbel-asjad on kooli jaoks leiutatud. Kooli peaks kandma vastaval
viisil ainult asju välisest kultuurist, tõelisest elust.” 18.9.23

Ka Torquay õpetajatekursusel 1924. aastal 19.augustil  7.loengus rääkis Rudolf Steiner
käsitööst ja raamatuköitmisest:

„Nii oleks ma, kui see oleks teostatav, väga meelsasti võtnud õpetajana tööle ühe
kingsepa. Seda ei anna teha…aga näitena, et laps õpib tõesti ka jalatseid tegema ja
teab, mitte teoreetiliselt, vaid töövõtetest, mis kuulub saapategemise juurde, selle
jaoks oleks ma meelsasti algusest peale Waldorfkooli õpetajate hulka ka kingsepa
võtnud… Eluga tuldaks just  seeläbi  toime.  Aga me püüame siiski  teha lapsed
praktilisteks töötajateks.”

Siis  järgneb  seal  lühem  koht  käsitöö-  ja  raamatuköitmisõpetuse  kohta,  tarbeesemete
kaunistamise kohta sarnaselt Dornachi jõulukursusega 1921/22, kui ka lühemalt. Sellega
Rudolf  Steineri  juhised  piirduvad.  Tõelist  õppeplaani  klasside  eesmärkidega  kindlas
ülesehituses ta ei andnud. Ta jättis selle käsitööõpetajate harmoonilise koostöö hooleks ja
soovitas neile ka koostööd maalimisõpetaja ja esteetikaõpetajaga. Nii loodi ka õppeplaan,
mille redaktsioon on tänu preili Hedwig Hauckile. Järgnevalt on see siin ära toodud.

1.klass: Lapsed õpivad pesulappide valmistamisel kudumist kahe vardaga. Iga topelttund
lõpetatakse  väikese  kunstilise  kõrvaltööga,  näiteks  ka  joonistamise  ja  maalimisega
tahvlile.

2.klass:   Esimeses  klassis  alustatud  tööd  viiakse  lõpule.  Siis  õpivad  lapsed  väikeste
kõrvaltööde  najal  heegeldamist.  Selle  kõrval  valmistavad  nad  väikeseid  kunstilisi
kõrvaltöid nende eneste visandite järgi.

3.klass:  Lapsed  heegeldavad  suuremaid  tarbeasju  nagu  mütsid,  džemprid,
kohvikannusoojendaja jne. Nad jätkavad 2.klassis alustatud kõrvaltöid.

4.klass:  Lapsed  õpivad  täpset  õmblemist  näiteks  väikseid  käsitöökotte,  mida  nad
omaenese visandi järgi sisukalt kaunistavad.
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5.klass: Sellest  aastast  alates  õpivad  lapsed  oma  riietuse  üksikuid  osi  valmistama.
5.klassis  alustatakse sokkide või  kinnaste  kudumisega.  Peale  selle  tehakse mänguasju
nagu loomad, nukud, nukutoad. Ka siin joonistavad või maalivad lapsed oma visandeid
ise.

6.klass:  Nüüd  õmmeldakse  võimlemis-  ja  kodususse  ja  kaunistatakse  mõttekalt.
Jätkatakse mänguasjade valmistamist.

7.klass: Lapsed õmblevad käsitsi pluusi või mõne teise riidetüki ja õpivad enese visandite
järgi kaunistama. Poisid õpivad oma võimlemispükse või pluusi ise valmistama.

8.klass:  Jätkatakse 7.klassis alustatud tööd. Lisandub masinal õmblemine. Peale selle
vahendatakse materjaliõpetust. Lõpuks harjutatakse nõelumist ja parandamist, triikimist
ja rullimist. 

9.  ja 10.  klass: Õpilasi  teevad tarbekunstilisi  asju  nagu padjad,  kaaned,  tekid,  teatud
vajaduseks  mõeldud,  eesmärgilaadselt  kaunistatud  ja  teostavad  oma  visandeid.  Selle
juurde tulevad punumis- ja meisterdamistööd,  korvid, rippmatid, peavarjud, riided jne.
Harjutatakse ka plakatite ja raamatukaante maalimist akvarellvärvidega.

11. ja 12. klass: Õpilased õpivad hoolikalt tegema kartonaažitöid ja raamatute köitmist.

Tööõpetus

Kunstiline tööõpetus – käteosavus – 

6. kuni 8. klassini 2 tundi nädalas, 
9. kuni 12. klassis 6 nädalat aastas, igal 6 tundi pealelõunal.

Rudolf Steineri esimene väljendus seoses Waldorfkooliga nn. käteosavusõpetuse kohta
leidub  metoodilis-didaktilises  kursuses  1919,  11.loengus ja  peale  kõnelust  geograafia-
õpetuse kohta. 

„Ärge laske juba alguses mööda võimalust õpetada lastele seost maaharimise ja
inimliku  elu  vahel,  anda  lastele  selge  kujutlus  adrast,  äkkest  jne.  seoses
geograafiliste ettekujutustega; ja mõnda sellest püüdke lastega järele aimata, kui
ka  väikese  mängu-  või  kunstiteosena.  Seeläbi  muutub  laps  osavaks,  ja  laps
omandab  seeläbi  võime  end  hiljem  õigel  viisil  ellu  kohandada.  Ja  kui  võiks
väikeseid  atru  teha  ja  lasta  lastel  künda,  ja  kui  võiks  väikeste  sirpidega  või
vikatitega lõigata lasta, siis loodaks õige seos eluga. Sest olulisem kui osavus on
hingeline side lapse elu ja maailma elu vahel. Sest see on tõepoolest nii: laps, kes

251



on  sirbi  või  vikatiga  rohtu  lõiganud,  kes  on  väikese  adraga  vagu  tõmmanud,
muutub  teistsuguseks,  kui  laps,  kes  pole  seda  teinud.  Hingeline  muutub  siis
lihtsalt natuke teiseks. Abstraktne käeosavus ei saa seda õieti  asendada.”  Met.-
did., 11.loeng

Seega on tööõpetusele antud esimene eesmärk, mitte tema enese. Teostatud pole seda
eesmärki tänapäevani kindlasti kuskil.

Waldorfkooli esimese tööaasta tagasivaatel ütles Rudolf Steiner:

„Peab püüdma võimalikult ilma teoreetilise antroposoofia õpetamiseta, ta nii sisse
tuua, et ta on sees peidus. Jah, ma mõtlen: palju antroposoofiat on sees, kui te
püüate – see on ideaal – seda, mida nimetatakse rütmiks, töösse sisse tuua, kui te
püüate  muusikalis-laululis-eurütmilist  õpetust  tuua  seosesse  tööõpetusega.  See
mõjub lastele erakordselt hästi. Ma soovitan teile Karl Bücheri ,Töö ja rütm’i.
See  peaks  olemas  olema.  Kogu  töö  lähtus  musikaalsest  töötamisest,  eks  ole,
rehepeksul, sepistamisel, teede sillutamisel. Tänapäeval te seda peaaegu ei kuule.
Kui te oleks aga varem läinud maale ja kuulnuks rehepeksu; koot löödi rütmis.
Ma arvan, et me võime seda jälle teha. Ma arvan, et asjasse tuleks uuesti vaim
sisse. Põhimõtte leiate, kuigi teaduslikult ja pedantselt ,Töös ja rütmis’.” 23.6.20

Sügisel  1920,  Waldorfkooli  teise  tööaasta  alguses,  kui  räägiti  esmakordse  9.klassi
õppeplaanist, anti tööõpetuse kohta järgmise juhised:

„Tööõpetuses  arvaksin  ma,  et  muu  asja  kõrval  peaks  kõikjal  kultiveerima
kunstilist,  kunstilist  tunnet  ja  sarnast.  Selles  tuleb  nii  teha,  lastakse  lastel
vahelduvalt seda ja teist teha, alati asju, mis valmis saadakse. Ma ei laseks teha
üksnes  kasulikke asju,  vaid  ka  mänguasju,  mõistlikke  mänguasju.  Väga armas
oleks,  kui  tööõpetuses  teeksid  lapsed  sellised  sepad,  kes  vastamisi  liiguvad.
Lapsed muutuvad osavaks. Võib lasta lastel ka kingitusi teha. Ma töötaksin selles
suunas.

Ja kui selleni jõutakse, - see on midagi, mis toob pidulikkuse lapse ellu, - …et
lastakse sammalt koguda ja sellest jõuludeks häll teha, nii et nad ise kujundavad,
et  nad  ise  lambukese  üle  maalivad;  -  siin  tuleb  väga  palju  seejuures  välja.
Tarbeasju mitte unustada. Eriti  tunnevad nad rõõmu, kui tehakse midagi sellist
nagu Ratschen, need on ka nagu vingerpuss:
,Wir ratschen, wir ratschen die zwölfte z’samm,
Die Glocken kommen von Rom.’ 
(Me ratsutame, ratsutame tosinakesi koos,
Kellad tulevad linnast Rooma.) ” 22.9.20

Need  juhised,  mis  olid  tookord  just  lisandunud  uuele  tööõpetusõpetajale  Max
Wolffhühelile suunatud, on esimesed üldised suunad ilma kindla määranguta klassidele.
Spetsiaalsed  ülesanded  tulenesid  siis  kõnelustest  Rudolf  Steineri  ja  Max  Wolffhügeli
vahel.
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16. jaanuaril 1921 töö läbirääkimisel ütles Rudolf Steiner tööõpetuse õpetajale:

„Pole midagi selle vastu väita, kui lapsed teevad köögilusika. Väga kauget asja ei
pruugi neil teha, võimalikult mitte luksust.”

Kolmanda tööaasta alguse puhul määrati esmakordse 10.klassi jaoks kindlaks õppeplaan.
Tööõpetuse kohta ütles Rudolf Steiner tookord:

„Nüüd peab tööõpetusse tooma tõeliselt kunstilise järgi. Seda te olete juba teinud
modelleerimisega.”

(See oli juba eelmisel aastal 9.klassi jaoks sisse seatud.)
„Seda võib lasta vahelduda maalimisega; et te nendega, kes osavad on, maalite.
Nende puhul, kes tulevad nüüd 10.klassi,  võib arvestada,  et  nad on meil  nagu
gümnaasiumis,  selle  läbi  võime me  kunstilisse ja  tarbekunsti  üle minna.  Ma
arvan, et me vajame siin veel midagi nagu üht laadi  esteetikat  ja siin võiks dr.
Schwebsch seda teha, et ta looks esteetilise seose plastilis-maalilise ja muusikalise
vahel.  Muusikalisega  on  ta  palju  tegelenud.  Muusika-esteetikas  -  mis  peaks
elementidena esinema - siin  peaksite te üht laadi subkolleegiumi moodustama:
tööõpetus, mis läheb üle rakenduskunstilisse ja siis muusikalisse, et arendataks
esteetilist, mitte muusikateoreetilist.  Ma arvan, et lastele võiks võimalikult  vara
õpetada, millal  on üks tugitool ilus,  millal on laud ilus. Et te seda nii teete, et
lõpeks see rumalus, et tool peab olema ilus silma jaoks. Tooli tahetakse tunda, kui
selle  peale  istutakse  -  tema ilu  tahetakse tunda.  Just  nii,  nagu ma eile  ütlesin
käsitöö tunnis, et lapsed peavad tundma, et kui midagi avatakse  ühele poole, et
seda  tuntakse  ka  tikkimisel.  -  Ma üldse  usun,  et  nüüd hakkavad asjad natuke
kokku kasvama: käsitööõpetus, tööõpetus ja kunstiline aisting ja muusika. Seda
peab  loomulikult korralikult tegema. Gümnaasiumides toimus see hirmsal viisil
või toimub ikka veel.  Hermann Grimm kaebas alati,  kui inimesed tema juurde
tulid ja  ta  neile  pilte  näitas,  ei  suutnud need aru saada,  kas  isik  istus  ees või
tagapool,  neil  polnud  jälgegi  arusaamast.  Kas  keegi  seisis  ees  või  taga,  seda
gümnasiastid ei teadnud.”  17.6.21. 

16.novembril 1921 räägiti tööõpetuse õpetaja soovil sellest, kas oleks soovitav tööõpetust
ülaklassides periooditi anda.

„kaheksa päeva iga päev grupi lastega.” 16.11.21

22.juunil 1922 räägiti veel kord samast küsimusest. Rudolf Steiner ütles tookord:

„Peaks mõtlema selle peale, kas poleks võimalik kord keeleõpetust välja jätta ja
seeläbi ühte perioodi sisse tuua. See tooks teatud õpetajaskonna töö hõlbustamise,
ilma et õpetus kannataks. Ärajätmine ei tohiks kahju teha. Keeleõpetusega võib
kord juba vahet teha…”

Ja ühe küsimuse peale sellise perioodi kestvuse kohta:
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„Seda võib juba 9. klassis teha, arvestades keeleõpetust vastavalt 14 päeva. Võib-
olla võiks seda kõik 6 nädalat teha. Selle võib aasta peale ära jagada.” 22.6.22

Pedagoogilisel  Oxfordi  kursusel  1922  aasta  suvel näidati  eriti  tööõpetuse  seost
kunstilisega:

„Ja seda, et kõik, mida kasvatatakse ja õpetatakse, on tähtis kogu inimesele, saab
eriti  arvestada, kui õpetus sellisel viisil  nagu ma kirjeldasin, on kogu õpetajate
konverentsi südamest lähtuvalt üks tervik. Seda märgatakse eriti siis, kui lastakse
enam hingelisel õpetusel üle minna enam täielikult füüsilis-praktilisse ellu, seda
püüab Waldorfkool esmajoones.  – Ja töötatakse selle poole, et lapsed õpivad üha
enam ja enam oma käsi kasutama, kusjuures välja töötama peab sellest lähtudes,
mis  oli  kätekasutus  alguses  mängimisel  päris  väikese  lapse  puhul,  läbi  teatud
kunstilise elemendi, mille aga peab laps ise endast välja tooma. – Seda saavutame
me seeläbi, et me laseme lapsel kõiksugu praktilisi töid. Me saame seda teha nüüd
6.klassist  alates; mõned asjad neist  kuuluvad varasemasse ikka, aga – ma olen
seda juba maininud – me pidime kompromisse tegema. Ideaali saab alles hiljem
saavutada – siis saab praktiliste töödega seoses teha seda, mida praegu teeb 11-
või 12-aastane laps, ka 9-aastane. – Aga need praktilised tööd kannavad vaba töö
iseloomu ja kunstilisust. Laps peab tahtest lähtuvalt töötama, mitte millestki, mis
on  ette  kirjutatud.  –  Nii  anname  me  lapsele  üht  laadi  tööõpetust,
käteosavusõpetust,  kõiksugu asju vesta,  igasugu asju  valmistada,  mida  ta  oma
ideest välja töötab…”

Siis räägitakse veel laste vestmistöödest, eriti liikuvatest mänguasjadest, ja siis järgneb
lause:

„Seda teevad lapsed niisiis 11., 12., 13., 14., 15. eluaastal, praegu veel vanemad,
aga me toome selle aegamisi noorematesse klassidesse, kus vormid siis lihtsamaks
muutuvad.” Oxford 1922, 7.loeng

Märkimisväärne  on viide,  et  töid,  mida tööõpetuses  nüüd 6.klassis  ja  hiljem tehakse,
peaks tegema juba varem: „Siis saab praktiliste töödega seoses teha seda, mida praegu
teeb  11-  või  12-aastane,  ka  9-aastane  laps.”  –  Selliste  lausete  üle  peaks  ikka  jälle
mõtlema.

28.oktoobril  1922 räägiti  veel  kord  tööõpetuse  kokkutõmbamisest  pealelõunastele
perioodidele. – Seda loetagu sealt järgi.

Kui üht õpilast  paluti  tema muusikaõpetuse tõttu tööõpetusest vabastada, ütles Rudolf
Steiner konverentsil:

„Ja,  siin  me peame,  kui  asi  sagedamini  ette  tuleb,  looma erakordsete  õpilaste
kategooria, kes võivad lihtsalt selliseid ümberasetusi teha ja vastutavate vanemate
jaoks  selgitada,  et  nad  loobuvad  vastavate  õpilaste  jõudmisest  meie  õppe-
eesmärkideni. Iga üksikut juhtumit peab nii käsitlema. Ta peab olema erakordne
õpilane.” 14.2.23
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1923  aasta  Ilkley  kursuse  17.augusti loengus  rääkis  Rudolf  Steiner  ka  üht-teist
Waldorfkooli tööõpetuse kohta:

„Vastavas  vanuses,  ja  nimelt  üsna  varakult,  õpetame  me  lapsi  mänguasju
tegema…Mänguasjad  ise  puust  välja  lõikama  ja  seeläbi  mängu  kunstilisega
siduda.
See vastab tõepoolest täiesti sellele, mis inimlikust natuurist, kui mäng juhitakse
aegamisi  üle  kunstilisse  kujundamisse  ja  siis  ka  sellesse  praktilisse
kujundamisse, millest ma ka juba olen rääkinud: ja see on erakordselt huvitav,
kuidas teatud plastika, plastilis-kunstiline loov tegevus leiab lastes nagu iseenesest
tee mänguasjade valmistamise juurde. 
Ja  nii  võime  me siis  ka  kunstilise  taas  üle  viia  tarbekunstilisse,  nii  et  lapsed
õpivad tegema lihtsaid tööriistu, lihtsaid majariistu, aga ka kasutama saage, nuge,
teisi  tööriistu  õigel  viisil  puusepa  töö  jaoks;  ja  erilise  vaimustusega  seisavad
lapsed,  poisid  ja  tüdrukud  meie  töötoas,  liidavad  vaimustusega  ülejäänud
õpetusega seda töötamist noa ja saega ja teiste instrumentidega ja on rõõmsad, kui
nad  seejuures  asjad  valmis  saavad,  millel  on  elus  tarviliku  ja  vajaliku  asja
iseloom. Sel viisil  ergutatakse instinkte elu jaoks. Me näeme seejuures, kuidas
arendatakse ühelt  poolt  meelt  praktilise jaoks,  teiselt  poolt  meelt  kunsti  jaoks.
Ilkley 1923, 13.loeng

Lugejale olgu soovitatud ka neid lauseid kogu loengu tervikus lugeda.

Siin  on  välja  toodud  väga  oluline  juhtmõte:  mäng aegamisi  üle  juhtida  kunstilisse
kujundamisse ja see jällegi praktilisse kujundamisse.

Edasiantud  Rudolf  Steineri  juhised  annavad  küll  suunad  üldise  eesmärgi  jaoks,  aga
peaaegu  üldse  mitte  spetsiaalseid  klassieesmärke.  Mõned  seda  laadi  juhised  aga  anti
isiklikult  tolleaegsele  õpetajale,  Max  Wolffhügelile.  Sellest  on  koostöös  härra  Max
Wolffhügeliga tekkinud alljärgnev õppeplaan tööõpetuse jaoks:

6. klass: Lapsed saavad puutöötlemise algõpetust ja valmistavad lihtsaid esemeid.

7. ja 8. klass: Õpitut kasutatakse liikuvate mänguasjade valmistamisel. Seejärel valmista-
takse lihtsaid reeglipäraste vormidega tarbekunstilisi asju.

9. ja 10. klass: Tehakse voolimisharjutusi vaba leidlikkuse järgi. Tarbekunstiliste asjade
valmistamine  juhitakse  üle  vabade  vormide  juurde.  Peale  selle  tehakse  must-valge
harjutusi.

11. klass: Jätkatakse senist. Selle juurde tulevad lihtsad tisleriharjutused.

12.klass:  Jätkatakse  must-valge  harjutusi  ja  juhitakse  üle  värvidega  maalimisele.
Jätkatakse tisleritöid.
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Religiooniõpetus

Kõikides klassides 2 tundi nädalas

Religiooniõpetuse omapära ja eriline koht waldorfkoolis tingivad selle, et tema käsitlus
selles  teoses  –  teisiti  kui  teiste  ainete  puhul  –  peab piirduma Rudolf  Steineri  juhiste
kronoloogilise esitamisega. 

Kultuurilist situatsiooni, mis oli aastal 1919 Vaba Waldorfkooli rajamisel ja mis määras
ka religiooniõpetuse kohta, kirjeldab Rudolf Steiner kõigepealt esimese nn. õppeplaani-
loengu 6.sept. 1919 lõpus järgnevate sõnadega:

„Nüüd ei pruugi mul teile öelda, et juba nende õppeainete abil, millest me just
rääkisime,  laseme me lapsel  areneda teadvust,  et  vaim läbistab kõike,  mis  on
maailmas  olemas;  et  vaim  elab  meie  keeles;  et  vaim  elab  selles,  mis  katab
geograafilisena maailma; et vaim elab ajaloo elus. Kui me proovime elavat vaimu
kõigesse  juhtida,  siis  leiame me  ka  õige  vaimustuse,  seda  elavat  vaimu  meie
õpilastele üle kanda. Ja siis õpime me oma õpilaste abil tuleviku jaoks jälle heaks
tegema,  mida  nimelt  religioossed  tunnistused  uuema  aja  algusest  alates
inimkonnale võlgnevad. Need religioossed tunnistused, mis ei näe kuskil seda, et
inimene  võimalikult  vabalt  areneks,  on  erinevatest  suundadest  materjalismi
suurendanud. – Kui ei tohi kogu maailmamaterjali selleks kasutada, et inimesele
õpetada, et vaim mõjub, siis muutub religioosne  õpetus materialismi arendamise
paigaks.  Religioossed  tunnistused  tegid  just  ülesandeks  muus  õpetuses  keelata
rääkida vaimust ja hingest, kuna nad tahtsid seda teha oma privileegiks. Seejuures
on need religioossed tunnistused üha enam tegelikkuse suhtes kokku kuivanud, ja
nii on see, mida religiooniõpetuses esitatakse, ainult sentimentaalsete kõneviiside
ja väljendite kogum. Ja see, mis tänapäeval nii hirmsasti läheb üle fraasiks, mis
valitseb  kogu  maailmas,  see  on  õieti  veel  enam  kantslikultuuri  tulemus,  kui
maailmakultuuri tulemus üldse. Sest kõige tühjemad fraasid tuuakse religioossetes
tunnistustes  välja  ja  kantakse  siis  inimkonna  instinkti  kaudu  välisesse  ellu.
Muidugi  loob  ka  väline  elu  väga  palju  fraase,  aga  enamasti  patustavad selles
suhtes siiski religioossed tunnistused. 

Me  näeme,  mu  armsad  sõbrad,  kuidas  üldise  õppeplaani  esimene  rubriik
„religiooniõpetus” - , mida ma ka selles kõneluses üldse ei puuduta, sest see saab
kirikukoguduste ülesandeks, - meie waldorfkooli õpetuses järgmistele rubriikidele
mõjub. Sest selle pean ma ju täiesti  tühjaks jätma, mis seal esimese rubriigina
seisab... Me täidame oma kohust selles suunas ja täidame rahulikult oma kohust
ka  selles  suhtes,  et  võlume  laste  jaoks  välja  vaimu  tavalistest  õppeainetest.”
Õppeplaaniloengud, 1.loeng

Konfessionaalse  religiooniõpetuse  kohast  koolis  rääkis  Rudolf  Steiner  metoodilis-
didaktilise kursuse 12.loengus 3.septembril 1919.
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„Me peame ju seoses juhendiga religiooniõpetuses kompromissile minema; seda
te ju teate. Seeläbi ei saa meie üldisesse õpetusse see sisse voolata, mis ükskord
kogu õpetust religioosse elemendina saab läbi hingestada. Et me peame selliseid
kompromisse tegema, tuleneb sellest,  et just religioossed kogudused tänapäeval
kultuurivaenulikul  viisil  maailma  tulevad.  Aga  tänapäeval  võiks  juba,  kui
religiooniseltsid samuti enda poolt meiega kompromissile läheksid, sellest küljest
üldisesse õpetusse sisse topitud religiooniõpetuses mõndagi juhtida. Kui näiteks
religiooniõpetaja  lubaks  endale  võtta  oma  õpetusse  aeg-ajalt  midagi  teistest
õppeainetest,  näiteks kui ta selgitaks lastele, religiooniõpetuse sees aurumasinat
või midagi ilmalikku, midagi astronoomilist jms., siis oleks juba ainult tõsiasjal,
et  seda  teeb religiooniõpetaja,  tohutu  tähendus  kasvava lapse  teadvuse  jaoks.”
Met.-did., 12.loeng

Mõlemas viimases tsitaadis waldorfkooli avamise ajast on juttu ainult konfessionaalsest
religiooniõpetusest.  See  kehtib  ka  lausete  kohta,  mida  Rudolf  Steiner  kõneles
Waldorfkooli avamisel 7.septembril:

„Aga me hoiame sellest tõsiselt kinni, mida me kiitsime: et erinevad religioossed
usutunnistused,  kes  tahavad  ise  religiooniõpetust  anda,  võivad  oma
maailmavaateprintsiipe meie kooli sisse kanda. Me tahame ainult ära oodata, kas
sama vähe,  kui meie vähimal  määral  seda segame, mida maailmavaatena meie
kooli sisse tuuakse, mida meie tagasihoidlikul viisil ainult kunstina tahame sisse
tuua.  Sest  me  teame:  kõigepealt  peab  inimkond  mõistma,  et  vaimsest
maailmavaatest lähtudes saab tekkida kasvatuskunst pedagoogilises, metoodilises,
didaktilises mõttes,  enne kui ta saab õige arusaama maailmavaateküsimustes ja
nende omavahelistes seostes. Niisiis me ei raja maailmavaatekooli. Me püüame
waldorfkooliga luua kasvatuskunstilise kooli.” Avamine 1919 

Järgmisel  kahel  nädalal  oli  Rudolf  Steiner  Berliinis  ja  Dresdenis  ja  tuli  alles
24.septembril  uuesti  Stuttgarti.  Sellel  ajal  olid  Antroposoofilise  Seltsi  liikmed
lapsevanematena,  kes  oma lapsed  olid  usaldanud  Waldorfkooli  saata,  saatnud  Rudolf
Steinerile  palve,  oma  laste  jaoks  sisse  seada  antroposoofilises  mõttes  korraldatud
religiooniõpetus. Selle peale seadis Rudolf Steiner sisse vaba religiooniõpetuse ja lisas
selle formaalselt nii kooli organismi, nagu ta juba oli lisanud konfessionaalsed tunnid, s.t.
vaba religiooniõpetus ei pidanud olema kooli enda asi, vaid teda anti antroposoofide või
nende  seltsi  tellimusel  kooli  ruumides,  nagu  konfessionaalset  õpetust  anti  vastavate
kirikute tellimusel.  Selle uue religiooniõpetusega liitusid otsekohe kõik need Waldorf-
Astoria sigaretivabriku tööliste lapsed, kes muidu poleks mingist religiooniõpetusest osa
võtnud. Selle kohta ütles Rudolf Steiner Dornachi jõulukursuse 8.loengus 1921/22:

„Niisiis  maailmavaatekooli  ei taha me päris kindlasti  luua, nagu võiks kergesti
mõelda…vaid tegemist on antroposoofia kandmisega pedagoogilisse praktikasse.

Seega oli  mulle  võrdlemisi  ükskõik,  jätta  maailmavaate  kõrgpunkt,  religioosne
maailmavaade lihtsalt traditsionaalse usutunnistuse esindajate hooleks. Ja nii anti
katoliiklik  religiooniõpetus  katoliku  preestri  hooleks,  evangeelne  evangeelse
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preestri  hooleks…Aga seejuures  ilmnes  üks  asi,  et,  kui  meie sõber  Emil  Molt
asutas Stuttgartis  Waldorfkooli,  olid laste põhikontingent  tema vabriku tööliste
lapsed.  Suuremalt osalt olid need dissidentide lapsed, lapsed, kes kuskile mujale
kooli  minnes  poleks  religiooniõpetusest  osa  saanud,  kes  oleks  üles  kasvanud
religioonitult. Nii laste enda juures viisil, kuidas see laste puhul saab ilmneda, kui
ka lastevanemate juures tekkis vajadus nüüd midagi sellist omada, ja siis pidime
me ju oma vaba religiooniõpetuse sisse viima.  Seda annavad samal ajal,  nagu
evangeelset  õpetust  annab  evangeelne  preester,  katoliiklikku  õpetust  annab
katoliiklik  preester,  meie  õpetajad,  kes  siis  ka  vaatavad  ennast  kui  üldise
õppeplaani  suhtes  lubatud  religiooniõpetajaid.  Nii  antakse  antroposoofialist
religiooniõpetust.  Ja  me  oleme  selle  niikaugele  viinud,  et  see  vaba
antroposoofiline  religiooniõpetus  tähendab  juba  praegu  –  ka  paljudele  teistele
lastele – aga just väga palju tööliste lastele.
Nüüd  tuleb  aga  esile  eriline  raskus;  sest  meil  on  antroposoofia  täiskasvanute
jaoks, ja õpetajal tuleb täna, kui ta antroposoofilist religiooniõpetust annab, nüüd
sellega võidelda,  et  selle  jaoks,  mida  tal  lastega tuleb läbi  võtta,  luua  sisusid.
Esmalt  tuleb see,  mis  on antroposoofiline maailmavaade,  valada vormi,  milles
saab  seda  lasteni  viia.  Ja  selle  töötluse  kallal,  moodsa,  inimvaimule  vastava
maailmavaate kallal lapse jaoks, töötame me sagedasti. Siin on tõesti hädavajalik
sügavuti  minna,  kui  sügavale  mõjuvad  lapsele  näiteks  sümbolid,  mida  peab
kasutama, ja kuidas imponderabiilid arvesse tulevad.” Dornach 1921/22

Sellesse  situatsiooni,  mis  kujunes  juba  välja  sügisel  1919,  süvenes  Rudolf  Steiner
esimesel  konverentsil  uue  kolleegiumiga  peale  töö  algust  ja  peale  tema  tagasitulekut
Dresdenist 25. septembril 1919:

„Lastele  peab  ütlema:  Kes  tahab  vaba  religiooniõpetust,  peab  teda  sellisena
valima, ja siis peaks see vaba religiooniõpetus olema kolmandana teiste kõrval.
Ebaselget segiajamist ei tohi absoluutselt olla. Seevastu võite te rahulikult need,
kes peavad vaba religiooniõpetust saama, klasside kaupa kokku võtta, ütleme: neli
nooremat klassi  ja  neli  vanemat  klassi  kokku.  Seda  võiks  anda  keegi  meie
seast…”

Samal päeval ütles Rudolf Steiner veel:

„Segamini me niisiis  ei  aja.  Agiteerimist  selle õpetuse jaoks samuti  mitte.  Me
tuleme ainult soovidele vastu. Lapsed, kes ei pea religiooniõpetust saama, lastakse
nii olla, aga ikkagi võiks uurida põhjusi, miks ei peaks neil seda olema. See tuleks
igal  üksikul  juhul  kindlaks  teha.  Võib-olla  saab  siiski  üht  või  teist  ajendada
konfessionaalse  õpetuse  juurde  tagasi  pöörduma  või  antroposoofilise  õpetuse
juurde tulema.  Midagi peks juba tegema. Et lastakse lapsed üles kasvada ilma
religiooniõpetuseta, seda ei taha me sisse viia.”

Küsimuse peale, kas religiooniõpetust peaks andma klassiõpetaja:

„See võiks olla keegi meie seast,  kes selle üle võtab. See ei pea olema vastav
klassiõpetaja. Pole soovitav, et see oleks keegi uus. Me peaksime juba jääma oma
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õpetajate ringi. 60 lapse puhul võtaksime me umbes 30 ja 30 kokku,  võib-olla
neli  vanemat  ja  neli  nooremat  klassi  kokku. Ma  annan  selle  jaoks  veel
õppeplaani. Seda õpetust peame me väga hoolikalt tegema.”

Nende kahe astme jaoks, 1.-4. klass ja 5.-8. klass andis Rudolf Steiner veel samal päeval
esimesed visandlikud juhised:

„Esimeses jaos peab kõik, mis puudutab karmat ja reinkarnatsiooni, ära jääma.
Neist peab rääkima alles teises grupis. Aga siis  peavad nad esile tulema. Alates
10.  eluaastast  peab  asju  läbi  võtma.  Just  selle  õpetuse  puhul  on  vajalik  et
suunatakse  laste  tähelepanu  algusest  peale  isetegevusele.  Mitte  teoreetiliselt
reinkarnatsioonist ja karmast rääkida, vaid praktiliselt.”

„Ühtlaadi  tagasivaade  kõiksugu  olukordadele,  mis  olid enne  sündi,  on  veel
lastel  enne seitsmendat eluaastat. Nad jutustavad teinekord kurioossemaid asju,
mis on piltlikud asjad nendest varajastest olukordadest näiteks – see pole üksik,
vaid tüüpiline -, et lapsed tulevad ja ütlevad: Ma tulin sellesse maailma läbi ühe
lehtri, mis läks järjest edasi. Nad kirjeldavad, kuidas nad maailma tulid. Neid asju
lastakse  kirjeldada,  lastakse  neil  kaasa  töötada  ja  hoolitsetakse  selle  eest,  et
tõstetakse see teadvusesse. See on väga hea, ainult tuleb vältida lastele millegi
sisendamist. Peaks välja tooma selle, mida nad ise ütlevad. Seda peaks tegema.
See kuulub tunniplaani juurde. 

Seda õpetust  võiks  nii  elavdada eilse avaliku loengu mõttes  - ,Waldorfkool  ja
tema vaim’ 24.8.1919 – See võiks olla ilusaim, mida tehakse, ilma et muututaks
maailmavaatekooliks,  kui  võetakse  aluseks  puhas  inimesetunnetus  ja  minut
pedagoogikat  uuesti  elavdataks.  Selles  suunas  on  ka  minu  kirjutis,  mis  on
järgmises waldorflehes.  Tegemist on ,Waldorfkooli  pedagoogilise  aluspõhjaga’.
Mida ma seal visandanud olen, see on põhiliselt publikule üht laadi kokkuvõte
sellest,  mis  meil  on kursuses.  Mis seal waldorflehes tuleb,  seda palun vaadata
ideaalina. – Põhialus 1919/20 Iga grupi jaoks piisab 1½ tundi nädalas, kaks korda
3/4tundi. Oleks eriti ilus, kui see võiks olla pühapäev, aga seda saab väga kehvasti
teha. Lapsi võiks selles õpetuses ka ,Nädalasalmidega’ harjutada.”

ja ühe õpetaja mureliku küsimuse peale, kas need salmid liiga rasked pole, ütles Rudolf
Steiner:

„Ei tohi kunagi midagi anda, mis on lastele liiga raske. Siin pole tegemist mitte
mõtete vastuvõtmisega, vaid sellega, kuidas mõtted teineteisele järgnevad jne. Ma
tahaks teada, mis võiks lastele raskem olla, kui meieisapalve. Kujutatakse ainult
ette, et see võiks olla kergem, kui nädalasalmid ,Hingekalendris’. Ja ,Kreedo’! Et
inimesed  ,Kreedo’  vastu  on,  tuleneb ainult  sellest,  et  keegi  ei  saa  sellest  aru;
muidu poleks inimesed selle vastu. Ta sisaldab ainult seda, mis on põhimõtteliselt
arusaadav, aga inimesed ei jõua 27. eluaastal veel nii kaugele, et nad seda mõista
saaksid, ja hiljem ei õpi nad midagi elust.  Arutlused ,Kreedo’ üle on lapsikud.
Seal pole midagi sees, mis saab tekkida endast lähtuvalt. – Nädalasalme võib ka
lastega ütelda enne tunde.” 25.9.19
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Järgmisel päeval, 26.septembril 1919, andis Rudolf Steiner õppeplaani kahe astme jaoks,
kus pidi alguses tunde antama, kogu põhjalikkusega:

„Seda õpetus peaks andma kahes astmes.

Kui  te  tahate  üldse  süveneda antroposoofilises  õpetamistegevusse  religioossete
sihtidega,  siis  peate  te  religiooni  mõistet  palju  tõsisemalt  võtma,  kui  seda
tavaliselt tehakse. Tavaliselt moonutatakse religiooni mõistet seeläbi, et segatakse
religiooni  kõiksugu  mitte  sinna  kuuluvat  maailmavaatelist.  Seeläbi  kantakse
religioosset  pärimust  ühest  ajastust  teise,  mis  ei  taha  edasi  areneda.  Vanad
maailmavaated on alal hoitud edasiarenenud maailmavaadete kõrval. Need asjad
kerkisid groteskselt ülesse Galilei ja Giordano Bruno ajal. Kuidas tänapäeval veel
apoloogiates  neid  asju  õigustatakse,  see  on  koguni  naljakas.  Katoliiklik  kirik
ütleb, et tookord ju polnud Kopernikuse maailmavaade tunnustatud, - mille ta ise
oli ära keelanud. Seega ei tohtinud Galilei ka seda esindada. Sellesse ei taha ma
praegu süveneda, vaid ma tahan seda ainult mainida, et teile öelda, et religioosset
tuleb tõsiselt võtta, niipea kui on tegemist antroposoofilisega. 

Eks ole, antroposoofiline on maailmavaade ja seda maailmavaadet ei taha me
kindlasti  kooli  sisse tuua.  Me peame aga arendama seda  religioosset tunnet,
mida sellest maailmavaatest inimhingele vahendatakse, laste jaoks, kelle vanemad
seda  selgelt  nõuavad.  Me ei  tohi  aga,  kui  me tahame antroposoofiast  lähtuda,
midagi valet arendada, mitte midagi liiga vara. Seetõttu me eraldame kaks gruppi.
Me võtame kõigepealt need lapsed kokku, kes on nooremas neljas klassis, ja siis
need, kes on meil neljas vanemas klassis. 

Neljas nooremas klassis püüame me lastega rääkida inimese ümbruse asjadest ja
protsessidest nii, et lastel tekib tunne, et looduses elab vaim.

Siis  tulevad  vaatluse  alla  sellised  asjad,  nagu  ma tõin  nad  näidetena:  Lastele
tahetakse  õpetada  näiteks  hinge  mõistet.  Siin  oleks  vajalik,  et  luuakse  lastes
esmalt elu mõiste üldse.  Elu mõistet  selgitatakse lapsele, kui suunatakse tema
tähelepanu sellele,  et  inimesed on alguses  väikesed,  siis  nad kasvavad, saavad
vanaks, saavad valged juuksed, kortsus jne. Niisiis viidatakse inimese elukäigu
tõsidusele  ja  tutvustatakse  last  surma tõsidusega,  millega  lapsed  ju  tuttavaks
saavad.

Siis on  kindlasti   oluline esitada võrdlusi  selle vahel,  mis toimub inimhinges
magamise  ja  ärkveloleku vahel.  Sellistest  asjadest  võib  juba  rääkida
väiksematele  lastele  esimeses  astmes.  Ärkvelolek  ja  magamine:  rääkida
nähtustest, kuidas magamisel hing on puhkav, kuidas inimene on liikumatu jne.
Siis  räägitakse  lastega,  kuidas  hing  läbistab  keha,  kui  ta  ärkab,  ja  juhitakse
tähelepanu sellele,  et  on olemas tahe,  mis  liigutab kehas,  juhitakse tähelepanu
sellele, et keha annab hingele meeled, mille abil nähakse, kuuldakse jne. Sellised
asjad  on  niisiis  tõestus  selle  jaoks,  et  füüsilises  valitseb  vaimne. Seda  tuleb
lastega rääkida.
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Peab täielikult vältima mingisugust pealiskaudset otstarbeõpetust. Niisiis ei tohi
antroposoofiline religiooniõpetus olla orienteeritud kuidagi selle otstarbeõpetuse
järgi,  mis  ütleb: ,Milleks saadakse puust  korki?  – Selleks et  šampanjapudeleid
korkida. Selle on armas Jumal nii seadnud, et saaks pudelitele korke peale panna.’
See,  et  midagi  on  looduses  ,millekski’,  mis  on nagu inimlik  kavatsus,  see  on
mürk: seda ei tohi arendada. Niisiis mitte banaalset otstarbekujutlust loodusesse
üle kanda.

Sama  vähe  tohib  arendada  kujutlust,  mida  inimesed  nõnda  armastavad,  et
tundmatu on vaimu tõestus. Eks ole, inimesed ütlevad: ,Oh, seda pole võimalik
teada,  siin  ilmutub  vaim.’  Selle  asemel  et  inimesed  tunneksid:  ,vaimust  on
võimalik teada, vaim ilmutub mateerias’, juhitakse inimesed nii väga selle poole,
et siin, kus ei saa midagi selgitada, on tõestus jumaliku jaoks.

Neid kahte asja tuleb niisiis rangelt vältida, pealiskaudne otstarbeõpetus ja sellised
imekujutlused, mis niisiis just otsivad imesid jumaliku valitsemise tõestusena.

Seevastu on kõikjal oluline, et me arendame endas kujutlused, mille kaudu me
jõuame loodusest ülemeeleliseni. Näiteks olen ma ju tihti maininud: me räägime
lastega liblikakookonist: kuidas liblikas kookonist välja tuleb, ja selgitame selle
abil surematu hinge mõistet, nii et me ütleme: Jah, inimene sureb, ja siis läheb
temast  surematu  hing  välja  nagu  nähtamatu  liblikas,  nii  nagu  liblikas  lahkub
kookonist. Aga selline kujutlus omab mõju ainult siis, kui te ise sellesse usute, kui
teile endale on liblika kookonist väljaroomamise kujutlus jumalike võimude poolt
loodusesse asetatud surematuse  sümbol.  Ise peab sellesse  uskuma,  muidu teda
lapsed ei usu.

Selliseid asju peab lastes liigutama, ja siis mõjute te lastele eriti, kui te näitate,
kuidas  saab  üks  olevus,  ürgolend  paljudes kujudes  elada.  Aga  oluline  on
tundelaadset, mitte maailmavaatelaadset religioosses õpetuses arendada. Te võite
näiteks  luuletusi  taimede  ja  loomade  metamorfoosist  väga  hästi  religioosselt
kasutada, ainult te peate kasutama tundeid, aistinguid, mis lähevad reast reale. Te
võite sarnasel viisil loodust vaadelda, kuni neljanda klassi lõpuni. – Siin peate te
ka alati kujutluse looma,  et inimene seisab kogu maailmakõiksuses sees kogu
oma mõtlemisega ja oma tegevusega. Ja te peaksite ka ikka jälle looma kujutluse,
et selles, mis elab meis, elab ka Jumal. Ja ikka taas peate tagasi tulema selliste
kujutluste juurde: puulehes elab jumalik, Päikesese elab jumalik,  pilves ja jões
elab jumalik. Aga jumalik elab ka vereringes, jumalik elab südames, selles, mida
sa tunned, mida sa mõtled. Niisiis tuleb alati arendada kujutlust, et inimene on ka
jumalikust täidetud.

Siis peab väga tugevasti juba neil aastail kutsuma esile kujutlust, et inimene on
kohustatud,  kuna  ta  kujutab  Jumalat, kuna  ta  ilmutab  Jumalat,  olema  hea
inimene. Inimene teeb Jumalale kahju, kui ta hea pole. Inimene pole enda tahte
tõttu maailmas, religioosselt mõelduna, vaid ta on maailmas jumaliku ilmutuseks.
Seda väljendatakse tihti nii, et öeldakse: inimene pole enda tahte pärast maailmas,
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vaid ,Jumala auks’. ,Auks’ tähendab aga tegelikult: ,ilmutuseks’. Nagu see ka ju
tegelikult pole nii: ,Au olgu Jumalale kõrges’, vaid: ,Ilmutuvad Jumalad kõrges’.
Nii tuleb ka lauset, et inimene on siin ,Jumala auks’, mõista nii: Ta on siin, et ta
oma tegude ja oma kogu tundmise läbi  väljendab jumalikku.  Ja  kui ta  midagi
halba teeb, kui ta pole vaga ja hea, siis teeb ta midagi, mis on Jumalale teotuseks,
misläbi Jumalat ennast moonutatakse, muudetakse millekski inetuks.

Seda kujutlust peab eriti sisse tooma, niisiis Jumala elamist inimese sees. See on
midagi, mida peab juba sellel astmel kasutama. Aga sellel astmel ei vaataks ma
veel mingisugust kristoloogiat ja ainult loodusest ja loodusprotsessidest lähtudes
ärataks jumaliku  isatunde.  Ja  ma  püüaks  kõnelustes  sellega  seostada  Vana
Testamendi motiive, kuivõrd nad on kasutatavad, - ja seda nad on, kui neid õigesti
käsitleda – Taaveti laule, Ülemlaulu jne. See oleks niisiis esimene aste.

Teises astmes, mis hõlmab niisiis ju neli vanemat klassi, oleks tegemist sellega,
et  räägitakse lastega palju  saatuse,  inimsaatuse  mõistest.  Niisiis  tuleb lapsele
õpetada kujutlust sellest, mis on saatus, nii et laps tõesti tunneb, et inimesel on
saatus;  õpetada  last  vahet  tegema selle  vahel,  mis  tuleb  inimesele  juhuslikult
vastu, ja selle vahel, mis on saatus, see on tähtis. Niisiis peab lastega käsitlema
saatuse mõistet. Küsimust, millal inimest tabab saatus või millal juhuslikkus, ei
saa definitsiooniga määratleda. Aga võib-olla saab seda näidetega selgitada: Kui
ma tunnen mingi sündmuse puhul, et ma oleks seda sündmust nagu otsinud, siis
on see saatus. Kui ma ei saa seda tunda, et ma seda otsinud olen, aga tunnen eriti
tugevalt, et see mind üllatab ja et ma saan sellest palju tuleviku jaoks õppida, siis
on juhus,  siis  saab  see alles saatuseks.  Selle abil  peab, mida saab teha ainult
tundelaadselt,  lapsele aegamisi õpetama erinevust ,lõpetatud karma’ ja ,tekkiva
karma’ vahel.  Lastega peab tõesti  aegamisi  käsitlema saatuse-küsimust  karma-
küsimuse mõttes. 

Et tundes on erinevusi, selle kohta leiate te täpsemat minu ,Teosoofia’ uuemas
trükis. Seal käsitlesin ma sea teemat peatükis ,Reinkarnatsioon ja karma’, mis on
täiesti uuesti ümber töötatud. Ma proovisin näidata, kuidas erinevust tuntakse. Te
võite  kindlasti  selgeks teha,  et  on olemas  kahte  sorti  sündmusi.  Ühtede puhul
tuntakse  enam,  et  seda  on  otsitud;  näiteks,  kui  tutvutakse  mõne  inimesega,
tuntakse enamasti, et teda otsiti. Kui kedagi tabab loodussündmus, millega ollakse
seotud, siis tuntakse, et sellest saab palju õppida tuleviku jaoks. Kui kedagi tabab
midagi läbi inimeste, siis on see enamasti täidetud karma. Isegi see, et teie siin
kokku  olete  saanud  näiteks  Waldorfkooli  õpetajate  kolleegiumis,  on  täidetud
karma. Saadakse nii kokku, kuna on otsitud. Seda ei saa definitsioonina selgitada,
vaid ainult tundelaadselt. Lastele peab palju rääkima kõiksugu saatusi, võib-olla
jutustustes,  kus  saatuseküsimused  rolli  mängivad.  Paljut  võib  koguni
muinasjuttudest korrata, nii et võetakse muinasjutud veel kord läbi, kus saatuse
küsimused  rolli mängivad. Nimelt võib ka ajaloost selliseid näiteid otsida, kus
vaadatakse  mõningate  isikute  näitel,  kuidas  saatus  täitub.  Niisiis  tuleb  rääkida
saatuseküsimusest, et sellest küljest elu tõsidusele viidata.
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Ja  siis  tahan  ma  teile  selgeks  teha,  mis  on  õieti  religioosne  antroposoofilises
mõttes.  Religioosne  antroposoofilises  mõttes  on  tundelaadne,  mida  me
maailmavaatluses  tunnete  abil  vastu  võtame  maailma  ja  vaimu  ja  elu  jaoks.
Maailmavaade ise on pea asi, religioosne lähtub aga alati kogu inimesest. Seega
pole  religioon,  mis  on  usutunnistusreligioon,  õieti  kunagi  tõeliselt  religioosne.
Tähtis on see, et religioonis elab kogu inimene, ja nimelt põhiliselt tunne ja tahe.
See,  mis  elab  maailmavaate  sisuna  religioonis,  see  on  õieti  ainult  tunde
toetamiseks,  süvendamiseks  ja  tahte  tugevdamiseks.  See  on  see,  mida  peab
religioonist  ammutama:  et  inimene  kasvaks  sellest  üle,  mida  mõnele  võivad
mööduvad, maised asjad tunde süvendamisel ja tahte tugevdamisel anda.
Saatuseküsimusest  tuleks  üle  minna  selle  juurde,  et  rääkida  erinevusest  selle
vahel, mida  vanematelt on päritud, vastandina sellele, mida  eelmisest maisest
elust on kaasa toodud. Teisel astmel räägitakse ka varasematest maistest eludest
ja tuuakse kõike lisaks, mida saab täiesti mõistuspäraselt, tundepäraselt mõista, et
inimene elab korduvates maa-eludes. 

Ja siis peaks kindlasti silmas pidama, et inimene esmalt  tõuseb kolmes astmes
jumalikuni. –  Niisiis,  peale  seda  kui  on  tegeletud  saatusemõistega,  aeglaselt,
jutustustes,  pärilikkusmõistega,  korduvate  maa-elude  mõistega,  minnakse  üle
jumalikkuse kolme astmeni:

Esiteks  jumalikuni, mis viib ingelolevusteni, mis on olemas iga inimese    jaoks
isiklik. Ja siin räägitakse, kuidas üksikinimest juhitakse elust eluni tema isikliku
geeniuse läbi. Niisiis kõigepealt tuleb kõneleda sellest isiklik-jumalikust, mis on
inimeses juhtiv.

Teiseks  proovitakse nüüd selgitada, et on olemas kõrgemaid jumalaid, peainglid,
ja  et  nad  on  olemas  selleks,  -  aegamisi  jõutakse  selleni,  mida  võib  vaadelda
ajaloos,  geograafias  –  et  peainglid  on  selleks,  et  juhtida  inimgruppe,  niisiis
rahvamasse ja sarnast. Seda peab teravalt nii õpetama, et laps õpib vahet tegema
jumala,  millest  räägib  näiteks  protestantism,  mis  on  tegelikult  ainult  ingel,  ja
peaingli  vahel,  mis  on  midagi  kõrgemat  kui  see,  mis  evangeelses
religiooniõpetuses üldse õieti ette tuleb.

Kolmandaks  tuleb nüüd ka ajavaimu mõistet selgitada, kui jumalikku valitsejat
ajaperioodide üle. Siin jõutakse ajaloo ja religiooni seoseni.

Ja alles siis, kui on õpetatud selliseid mõisteid, minnakse üle sellele, nii umbes
kaheteistkümnendal eluaastal – meie ei saa seda ju praegu nii teha; me teeme
kahes grupis;  lapsed  võivad  kindlasti  juba  varem kuulata,  mida  nad  siis
hiljem paremini mõistavad – peale seda kui me oleme (jumaluse) kolm astet
lapsele võimalikult selgeks teinud, läheme me üle tegeliku kristoloogia juurde,
nii  et  me  maailma  arengu  jaotame  kahte  ossa:  eelkristlikuks,  mis  oli
ettevalmistus, ja  kristlikuks, mis oli  täitumine. Siin peab suurt rolli mängima
selle mõistmine, et läbi Kristuse ilmutas end jumalus  ,aegade täitumisel’. Ja
alles siis minnakse üle evangeeliumide juurde.
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Sinnamaani  kasutage  Vana Testamenti,  kuivõrd  on  vaja  jutustusi,  et  selgitada
ingli,  peaingli  ja  ajavaimu  mõistet,  nii  et  Vanast  Testamendist  lähtudes
selgitatakse  lapsele  näiteks  uue  ajavaimu  esiletulemist  Moosese  ilmutusega,
vastandina  varasemale  ajavaimule,  mil  Moosese  ilmutust  veel  ei  olnud.  Siis
tehakse  jällegi  selgeks,  et  uuem ajavaim tuleb  jällegi  6.sajandil  enne  Kristust.
Selleks kasutatakse esmalt Vana Testamenti.

Ja siis, kui on üle mindud kristoloogia juurde, aga on seda nii mõistetud pikas
ettevalmistavas  ajas,  siis  minnakse  üle  evangeeliumite  juurde  ja  proovitakse
üksikuid  evangeeliumi  osi  välja  võtta  ja  alati  õpetada  nagu  midagi
enesestmõistetavat  evangeeliumide  neljasust,  nii  et  öeldakse:  Nagu  puud  peab
pildistama erinevatest külgedest, et teda õieti näha, nii on neli evangeeliumi nagi
neli  vaatekohta.  Kord  võetakse  Matteuse  evangeelium,  kord  Markuse
evangeelium,  kord  Luukase  evangeelium  ja  kord  Johannese  evangeelium  ja
asetatakse eriline rõhk sellele,  et  alati  tuntakse.  Tundeerinevusele tuleb panna
põhilist rõhku.

See  oleks  siis  teine  aste  oma  õppesisuga.  Esimese  astme tenor  on  see,  et
kasvavale inimesele tuleb õpetada kõike seda, mida võib teada saada  jumaliku
abil looduses tarkuse läbi.

Teisel astmel on muutus: inimene tunnetab jumalikku mitte ainult tarkuse läbi,
vaid mõjuva armastuse läbi.” 26.9.19

Peale seda põhjalikku õppeplaani esitamist rahvakooli klasside jaoks
vastas Rudolf Steiner veel üksikküsimustele:

Küsimuse peale, kas peab laskma salme õppida:

„Jah, põhiliselt Vanast Testamendist, hiljem Uuest Testamendist, aga mitte salme,
mida võib tihti leida palveraamatuis; need on enamasti triviaalsed. Niisiis salmid
Piiblist  ja  ka neid,  mis  on meil  antroposoofias  salmidena.  Meil  on ju igasugu
salme, mida saab selles antroposoofilises religiooni-õpetuses hästi kasutada.”

Küsimuse peale, kas peaks ka õppima kümmet käsku:

„Kümme käsku sisalduvad ju Vanas Testamendis, aga asja tõsidus  tuleb alati
selgeks teha. Ma olen ju alati rõhutanud, seal on ka see sees, et jumala nime ei
tohi  asjatult  suhu võtta.  Sellest astutakse peaaegu igast kantslist  üle, sellega et
Kristuse  nime  pidevalt  asjatult  välja  öeldakse.  Religiooniõpetust  peab  üldse
andma mitte tunnetusvormis, vaid tundelaadses süvenemises. Kreedo kui selline
pole põhiasi, vaid see, mida kreedo puhul tuntakse; mitte usk Jumal-Isasse, Jumal-
Poega, Jumal-Vaimu, vaid mida tuntakse Isa, Poja, Vaimu uhtes, nii et ta sügavale
hingepõhjades  valitseb: Jumala  mittetunnetamine   on  haigus;  Kristuse
mittetunnetamine on saatus, õnnetus; vaimu mittetunnetamine on inimhinge
piiratus.”
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Küsimuse peale, kas lastele peab õpetama ajaloolist, Zarathustra individuaalsuse kulgu
kuni kristluse ilmumiseni, kahe Jeesuspoisi lugu:

„Religiooniõpetuse peab lõpetama sellega, et õpetatakse lastele esimesi seoseid,
loomulikult väga ettevaatlikult. Esimene aste on enam loodusreligioon, teine aste
enam ajalooline religioon.” 26.9.19

See on esimene õppeplaani esitus vaba religiooniõpetuse kohta. See on üles ehitatud
täiesti välistest asjaoludest tingitud õpetuse kaheastmelisusele klassidega 1.-4. ja 5.-

8. Sellest lõigust, kus räägitakse sissejuhatusest kristoloogiasse ja mis on toodud
lõiku ajavaimu kohta, võib aga selgesti välja lugeda, et kristoloogia kuulub

tegelikult õpetuse kolmandasse astmesse, mis algab ajapunktiga, mil saab alustada
kristoloogia esitamisega. Selle lõigu esimene lause kõlaks siis umbes nii:

„Ja alles siis, kui on õpetatud selliseid mõisteid, minnakse üle selle juurde, nii
umbes kaheteistkümnendal eluaastal, õpetuse kolmanda astme juurde.”

Siis järgneb pikk vahelause:

„Me ei saa seda ju praegu nii teha…”,

kusjuures sõna aste on kasutatud kahes tähenduses. Siis on vahelausest katkestatud
lause jälle üles võetud:

„peale seda kui me jumalikkuse kolme astet  oleme lapsele võimalikult  selgeks
teinud, läheme me üle  päris kristoloogia juurde…”

Niisiis pidi kristoloogiaga õieti alustama ja ka evangeeliumid käsile võtma kolmas
aste, kui olukord oleks seda lubanud. Vaadeldav lõik lõpeb aga alles lausega:

„Ja siis minnakse ka alles üle evangeeliumide juurde.”

Kogu  lõik  näib  siis  mõttekas  vahelepõige;  enne  seda  ja  peale  seda  räägitakse
jumaluse kolme astme vaatlusest kuni lauseni:

„Selleks kasutatakse kõigepealt Vana Testamenti”,

ja lausega:

„Ja siis, kui on mindud kristoloogia juurde, aga seda (kristlust) on nii pikas
ettevalmistavas ajas mõistetud (niisiis läbi Vana Testamendi)…”

peaks algama uus lõik, mis nüüd jällegi käsitleks kolmandat mitte teostatud astet. 

Mida  nüüd  aga  nendes  mõlemas  lõigus  kristoloogia  ja  evangeeliumi  kohta  on
öeldud, toodi tegelikult peale seda esimest õppeplaani juba 5.klassi, 7.klassi asemel.
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Alles  enne  jõule,  22.  ja  23.  detsembril  1919 tuli  Rudolf  Steiner  jälle  kooli
konverentsile. Sellest on säilinud vaid vähe märkmeid: Ühe õpetaja kõne peale oma
senistest kogemustest vaba religiooniõpetusega andis Rudolf Steiner vastuse, mis on
säilinud vaid järgnevates ridades:

Vabas  religiooniõpetuses  võiks  proovida  välja  töötada  imaginatiivset,
müütilist   pilti  kultusest,  näiteks  pilti  Mithrast,  kui  madalama  looduse
ületaja. Selliseid kultusepilte võiks kasutada, et tuua esiplaanile piltlikku ja
müütilisse, piltlikusse liigendada jutustuslaadset. 23.12.19

Sellel ajal seati ka sisse nn. pühapäevatalitus vabast religiooniõpetusest osavõtvate laste,
nende  vanemate  ja  õpetajate  jaoks.  Selle  kohta  on  säilinud  ainult  üks  märkus
ebatäielikust konverentside üleskirjutusest:

„Pühapäevatalitused  on  ainult  nende  laste  jaoks,  kes  võtavad  osa  vabast
religiooniõpetusest. Nad on aseainena neile, kel puudub riitus, laste ja vanemate
jaoks. Pühapäevatalitust tuleb lõpetada muusikaga, mingi erilise instrumendiga.”
6.3.20

Teate peale, et õpilane, kes oli vabast religiooniõpetusest osa võtnud, läks jälle
katoliiklikusse, järgnes vastus:

„Äraminekut vabast religiooniõpetusest tuleb vältida.” 6.3.20 

Waldorfkooli esimene tööaasta lähenes lõpule. See ei lõppenud suve keskel, vaid juba
juuni alguses, kuna avalikud koolid Württembergis asetasid kooliaasta vahetuse ümber
sügiselt lihavõttele.

Lihavõtteajal 1920 pidas Rudolf Steiner esimese välismaise pedagoogilise kursuse, nn.
Baseli õpetajate kursuse. See annab 11.loengus lühikese visandi konfessionaalse ja vaba
religiooniõpetuse ülesehitusest,  mida võib lugeda vastavast kohast. Basel 1920, 11.loeng

14.juunil 1920 muudeti vaba religiooniõpetuse jaotust, nii et sealt alates õpetati koos 1.-
3.klassi,  4.-6.klassi  ja  7.-9.klassi.  –  Samal  päeval  määrati  ka  kindlaks,  kes  tohib
pühapäevatalitusest  osa  võtta.  –  Uue  3.astme,  7.-9.klassi  jaoks  anti  sama  aasta
22.septembril õppeplaan:

„Selle 7.- 9.klassi grupis võiksime me minna selle juurde, et nüüd vabas vormis
selgitada  neile  selliseid  asju  nagu  eel-eksistents  ja  surmajärgne-elu,  selgitada
teoreetiliselt eel-eksistentsi-elu kogu järeldusi. Anda selle kohta näiteid; Õpetada
lastele  suuri  kultuuriseoseid,  nagu  see  nähakse.  Inimeste  missioon  maa  peal.
Piisab  vaid  vaadata  Goethet  või  Jean  Pauli.  See  paistab  juba,  kõikjal  võib
tõestada, et nende võimed tulevad sünnieelsest elust.

Siis, eks ole, on väga hea pilt, mida võib tõesti religioosseni tõsta, kui selgitatakse
Laokooni keha. Tegelikult on see juba Laokooni puhul nii, et eeterkeha eraldub ja
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seeläbi  teeb  füüsiline  keha  neid  nihestusi.  See  füüsilise  keha  purustamine
Laokooni puhul on midagi, kus saab palju selle abil demonstreerida. Peaks olema
üks  grupp.  Aga seda  kartust  laguneva  inimkeha  ees  tõsta  kuni  religioosseni.”
22.9.20 

Üks klassiõpetaja teatab, et ta on oma klassi religioonitunnis juures olnud, et korra
järele vaadata; ta tundus endale nagu auh-auh:

„See on juba kord nii; selline erand on siiski teatud mõttes võimalik. See on see,
et me teame, millele me oma pedagoogikas arvestame. Me peame tunnistama, et
klassid ja õpetajad kuuluvad kokku. Kuna religioonitunnis on erinevad klassid
koos, arvan ma olevat kindlasti võimalikuna, kui vastav klassiõpetaja klassis on,
samal ajal  kui  teine õpetaja õpetab.  Me ei  tule ka teisiti  asjaga toime, kui me
proovime teha väiksemaid klasse.” 26.5.21 

Siis ütles Rudolf Steiner ise, küsimuseta, vaba religiooniõpetuse kohta järgnevat, mida
võib  küll  siduda  10.klassiga,  mis  avati  esimest  korda  kevadel  1921,  või  –  paremini
öelduna, 8.-10.klassiga kui kolmanda astmega. 

„Me peame lastel äratama tunde aastaaegade jaoks. Ja me peame rohkem tähele
panema,  et  lapsed saavad  võimalikult  plastilise  pildi  Kristusest,  ja  et  see on
nende vaatluse keskkohas, nii et me selle juurde tagasi tuleme, ja Kristuse kogu
maine  elu  seisab  keskkohas.  Peab  hoidma  isiklikku  suhet  Kristusega,  ka
madalamal astmel, et  see jõuab nagu üht laadi seesmise kultuseni.  Hoida laste
isiklikku suhet Kristusesse! Tunnis peab olema ideaalne kultus.  Sümboolika  ja
pilt peavad rolli mängima, nii et tunne võetakse väga tugevalt kaasa.” 26.5.21

Tunnijaotuse  kohta  8.-10.klassis  ütles  Rudolf  Steiner  16.juunil  1921 vaba
religiooniõpetuse kohta järgmist:

„Ma olen palju  otsinud,  ma  pole  kedagi  leidnud.  Oleks  hädavajalik,  et  lapsed
jaotataks klasside järgi. Ma tahaks vältida seda, et religiooniõpetus paistaks nagu
midagi kooli sisse panduna.” 16.6.21

10.klassi  õppeplaani  arutamisel  17.juunil  1921  ütles  Rudolf  Steiner  vaba
religiooniõpetuse kohta:

„Vabas religiooniõpetuses pole me veel sinnamaani jõudnud, et me oleks lastega
psalme õppinud. See peaks kümneaastaste puhul olema, et nad psalme mõistavad.
Kogu aine läbi rääkida, mis psalmis sisaldub; üht laadi seesmine vaatlus, mida
Psalm sisaldab, nii et seda võiks kroonida psalmi laulmisega.” 

ja  ühe  religiooniõpetaja  küsimuse  peale,  mida  ta  peaks  nüüd  võtma,  kus  ta
„muinasjuttudest välja jõuab”:

„Sümboolika aine abil, mis avaneb, aastapühade tähendus. Väga palju materjali
on  nendes  loengutes  jõulupüha,  ülestõusmispüha,  nelipüha  kohta.  Te  võite
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enamust  sellest  rääkida, mis nendes loengutes sisaldub.  Kui seda ainult  õigesti
rüütada,  siis  on  see  just  selle  vanuse  jaoks  väga  hea.  Võimalikult  palju
aastapühasid  haarata.  Võib  varem  alustada  ja  hiljem  lõpetada.  Neli  nädalat
tegeleda jõulupühaga.” 17.6.21

Pole päris ilmne, millise klassi kohta see ütlus käib.

Küsimuse peale, kas Michelangelo prohvetite kujusid võib kasutada, vastatakse jaatavalt.

Ühe küsimuse peale religiooniõpetuse edasiviimise kohta:

„Ei tohi uskuda, et Kristust saab ära jätta, seda ei tohi olla.”

Selle peale ütles ühe teise grupi õpetaja: Mul olid Vana Testamendi lood. Selle peale
Rudolf Steiner:

„Mitte üksnes Vana Testamendi lood.”

Selle  peale  tahab  sama  õpetaja  teada,  millega  peab  alustama.  Rudolf  Steiner  annab
seepeale üldise ülevaate kahe algse astme teemadest:

„Me  oleme  õieti  siin  põhiliselt  alati  proovinud  kõigepealt  alustada
loodusnähtustest. See oli koguni teema nooremal astmes (vaatlevalt) ja siis üle
minna lugude, jutustuste juurde, mis on välja mõeldud. Siis evangeeliumi juurde;
Välja  töötada  Johannese  evangeeliumi  stseenipildid.  Me  lähtusime  ühtlaadi
loodusreligioonist.  Tegu  on  sellega,  et  lapsed  juhitakse  loomulikul  viisil
religioosse tundeni, nii et seostatakse kõike võimalikku.” 17.6.21

Jõuluajal 1921 peab Rudolf Steiner Dornachis nn.  jõulukursuse õpetajatele, millest me
juba  ülalpool  selles  osas  religiooniõpetuse  kohta  ära  tõime,  kus  räägiti  vaba
religiooniõpetuse ülesehitusest kooli organismis. Kronoloogiliselt oleks see koht pidanud
siin olema. Seepärast võib ka siin seda veel meenutada kui ühte kohta Rudolf Steiner i
kasvatuskunsti väljaarendamise jaoks olulises loengukursuses, mida ka peatükkides teiste
õppeainete  kohta  ikka  jälle  pidi  ära  tooma.  –  Ta  sisaldab  16.-s  ja  viimases  loengus
religioosse  õpetuse  üldise  iseloomustuse,  nagu  ta  olema  peaks,  ja  esindab  seeläbi
vastandit erinevatele vanustele mõeldud konkreetsetele ütlustele. Dornach 1921/22

11. klass. Ühe religiooniõpetaja kaebuse peale, kellele 3/4  tundi paistis religiooniõpetuse
jaoks liiga napp:

„Selle õpetuse jaoks on hea, kui lapsel on seda rohkem. Ma ei saa aru, miks  3/4

tundi liiga vähe on. Ma arvan siiski,  et on parem, kui lapsed meenutavad kaks
korda nädalas. Ma teeks pigem lühemalt, aga tihedamini.” 28.4.22

Ühe märkuse peale kunstiõpetuse kohta 11.klassis, mille juures meenutati ka
ülesannet, käsitleda kunsti suhet religiooniga:
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„Religiooniõpetusel peaks olema teine ilme. Kunstiõpetusel peab olema omapära,
et  kõik on rajatud kunstilisele,  kunstilise mõistmisele.  Religiooniõpetuse puhul
arvaksin  ma  siiski,  et  me  peame  selles  suunas  töötama,  et  valitseb  tõesti
religioosne meeleolu. See peab olema üht laadi religioosne kasvatus. Varem oli
tugev töö intellektuaalse elemendi poole religioonis.” 10.5.22 

21.juunil  1922 anti  õppeplaan  11.klassi  jaoks.  Vaba  religiooniõpetuse  kohta  öeldi
tookord:

„Üle  minna  asja  sellise  käsitlemisele,  mis  toetub  arutlusjõule,  et  jõutakse
vestluseni. Enne on tähtis piltlik esitlus,  nüüd peaks juba religiooniõpetuses tähtis
olema  mõistete  väljatöötamine.  Käsitletakse  saatust  religioosses  vormis.  Süü
küsimus, lunastuse küsimus, isa, poeg ja vaim. Töötatakse piltide juurest mõistete
poole. See on üht laadi kausaalvaatlus.”

Ja siis öeldakse edasi:

„Kaheksas, üheksas klass, mida me seal määrasime ?”

selle  peale  õpetaja:  Me  lähtusime  Laokooni  grupi  käsitlusest.  –  Selle  peale  Rudolf
Steiner:

„Pole tingimata vaja kogu tervikut läbi võtta. Ma arvaksin nii; Te võtsite läbi osi
Johannese evangeeliumist. – On väga raske lastega loomislugu läbi võtta, kui ise
sellega palju tegelda. Mõni muu peatükk Vanast Testamendist pole vajalik. Ma
arvan, et oleks hea, et  lastega, kes Uut Testamenti  tunnevad, kord ka apostlite
lugu läbi võtta. Seejuures saab Luukase evangeeliumit meelde tuletada.” 21.6.22

22.juunil 1922 räägitakse põhjalikult religiooniõpetuse ülesandest, palvelaadse ülenduse
meeleolust, mida peab looma, siis edasi konfessionaalse õpetuse kohast koolis. 22.6.22

5.detsembril  1922  räägitakse  tingimustest,  millele  peab  vastama  õpetaja,  et  suuta
religiooniõpetust anda ja ka kultust läbi viia.

Ühe küsimuse peale „Parzivali” käsitlemise kohta 11.klassis 9.detsembril 1922:

„Eks ole, religiooniõpetuses ja ajalooõpetuses oleks ju käsitlusviis oluline …”

Siis järgneb väga põhjalik käsitlus Parzivali motiivi muutumisest kirjandusajaloos.

17.jaanuaril  1923 räägib Rudolf Steiner seoses religiooniõpetusega diskuteerimisest ja
siis  kooli  suhtest  antroposoofia  kui  maailmavaatega  ja  lõpuks  sümboliseerimisest
Parzivali käsitlemisel.

8.märtsil 1923 räägiti koolis noortepühast ja leerist Kristlaste osaduses.

12. klass. 25. aprillil 1923 määrati kindlaks õppeplaan esmakordse 12.klassi jaoks. 
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Religioonilooline. Siin  võiks  anda  ülevaate  inimkonna  religioossest  arengust.
Lähtudes  etnograafilistest  religioonidest,  rahvareligioonidest,  siis  universaal-
religioonidest. – Etnograafilistest religioonidest lähtudes, kus religioonid sõltuvad
rahvahõimudest.  Egiptuse kohalike jumalate religioonid. Kreekas on ka kõikjal
lokaaljumalused.  Neid  peab  astmeliselt  võtma.  Kõigepealt  on  religioonid,  kus
kultus on liikumatult seotud kohaga, püha paigaga. Siis need, kus rändrahvaste
puhul tuleb telk püha paiga asemele, kus kultustalitus muutub liikuvaks. Siin tekib
rahvareligioon.  Ja  siis  universaalreligioonid,  budism  ja  kristlus.  Mõnda  muud
religiooni ei saa nimetada universaalreligiooniks. 25.4.23

Seejärel ütleb Rudolf Steiner veel 9.klassi kohta:

„9.klassi jaoks Luukase apostlitelugu, püha vaimu väljavalamine.”

ja peale üht küsimust apokrüüfide kohta:

„Lapsed pole veel küpsed, et apokrüüfe võtta. Apokrüüfid sisaldavad paljut, mis
on õigem kui see, mis evangeeliumides seisab. Me oleme seda alati täiendanud,
mida apokrüüfidest võib saada. Ilmnevad suured konfliktid. Lapsed peavad, kui
nad  evangeeliumid  kätte  saavad,  kõik  neli  saama.  On  raske  selgitada,  millel
vastuolud põhinevad. Kui nad ka apokrüüfid saavad, siis pole enam midagi õiget.
Mina võtaksin apostliteloo.

Peale üht järgmist küsimust religiooniõpetuse kohta 10.klassis:

„Peale Johannese evangeelium i on võimalikud mitmed teed; valida kas Markus
või Augustinus; ,Confessiones’-st välja valida, kus ta enam religioossest räägib.”
25.4.23

Peale võõraste külaskäiku eelmisel päeval ütles Rudolf Steiner:

„Teine hädaoht on, et muututakse liiga antroposoofiliseks. Ma oleks nagu nõeltele
istunud, et see eilne külaline leidis ajalooõpetuse liiga religioossena. Seda ei saa
nii  teha,  et  ajalooõpetus  liiga  palju  religiooni  poole  kaldub.  Selleks  on
religiooniõpetus. Need näisid olevat heatahtlikud inimesed. Võib aga siiski olla, et
kui nad seda märkavad, et Waldorfkoolile kohe märk külge pannakse, et õpetusse
kantakse liiga palju antroposoofiat.” 12.7.23

Ühe õpetaja küsimuse peale, mida ta näitena rahvareligiooni jaoks peaks võtma:

„Vana Testament, heebrealased.” 31.7.23

Augustis  1923   toimus  nn.  Ilkley  kursus. Ta  tegeles  15.augusti  loengus  pikemalt
religiooniõpetuse küsimustega. Sellest saab siin ära tuua ainult lühikese lõigu:
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„Kes tahab sügavamas mõttes last kristlikus meeles kasvatada,  peab arvestama seda, et
seda,  mis  on  seotud  Kristus  Jeesuse  isiksuse  ja  jumalolemusega,  ei  saa  lapsele  enne
üheksandat või kümnendat aastat õigel viisil hinge ette tuua. Laps pannakse suurde ohtu,
kui  enne  seda  elumomenti  ei  tutvustata  isalik-jumalikku  printsiipi,  ma  tahaks  öelda:
jumalikku isaprintsiipi, talle näidatakse, kuidas kogu looduses elab jumalik, kuidas kogu
inimkonna arengus elab jumalik, kuidas kõikjal, kuhu me vaatama, kivides, aga ka teiste
inimeste  südametes,  igas  teos,  mida  teine  inimene  lapsele  teeb,  kuidas  kõikjal  elab
jumalik.  See üldine jumalik, seda peame tänulikkuses tundma, armastuses last  tundma
õppima läbi õpetaja enesestmõistetava autoriteedi. Siis valmistame me ette, et saada just
üheksanda  ja  kümnenda  eluaasta  vahel  õige  vaatekoht  selle  Kolgata  müsteeriumi
suhtes. 

Siin  on lõpmata  tähtis  õppida  inimolevust  mõistma  ka  arvestades  tema ajalist
arengut.  Püüdke endale  selgeks  teha erinevus,  mis  tekib,  kui  tahetakse lapsele
midagi Uuest Testamendist selgeks teha seitsmendal  või  kaheksandal  eluaastal
või,  peale  seda  kui  on  tahetud  esmalt  sellest  loodusolevusest  äratada  teadvust
Jumalast  üldiselt,  ja  Uue  Testamendiga  tullakse  üheksanda  ja  kümnenda
eluaasta vahel, et seda hiljem kui sellist lapsele õpetada. Siis on ta õigel viisil ette
valmistatud, siis elab ta sisse üleilma suurde, mida evangeelium sisaldab. Kui te
õpetate seda talle varem , siis  jääb see sõnaks, siis  jääb see tardunud külmaks
mõisteks, siis ei haara see tervet inimest, siis on oht, et religioossus lapses tardub,
ja inimene kannab seda kui tardunud elementi läbi kogu elu, mitte elavalt, kogu
maailmatunnetust  läbistavana.  Last  valmistatakse  ette  ilusamail  viisil,  Kristus
Jeesuse glooriat vastu võtma alates üheksandast, kümnendast eluaastast, kui talle
on enne tutvustatud kogu maailma üldist jumalikkust.” Ilkley 1923, 11.loeng

Kuna see sisaldab religiooniõpetuse konkreetse eesmärgi kohta lapse erinevates
arenguastmetes nii mõndagi olulist, siis olgu soovitatud seda ise tudeerida kogu

tervikut.

5.veebruaril 1924 – peale „Jõuluistungit” täpsustas Rudolf Steiner vaba religiooniõpetuse
suhet Antroposoofilise Seltsiga. Seda võib vastavast kohast ise järele vaadata. – Õpetajate
kolleegiumi palve, saada põhjalikku õppeplaani ülaastme jaoks, lükati järgmisele päevale.
Siis vastas Rudolf Steiner veel küsimusele, kas ei võiks veel midagi olla, mis võiks lisaks
kultustalitusele aastakulgu saata. Rudolf Steiner lükkab selle tagasi:

„Siis okupeeritakse lapsi sugereeritud meeleoluga.”

Ta ei taha sellest teha „kalendriasja”. – Seda peaks ka seoses vaatama. – Küsimuse peale
aine  kohta  9.klassi  religiooniõpetuse  jaoks  nimetati  samal  päeval  veel  „Augustinust,
Thomast”. Palutud õppeplaani ülaastme jaoks aga enam ei antud. 5.2.24

Berni  õpetajatekursuse   lõpus  lihavõtte  ajal  1924 andis  Rudolf  Steiner  ühe  kuulaja
küsimuse  peale  lühikese  ülevaate  vaba  religiooniõpetuse  kohta  Waldorfkoolis
konfessionaalse  õpetuse  kõrval  nende  laste  jaoks,  kelle  vanemad  selgelt  vaba
religiooniõpetust soovivad:
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„Nende  laste  jaoks  tuli  kõigepealt  üht  laadi  religiooniõpetuse  pedagoogika-
didaktika  välja  töötada.  Katoliikliku  ja  evangeelse  õpetuse  eest  hoolitsevad
vastavad õpetajad.  See,  mida  meie  vabas  religiooniõpetuses  arendatakse,  allub
samadele  seadustele,  kui  ülejäänud  õpetus,  kuivõrd  ta  üldse  põhineb  vaimsel
enesetunnetusel. Religiooniõpetus seatakse nii sisse, et eelkõige lähtutakse sellest,
et  teisel  eluepohhil  lastakse  lapses  hingelis-vaimsel  areneda,  mis  esimesel
eluepohhil  on  olemas  loomulikult.  Ma  olen  näidanud,  kuidas  esimesel
eluepohhil lapse keha käitub ümbruse suhtes looduslik-religioosselt. See astub siis
tagasi hingelisse, nii et keha emantsipeerub, ja nüüd peab hingelis-vaimses seda
ümbrusele  andumist  taas  äratama.  Seda  saavutatakse  kõige  paremini,  kui
proovitakse  eelkõige  äratada  tunnet  selle  jaoks,  mida  talle  muinasjutulaadselt,
legendilaadselt vahendatakse. Eelkõige on tegemist sellega, et proovitakse temas
äratada tänutunnet  kogu oleluse vastu, ilu vastu, mida maailm pakub. Kui ollakse
võimeline ilu äratama, siis läheb see ilu juba aegamisi üle armastuse tundesse.
Sellest saab arendada moraalsust.”  15.4.1924

Uue õppeplaani määramisel  12.klassi jaoks, kes pidi küpsuseksami tegema alles peale
ettevalmistusaastat, öeldi 30.aprillil 1924 religiooniõpetuse kohta järgmist:

„Üldiselt, iseloomu järgi oleme ju õppeplaani religiooniõpetuse jaoks andnud. Eks
ole,  seda,  mida te  mulle  olete kaasa  andnud,  selles  pole  midagi  erilist  muuta.
Tegemist on ülaklassidega. Haripunkt peks olema see, et 12.klassis peaks olema
võimalik läbi võtta maailma religioonid, aga mitte nii, et sellest ülevaatest tekiks
tunne,  nagu  nad  oleksid  kõik  ebaehtsad,  vaid  nii,  et  just  näidatakse  nende
relatiivset  ehtsust  läbi  erinevate  vormide.  See  oleks  9.aste.  8.astmel  tuli  välja
töötada kristlus, nii et üheksandas paistab  see religioonide sünteesina. Kristlus
tuleks iseenesest välja töötada 8.astmes. ).astmes ülevaade maailmareligioonidest,
et  nad  taas  jälle  saaks  haripunkti  kristluses.  /.astmes  peaks  andma  üht  laadi
evangeeliumiharmoonia.  Kristlus  enda  jaoks  esitatuna  tema  olemuses,  oma
esinemisvormides.  Kuni  sinnamaani  nad  ju  tunnevad  evangeeliume.  Niisiis
7.astmel evangeeliumiharmoonia, 8.astmel kristlus, 9.astmel maailmareligioonid.”
30.4.24

Tookord oli vaba religiooniõpetus jaotatud nii: 1.aste = 1. ja 2. klass; 2.aste = 3. ja 4.
klass; 3.aste = 5.klass; 4.aste = 6.klass; 5.aste = 7.klass; 6.aste = 8.klass; 7.aste =

9.klass; 8.aste = 10.klass; 9.aste = 11. ja 12.klass. – Palutud ülaastme õppeplaanist
enam ei räägitud.

Ühe küsimuse peale piiblilugude kohta 3.klassis soovitab Rudolf Steiner Schusteri piiblit
ja ütleb selle kohta:

„Parem on, kui seda ei  käsitleda tekstipäraselt,  vaid kantakse ette vabal  viisil.
Asjad peaks lastele ainult vabal viisil ette kandma. Raamat on ainult mäluabi.”
2.6.24

Ühe küsimuse peale piibliloo erinevuse kohta religioonitunnis ja põhitunnis:
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„Te õpite metoodiliselt  väga palju,  kui  te  mõtlete,  missugune printsiip  on siin
aluseks sellele, et me käsitleme kahes erinevas kohas piiblilugu. Eks ole, kui me
käsitleme piiblilugu üldises õppeplaanis, siis käsitleme me teda kui midagi täiesti
üldinimlikku.  Me  tutvustame  lapsi  lihtsalt  piiblisisuga,  ei  anna  talle  erilist
religioosset  värvingut,  käsitleme  teda  ilmaliku  õpetusena,  võtame   piibli  sisu
ainult klassikalise kirjandusena, nagu iga teist klassikalist kirjandust. 
Kui  me  käsitleme  piiblit  vabas  religioonitunnis,  siis  asume  religioossele
seisukohale, paneme ta meie jaoks vaba religioosse elemendi teenistusse. Kui me
seda  õpetust  taktiga  teeme,  kui  me  põhitunnis  ei  tegele  pealiskaudsete
selgitustega,  siis  võime  me just  selle  peene  erinevuse  väljatöötamisel  tohutult
palju meie pedagoogika jaoks õppida. Erinevus on selles - „kuidas”, aga selles
„kuidas” on väga oluline erinevus. – See, mida on enne jutustatud, loetakse hiljem
kinnistamiseks. Ma ei tahaks uskuda, et see Schusteri piibel halb lugemismaterjal
on.” 2.6.24

19.juunil  1924  rääkis  Rudolf  Steiner ühe  küsimuse  peale  põhjalikult  vaba
religiooniõpetuse suhtest Kristlaste Osadusega.

Augustis 1924 pidas Rudolf Steiner Torquays oma viimase pedagoogilise loengukursuse.
Selle lõpus andis ta vastuseid kuulajate küsimustele ja ütles vaba religiooniõpetuse kohta
järgmist:

„Meil on meetodikool. Me ei sega end sellesse, kuidas sotsiaalne elu kaasajal on,
vaid me leiame antroposoofia kaudu parima meetodi õpetamiseks, niisiis on meil
meetodikool.

Seega olen ma asja nii seadnud, et religiooniõpetus pole mitte algusest peale meie
õppeplaani võetud, vaid et katoliiklik õpetus anti katoliikliku preestri, evangeelne
õpetus evangeelse preestri hooleks. 
Esimestel aastatel tulid enamus lapsi ühest vabrikust, Molti vabrikust kõigepealt;
sealt  tuli  palju  mittereligioossete  vanemate  lapsi.  Meie  pedagoogiline
südametunnistus nõudis aga, et  ka neile anda teatud religiooniõpetust.  Nendele
lastele me seadsime sisse vaba religiooniõpetuse, nii et meil on kõigepealt meetod
selle vaba religiooniõpetuse jaoks. 

Selles vabas religiooniõpetuses õpetame me kõigepealt tänutunnet looduse kõikide
asjade vaatlusel. Kui muidu jutustatakse lihtsalt legendides, müütides, mida asjad

teevad, kivid, taimed jne., on siin tegemist sellega, et juhtida kõikjal lapse pilku
jumaliku tundmiseni kõikides asjades. Niisiis me alustame teatud viisil ühtlaadi

religioosse naturalismiga lapselikus vormis. Enne ajapunkti üheksanda ja kümnenda
eluaasta vahel ei mõista laps evangeeliumitest midagi. Alles siis võib minna üle

evangeeliumide juurde, hiljem Vana Testamendi juurde. Niisiis võib tegemist olla
ainult sellega, et lastele õpetada kõigepealt üldiselt üht laadi loodusreligiooni. Selle

jaoks on meil siis oma meetod. Ettekirjutatud religioonile peaks loomulikult
sarnaselt lähenema. Ta peaks kasutama seda, mida sellel ettekirjutatud religioonil

on positiivset, et üldisel viisil, toetumata veel piibliloole, kõigepealt õpetada.
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Siis, 9. ja 10. eluaasta vahel peaks alles üle minema evangeeliumidele ja alles palju
hiljem Vana Testamendi juurde, alates alles 12., 13. eluaastast.

Nii peaks vaba religiooniõpetust ette kujutama. Katoliikliku ja evangeelse õpetuse
eest me ei hoolitse. 

Vaba religiooniõpetuse jaoks on meil ka iga pühapäev ühtlaadi kultus. Eks eriline
kultus on meil kõikide jaoks, eriline  kultus kõikide nende jaoks, kes siis koolist 14-

aastaselt lahkuvad. See, mida seal kultusena tehakse, on tõesti praktiliseks osutunud
aastate jooksul; see aitab eriti hästi kaasa religioosse tunde süvendamiseks, lapsed

tunnevad seda eriliselt pühalikuna. 

Me laseme sellest kultusest ka lapsevanematel osa võtta, ja on ilmnenud, et see aitab väga

soodsalt kaasa kristluse taaselavdamisele, see vaba religiooniõpetus. Ja see on hea kristlus

Waldorfkoolis, kuna selle naturalistliku religiooni läbi esimestel aastatel tõstetakse laps

aegamisi kristlus-saladuse mõistmisele vanemates klassides. “ 20.8.1924 Torquay,  vastus

küsimusele

Rudolf  Steineri  antud juhised on jäänud kahjuks  lünklikuks.  Igale astmele põhjalikku
õppeteemade liigendatust pole antud. Edasi lükatud põhjalikku ülaastme õppeplaani enam
välja ei töötatud. Ülesehitus on siiski nähtav. Püsima jääb üks raskus: Stuttgartis tehtud
ütlused  panevad  Vana  Testamendi  käsitlemise  ühemõtteliselt  nooremasse  astmesse,
vastavalt seal ikka jälle esitatud nõudmisele, selles nooremas astmes lasta lastele rääkida
Jumal-Isal, looduses valitseval jumalusel. Välismaal peetud kursused on enamasti sellega
kooskõlas, kui ka  Ilkley kursus paneb ülemineku kristoloogiale natuke varasemale ajale,
9. ja 10. eluaasta vahele, kui Stuttgarti kursus, 12.eluaasta, 7.klass. See   Ilkley kursuse
kohta öeldu kehtib  ka  Torquay kursuse  kohta.  See aga tahab Vana Testamenti  lasta
käsitleda alles 12., 13. eluaastast, samas kui kõik teised sellest kõnelevad kohad panevad
selle nooremale astmele. 
 
                                                                      

Õppeplaan vanuseastmete järgi Rudolf Steineri sõnadega
nende astmete kohta.

Laps peale hammastevahetust   

,,Kuni  suguküpsuseni peab noor inimene mälu abil omandama varandusi, mille üle on
mõelnud inimkond;  pärast  on aeg läbistada see mõistetega, mis ta enne on hästi mällu
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jätnud. Inimene ei pea niisiis lihtsalt märkama, millest ta n aru saanud, vaid ta peab asju
mõistma, mida ta teab, s.t. mida ta on mälulaadselt nii omandanud nagu laps keele. See
kehtib suures ulatuses.” Lapsekasvatus

,,Kui me hoiame kinni kolmest põhilausest:

Mõisted koormavad mälu;

Kujundlikult kunstiline kujundab mälu; 

Tahtepingutus, tahtetegevus tugevdab mälu,

siis on meil kolm kuldset reeglit mälu arendamise jaoks.”
Rudolf Steiner Ilkleys 1923, 12.loeng

,,Ka  see,  mida  laps  on  kõigepealt  uneledes  vastu  võtnud  meelelisest  ümbruse
tegevusest,  muutub  omapärasel  viisil  sellel  teisel  vanuseastmel
hammastevahetusest suguküpsuseni piltideks. Laps hakkab nii-öelda und nägema
sellest,  mis tema ümbrus teeb, kusjuures ta esimesel eluepohhil on seda täiesti
kainelt haaranud, omamoodi kainelt, sellega, et ta seda seesmiselt järele aimab.
Nüüd  hakkab  ta  und  nägema  sellest,  mida  ta  ümbrus  teeb.”  Dornach  1923,
3.loeng

,,Kui me jälgime, kuidas laps on põhiliselt matkiv olevus, kuidas laps on teatud
määral hingeline meelteorgan, mis andunud oma ümbrusele kehalis-religioossel
viisil, siis peame me selles vanuses , niisiis kuni hammastevahetuseni põhiliselt
seda silmas pidama, et kõik lapse ümbruses tõesti nii mõjub, et laps saab seda
mõttakalt vastu võtta ja läbi töötada. Eelkõige tuleb ka seda silmas pidada, et laps
koos sellega, mida ta mõttekalt oma ümbrusest omandab, omandab ka hingelis-
vaimselt alati moraalset;  nii et me oleme lapsel enne hammastevahetust õieti ette
valmistanud elu tähtsamaiteks impulssideks.

Niisiis  kui laps umbes hammastevahetuse ajal  kooli  tuleb, pole meie ees mitte
tühi, vaid täiskirjutatud leht. Me peame selle pedagoogilise vaatlusega, mille me
nüüd  ette  võtame,  seda  tähele  panema,  kuidas  me  ei  saa  lapsele
hammastevahetuse ja suguküpsuse vahel midagi algset sisse tuua, vaid kuidas me
peame tunnetama kõikjal impulsse, mis on lapsesse esimesel seitsmel eluaastal
toodud,  ja kuidas neile tuleb anda see suund,  millist  hilisem elu siis  inimeselt
nõuab.  Seepärast  on väga oluline see,  et  just  õpetaja  ja  kasvataja  vaatab väga
peenetundeliselt laste kõigi eluavalduste peale. Sest kui lapsed talle kooli tulevad,
peitub juba neis eluavaldustes väga palju. Ja ta peab neid eluavaldusi juhtima; ta
ei pea lhtsalt ees ütlema: see on õige, see on vale, sa pead tegema seda, sa pead
tegema toda;  vaid  ta  on  määratud  lapsi  tunnetama  ja  nende  eluavaldusi  edasi
juhtima.”Dornach 1923, 4.loeng

,,Selles  vanuses  pole  kõige  tähtsam  see,  et  õpetatakse  lapsele  neid  või  teisi
teadmisi, vaid on oluline, et lastakse otsustavatel elupunktidel tõesti läbi elada – et
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lastakse ületada nii-öelda inimelu mäed, mis asuvad just lapseeas. See mõjub järgi
kogu hilisemale elule.”    Dornach 1923, 4.loeng 

,,See, mis peale peasüsteemi lapsel hammastevahetusest kuni suguküpsuseni eriti
areneb, see on rütmiline süsteem, põhiliselt  hingamissüsteem, vereringesüsteem
koos  kõigega,  mis  kuulub  toitumise  reeglipärase  rütmi  juurde.  Ja  sel  ajal,  kui
plastilis-kujundlik  on  lapses  hingeline,  on  rütmiline  süsteem  vahetult  veel
orgaanilis-kehaliselt meie ees. See tähendab, et selles, mis lapsega ette võetakse,
mida lapsel teha tuleb, peab valitsema piltlik. Ja kõiges, mis toimub õpetaja ja
lapse  vahel, peab  valitsema  muusikaline,  rütm,  takt,  koguni  meloodia  peab
saama pedagoogiliseks printsiibiks.

See nõuab, et õpetajas endas on ühtlaadi musikaalsus, et tal on kogu oma elus
musikaalsus.Niisiis on see rütmiline süsteem, mis on lapses koolikohustuslikus eas
orgaaniliselt olemas, orgaaniliselt domineerib, ja oluline on see, et kogu õpetus
orienteeruks rutmilisel viisil, et õpetaja ise endas … on musikaalse omadusega inimene,
nii et koolitoa tõesti rütm ja takt valitseb” Ilkley 1923, 7.loeng
 

Esimene klass

Emakeel – kõnelemine, kirjutamine, lugemine -:

Ettejutustamise ja  järelejutustamise kaudu  lasta  murdekeelest  üle  minna  haritud
kõnekeelele,  õige kõnelemisega panna alus  õigele  kirjutamisele.  Samaaegselt  alustada
kujundliku  vormikeele  õpetust,  lasta  joonistada vorme  vormide  tahte  järgi,  lasta
lihtsamalt  maalida värvide  tahte  järgi,  joonistamisest  üle  minna  kirjutamise  ja
lugemise  juurde.  Luule,  lühikeste  luuletuste  abil  rütmi,  riimi,  takti  tunda  lasta.
Jutustamisaine: muinasjutud

Prantsuse ja inglise keel:
2. juuni 1924 õppeplaani järgi tegeleda keeleõpetusega kuni kolmanda klassini nii, et la
ps õpib rääkides rääkima. Mitte võõrkeelset sõna emakeelseks taandada, vaid jääda asja ja
võõra keeles; see tuleb läbi viia vähemalt kolmanda klassi lõpuni. Sel ajal pole vaja lasta
märgata, et on olemas grammatika. Suuremate tükkide käsitlemisel mitte pahandada, et
laps omandab salmi vms. ainult kõladena, ja et ta õpib sellest aru saama alles mälust. 

Arvutamine – matemaatika:
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Peale kirjutamise-lugemise õpetuse algust alustada veidi hiljem arvutamisega; neli tehet –
liitmine  lähtuvalt  summast,  lahutamine  lähtuvalt  jäägist,  korrutamine  lähtuvalt
korrutisest, jagamine lähtuvalt jagatisest – võimalikult mitte liiga kaua üksteise järel võtta
ja siis harjutada, nii et harjutamisega omandatakse need neli tehet peaaegu üheaegselt. -
Ja  vaevalt  on  õpitud  korrutamise  mõistet,  antagu  talle  ka  juba  kohustus,  õppida
korrutustabelit  mälulaadselt.  Selle  juurde  loendamine.  Joonistamine  panaa  täiesti
kirjutamis-õppimise teenistusse.              

Asjaõpetus:
Lapse äratamine ümbruse suhtes. Hingelise ülesäratamine, nii et ta õpib iseennast tõeliselt
ümbrusega siduma.

Muusika:
,,Muusikalist nii ette valmistada, et on võimalik inimest üles kutsuda õigeks hääle, heli
õigeks kujundamiseks ja õigeks kuulamiseks.”

Eurütmia:
Eurütmiaga tegeleda seoses geomeetria ja muusikaga.

Võimlemine:
Ülejäänud  õppetööst  tulenev  tung  kehalise  liikumise  järgi  tuleb  vastu  võtta
võimlemises. Eriti nooremate laste puhul on tähtis, et õpetaja mõistab luua tõeliselt
vaba mängu.

Käsitöö:
Kudumaõppimine  kahe  vardaga.  Topelttund  väiksemate  kunstiliste  kõrvaltöödega
lõpetada.

Teine klass:

Emakeel – kõnelemine, kirjutamine, lugemine -:

Ettejutustamine ja järelejutustamine üle viia jutustatu üleskirjutamiseks, õpitu lasta
väikeste kirjeldustena taasesitada. Nimisõna, omadussõna, ajasõna esimesed mõisted;
rääkida lihtsate lausete ehitusest; käsitleda luuletusi esimesest kooliaastast.
Jutustamisaine: Lood loomamaailmast seoses valmiga.

Võõrkeeled nagu esimeses klassis.

Arvutamine – matemaatika:
Tehetega  edasi  tegeleda  suuremas  arvuruumis.  Lihtsaid  ülesandeid  teha  ka  õpilastega
peast. Nimetamata arvud arendada kõigepealt asjade abil. Samuti ei tohi silmist kaotada
arvutamist  seoses  nimetatud  arvudega.  –  Geomeetriline:  Lasta  harjutada lihtsamaid ja
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keerulisemaid  vorme  nende  endi  tahte  pärast  ja  toetumata  esemlisele  ruumiteadvuse
arendamiseks kujundamisena. 

Asjaõpetus:
Mõtleva ümbruse kirjeldamisega tuleb jätkata nagu esimeses klassis alustatud.

Muusika:nagu esimeses klassis.

Võimlemine: nagu esimeses klassis.

Käsitöö:
Lõpetada esimeses klassis tehtud tööd, õppida heegeldama; kunstilised kõrvaltööd
enese visandite järgi.

Kolmas klass:

Emakeel:
Senist  jätkata  ja  avardada.  Kutsuda  esile  teadlik  tunne  lühikeste,  pikkade,
ülipikkade  häälikute  jne.  jaoks.  Luua  ettekujutus  sõna-  ja  lauseliikidest,  lause
ehitusest,  kirjavahemärkide  asetusest.  Luuletustes  lasta  tunda  seesmist
kujundust,seesmist ilu. 
Jutustamisaine: piiblilood üldise ajaloo osana.

Võõrkeeled: nagu esimeses ja teises klassis. 

Arvutamine ja matemaatika: 
Tegeleda nelja tehtega keerulisemate arvude jaoks ja juba kasutades praktilise elu asju
nagu teises klassis. Geomeetriline nagu teises klassis.

Asjaõpetus:
Vabas  asjaõpetuses  kasutada  seda,  mis  on  lähemast  ümbrusest  tuttav,  näiteks  kuidas
valmistatakse segu, ja kuidas seda maja ehituses kasutatakse, kuidas väetatakse, kuidas
küntakse, kuidas näeb välja rukis, kuidas nisu.

Loodusõpetus:
Alustada loomade käsitlemisega teatud valikus ja tuua seosesse inimesega.

Muusika: nagu esimeses ja teises klassis.

Eurütmia: Jälle seostada muusika, geomeetria ja joonistuslikuga.

Võimlemine: nagu esimeses ja teises klassis.
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Käsitöö:
Suuremate tarbeesemete heegeldamine. Kõrvaltööd nagu seni.

,,Alles  alates  9.-st  eluaastast,  teisest  astmest,  kuni  umbes  kaheteistkümnenda
eluaastani,  hakkame me iseteadvust  enam välja  kujundama.  Ja  seda  teeme me
grammatikas. Siis on inimesel juba võimalik, muutuste läbi, mida ta on läbi teinud
ja mida ma olen kirjeldanud, seda oma iseteadvusesse vastu võtta, mis võib talle
grammatikst tekkida. Nimelt me käsitleme siis sõnaõpetust. Siis aga alustame me
loomariigi looduslooga, nii nagu ma olen teile kaheksajala, hiire ja inimese puhul
näidanud. Ja me laseme alles siis hiljem järgneda taimeriigil, nagu te seda täna
pealelõunal mulle soovite näidata.” Met.-did., 10.loeng

Viimane  on  seoses  pedagoogilise  seminariga,  mille 10.kõneluses   taheti  käsitleda
taimeõpetuse metoodikat. 

,,Nüüd võime me inimese selles vanuses üle minna ka geomeetria juurde, nii, et
me  kõigepealt  selle,  mis  saab  geomeetriaks,  jätame  täiesti  joonistuslikku:
joonistusliku  abil  võime  me  luua  kolmnurga,  nelinurga,  ringi,  joone.  Niisiis
tegelikud vormid loome me joonistusliku abil, nii, et me kõigepealt joonistame ja
siis ütleme: see on kolmnurk, see on nelinurk. Aga mis tuleb juurde geomeetriana,
kus me otsime seoseid vormide vahel, seda me alustame alles 9.-a eluaasta ringis.
Seejuures loomulikult  jätkatakse võõrkeeltega ja ka grammatikalise käsitlusega.
Lõpuks selgitame lastele ka füüsikalisi mõisteid.” Met.-did., 10.loeng

,,Kui laps on jõudnud 9.-a ja 10.-a eluaasta vahele, siis ei saa ta esialgu ennast
ümbrusest  eraldada.  Erinevus subjekti  ja objekti  vahel (subjekt  = ise,  objekt  =
teine)  astub  alles  sellel  ajal  tõeliselt  esile,  ja  me  võime  siis  hakata  rääkima
välisasjadest,  kusjuures me neid välisasju peame nii  käsitlema, nagu nad oleks
lapse kahaga üks.” Torquai 1924, 3.loeng

,,Just selles vanuses 9. ja 12. eluaasta vahel on laps vastuvõtlik kõige selle jaoks,
mis talle väljastpoolt pildina  antakse. Kuni umbes 9.-a eluaastani tahab ta pildiga
kaasa teha;seal  ta ei  lase piltidel  endale ligi tulla.  Seal peab alati  lapse kõrval
elavalt töötama, et kõik see, mida õpetaja teeb ja mida laps tema kõrval teeb, on
koos juba pilt. Töötamine ise peab juba pilt olema. Pole oluline, kas tegeletakse
piltidega  või  midagi  muud,  töö  ise,  õpetus  peab  olema  pilt.  Umbes  9.  ja  10.
eluaasta vahel kerkib esile siis see, et lapsel on oma eriline meel välise piltlikkuse
jaoks. Ja see annab nimelt võimaluse tuua lapsele õigel viisil lähedale taime- ja
lomariik, kuivõrd seal seal sees elab piltlikkus. Piltlikku peb lähedale tooma just
taime- ja loomariigis.  Ja mida enam ollakse võimelised piltlikult  esitama seda,
mis  meie  õpikutes  esitatakse  piltlikkuseta  kuubis,  seda  parem  õpetaja  ollakse
lastele  9. ja 12. eluaasta vahel. Kõik tuua pilti, see on ju ka see, mis võib anda
lõputu seesmise rahulduse. Sest kui tuuakse taimemaailm oma vormidega pilti, sis
peab olema kaaslooja.” Dornach 1923, 5.loeng
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Neljas klass

Emakeel:
Jätkata  ettejutustamist  ja  järeljutustamist.  Käsitleda  luuletusi  nagu  kolmandas
klassis.  Kirjalik  järelejutustamine,  kirjalik  kirjeldamine  üle  kanda  kõiklaadi
kirjade koostamiseks. Kutsuda esile selge ettekujutus aegadest, kõigest, mis ilmneb
tegusõna  muundumisvormide  läbi.  Tundelaadselt,  instinktiivselt  tuua  lähedale
näiteks eessõnade seos sellega, mille ees nad on. Keele plastiline liigendamine. 
Jutustamisaine: Stseenid vanaajast.

Võõrkeeled: 
Alustada  grammatilisega  juba  õpitud  varamu  –  poeetiliste  tekstide   vaatluse  abil.
Alustada väga induktiivselt grammatiliste reeglite moodustamisega ja nõuda , et laps need
ka  omandab.  –  Üle  minna  proosa  juurde,  mida  läbi  võetakse,  et  selle  abil  kohe
grammatikaga tegeleda. Aegamisi üle minna üht laadi tõlkimisele.

Arvutamine ja matemaatika:
Jätkata seda, millega tegeldi eelnevad aastad. Üle minna murdarvutamisele, tegeleda eriti
küknandmurdudega.  Geomeetrilisi  figuure  õppida  tundma  joonistamisel,  õpetada
haarama vaatlemisel nende vastastikusi seoseid. Pythagorase teoreem.

Ajalugu:
Esimeste  aastate  asjaõpetusest  leida  üleminek  ümbruskonna  ajaloole,  näiteks  kuidas
viinamarjakasvatus või puuviljakasvatus kodukandis tekkis, kuidas see või teine tööstus
on rajatud.

Maateadus:
Alustada lähima ümbruse geograafiaga. 

Loodusõpetus:
Jätkata loodusteaduslikult loomamaailma vaatlusega seoses inimesega.

Muusika:
Siin toimub juba märkide seletamine, nootide seletamine. Teha kõike haaravaid harjutusi
helireas. Sobitada laps muusikalise nõudmistesse, niisiis õpetus viia rohkem esteetilise
külje poole.

Eurütmia:
,,Vormid”, niisiis konkreetsus, abstraktsus jne.

Võimlemine:
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Umbes neljandast klassist alates ergutada lapsi sellisele tegevusele, mis nõuavad julgust,
otsustusjõudu  ja  püsivust.  Jooksmine,  hüppamine,  ronimine,  rippumine,  algeline
maadlemine, viskamine jne. ja vastavad mängud.

Käsitöö:
Õppida täpselt õmblema, näiteks väikseid kotte, mida kaunistatakse oma visandite järgi.

Viies  klass

Emakeel:
Kõike neljandas klassis tehtut jätkata. nüüdsest alates pidada silmas tegeva ja passiivse
verbivormi erinevust: Anda lapsele põhjust mitte ainult nähtut ja loetut vabalt taasesitada,
vaid  ka  kuuldut  ja  loetut  esitada  vahetus  kõnes;  samuti  harjutada  sellega  seda,  et  ta
arvestab kõnelemise laadis, kui on tegemist tema enda arvamusega ja kui ta annab edasi
teise  arvamust,  ja  selles,  mida lastakse  kirjutada,  kutsuda esile  tugev  erinevus  nende
vahel, mida laps ise mõtleb ja näinud on jne. ja mida ta annab edasi teiste suust kuulduna,
ja seoses sellega täiustada kirjavahemärkide täiustamist. Kirjakirjutamist edasi arendada.
Jutustamisaine: stseenid keskajast.

Võõrkeeled 2.juuni 1924 õppeplaani järgi:
Viiendas  klassis  üle  minna  süntaksilise  juurde,  kuuendas  sellega  jätkata,  keerulisem
süntaks. Samal ajal tegeleda lektüüriga. Mitte tegeleda tõlkimisega saksa keelest võõrasse
keelde.  Lühikesed,  mitte  pikad  kirjandid  jms.  –  Lektüür  läbi  rääkida,  lektüür  palju
huumoriga;  kaasata  võõra  rahva  kombed,  eluharjumused  ja  hingeomadused,  niisiis
maateadus.  Pidada  silmas  väljendusviisi  eripärasusi,  käsitleda  samuti  võõra  keele
vanasõnu ja kõnekäände emakeelsete vastete kõrvutamisega. 

Ladina ja kreeka keel:
Eesmärk  mõlemas  keeles:  praktiline  sisseelamine  võõrasse  keelde,  tutvumine
grammatiliste vormide ja omapärasustega kerge lektüüri abil.

Arvutamine – matemaatika
nagu neljandas klassis.  Murruõpetuses jõuda võimeni,  et  osatakse tervikuna, murruna,
kümnendmurdudena väljendatud arvudes vabalt arvutades liikuda. 

Ajalugu:
Alustada  tõeliselt  ajalooliste  mõistetega;  jutustuste  kaudu  luua  lastes  arusaam
hommikumaa rahvastest ja kreeklastest.
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Maateadus:
Hakatakse  lastele  õpetama  lähemalasuva  maa  konfiguratsioone  ja  mis  on  sellega
majanduslikult seotud.

Loodusõpetus:
Tuua juurde tundmatud loomavormid.  Alustada taimeõpetusega ja nimelt nii,  nagu on
räägitud seminari didaktilises osas.

Muusika nagu  neljandas  klassis.  Sinna  juurde  käsitleda  helilaade;  viia  lapsed
muusikalise elamuse nõudmiste juurde.

Eurütmia nagu neljandas klassis.

Võimlemine nagu neljandas klassis 

Käsitöö:
Nüüd hakata õppima riietuse osi tegema, kõigepealt kududa sukad ja kindad. Peale
selle mänguasjad omaenese visandite järgi.

Kuues  klass

Emakeel:
Jätkata kõike, millega tegeleti viiendas klassis. Õpetada tugev tunne stiililiselt sellest, mis
on  konjunktiivne,  et  läheks  tugev  tunne  sellest  keele  seesmisest  plastikast  üle  keele
tunnetamiseks (erfühlen). Kirjadel lasta üle minna kergeteks kujundlikeks ärikirjadeks.
Jutustamisaine: stseenid uusajast.

Võõrkeeled: Nagu viiendas klassis.

Ladina ja kreeka keel: Nagu viiendas klassis.

Arvutamine – matemaatika:
Üle  minna  intressi,  protsendi,  diskonto  ja  veksli  arvutamisele  ja  seega  panna  alus
tähtedega arvutamisele. Seni joonistuslikult ja kirjeldavalt käsitletut peaks nüüd mõistma
geomeetriliselt tõestatult, umbes kuni kolmnurkade kongruentsuse ja nende kasutamiste
ja geomeetrilise koha mõistmiseni.

Ajalugu:
Ajaloolised  vaatlused  krreklastest  ja  roomlastest  ja  kreeka  ja  rooma  ajaloo
järelmõjudest kuni 15. sajandi alguseni.
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Maateadus:
Jätkata sellega, millega tegeleti viiendas klassis, nii, et peetakse silmas Maa teisi osi,
ja püüda leida üleminek klimaatilistest oludest taevaoludeni. Seoses maateadusega
käsitleda mineraale.

Loodusõpetus:
Jätkata  taimeõpetust  ja  üle  minna  mineraalide  käsitlemisele,  seda  aga  kindlasti
seoses geograafiaga (vt. ülal) pidevalt seostades füüsikalisega, mida me ka inimestele
rakendame.

Füüsika:
Alustada  akustikaga  seoses  muusikalise  heliõpetusega,  siis  üle  minna  inimese
kõrisõlme  füüsikalis-füsioloogilise  ehituse  selgitamisele.  siis  tähtsamad  asjad
optikast  ja  soojusõpetusest,  kuuendasse  klassi  tuua  ka  elektri  ja  magneti
põhimõisted.

Aiandus:
Sissejuhatus  praktilisse  aiandusse  tööde  kaudu  maa  töötlemisel,  harimisel,
hoolitsemisel ja saagi koristamisel. Talvel hooldustööd katuse all.

Muusika: Nagu neljandas ja viiendas klassis.

Võimlemine: Nagu neljandas ja viiendas klassis.  

Käsitöö:
Lasta õmmelda ja mõttekalt kaunistada võimlemisjalanõud ja kodusussid. Jätkata
mänguasjade valmistamist.

Tööõpetus:
Lihtsate  praktiliste  esemete  valmistamisega  anda  käsitöölaadse  puutöötlemise
algõpetus.

,,Kausaalsuse mõiste puudub lapsel kuni 12. eluaastani üldse. Ta näeb seda,
mis on liikuv, mis on liikuvad ettekujutused. Ta näeb piltlikku, muusikalist,
seda ta tajub, aga kausaalsuse mõistel pole kuni 12.-a eluaastani mõtet. Seega
peame me seda, mida me õpetame kuni 12-a eluaastani, hoidma kausaalsuse
mõistest puhas. Alles siis võime me arvestada sellega arvestada, et laps võib
haarata üldisi seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Laps hakkab alles siis
mõtteid looma, enne olid tal  piltkujutlused. Siin kumab juba ees see, mis siis
suguküpsusega  täielikult  esile  tuleb:  mõtteline,  arutlev  elu,  mis  on  seotud
mõtlemisega kitsamas mõttes, - samamoodi nagu elu hammastevahetuse ja
suguküpsuse  vahel  on  seotud  tundega,  ja  elu  enne  hammastevahetust
areneva tahtega, mis ei allu selles vanuses mõtlemisele, vaid last ümbritseva
matkimisele.  Aga koos  last  kehaliselt  ümbritsevaga juurdub ka moraalne,
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vaimne  lapse  kehalisuses.  Seega  on  ka  võimatu  10.,  11.  eluaasta  vahel,
enamasti  koguni  11.,  12.  eluaasta  vahel  lapsele  midagi  õpetada,  kus  peab
silmas pidama kausaalsust.” Dornach 1923, 5.loeng

Seitsmes  klass

Emakeel:
Jätkata seda,  mida tehti  kuuendas  klassis.  Proovida keelevormide abil  arendada
õiget  plastilist  väljendusvormide  haaramist  soovi,  imestuse,  imetluse  jne.  jaoks,
proovida,  et  laps  õpiks  nende  tunnete  seesmistele  konfiguratsioonidele  vastavalt
lauseid  moodustama,  et  sel  viisil  edasi  arendada  arusaama  keele  seesmisest
plastikast.  Anda teha kirjandina  loomade kergemaid iseloomustusi  jne.  Tegeleda
ärilis-praktiliste asjade kirjalik sõnastamisega.
Jutustamisaine: Jutustused rahvahõimudest.

Võõrkeeled 2.juuni 1924 õppeplaani järgi:
Seitsmendas  ja kaheksandas  klassis  peaks  põhirõhu  lektüürile  ja  keele  iseloomu
käsitlemisele lausete abil,  selliste asjade abil,  mis nende inimeste elus ja tegevuses
ette tuleb,  kes seda keelt  räägivad.  Tekstide abil  peaks seda harjutama ja peaks
jälgima  seda,  et  harjutataks  järeljutustamist  võõrkeeles.  Tõlkima  peaks  ainult
vahetevahel.  Seevastu  peaks  laskma  järelejutustada,  mida  loetakse,  isegi
dramaatilist.  Kaheksandas  klassis  käsitleda  võõrkeeles  poeetika  ja  meetrika
rudimente,  ja  seitsmendas  ja  kaheksandas  klassis  anda  lühike  läbilõige  vastava
keele kirjandusloost. 

Ladina ja kreeka keel: Nagu viiendas ja kuuendas klassis.

Arvutamine – matemaatika:
Astendamise ja juurimise algõpetus, samuti arvutamine positiivsete ja negatiivsete
arvudega. Võrrandite algõpetus seoses kasutamisega praktilises elus. Geomeetrilises
edasi minna.

Ajalugu:
Teha lapsele arusaadavaks, milline elu kerkib esile 15.-l sajandil ja siis kirjeldada
Euroopa jt. suhteid kuni 17. sajandi alguseni.

Maateadus:
Jätkata taevaolude käsitlemisega ja alustada maaelanike vaimsete kultuurioludega,
alati  seoses  esimesel  kolmel  maateaduseaastal  käsitletud  materiaalsega,  nimelt

284



majanduslike suhetega. – Juba omandatud füüsikaliste ja keemiliste põhimõistetega
luua üldhaarav ettekujutus tööoludest ja liiklusoludest lähtudes loodusloost. 

Loodusõpetus:
Tagasi  pöörduda  inimese  juurde  ja  õpetada  lapsele  vajalikku  toitumis-  ja
terviseoludest. Juba omandatud füüsikaliste ja keemiliste ja geograafiliste mõistete
abil luua kokkuvõtlik arusaam töö- ja liiklusoludest.

Füüsika:
Üle minna akustilise, termilise, optilise, elektri- ja magnetiõpetuse laiendamisele ja
alles sellega seostada esimesed tähtsamad mehhaanilised põhimõisted.

Keemia:
Sellisest protsessist nagu põlemine luua üleminek lihtsate keemiliste kujutlusteni.

Aiandus: Nagu kuuendas klassis.

Muusika:
Muusikaga nii tegeleda, et lapsed saavad mulje, et nad tegelevad muusikaga ainult
seepärast, et see neile rõõmu teeb. Sellest nüüd järgnevate aastate jaoks arendada
välja muusikaline mõtlemine.

Eurütmia:
Keerulisemad ,,vormid”, nagu kuuendas klassis.

Võimlemine: Nagu neljandas, viiendas ja kuuendas klassis.

Käsitöö:
Lasta õmmelda ja kaunistada mõni riietusese näiteks pluus või võimlemispüksid.

Tööõpetus:
Õpitut kasutada liikuva mänguasja valmistamiseks; siis tarbekunstilistel  esemetel
reeglipäraste vormidega. 

Kaheksas  klass

Emakeel:
Pikemate  proosaliste  ja  poeetiliste  esitluste  seostatud  mõistmine.  Lugeda  natuke
dramaatilist,  natuke  eepilist,  ärilis-praktilist  just  keeleõpetuse  alal  mitte
tähelepanuta jätta.
Jutustamisaine: rahvaste tundmine.

Võõrkeeled: Nagu seitsmenda klassi juures antud.
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Ladina ja kreeka keel:
Keeleomapärade tõstmine teadvusesse, grammatika läbiarutamine.

Arvutamine – matemaatika:
Astendamist  ja  juurimist  edasi  harjutada.  Jätkata  võrrandiõpetust,  ka  enamate
tundmatutega,  ja  kujundite  –  ja  pinnaarvutuste  algõpetus.  Kasutada  õpetust
geomeetrilistest kohtadest koonuselõigetel ja sarnaseid kaari.

Ajalugu:
Ajalugu jätkata jutustades kuni kaasajani,  seejuures läbinisti  pidada väga silmas
kultuuriloolist.  Lugeda  õpilastega  Schilleri  kolmekümneaastase  sõja  esimest
peatükki.

Maateadus:
Tööstus- ja liiklusolude kokkuvõttev esitlus seoses füüsika ja keemiaga.

Loodusõpetus:
Inimeses seda esitada, mis on väljastpoolt temasse sisse ehitatud, luumehhaanika,
musklimehhaanika, silma seesmine ehitus jne. Seejuures tööstusolude ja liiklusolude
kokkuvõttev esitlus.

Füüsika:
Korrates laiendada seda, millega kuuendas klassis tegeleti ja üle minna hüdraulika
juurde.  Siis  lõpetada  füüsikaline  õpetus  aeromehhaanikaga,  kusjuures  tuleb
rääkida klimatoloogiast ja meteoroloogiast.  

Keemia:
Lihtsaid  keemilisi  mõisteid  edasi  arendada  ja  näidata,  kuidas  industriaalsed
protsessid on seoses keemiaga. Seoses sellega käsitleda orgaanilise keha põhiaineid.

Aiandus: Nagu kuuendas ja seitsmendas klassis.

Muusika: Nagu seitsmendas klassis.

Eurütmia: Nagu seitsmendas klassis.

Võimlemine:
Võimlemine,  ilma  ja  koos  riistadega,  muutub  kogu  keha  teadlikult  läbitehtud
hügieeniliseks läbitöötlemiseks.

Käsitöö:
Jätkata  seitsmenda  klassi  töid,  sinna  juurde  masinaga  õmblemine,  edasi
materjaliõpetus, lõpuks paikamine ja nõelumine, triikimine ja rullimine.

Tööõpetus: Nagu seitsmendas klassis.
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,,Kui  laps  on  saanud  suguküpseks,  on  jõudnud  viieteist-,  kuueteistkümne
eluaastani, siis toimub tema seesmuses see pööre, mille kaudu ta poolehoiust
autoriteedi poole jõuab vabadusetundega oma otsustusküpsuseni, omaenese
arusaamani.  Siis  tuleb  midagi,  mida  peab  kõige  intensiivsemal  moel
kasvatuses  ja  õpetuses  arvestama.  Kui  oleme  suguküpsuseni  äratanud
tunded hea ja kurja jaoks, jumaliku ja mitte-jumaliku jaoks, siis jõuab laps
peale suguküpsust  selleni,  et  need tunded tõusevad tema enda seesmusest.
Tema mõistus, tema intellekt, tema otsustusjõud pole mõjutatav, vaid ta võib
vabalt iseendast otsustada.

Kui me õpetame algusest peale last käskudega, ütleme talle: sa pead tegema
seda, seda ei tohi, siis võtab ta selle käsu kaasa hilisemasse ellu, ja ja siis on
tal  pidevalt  otsus:  seda  tohib  teha,  seda  ei  tohi  teha.  Kõik  areneb
traditsioonide  järgi.  –  Aga  inimene  ei  pea  tänapäeval  kasvatuses  enam
traditsioonides  olema,  vaid  tal  peab ka  moraalse,  religioosse  kohta  olema
omaenase otsus. See areneb loomulikul viisil, kui me seda liiga vara ei välja ei
tõmba.

Me  saadame  inimese  neljateist-,  viieteistkümne  eluaastaga  ellu.  Me
võrdsustame ta endaga. Ta vaatab tagasi meie autoriteedi peale, peab meid
heaga  meeles,  kui  me  olime  õiged  õpetajad,  kasvatajad;  aga  ta  hakkab
tegema oma otsuseid. Seda me pole vangistanud, kui me oleme ainult tundele
mõjunud.  Ja  nii  vabastame  hingelis-vaimse  neljateist-  ,  viieteistaastastel,
arvestame  seega  ka  niinimetatud  kõrgemate  klassidega,  arvestame  sealt
alates  õpilastega  nii,  et  me  apelleerime  nende  enese  arutlusjõule  ja
arusaamale. Seda vabadusse laskmist ellu, seda ei saa saavutata kunagi, kui
tahetakse moraalset ja religioosset õpetada dogmaatiliselt, käsulaadselt, vaid
kui  vastavas  vanuses  hammastevahetuse  ja  suguküpsuse  vahel  mõjutakse
ainult  tundele  ja  aistingutele.  Ainult  see  mõjub,  et  inimene  asetatakse  nii
maailma, et ta siis oma otsustusjõudu saab usaldada.

Ja siis saavutatakse see, et inimene end õpib end tõesti tundma ja aistima
tervikliku inimesena, kuna ta on niimoodi täiesti inimlikus mõttes kasvatatud
…   

Lapsed, kes on kirjeldatud viisil kasvatatud, need hakkavad end neljateist-,
viieteistaastastena tundma puudulikena,  kui  nad  pole  läbistatud  moraalse
otsusega  ja  religioosse  tundega.  Nad  tunnevad  siis,  et  neil  on  midagi
inimestena  puudu.  Ja  see  on  kõige  parem,  mida  me  religioosse-moraalse
pärandina võime inimesele kaasa anda,  kui me neid nõnda kasvatame, et
nad peavad moraalset ja religioosset nii oma inimsuse juurde kuuluvaks, et
nad  ei  tunne  end  tervikinimesena,  kui  nad  pole  moraalselt  läbistatud,
religioosselt läbisoojustatud."  Ilkley 1923, 13.loeng
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Üheksas  klass

Emakeel:
Üksikud  lõigud  Jean  Pauli  ,,Esteetika  või  ilu  eelkool"-ist,  nimelt  mis  käsitleb
huumorit;  Mõned  peatükid  Hermann  Grimmi  Goethe-loengutest  lugeda  ja  läbi
arutada. Seoses keelelisega kõneleda Grimmi häälikunihkumise seadusest erinevatel
viisidel.  Kirjandid, käsitleda ajaloolisi teemasid. Selleks lasta läbi töötada eelmise
aasta materjal.

Kunstiõpetus - Erich Schwebschi kokkuvõte -
Maalikunsti ja plastiliste kunstide arengut vanaajast kuni Rembrandtini näidatakse
lihtsamal viisil üksikute lõuna ja põhja suurte kunstnike näitel. Oluliste näidete abil
peavad õpilased mõistma konkreetses vormis ,,ilu" mõistet,  kunsti  kui  sellist,  ilu
metamorfoose,  kreeka  ilu,  renessansi  ilu  jne.  Nii  võivad  õpilased  näiteks
maalikunsti  üleminekul  Giottost  Rembrandtini  vabalt  jälgida  hingeprobleemide
objektiiv-kunstilisi  lahendusi, milliseid omaenese eluiga pidevalt hingepõhjast üles
paiskab.

Võõrkeel 2. juuni 1924 õppeplaani järgi:
Huumoriga  käsitletud  grammatika  kordamine,  pidevalt  pakkuda  humoorikaid
näiteid, näidete abil läbida kogu grammatika. Samal ajal just sellele klassile ergutav
lektüür.

Kreeka ja ladina keel. Nagu kaheksandas klassis.

Stenograafia Gabelsbergi järgi.

Matemaatika:
Veksliarvutuse  algõpetus,  ümardamine,  keskmine  väärtus  ja  geomeetrias  -  peale
pinna ja sisu arvutamisi kahaksandas klassis - π mõiste. Sinna juurde tasapinnalise
trigonomeetria esimesed mõisted ja logaritmid, lõpuks deskriptiivse alused.

Ajalugu:
16.,17.,18. sajandi ajalugu, et õpilased saavad mõista tänapäeva. Juhtivad ideed ette
tuua.

Maateadus:
Lähtudes Alpide liigendatusest arendada Maa mäestikustruktuur, et võiks tekkida
kujutlus,  et  Maa  on  seesmiselt  organiseeritud  keha.  Lisaks  käsitleda  tähtede
liikumist vaatamise suunas (Doppleri printsiip).

Loodusõpetus:  
Jätkata  inimõpetust,  et  vahendataks  õiget  antropoloogiat.  See  peaks  ringidena,
klassist klassi ülespoole tõustes, ülejäänud loodusteaduslikule järgnema. 
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Füüsika:
Akustika- ja elektriõpetus ja sinna juurde kuuluv magnetism, et lapsed mõistaksid
väga täpselt telefoni - soojusõpetust ja mehhaanikat, et nad õpilased saaksid võiksid
väga täpselt vedurist aru saada.

Keemia:
Jätkata orgaanilise keemia esimeste elementide käsitlemist.

Aiandus:
Intensiivsem köögiviljakasvatus, taimekasvatus ja kompostihooldus, lillede, põõsaste
ja puuviljade eest hoolitsemine. Talvel taim ja keskkond.

Muusika:
Duur ja moll tundesisuna. Instrumentaalmuusika. Koori- ja soololaul.

Eurütmia:
Eurütmias jätkata grammatikalisega.

Võimlemine:
Nagu kaheksandas klassis.

Käsitöö:
Kõiksugu  laadi  tarbekunsti  töid  visandada  ja  ise  valmistada,  ka  plakateid  ja
raamatukaasi maalida.

Tööõpetus:
Voolimisharjutused  vaba  tundmuse  järgi,  tarbekunstilisi  asju  vabades  vormides,
must-valgeid harjutusi.

Kümnes  klass

Saksa keel:
Anda  seostatud  esitlus  meetrikast  ja  poeetikast.  Nibelungide  laul  ja  Gudrun
võimalikult  kesksaksa  keeles.  Nibelungide laulu abil  võtta natuke keskülemsaksa
grammatikat võrreldes uusülemsaksa grammatikaga. 
                                                                                                                        
Kunstiõpetus - Erich Schwebschi kokkuvõte -:
Kunstiõpetus  käsitleb  nüüd  kunstilis-esteetilisi  tõsiasju  luuletaja  riigist.  Õpilane
peab  luulelist  keelt  kõneledes  haarama.  Selleks  tehakse  ettevalmistavalt
kõnekujunduse  praktilisi  harjutusi.  Nii  saab  tekkida  tunne  poeetika  elementide
jaoks.  Lisaks tuuakse eurütmias harjutatud rütmide läbielamise kaudu meetrika
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põhialused teadvusesse ja peetakse silmas ka figuuri- ja troobiõpetust. Selles seoses
käsitletakse eriti Goethe lüürikat ja stiili sobivate näidetega. 

Võõrkeeled kümnenda,  üheteistkümnenda  ja  kaheteistkümnenda  klassi  jaoks
2.juuni 1924 õppeplaani järgi:
Kümnendas  klassis  järgneb  keele  meetrika  eelkõige  poeetilise  lektüüriga.
Üheteistkümnendas klassis peab alustama dramaatilise lektüüriga. Samal ajal on ka
proosa-lektüür ja natuke keele esteetikat.  Nimelt dramaatilise  lektüüri  abil  peab
arendama  poeetikat,  ja  seda  jätkatakse  lüürilise  ja  eepilise  poeesia  jaoks
kaheteistkümnendas  klassis.  Ja  seal  tuleb  nimelt  lugeda  asju,  mis  on  seoses
olevikuga  ja  tema  oludega  võõrkeele  alal.  Sinna  juurde  veel  moodsa  võõrkeele
kirjanduse tundmine.

Ladina ja kreeka keel:
Sügavam tungimine keele vaimu, keeletunde väljakujundamine.

Stenograafia Gabelsbergi järgi.

Matemaatika:
Deskriptiivses võtta läbi õpetus tasanditest ja kahe tasandi lõigetest, hiljem asendi-
geomeetria esimesed elemendid, eelkõige tuua duaalsuse mõiste. 

Ajalugu:
Minna  tagasi  kuni  vanima  ajaloolise  ajani  ja  võtta  läbi  ajalugu  kuni  kreeka
vabaduse kadumiseni: vanem india aeg, pärsia aeg, egiptuse-kaldea aeg, kreeka aeg
kuni Cchaironeia lahinguni 338 e.Kr.

Maateadus:
Maa  kirjeldamine  morfoloogilise  ja  füüsikalise  tervikuna.  Mäestikustruktuur,
füüsikaline: soojusolud, magnetism, merehoovused, õhuhoovused, Maa sisemus jne.,
mis haarab Maad kui tervikut.

Maamõõtmine:
Elementaarse  mõõtmis-tomingute  algõpetus  maastikul,  harjutused
situatsiooniplaanide valmistamiseks.  

Loodusõpetus:
Eelkõige on nüüd vajalik teatud mineraalse vaatlemine. Selleks peab inimest üksik-
olevusena mõistma, et hiljem saaks üle minna etnograafia juurde. Füüsiline inimene
oma organites ja nende talitlustes seoses hingelise ja vaimsega.

Füüsika:
Alustada mehhaanikaga algusest, kõige parem peale matemaatilise käsitlemist, ja
ainult  nii  kaugele,  et  lapsed mõistavad  lihtsamaid masinaid,  ja  trigonomeetriaga
kuni viskejoone ja parabooli ühtelangemiseni.

Keemia:
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Pammendavalt korralikult  vaadelda: aluselist, happelist,  soola, rääkida aluselisest
ja happelisest reaktsioonist ja sellele lisada vastupidine mesilaste toidumahla ja vere
reaktsioon. 

Aiandus:
Jätkata üheksanda klassi töid, sinna juurde puude ja põõsaste väljaraiumine. Talvel
käsitööd  aia  jaoks,  väetamisõpetus  ja  põllumajanduse  ja  loomade  aretamise
küsimused.     

Esmaabi õnnetusjuhtumitel

Tehnoloogia:
Tehniline mehhaanika, lähtudes kruvist, ketramine ja kudumine.

Muusika:                                                                                                
Jätkata instrumentaalmuusikat. Harmoonia-õpetus viitega kontrapunktile.

Eurütmia:
Töötada mõtteka ansambli (terviku) poole, lasta teha valmis ansambli-vorme.

Võimlemine: Nagu kaheksandas ja üheksandas klassis.

Käsitöö: Nagu üheksandas klassis.

Tööõpetus: Nagu üheksandas klassis.

Üheteistkümnes  klass

Emakeel:
Nibelungide  laulust  ja  Gudrunist  luua  üleminek  kesaja  suurte  luuletajateni,
Parzifal, Vaene Heinrich.

Kunstiõpetus -Erich Schwebschi järgi -
Kunstiõpetus võtab mõlema eelnenud klassi motiivid uuel viisil taas üles. Tal tuleb
järgida  eesmärki,  kuidas  uuemas  saksa  vaimuelus  plastilis-maaliline  vool  ja
muusikalis-poeetiline vool kokku püüdlevad. Selles seoses iseloomustatakse näidete
abil muusika seesmist arengukulgu uuema vaimuelu määrava kalduvusena.

Võõrkeeled: Nagu kümnenda klassi juures antud.

Ladina ja kreeka keel: Nagu kümnendas klassis.
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Matemaatika:
Võimalikult  sügavuti  trigonomeetria  ja  analüütilise  geomeetria  käsitlemine,
deskriptiivses;  lõiked  ja  läbistamised,  varjukonstruktsioonid,  sinna  juude
diophantilised võrrandid.

Ajalugu:
Ajal,  kui  kirjanduslikus õpetuses  käsitletakse keskaja suuri  teoseid - Parzifal  ja
Vaene Heinrich -, samal ajal käsitleda selle aja  ajalugu ja tagajärgi oleviku jaoks.

Maateadus:
Luua  seos  mõõtmisõpetuse  ja  geograafia  vahel,  et  arendataks  kujutlust,  mis  on
Mercator-maailmakaart. Kunstist, mille läbi tekkis meetermõõt.

Maamõõtmine: Vaata maateadust ülal.

Loodusõpetus:
Selles  vanuses  tuleb  käsitleda rakuõpetust  kosmoloogiliselt.  Sinna  juurde taimed
madalamatest kuni üheidulehelisteni; kaheidulehelistele ainult viidata. Teleoloogia
või puht kausaalsete suhete asemel: omavahelised suhted.

Füüsika:
Selle eluea jaoks on väga hea,  kui  tullakse uute saavutustega,  traadita telegraaf,
röntgen-tõsiasjad, α, β, γ-kiired.

Keemia:
Keemilised  põhimõisted  -  happed,  soolad,  alused  -  võimalikult  täiuslikult  välja
arendada ja sinna sisse põimida ülevaade ainetest. Seejuures näidata, et aineid tuleb
mõista kinnihoitud protsessidena.

Tehnoloogia:
Käsitöö  asemel  tuleb  nüüd  raamatu  köitmine  ja  kartonaaž.  Tehnoloogia-õpetus
käsitleb nii vesirattaid ja turbiine kui ka paberi valmistamist.

Muusika:
Soololaul. Maitse kujundamise ja muusikalise otsustuse järgi kujundada.

Eurütmia:
Käsitletavate luuletustega luua kooskõla esteetika.õpetajaga.

Võimlemine: Nagu kaheksandas, üheksandas, kümnendas klassis.

Käsitöö: Kartonaaž- ja raamatuköitmistööd.

Tööõpetus: 
Senist jätkata, sinna juurde mööblitisleri algelised tööd.
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Kaheteistkümnes  klass

Emakeel:
Anda täielik ülevaade oma kirjanduse ajaloost seoses võõraste asjadega, aga nii, et
üldistes vaatekohtades ja ülevaates on midagi sisust.

Kunstiõpetus: -Erich Schwebschi järgi-
Kunstiõpetus peab ehitustehnikast ja tema arengust äratama arusaama ehituskunsti
elementide  oma  suurtes  kultuuriloolistes  vormides  ja  stiilides.  Sellele  lisandub
ülevaade  kogu  kunstilisest  loomingust,  mis  näiteks  esitab  astmelise  arenguna  ,,
sümboolne", ,,klassikaline", ,,romantiline".

Võõrkeeled: Nagu kümnenda klassi juures antud.

Ladina ja kreeka keel: Nagu kümnendas ja üheteistkümnendas klassis.

Matemaatika:
Võimalikult  läbipaistval  viisil  läbi  õtta  sfääriline  trigonomeetria  kui  ka   ruumi
analüütilise  geomeetria  elemendid,  kavaler-perspektiivi  deskriptiivsuses,  lõpuks
differentsiaal- ja integraalarvutuse esimesed alused.

Ajalugu:
Anda ülevaade kogu ajaloost üldises seoses. Noored inimesed peavad jõudma selleni,
et  mõistavad elaval  viisil  juba ajaloolisi  epohhe,  sel  viisil,  et  püütakse  õpetusega
natuke  pealispinna  alla  minna  ja  näidata,  et  näiteks  kreeka  ajastus  on  olemaa
vanaaeg, keskaeg ja uusaeg jne.; ja kuidas teisest küljest ajaloolisi epohhe saadab
inimkonna ,,nooremaks-muutumine".

Maateadus:
Maa  kui  kosmose  peegelpilt,  kontinentide  kujunemine  läbi  kosmiliste  jõudude,
nende areng läbi geoloogiliste epohhide; paleontoloogia ja etnograafia.

Loodusõpetus:
Geoloogia ja paleontoloogia puhul lähtuda zooloogiast. Botaanikast - Phanerogamen
- minnakse üle ka geoloogia juurde.

Füüsika:
Kaheteistkümnendas klassis leida nagu kõikjal üht laadi lõpetatus. Juurde optika-
pildid kiirte asemel.

Keemia:
Võimalikult ulatuslikult käsitleda keemiliste protsesside muundumist, toimudes siis
vastavalt elutus, elavas, loomalikus või inimlikus organismis.
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Tehnoloogia:
Keemiline tehnoloogia.

Muusika:
Arendada organit muusikalise stiili jaoks.

Eurütmia: Vaata selle kohta  peatükist ,,Eurütmia".

Võimlemine:  Nagu  kaheksandas,  üheksandas,  kümnendas,  üheteistkümnendas
klassis.

Käsitöö: Nagu üheteistkümnendas klassis.

Tööõpetus:
Jätkata  must-valge  harjutusi  ja  üle  viia  maalimiseka  lähtudes  värvist.  Jätkata
puidutöid.

,,Ja nii  on see vaatamine vaba inimese poole,  inimese poole,  kes oskab ise
oma  elule  suunda  anda,  seesama,  mille  poole  me  Waldorfkoolis  eelkõige
püüdleme." Rudolf Steiner, Ilkley 1923, 13.loeng 

Kooliruumide kaunistamise kohta
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,,Oh, milline viletsus, mu armsad sõbrad, et meie lapsed tuuakse klassidesse, kus on
tõesti barbaarne ümbrus noorte hingede jaoks! 
Rudolf Steineri ütlused klassiruumide värvimise kohta.

                                                   Waldorfkool                                 New School
Hamburg
                                  barakk                         uusehitus 
                                  1920                           1922
1.klass
2.klass 
3.klass 

4.klass 

5.klass 

6. klass 
7. klass
 8. klass 
9. klass
10. klass
11. klass
12.klass
Eurütmiasaal 
Füüsikasaal
Koridorid
Laulmissaal
Võimlemissaal
Arsti kabinet 

 

sinakas lilla 
sinakas lilla 
sinakas lilla 

sinakas lilla 

sinakas lilla 

sinakas lilla 
sinakas lilla 
sinakas lilla 
sinakas lilla 
-
-
-
-
-
kollane
indigosinine 

- 

heleroheline

roheline
sinise
varjundiga
sinine
indigo
violetne
violetne
lilla
lilla, heledam 

kahvatulilla
sinine
punakas lilla

punakas lilla
punakas
 

5-6 aastased:
punakollane, 
7-8 aastased:  
roheline  
9-aastased: 
tumedam
roheline
10-11 aastased:
sinine

-
-
-

 helevioletne

kollane

 

}
}

}
}

punane 
astmeliselt
heledam

oranž
astmeliselt
heledam

kollane
roheline :
9.-s heledam
sinine: 11.
juba
violetsesse

roheline

lilla 

Klassiruumide seinapildid
Rudolf steineri ettepanekud 31.1.1923

1.klass           Muinasjutupildid

2.klass           Pildid legendidest

3.klass           Vaikelu, s.t. taimepildid (elav, aga mitte veel aistiv)
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4.klass           Kujutised loomadest (aistiv)

5.klass    Inimestegrupid  erinevates  vanustes  (kus  saab  lastega  rääkida
tõsiasjadest, mis inimeste vahel toimub)

6.klass          Üksik inimene, pead, terve inimene, inimene ja loodus

7.,8.klass      Raffael ja Leonardo

9.klass          a. Giotto vms.
                     b. Tehnilised situatsioonkaardid või taevakaardid
10.klass         a. Holbein, Dürer                b. Meresisemus

11.klass         a. Holbein, Dürer või vanemad, Rembrandt
                      b. Geoloogilised läbilõiked, kõrgusekaardid 

12.klass         a. Holbein, Dürer, Rembrandt
                      b. Füsioloogilis-anatoomiline     

Muusikasaal    Skulptuurid
                        Maaliliselt: ainult puhtad värvimõjud

Eurütmiasaal   Inimese hingeline dünaamika

Võimlemissaal    Inimene  seoses  oma  tasakaalu-  ja  liikumisoludega  suhtes
maailmaga 

Käsitöö             Interjöör arvestades tundeelementi

Tarbekunst       Kunstiliselt käsitatud praktilise elu, tarbekunsti motiivid   
ketrus

Raamid           Raam teha pildi järgi. Raami värvina kasutada ühte, mis on pildil.

Põhjalikumalt on  Rudolf  Steineri  ettepanekud  kooliruumide  seinte  värvi ja
pildikaunistuste  kohta  Hedwig  Haucki  raamatus  ,,Käsitöö  ja  tarbekunst,  Rudolf
Steineri ütlused". 

Täiendusena olgu öeldud veel järgmist:

Kooli avamisel 1919 vanas majas Uhlandshöhe juures pidi rahulduma punaseks kipsitud
seintega, ka ei saanud piltkaunistustele mõelda.  Suvel 1920, kui võeti kasutusele suure
baraki  esimene  osa,  tegi   Rudolf  Steiner  ettepaneku  mõned  barakis  loodud  uued
klassiruumid tõmmata üle sinakaslillaga ja ajutine muusikasaal indigosinisega. Värvitoon
pidi kolme astmega heledamaks minema. Et iga klassi oma värviga värvida, see polnud
veel võimalik, kuna pidi arvestama, et klassituba tuli iga aasta jälle vahetada. Olukord
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muutus  kevadel 1922, kui suur koolimaja sai vähemalt vähemalt esimeses ehituslõigus
valmis. Rudolf Steiner vaatas minuga valminud uusi klassiruume. Kolm madalamat klassi
pidid  jääma  veel  barakki,  ja  neis  ruumides  pidi  ka  jääma  alles  vanad  lilla-toonid.
Neljandad  klassid  ja  kõik  kõrgemad  pidid  uude  koolimajja  kolima.  Seepärast  algab
tabelis ,,uusehitus 1922" alles 4.-st klassist

Mõlemale tookord asutatud koolile andis Rudolf Steiner oma ettepanekud. Need erinevad
üksikasjades  Stuttgarti  ettepanekutest,  aga terviklikuna  hakkab silma,  et  kõikjal  algab
seinte värvus madalamates klassides  punase spektriga ja lõpeb ülaklassides violetse või
lillaga. Koolipinkide jaoks soovitati  29.juulil 1920 sinakas lilla, hele; see viidi ka läbi,
aga kui 1922 seinad teisiti värviti, ei saanud selle juurde pinkide väljavahetamise tõttu
jääda.
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