
Ensimmäinen esitelmä 

Stuttgartissa 15. syyskuuta 1920 

Rakkaat ystäväni, näiden päivien tarkoituksena oli tuoda eräänlaisia 

lisäyksiä moniin asioihin, jotka esitin viime vuonna pedagogiikkaan 

johdattavilla kursseillani1
• Nyt on kuitenkin käytettävissä vain muutama 

päivä, ja olen jo sitoutunut niin moneen asiaan seuraavien päivien aikana, 

että voimme tuskin puhua mistään ohjelmasta. En ole edes varma, 

tuleeko tämänpäiväisten vähäisten johdantosanojen jälkeen enää mitään. 

Haluaisin tuoda teille tänään johdannoksi jotain lisäyksenä viime 

vuoden esityksiin, jotakin opettajasta ja kasvattajasta itsestään. Tietenkin 

se, mitä tulen sanomaan opettajan olemuksesta, on tarkoitettu täysin 

aforistiseksi ja oikeastaan sen pitäisi parhaassa tapauksessa hahmottua 

vähitellen teissä itsessänne, tietyssä mielessä teidän oman ajattelunne 

1 Edellisenä vuotena pidettyihin pedagogisiin johdantokursseihin: Ennen Waldorf-koulun 

avajaisia Stuttgartissa syksyllä 1919, Rudolf Steiner piti elo-syyskuussa, kolme viikkoa 

kestävän pedagogisen kurssin koulun ensimmäisille opettajille sekä eräille henkilöille, 

jotka halusivat vaikuttaa pedagogisessa mielessä. Tämä kurssi koostui kolmesta 

tilaisuudesta. Ensin pidettiin neljäntoista esitelmän sarja antroposofisesta ihmiskuvasta, 

oman aikamme ja sitä seuraavan tulevaisuuden pedagogiikan pohjaksi. Tätä seurasivat 

esitelmät siitä, miten antroposofisen ihmiskuvan käyttöönotto tulisi vaikuttamaan 

opetuksen ja kasvatuksen metodiikassa ja didaktiikassa. Esitelmätilaisuuksia seurasivat 

~eminaarimuotoiset keskustelut opettajien kanssa. Niissä Rudolf Steiner laajensi sekä 

tiettyjen opetussisältöjen käytännöllistä työstämistä että keinoja kasvatuksellisten 

ongelmien eräisiin ratkaisuihin. 
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ja tuntemuksenne pitäisi työstää sitä edelleen Mehän . . . · seIson,n, antroposof1sest1 suuntautuneen hengentieteen pohjalla. . e 
käsin muodostaa nykyajalle välttämättömän pedagogiik Ja aiornrne siitä 

an. 
Juuri opettajakunnan huomiota on kiinnitettävä siihen etr 

täytyisi olla tunne, tunto, siitä, mitä esoteerisen olemus s~llat 
0

Pettajalla 
Nykyisenä demokratian ja julkisuuden aikana ei ihmisillä oik:enaan on. 
ole todellista tunnetta siitä, mitä esoteerisella tarkoitetaan N a:~~n 

• 11 tt·· t · t tt 'k · ·k · · Y y,s,n aJate aan, e a os1 on o a, 01 em on 01 em. Kun totuus ja oike . 
tavo!n saatu pu~~ua ~a~~i-~i, tulos pitäisi_ ~?i~a julistaa vaikka ~~: JOiiain 
maailman edessa Juun s11na muodossa, m1ta pitää oikeana. Todelli 
elämässä ei ole näin; todellisessa elämässä asiat ovat täysin toisell:sa 
Todellisessa elämässä on ennen kaikkea niin, että tietyt vaikutukset valla. 
pääsevät esiin vain, kun näiden vaikutusten impulsseja vaalitaan sielus 
kuin kaikkein pyhintä aarretta. Erityisesti opettajan tulisi vaalia monia sa 
asioita sielunsa sopukassa kuin salaista aarretta ja tietää, että niillä on 
sijansa vain opettajakunnan sisäisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa. 
Ensi kuulemalta tämänkaltainen lausahdus ei kuulosta teistä kovinkaan 
järkevältä, mutta te tulette ymmärtämään sen. Minun olisi sanottava 
paljon, jotta saisin sen ymmärrettäväksi, mutta ensi aluksi tulette 
ymmärtämään sen seuraavasta. 

Äsken sanotulla on samalla laaja maailmansivistyksellinen merkitys. 
Ajatellessamme tänään nuorison kasvatusta on meidän aina pidettävä 
mielessämme, että teemme työtä seuraavan sukupolven tunteiden, 
mielikuvien ja tahdon impulssien kanssa. On oltava selvillä siitä, että 
seuraavaa sukupolvea valmistellaan nykyisyydestä käsin tiettyihin 
tehtäviin, jotka kerran on toteutettava ihmiskunnan tulevaisuudessa. 
Kun esittää jotain tuon kaltaista, nousee siitä heti kysymys: Mistä sitten 
oikeastaan johtuu, että ihmiskunta on joutunut tähän kurjuuden tilaan, 
jonka näemme laajalle levinneenä ympärillämme? Ihmiskunta on tässä 
kurjuudessa siksi, että se on tehnyt itsensä riippuvaiseksi, kauttaaltaan 
riippuvaiseksi, länsimaisen ihmisen erityisestä tavasta mieltää ja 
tuntea. Ja voidaan sanoa: Kun joku julkisuuden henkilö, esimerkiksi . 
julkaisija tai populäärikirjailija tai muu sellainen, puhuu tänään Kesk!
Euroopassa Fichtestä, Herderistä tai jopa Goethesta, hän on usei~m,ten 
paljon kauempana näiden todellisista henkisistä impulsseista kuin 
hän on toimiessaan ja ajatellessaan Berliinissä tai Wienissä siitä, 
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·ten Lontoon, Pariisin, New Yorkin tai Chicagon asukkaiden on 

~;kyisln t~_pana ajat~II~ tai_ t~~tea: Asiat ovat ~~hltel!~n johtaneet 
siihen, etta koko m~1dan s1v_1hsaat1omme on jaanyt lantisten kansojen 

aailmankatsomus1mpulss1en tulvan alle, koko julkinen elämämme 
~ää siinä ja siitä. On sanottava myös, että kasvatuksen kohdalla asia on 
:rityisen vahvasti näin, sillä pohjimmiltaanhan 1800-luvun viimeisestä 
kolmanneksesta lähtien keskieurooppalaiset kansat ovat ottaneet 
oppinsa läntisiltä kansoilta. Ihmisistä, jotka keskustelevat muun muassa 
koulutukseen liittyvistä asioista, on itsestään selvää liikkua lännen 
ajatustavoissa. 

Jos seuraatte kasvatuksen alalla Keski-Euroopassa nykyään järkevänä 
pidettyjen ajatusten alkujuurille, löydätte esim. Herbert Spencerin2 

tai hänen kaltaistensa näkemyksiä. Yleensä ei seurata näitä lukuisia 
teitä, joita pitkin Spencerin ja kumppanien näkemykset ovat siirtyneet 
keskieurooppalaisten henkisiä arvoja arvottaviin päihin. Mutta nämä tiet 
ovat olemassa. Kun otetaan tarkastelun kohteeksi esimerkiksi Fichten 
edustaman suuntauksen henki3 

- en halua painottaa yksityiskohtia -
huomataan, että se ei ainoastaan täysin eroa tämän päivän yleisesti 
järkevänä pidetystä pedagogiikasta, vaan asia on niin, että nykyihmiset 
tuskin pystyvät suuntaamaan sieluaan sellaiseen ajatteluun ja 
kokemiseen, että Fichten tai Herderin tarkoittama todella ymmärrettäisiin 
ja voitaisiin jatkaa siitä. Niinpä me koemmekin tämän päivän 
pedagogiikassa, nimenomaan pedagogisessa taiteessa, että ohjenuoraksi 
on noussut suorastaan sen vastakohta, miten asioiden pitäisi olla. 

2 Herbert Spencer (1820-1903), englantilainen kulttuurifilosofi: perusti "Evoluutio- eli 
synteettisen filosofian". Perustuen tunnistamattomaan, mutta aineellisissa ja henkisissä 
muodoissa itsestään tietoa antavaan todellisuuteen (Absoluuttinen, Jumala, Voima), 
ainoa tunnistettava on suhteellisuus. Liikkeen ja aineen uudelleenjako tapahtuu 
kaiken yhteenliittymiseen (integraatioon) liittyvän evoluutioon ja aineen hajoamiseen 
(disintegraatioon) liittyvän dissoluution kautta. Pääteos System of synthetic philosophy 
ilmestyi 11-niteisenä saksaksi Stuttgartissa 1875-1897. 

Myöhempiä teoksia Education, saksaksi Die Erziehung in intelfektulfer, moralischer und 
physischer Hinsicht, Leipzig 191 o. 

3 
Fi9~ten edustaman suuntauksen henki: Johann Gottlieb Fichte ( 1762-1814); _katso 
Em,f}e Vorlesungen Ober die Bestimmung des Gelehrten ( 1794); Reden ~~ dte deutsche 
Nafton (1807/1808) ja Deduzierter Pian einer zu Berlin zu errichtenden hoheren 
Lehranstalt ( 1817). 
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Haluaisin viitata erääseen Spencerin esitykseen4. 

Spencerin mukaan havainto-opetuksen pitäisi tapaht .. johtaisi luonnontutkijan tutkimukseen ja tiedemiehen tua ~un, että se .. 't"' . t hd .. k 1 7 S k · · utkunuks 
sns p1 a1s1 e a ou ussa. en mu a1sest1 meidän tulisi 

O een. Mita koulussa niin, että heistä kasvaessaan ja saadessaan mah~e~aa lapsia · k ·· ·· ·t .. h t ·1t.. · olhsuude 
Jat aa s11ta, m1 a e ova me1 a saaneet tietää koulussa m· n k · , ... ·t··· · ·t 11 1 ineraaleista asve1sta, e a1m1s a Jne., vo1s1 u a uonnontutkijoita tai filosot . . , .. tietysti torjutaan nykyään usein, mutta käytännössä toimitaan et .. 'arn~ edellä mainitulla tavalla. Näin toimitaan jo pelkästään sen takia u,t~~k,n oppikirjamme on laadittu niin, eikä kukaan ajattele muuttaa 0 ~ ~:a .. tehdä niistä toisenlaisia. Sillä esimerkiksi nykyiset kasviopin kirj~ 

0

1
~oJa, laadittu ennemminkin tulevaa kasvitieteilijää kuin maallikkoa ajatellen· samoin eläinopin kirjat on kirjoitettu tulevalle eläintieteilijälle ennem~in kuin maallikolla. 

Asian eriskummallisuus piilee siinä, että nykyisin pitäisi pyrkiä juuri päinvastaiseen, kuin mitä Spencer esitti todellisena pedagogisena perusperiaatteena. Voimme tuskin ajatella suurempaa pedagogista virhettä kansakouluopetuksessa, kuin opettaa lapsille asioista, esimerkiksi 
4 Spencerin esitykseen: Kirjoituksessa "Kasvatus" lukee sanatarkasti, 2. kpl ss.56-57: "Pitkään kestäneen sokeuden jälkeen, ihmiskunta näkee lopultakin, että lapsen vapaaehtoisella tarkkailukyvyllä on käyttöä ja merkitystä. Kun leikkiä pidettiin aikaisemmin vain päämäärättömänä toimintana, ilkeytenä, miten ikinä asian laita sitten olikin, tunnustetaan se nyt tiedon hankkimisen prosessiksi, johon kaikki myöhempi tieto pohjaa. Siksi ideana hyvä, toteutuksena huono havainto-opetus - - - Siinä missä vanh~ metodi, jossa totuuksia esitettiin abstraktioina, on hävinnyt, on sitä vastoin uusi met~i, joka esittää ne konkreettisessa muodossa, otettu käyttöön. Tieteiden eksaktit tosiasiat opetetaan nyt suoran havainnon kautta, samoin kuin muodot, hajut ja värit." 

Ja edelleen sanotaan, s.64: "Ennen kuin voimme sanoa, että meillä on tiede, johon kasvatuksen taide voi perustua, on nämä yleiset havainnot kehitettävä . " yksityiskohtaisesti ja muunnettava niistä suuri määrä seikkaperäisiä lausuntoJa. 
Ensimmäisessä kappaleessa Spencer viittaa erään tieteen, nimittäin sos!?1~gianmset merkitykseen ja jatkaa sitten, s.21 ): "Siitä johtuen on tärkeää välittää hyvat tie~eeaalinen perustiedot, sekä koska ne valmistavat kaikkeen mahdolliseen, että koska ration tieto on valtavasti empiirisen tiedon yläpuolella." . 

.. kemyksiin 
Rudolf Steinerin muistikirjassa (NB297) on Spencerin katsomusopetusna liittyen seuraava huomautus: 
Spencer tarkoittaa, että katsomusopetusta tuli~i harj?ittaa niin, että luonnontieteilijän tutkimus Ja tiedemiehen totuuden etsintä tulevat toisistaan erottamattomiksi. -

} 

mutta juuri tämän tä~ •ta"mä ..... · Ufl jäädä a/kut~~IJOfhtnSa, JU 
täytyisi estaa. 
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kasveista tai eläimistä tavalla, jonka suora jatkaminen tekisi lapsesta 

kasvi- tai eläintieteilijän. Päinvastoin, jos pystyisimme toteuttamaan 

opetuksen kasveista ja eläimistä siten, tuomaan asiat esiin siten, että se 

estäisi lapsia tulemasta kasvi- tai eläintieteilijöiksi, silloin olisimme osuneet 

paljon oikeampaan kuin Spencerin periaatteella. Sillä kenestäkään ei 

pitäisi tulla kasvi- tai eläintieteilijää sen kautta, mitä hän kansakoulussa 

oppii. Kasvi- tai eläintieteilijäksi ihmisen pitäisi tulla vain omien 

erityislahjojensa, taipumustensa, kautta. Nämä taipumukset nousevat 

yksinkertaisesti esiin siinä valikoitumisessa, joka oikeassa pedagogisessa 

taiteessa kuuluu elämään. Taipumustensa kautta! Se tarkoittaa; kenellä 

on taipumusta kasvitieteilijäksi, hänestä voi tulla kasvitieteilijä, kenellä 

on taipumusta eläintieteilijäksi, hänestä tulkoon eläintieteilijä. Sen täytyy 

johtua myös asianosaisen taipumuksista eli ennalta määrätystä karmasta, 

kohtalon lainalaisuuksista. Sen täytyy tapahtua niin, että tiedostamme: 

tähän yksilöön on kätkeytyneenä kasvitieteilijä, tähän eläintieteilijä jne. 

Koskaan asia ei saa olla niin, että kansakoulun opetus olisi esivalmistelua 

tähän tiettyyn tieteelliseen ammattiin. 

Mutta pohtikaapa, mitä viime aikoina on tapahtunut: ikävä kyllä meidän 

tieteilijämme ovat tehneet meille pedagogiikan. Henkilöt, jotka ovat 

tottuneet ajattelemaan täysin tieteellisesti, ovat tehneet pedagogiikan, 

he ovat sanoneet sanottavansa pedagogiikan tärkeimpiin asioihin. Se 

tarkoittaa, että oltiin sitä mieltä, että opettajalla sellaisenaan olisi jotain 

tekemistä tieteilijän kanssa; ja jopa tieteellinen koulutus katsottiin 

opettajainkoulutukseksi, vaikka niiden kahden juuri pitäisi olla täysin 

erilaisia. Jos opettajasta tulee tiedemies ja hän alkaa ajatella kapeimmassa 

mielessä tieteellisesti - yksityishenkilönä hän voi hyvinkin tehdä niin, 

opettajana taas ei - silloin hänestä tulee, täysin oikeutetusti, koominen 

henkilö luokassa, oppilaiden tai kollegojen parissa. Hänestä tulee pilailun 

kohde, kuten usein tapahtuu. Goethen Baccalaureus "ylenoppinut 

maisteri" ei ole yläluokilla kovinkaan harvinainen tapaus. 

Pohjimmiltaan, kun tänä päivänä kysytään: Pitäisikö asettua 

enemmän opettajan puolelle oppilaiden vitsaillessa opettajista, vai 

oppilaiden? - Silloin tekisi mieli asettua oppilaiden puolelle nykyisissä 

pedagogisissa olosuhteissa. Sillä parhaiten näkyy se, mihin tämä 

kaikki on johtanut, yliopistoissamme. Mitä yliopistomme oikeastaan 

ovat? Ovatko ne kypsimpien nuorten ihmisten oppilaitoksia vai 
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ovatko ne tutkimuslaitoksia? Ne haluavat olla molempia, ja juuri siksi 
yliopistoistamme on tullut niitä karik~t~rej_~' joita ne -~ykyään -~vat. Vieläpä nostetaan yliopistojemme en~1sen~ etuna e~11n ~e: e~a ~e ovat sekä oppilaitoksia että tutkimusla1toks1a. Mutta Juuri s1ks1 ylimpiin oppilaitoksiin on tullut kaikki se ty~er~s, jok~. o~_juurtunut ~~nne tiedemiesten toimiessa pedagogeina. Sitten tama typeryys s11rtyy keskiasteelle, ja lopulta aina kansakouluun asti. Asia, jota ei voi kylliksi painottaa: pedagogisen taiteen on pohjattava elämään. Se ei voi pohjata elämälle vieraaseen tieteelliseen ajatteluun. 

Erikoista on, että ensin läntisestä koulutuksesta tulee juuri se, mitä voidaan kutsua tieteelliseen, jopa luonnontieteelliseen suuntautuvaksi pedagogiikaksi, ja että se mitä muistamme Herderillä, Fichtellä, Jean Paulilla, Schillerillä ja muilla heidän kaltaisillaan olleen, että se kaikki on oikeastaan unohdettua elämänpedagogiikkaa, välittömästi elämästä 
luotua pedagogiikkaa. 

Nyt keskieurooppalaisten kansojen maailmanhistoriallisena tehtävänä on toki vaalia tätä pedagogiikkaa, vaalia esoteerisena tehtävänään. Sillä ihmiskunnan pitää yhteisönä pystyä paljoon ja niin täytyy myös tapahtua, jos halutaan sosiaalista edistymistä tulevaisuudessa. Mutta lännen kansat eivät voi tulla ymmärtämään sitä, mitä nousee koko keskieurooppalaisesta konkreettisesta hengenelämästä pedagogisena taiteena. Päinvastoin, se tulee suututtamaan läntisiä kansoja. Tåmä voidaan sanoa niille vasta, kun ne päättävät asettua hengentieteen esoteeriselle pohjalle. Kaikkien niiden asioiden suhteen, jotka Saksassa on toteutettu viimeisen 40 vuoden aikana ylpeydellä, kaikkien niiden asioiden suhteen, joiden varaan Saksassa laskettiin niin paljon, niiden suhteen Saksa on hävinnyt. Tåmä johtuu Länsivaltojen herruudesta. Sen suhteen ei voida tehdä mitään, ja me voimme vain toivoa, että sosiaalinen kolmijäsennys5 saisi niin paljon 
5 Sosiaalinen kolmijäsennys: Koska yhtenäisvaltio sekä kuningaskuntana että tasavaltana oli osoittanut kyvyttömyytensä, ratkaistakseen 1800- ja 1900-luvun painavat sosiaaliset kysymykset, kehitti Rudolf Steiner vuonna 1917 "Yhteiskunnan sosiaalisen kolmijäsennyksen", joka tarkoittaa koko julkisen elämän jakamista olemuksensa mukaan hengenelämään, talouselämään ja oikeuselämään. Tunnustaen Ranskan suuren vallankumouksen ideaalit vapauden, veljeyden ja tasa-arvon hän liitti hengenelämään vapauden periaatteen, talouselämään veljeyden periaatteen ja oikeuselåmåän tasa-arvon periaatteen. Katso tähän liittyen perustavaa laatua oleva ki~j?ltu~ vuodelta 19~ 9 Yhteiskunnallisen kysymyksen ydinkohtia, (GA 23, julkaisija KrrJaparno Osakeyhtiö Kaleva 1975) Aufsätze uber die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921 (GA24) ja Soziale Zukunft (GA 332a). 
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ymmärrystä, että myös läntiset vallat voisivat sitä ymmärtää. 
Nimenomaan pedagogisen taiteen suhteen meillä Keski-Euroopassa 

on jotain sellaista annettavaa maailmalle, mitä kukaan muu ei voi antaa, ei idän eikä lännen ihminen. Mutta meidän on ymmärrettävä pitää tämä siinä piirissä, joka voi sen ymmärtää. Meidän on ymmärrettävä vaalia 
sitä luottamuksellisuuden ilmapiirissä ja meidän on tiedettävä, että juuri tämä vaaliminen tekee asiasta vaikuttavan. On tiedettävä tarkalleen mistä asioista on vaiettava tiettyjen ihmisten edessä, jos tavoittelee 
vaikuttamista. Mutta meidän on oltava ennen kaikkea selvillä, että emme saa toivoa saavamme mitään hyvää lännestä tulevan ajattelutavan 
vaikutukselta, siltä, joka on monille nykysivilisaation haaroille suorastaan välttämätöntä. Meidän on tiedettävä, että meillä ei ole tältä taholta 
odotettavissa mitään apuja pedagogiselle taiteelle, jota meidän on 
vaalittava. 

Herbert Spenceriltä on olemassa kirjoitus kasvatuksesta. Se on erittäin mielenkiintoinen. Spencer asettaa siinä yhteen joukon kasvatuksen 
perusajatuksia6, ihmisen älyllisen kasvatuksen periaatteita, kuten hän 
niitä kutsuu. Hän painottaa erityisesti erästä periaatetta: opetuksessa ei 

s Spencer asettaa siinä yhteen joukon kasvatuksen perusajatuksia: Tässä Spencer nojautuu sveitsiläiseen pedagogin Johann Heinrich Pestaloz.zin (1746-1827) prinsiippeihin eli periaatteisiin. Rudolf Steinerin muistikirjassa (NB 297) Spencerin periaatteet on muotoiltu edelleen avainsanoina seuraavasti: 
1 l Kei.:yestä raskaaseen. 2 Mäaräämättömästä määrättyyn. 
3 Konkreettisesta abstraktiseen. 
4 Rotu - lapsi - Comte. 
5 Konkreettisesta ajatuksenomaiseen. 

Kielioppi puheen kautta 
Perspektiivi piirtämisen kautta 

6) Itsensä kehittäminen. 
sanoa = keksiä, löytää 

selfmademan 
7) miellyttävä aloite. 

Kasvattaa kehdosta lähtien 

Lapsi puree kaikkea, mitä saa; 

mitkä lapset kasvattavat itseään? 
Uskon ihmiskuntaan täytyy ilmentyä 
kasvatuksesta ja opetuksesta. 
Ihmiskuntaan uskoo vain, jos on 

vastaanottanut sen hengen. 

Leikkikalujen rikkomista; parrasta vetämistä -

Lapsi osoittaa asioita 

Lapsen ilo kykyjensä löytämisestä. 
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koskaan pidä lähteä liikkeelle abstraktista vaan aina konkreettisesta, on 
aina lähdettävä liikkeelle yksittäisestä tapauksesta. Sitten hän kirjoittaa 
kirjansa kasvatuksesta. Siinä on heti alussa, ennen kuin päästään 
mihinkään konkreettiseen, mitä tihein abstraktioiden pöheikkö, todella 
abstraktia puuta heinää. Eikä miehemme edes huomaa toimivansa erästä 
välttämättömänä pitämäänsä perusperiaatettaan vastaan. Hän noudattaa 
oman periaatteensa vasta kuvaa. Tåssä meillä on siis esimerkki, jossa eräs 
nykyajan suurista, suuntaa-antavista filosofeista esiintyy täysin ristiriidassa 
sen kanssa, mitä hän itse esittää. 

Nythän te näitte viime vuonna, että pedagogiikkamme ei rakennu 
abstrakteille kasvatusperiaatteille, millekään ylimalkaisesti sanottavalle 
kuten: lapselle ei tulisi tuoda mitään ulkonaisesti, vaan pitäisi 
kehittää lapsen yksilöllisyyttä jne. Tehän tiedätte, että pedagogisen 
suuntauksemme tulee rakentua lapsen olemuksen todelliseen 
myötätuntemiseen, sen tulee pohjata laajasti käsitettyyn tietoon 
kasvavasta ihmisestä. Me olemme koonneet yhteen melkoisesti asioita 
kehittyvän ihmisen olemuksesta ensimmäisen kurssin ja sitä seuranneiden 
opettajakokousten yhteydessä. Kun pääsemme opettajana sisään 
tähän kehittyvään ihmiseen, silloin meistä jo versoaa kasvavan ihmisen 
tuntemuksesta käsin esiin se tapa, miten kulloinkin tulee menetellä. Tåssä 
suhteessa meistä täytyy tulla taiteilijoita opettajina. Aivan samoin kuin 
taiteilijan on mahdotonta ottaa käteensä jokin estetiikan kirja ja alkaa 
maalata tai veistää esteetikon periaatteiden mukaisesti, aivan samoin 
pitäisi opettajalle olla mahdotonta käyttää jotain näistä pedagogisista 
ohjeista opetukseensa. Se, mitä opettaja tarvitsee, on näkemys siitä, mitä 
ihminen oikeasti on; mitä hänestä tulee lapsuuden kehityksen myötä. 

Ennen kaikkea on tarpeellista, että olemme selvillä seuraavasta: 
Opetamme sanokaamme vaikka aluksi ensimmäistä luokkaa, 
6- 7-vuotiaita lapsia. Opetuksemme on ollut huonoa, se ei ole täyttänyt 
tarkoitustaan, ellemme joudu sanomaan tämän ensimmäisen vuoden 
loputtua, tehtyämme töitä tämän ensimmäisen luokan kanssa vuoden 
verran: kuka oikeastaan oppikaan eniten? Minä, opettaja! - Silloin voimme 
sanoa: Minulla oli kouluvuoden alkaessa suurenmoisia pedagogisia 
periaatteita, seurasin pedagogiikan suurimpien mestareiden polkuja, ~ 
tein kaikkeni toteuttaakseni näitä periaatteita. Jos olisin onnistunut tässa 
kaikessa, olisi opetus varmuudella ollut huonoa. Kaikkein parhaiten 
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opetus olisi hoidettu, jos joka aamu olisi a~~unut ~~ka~a ja täristen 

luokkaan, luottamatta kovinkaan varmast, itseen_,, Ja s1tt_en ~uod~n .. .. 

10 
uttua olisin sanonut: Oikeastaan olet itse oppinut kaikkein emt~n tana 

ai~ana. Riippuu menettelytavoista, voiko itselleen sanoa: Olen oppinut 

vuoden aikana itse eniten. Kyse on siitä mitä oikein on tehnyt. Onko . 

itsellä ollut jatkuvasti tunne: Kasva n itse kasvattaessani lapsia. OpettaJa 

kokeilee, yrittää, sanan jaloimmassa merkityksessä, ei oikeastaan osaa 

niin hirveän paljon, mutta hänessä itsessä kasvaa tietty voima, kun hän 

tekee töitä lasten kanssa. Usein kokee, että tietynlaisten lasten kanssa 

ei pysty paljon mihinkään, heidän kanssaan on kuitenkin ponnisteltava. 

Erityistä lahjakkuutta omaavien lasten kanssa tulee kokeneeksi yhtä ja 

toista. Lyhyesti sanottuna, kouluvuoden kamppailujen jälkeen opettaja 

on erilainen, kuin sen alkaessa. Sitä on oppinut jotain, mitä ei vuosi sitten, 

opettajana aloittaessaan, suinkaan osannut. Kouluvuoden loppuessa 

sanoo itselleen: vasta nyt osaan oikeastaan sen, mitä minun olisi pitänyt 

tehdä! - Se on täysin todellinen tunne. Siihen on haudattuna tietty 

salaisuus. Jos olisitte osanneet ja tienneet kaiken, mitä vuoden lopussa 

osaatte, olisitte opettaneet huonosti. Opetus on ollut hyvää sen kautta, 

että olette joutuneet työstämään sen ensin! Ajatelkaapa, minun täytyy 

tuoda esille tämä paradoksi: te olette opettaneet hyvin, kun ette ole 

osanneet sitä, minkä olette oppineet vuoden loppuun mennessä. Olisi 

ollut vahingollista, jos olisitte jo kouluvuoden alussa osanneet, mitä nyt 

olette oppineet vuoden kuluessa! Kummallinen paradoksi. 

Monelle ihmiselle on tärkeää tietää se, mitä edellä esitin; kaikkein 

tä~k~intä sen tietäminen on kuitenkin opettajille. Sillä kyse on 

~n~ ,s~apauksesta, kaiken muun yleisen tiedon ja totuuden joukossa: 

~1etä_mmen sinäns~, täysin riippumatta kohteestaan, tieto, jonka voi 

il_ma1sta a_bst~akte1lla peruslauseilla, jonka voi nostaa esiin ideoina f'II'' 

tiedolla e1 voi olla käytännön arvoa. Opetuksellisesti käytän n .. 11· t~· a a 
on vain ·11.. •k·· . h o 1s a arvoa 
... , . s1 a, ~1 a JO taa tähän tietoon, mikä vasta on tulossa tiedoksi 

Silla :t1~dolla, J_on_ka_omaksumme, kuten omaksumme tiedon vuoden . 

~-p,kettaJan~ t~1~1m1sen kautta, on nimittäin arvoa vasta ihmisen kuolem 
Ja een Tama tieto .. .. an 

realitee.tiksi, että s~ :~i~:~:~t va~~a i~~!sen -~uolen:1an j~lkeen sellaiseksi 
ihmisyyttä t .. . .. .. ~~ 1. m1sta, _etta se voi kehittää yksilöllistä 

e eenpain. Elamassa e1 valmiilla r d 11 1 
on sillä työllä joka johtaa 1 •• • ie o a o e arvoa, vaan arvoa 
on nimeno , ~a museen tietoon; ja erityinen arvo tällä 

maan pedagogisessa taiteessa. Tåssä pätee sama .. k . 
, n11n um 
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.. k.,n taiteissa En usko, että kukaan, joka on oikea taiteiliia . 

y eensa · . .. . . . , , e, saOOisi 
työn valmistumisen Jalk~en: o,~eastaan vasta nyt osa,_~,t ~en. En usko, 
että taiteilijalla, joka on Johonkin ~maa~ teokse_ens~ ta~s,n tyytyväinen 

on oikea taiteilijan mielenlaatu. Han voi tuntea Jonkmla,sta itsestään ' 

selvää, egoistista pieteettiä teostaan kohtaan, ~utta hän ei oikeastaan 

voi olla tyytyväinen siihen. Loppuunsaatettu ta,~e~~o~ menettää, myös 
tekijälleen, suuren osan kiinnostavuudestaan. Tama mielenkiinnon 

häviäminen johtuu sen tiedon erityisestä laadusta, jota saavutamme 

jotain tehdessämme; toisaalta elävä, elämää versova on juuri siinä, että se 
ei ole vielä muuntunut tiedoksi. 

Loppujen lopuksi sama pätee myös ihmiselimistöön. Päämme on 

niin valmis kuin valmis voi olla, onhan se muotoutunut edellisten 

elämiemme voimista, se on jo ylikypsä. Kaikki ihmispäät ovat ylikypsiä

kypsymättömätkin. Muu elimistömme on vasta kypsyttämässä siementä 

seuraavan maanelämämme päätä varten; elimistö on täynnä elinvoimaa 

ja uusiutumista, mutta se on keskeneräinen, ei valmis. Muu elimistömme 

ei oikeastaan tuo esiin omaa todellista hahmoaan kuolemaamme 

mennessä, se ei näytä itsessään vaikuttavien voimien valmista hahmoa. Ja 

muun elimistömme konstituutio osoittaa, että siinä on virtaavaa elämää: 

pään ulkopuolisessa elimistössämme luutuminen on minimaalista, pään 

alueella se on maksimaalista. 

Tåmä erityinen sisäinen vaatimattomuus, tunto omasta 

keskeneräisyydestä ja kasvusta - se opettajalla täytyy olla. Tåstä 
tunteesta nousee enemmän kuin mistään abstrakteista periaatteista. 

Jos olemme luokassamme tiedostaen: On hyvä, että teemme kaiken 

epätäydellisesti, sen kautta asiat pysyvät elossa - silloin opetamme hyvin. 

Jos puolestamme olemme luokassa hykerrellen täynnä tyytyväisyyttä 

pedagogisesta täydellisyydestämme, silloin opetamme aivan varmasti 
kehnosti. 

Mutta ajatelkaapa nyt, että olette huolehtineet ensimmäisen luokan 
opetuksesta, sitten toisen, kolmannen ja niin edespäin, niin että todella 
olette käyneet läpi kaikki mahdolliset järkytykset, pettymykset, minun 
pu_ol~stani myös onni~tumiset. Ajatelkaapa, että olette käyneet läpi 
kaikki luokat vuosi kerrallaan, ja joka vuoden lopussa teillä on ollut 
tunnelma, jota kuvasin aikaisemmin, ja nyt päädytte taas takaisin alkuun, 
kahdeksannelta luokalta ensimmäiselle. Ja nythän voisi ajatella ja sanoa 
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itselleen: Nyt voin käyttää hyväkseni, mitä olen jo oppinut, nyt osaan 
tehdä kaiken oikein, nyt minusta tulee loistava opettaja! Mutta niin ei tule 
käymään. Kokemus tulee nostamaan sieluunne jotain aivan muuta. Toisen, 
kolmannen jne. kouluvuoden jälkeen tulette oikeasta mielenlaadusta 
käsin sanomaan suunnilleen samoin: olen kokenut seitsemän-, 
kahdeksan- yhdeksänvuotiailta lapsilta, mitä voin saada työskentelemällä 
heidän kanssaan; jokaisen kouluvuoden jälkeen vasta tiedän, miten 
se olisi oikeastaan pitänyt tehdä. Mutta kun tulette taas neljännelle ja 
viidennelle luokalle, ette taaskaan tiedä, miten olisi pitänyt tehdä. Sillä 
nyt te korjaatte, niin luulette, virheitä, joita teitte ensimmäisellä kerralla. 
Ja sitten, kun olette valmiita kahdeksannen luokan kanssa, ja olette 
korjannut kaikki virheenne ja teillä on onni aloittaa jälleen ensimmäisen 
luokan kanssa, niin olette jälleen samassa tilanteessa. 

Nyt tosin opetatte toisenlaisessa hengessä. Mutta kun kuljette 
opettajuutenne lävitse sisäistyneen, todellisen, jalon eikä aikaisemmin 
kuvaamani ylimielisen epäUyn kanssa, silloin saatte tästä epäilystä uuden 
näkymättömän voiman, joka antaa teille erityisen suuren mahdollisuuden 
saavuttaa huostaanne uskottujen lasten kanssa enemmän. Tåmä on 
epäilemättä totta. Mutta vaikutus elämässä on silloin vain toisenlainen, 
ei niin paljoa parempi, mutta toinen. Tekisi mieleni sanoa, ettei vaikutus 
elämässä ole laadullisesti paljoakaan parempi kuin se oli ensimmäisellä 
kerralla; vaikutus on vain toinen. Saavutatte laadullisesti toisenlaista, 
ette niinkään määrällisesti enempää. Saavutatte laadullisesti erilaista, 
ja periaatteessa se riittää. Sillä kaikki, minkä omaksumme kuvatulla 
tavalla tarvittavan jalon epäilyn ja sisäisen vaatimattomuuden kautta, 
pyrkii auttamaan meitä tekemään ihmisistä yksilöitä suuremmassa 
mielessä. Meillä ei voi olla kahta kertaa samaa luokkaa, emmekä voi 
kahdesti asettaa maailmaan samaa pedagogisen kaavion mallia. Voimme 
kuitenkin antaa maailmalle yksilöllisesti eroavia hahmotelmia ihmisestä. 
Me vaikutamme elämässä moninaisuutta, mutta se ei johdu abstraktien 
perusperiaatteiden muotoilemisesta, vaan tämä elämän moni-ilmeisyys 
johtuu tosiasiallisesti tietynlaisesta elämän syvemmästä ymmärtämisestä, 
jota olemme edellä kuvanneet. 

Niinpä te näette, että opettajuudessa on kyse ennen kaikkea 
asennoitumisesta pyhään ammattiin. Tåmä ei ole vähäpätöistä, sillä 
tärkeintä opetuksessa ja kasvatuksessa ovat ennakoimattomat, käsin 
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koskemattomat, asiat. Opettaja, joka astuu luokkahuoneeseen tässä 

vakaumuksessa, saavuttaa eri asioita kuin joku toinen. Samoin kuin 

jokapäiväisessä elämässä fy~sis~sti ~uuri ei aina~': ratkaisevaa, vaan 

useinkin pieni, samalla tavoin e1 useinkaan se, m1ta teemme suurilla 

sanoilla ole määräävää, vaan usein kyse on siitä tunteesta, tuntemuksesta 

jonka olemme kehittäneet itsessämm_~' ~nnen luokkaan ~stumista. ' 

Todella tärkeää on nimenomaa se, etta r11summe nopeasti ennen 

luokkaan astumistamme oman, ahtaan persoonallisen ihmisemme 

pois kuin käärmeennahan. Onhan mahdollista, että opettajalle voi 

sattua kaikenlaista koulun päättymisen ja seuraavan aamun uudelleen 

alkamisen välillä, onhan hän, kuten niin usein itsetyytyväisenä sanotaan, 

opettajakin "vain ihminen': Uskovaiset ovat voineet käännyttää häntä, 

tai hänellä on voinut olla riita aviopuolison kanssa, mitä nyt elämässä 

kaikkea sattuukaan. Nämä ovat asioita, jotka saavat aikaan riitasointuja. 

Tämäntapaiset riitasoinnut antavat sielulle sitten pohjavärin. Mutta myös 

iloiset, leppoisat tunnelmat ovat mahdollisia. Jonkun oppilaan isä on 

voinut, koska pitää teistä aivan erityisesti, lähettää teille itse ampumansa 

jäniksen, tai jos kyse on opettajattaresta, vaikka kukkakimpun. 

Elämässä tällaiset tunnelmat ovat itsestään selviä. Opettajana meidän 

on kasvatettava itsemme siihen, että pystymme panemaan tällaiset 

tunnelmat syrjään ja puhumaan ainoastaan käsiteltävästä asiasta käsin. 

Niin, että pystymme esitellessämme tiettyä aihetta, puhumaan 

aiheen mukaisesti täysin traagisesti ja muuntamaan tunnelmamme 

humoristiseksi siirtyessämme seuraavaan, antaen asioiden määrätä 

tunnelmasta. Haluaisin sanoa, että kyse on siitä, pystymmekö 

huomioimaan luokan vastaanottavuuden huumorille, tragiikalle 

ja tunteellisuuudelle7
• Sillä, kun pystymme tämän havaitsemaan, 

huomaamme, että tragiikka, tunteellisuus ja huumori ovat lapsen 

sielulle äärimmäisen merkitseviä. Ja kun annamme opetuksen kulkea 

vaihtelevasti huumorin, tunteellisuuden ja tragiikan kantamana, kun 

johdattelemme tunnelmasta toiseen; kun todella pystymme siihen, että 

esitettyämme jotain raskaan vakavaa pystymme siirtymään keveyteen 

7 
H~umo:i~~e, tragiikalle tunteellisuudelle: katso tähän liittyen myös Rudolf Steinerin 

esitelmä Itkusta ja naurusta" esitef mäsarjassa: Metamorphosen des Seelenlebens. 

Pfad~ der Seelenerlebnisse (Sielunelämän muodonmuutoksia. Siefunkokemusten 

polkuJa, GA 59); saatavilla myös erillispainoksena Die Ausdrucksfähigkeiten des 

Menschen in Sprache, Lachen und Weinen, Dornach 
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_ mutta pakottomasti, aina asiasisällöstä käsin - silloin vaikutamme 

sieluntunnelmaan, samalla tavoin kuin sisään- ja uloshengitys vaikuttavat 

ruumiillisella tasolla. Opetuksessa ei ole kyse ainoastaan älystä tai 

älyllisestä opettamisesta, vaan siitä, että me kykenemme todella ottamaan 

huomioon tunnelmat. Sillä mitä ovat tragiikka, tunteellisuus, mitä on 

raskaus sieluntunnelmassa? Tåysin samaa kuin sisään hengitys, elimistön 

täyttäessä itsensä ilmalla. Tragiikka tarkoittaa: pyrimme vetämään kokoon 

fyysisen ruumiimme, yhä enemmän ja enemmän, niin että tulemme tässä 

fyysisen ruumiin tiivistymisessä tietoisiksi siitä, kuinka astraaliruumiimme 

irtoaa yhä enenevässä määrin fyysisyydestämme sen tiivistyessä, 

supistuessaan. Humoristinen tunnelma tarkoittaa, että fyysinen ruumis 

lamautuu astraaliruumiin puolestaan laajentuessa, levittäytyessä 

ympäristöön. Siten, että tulemme tietoisiksi siitä, että me emme vain katso 

esimerkiksi jotain punertavaa, vaan laajentaessamme astraalisuutemme 

siihen, me ikään kuin sukellamme tuon punertavan sisään. Nauru ei ole 

muuta kuin kasvojemme astraaliruumiin irrottamista fysiognomiastamme. 

Nauru on vain astraalista uloshengitystä. Jos haluamme käyttää näitä 

asioita, meillä on oltava tietty dynamiikantaju. Aina ei ole kaikkein 

taidokkainta siirtyä jonkun painavan asian esittämisestä suoraan 

humoristiseen; mutta kykenemme aina löytämään opetuksessamme tavat 

ja keinot, niin että lapsen sielu ei tunne jäävänsä vangiksi raskauteen, 

tragiikkaan, vaan pystymme tempaamaan sen mukaan vapauteen, niin 

että sielu todella pystyy hengittämään näiden kahden sieluntunnelman 

välillä. 

Tåten olen antanut teille johdannoksi jotain, mihin opettajan tulisi 

opetuksessa kiinnittää huomiota tunnelmavivahteina, mikä on mitä 

välttämättömintä erityisesti pedagogiikassa. 
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