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Järgnev artikkel ei sea sihiks ühendada ühendamatut või kunstlikult luua sidemeid, mis elus ei 

realiseerunud. Tegemist on otsinguga, mis püüab läheneda küsimusele, miks Rosma vanas 

koolimajas Põlvamaal, Johannes Käisi lapsepõlvekodus, on tänaseks 25 aastat viljeletud 

waldorfpedagoogikat. Aluse nendeks otsinguteks annab tõsiasi, et mõlema suurmehe elust 40 

aastat – alates Käisi sünnist 1885.a kuni Steineri surmani 1925.a - möödusid samas Euroopa 

kultuuriruumis. Ajas, mil kogu euroopalik kultuur elas läbi nii võidurõõmu kui kibedaid 

pettumusi, ajas, mil pedagoogilised uuendusideed tärkasid jõuliselt nii meist ida kui lääne 

pool. 

    

Käisi kujunemist pedagoogiks määrasid tema külakooli-aastad Rosmal isa Peetri käe all, 

internaadiga Põlva kihelkonnakool Mammastes ja Võru linnakool. Neist nimetatuist oli 

ilmselt kihelkonnakooli mõju suurim sellest arusaamiseks, missugune üks kool olla ei tohi – 

kool ei tohi olla tuima pähetuupimise koht. Kreisikooliõpetaja kutse omandas ta 1903 aastal 

Pihkva Gümnaasiumi juures. Samast aastast kuni oma surmani 1950.a oli Käis pedagoogiliselt 

tegev. Õpetajakutse täiendamiseks lõpetas ta 1904.a eksternina Peterburi Õpetajate Instituudi, 

1913-1915 aastatel õppis Käis Riia Polütehnikumis ja 1916-1918 Petrogradi Ülikooli füüsika-

matemaatikateaduskonnas. Sellisele haridusteele poleks ka tänapäeval midagi ette heita! 

Johannes Käisi elu- ja haridustee põhjal võime julgelt väita - Käis oli sajaprotsendiline 

pedagoog.  

Kuidas jõudis Rudolf Steiner, filosoof, kirjandusteadlane ja antroposoofia rajaja, 

pedagoogikani? Pärast reaalkooli lõpetamist õppis Steiner Viini Tehnikaülikoolis 

matemaatikat, füüsikat, keemiat ja loodusteadusi, lisaks käis kuulamas filosoofia, meditsiini ja 

psühholoogia loenguid. Õppimine oli seotud kulutustega ja aastatel 1884-1890 teenis 

üliõpilane Steiner ühe jõuka Viini ettevõtja peres elatist eraõpetajana. See oli tema esimene 

otsene pedagoogiline tegevus. 1899–1904 töötas ta õpetajana Berliini tööliste koolis, õpetades 

ajalugu, kirjandust, kõnekunsti ja loodusteadusi.  1914. aastast alustas Steiner laialdast 

loengute pidamist tolleks ajaks piisavalt küpse vormi saanud antroposoofiast. Tema üle 

Euroopa peetud loengutel oli hulgaliselt kuulajaid ja kaasamõtlejaid. Steineri enda jaoks oli 

oluline, et tema poolt esitatu seostuks praktilise eluga, seda pidas ta tõe kriteeriumiks. Pärast 

loenguid tulid inimesed erinevailt elualadelt doktor Steineri juurde ning küsisid: kuidas saaks 

teie poolt esitatu seostuda meie elukutsega? Sellistest küsimustest lähtuvalt sündisid 



20.sajandi alguses antroposoofiline meditsiin, biodünaamiline põllumajandus, goetheanistlik 

arhitektuur ja mitmed kunstiuuendused. Meid huvitava pedagoogikaga oli asi järgmine: 

1910.a aprillis pidas Rudolf Steiner Stuttgartis Waldorf-Astoria tubakavabriku töölistele 

loengu. Pärast loengut tuli vabriku omanik Emil Molt ning küsis, kas doktor Steiner aitaks tal 

rajada tööliste lastele tema põhimõtetest lähtuva kooli. Järgneva sündmustiku tohutu kiirus on 

tõestuseks selle küsimuse ajakohasusest: 

- 23. aprillil teeb sigaretivabriku nõukogu otsuse kool asutada; 

- 25. aprillil istus kokku tulevase kooli asutajatering: Steiner ise, Emil Molt, Karl 

Stockmayer ja Herbert Hahn. Neist viimane, tulevase kooli võõrkeele- ja 

religiooniõpetaja, oli baltisaksa juurtega ning sündinud ja üles kasvanud Pärnus. 

Valmisid kooli kontseptsioon ja esimese õppekava visand; 

- 20. augustil algasid metoodilis-didaktilised loengud tulevase kooli õpetajatele, 

pedagoogika alusena andis Steiner tollasest teadusest kaugele ettejõudnud pildi 

inimesest ja tema arengu seaduspärasustest, mille nimetas „Üldiseks 

inimeseõpetuseks“; 

- 7. septembril 1919 a toimus maailma esimese Waldorfi kooli pidulik avamine 

Stuttgartis, nädal hiljem algas õppetöö 265 õpilasega.  

Kuni oma surmani 1925. a oli Steiner isiklikult kooli toetaja ja edasiarendaja, hädavajalik 

nõuandja õpetajatele. 

Midagi sarnast toonasele esimese Waldorfi kooli rajamisega kaasnenud hoole elasid Ida-

Euroopa riigid läbi 70 aastat hiljem, möödunud sajandi 90ndate alguses. Eestis sündisid mõne 

aasta jooksul kuus Waldorfi kooli: Tartus, Tallinnas, Rakveres, Rosmal, Viljandis ja 

Arukülas. Nagu „seened pärast vihma“ tekkisid sama suunitlusega koolid Ida-Saksamaast 

kuni Baikali-taguste aladeni. Sarnaselt oli ka õpetajate ettevalmistus lühike ja intensiivne, 

eeldades parimal juhul juba eelnevat koolikogemust. Õpetajateks ja toetajateks olid sedakorda 

kogemustega waldorfpedagoogid Soomest, Rootsist, Norrast ja Saksamaalt.  

Tulles tagasi Käisi ja Steineri juurde võib märkida, et möödunud sajandi kahekümnendad 

aastad olid mõlema suurmehe elus ajaks, kus nende püüdlused ja väline tegevus ilmselt enim 

sarnanesid. Ajal, mil esimene Waldorfi kool sündis ja kujunes, töötas Käis aastail 1921-1930 

vastavatud Võru Õpetajate Seminari direktorina. Tema juhtimise all kujunes seminarist 

uuendusmeelsemaid õppeasutusi Eestis, kus rakendati ja propageeriti reformpedagoogika 

põhimõtteid. Paljudest seminari kasvandikest kujunesid silmapaistvad pedagoogid ja 

kooliuuenduse pooldajad. Nimetatud tõsiasjade valguses võime lähemalt vaadata, mida 

ühendavat leiame tollase maailma esimese Waldorfi kooli ja Võru Õpetajate Seminari ja selle 

harjutuskooli tegevuses? 

1. Õpetamise ning õpetaja käsitlemine kunsti ja kunstnikuna, aukohal on tugev ja loov 

õpetajaisiksus.  Õpetaja-käsitöölise vastandamine õpetaja-kunstnikule. Käis: Õpetamine on 

vaba kunst, milles sagedasti sünnipärane taktitunne kooliarvamuste üle võidu saavutab. 

Steiner: toob sisse kasvatuskunsti mõiste, mis kätkeb endas nii õpetust kui kasvatust. Samas 

on õpetamine teeniv kunst, kus õpetaja-kasvataja ei saa sõltuda inspiratsioonist ega 

meeleoludest, tema kunst rajaneb teaduslikule aluspõhjale (Käis). 



2. Mõlema kooli oluliseks pedagoogiliseks põhimõtteks on õpilaste intellektuaal-

kognitiivsete, kunstilis-loominguliste ja käsitöölis-praktiliste võimete ning oskuste võrdväärne 

arendamine. Sellega seostub Käisi töökooli põhimõtte laiem käsitlus. Waldorfi kooli esimene 

õppekava oli antud põhimõttel kolmeks võrdseks osaks jaotatud. 

3. Õppekorraldus: mõlema kooli püüdeks on hoida õpilast, tema vaimset elu killustuse ja 

seosetuse eest. Käisil täidab seda ülesannet keskustuse- e kontsentratsiooniprintsiip ning 

üldõpetus algkoolis, Steineril tsükliõpe (tollal epohhiõpe) alates esimesest klassist. 

4. Numbrilise hindamise kriitika ning sellise tagasiside vormide otsing, mis maksimaalselt 

toetaks ning innustaks õppijat.  

Kui rääkida erinevustest, siis kõige silmatorkavam on ehk suhtumine religiooni ja 

religiooniõpetusse. Selles on Steiner kahtlemata euroopalikum, kuigi omas ajas ääretult 

vabameelne – ta toob endarajatud kooli õppekavva religiooniõpetuse konfessioonide järgi, 

kuid peredele, kes seda ei soovi, pakub ta vaba religiooniõpetuse võimaluse.  Käisi 

religioonileiguse määravad tõenäoliselt eestlaslik rahvusmälu, mis jätkuvalt seostab kristluse 

meie maa vallutajatega ning kujunemisaastad Põlva kihelkonnakoolis, kus usuõpetus koos 

kaasneva tuupimismeetodiga ei aidanud kaasa elavale suhtele religiooniga. Samas – Võru 

Seminari jõulupeod koos rikkaliku eeskava ja dekoreeritud saaliga olid üheks seminari 

visiitkaardiks Võru linnas ja laiemaltki. 

Teame, et seminari-aastatel viibis Käis 1926 – 1929 nii Saksamaal, Austrias, Šveitsis kui 

Londonis, tutvudes kohapealse koolikorraldusega. Teame, et möödunud sajandi alguse 

uuenduspedagoogika eelkäijate tööd olid tuttavad mõlemale mehele. Nii Käisi kui Steineri 

elukäiku uurides mõistame, kui hingelähedane oli pedagoogika küsimus mõlemale. Kas pole 

mitte nii, et 20. sajandi eesti kooliuuendusliikumine ning Waldorfi pedagoogika on ühe ja 

sama puu pisut erikujulised viljad? 

* 

Nüüd, jõulude eel kumab Käisi sünnimaja akendes ikka soe valgus – vana palkhoone akendest 

paistavad Rosma waldorflasteaia toakesed, mille ahjudes põleb soe, elav tuli. Ja 

jõuluettevalmistuste hulka kuulub „küünalde kastmine“, kus jõuluküünalt kasvatatakse teda 

korduvalt sulanud mesilasvahasse kastes. Õpetajad koolis räägivad aga algklassides lugusid 

väikesest Johannesest, kes kraapis kokku palvetoas sulanud küünalde vaha ning neist ise 

jõuluküünlad tegi. 

 

 

 


