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EESSÕNA

Selle Rudolf Steine ri  värviõpetuse kolmanda kaustiku sisu on 
rajatud peamiselt kahele põhjapanevale loengule värvide 
olemuse kohta. Esimese loengu sisu avaldati juba raamatus 
”Teerajad uuele elustiilile”, ent ilma sinna juurde kuuluva vär-
vilise figuurita. See on aga olulise tähtsusega sellele maali-
jale, kes tahab maalida värvist väljudes, seega on see figuur
temale etüüdideks tingimata vajalik, ning seetõttu lisati see 
nüüd ka siia juurde.

Viimane loeng selles kaustikus kujuneb teatavaks krooniks. 
See on tähelepanujuhtijaks nendele maailmadele, kus paik-
neb värvi kodumaa. Selle kodumaa avastamine on sellele, kes 
täie tõsidusega värvi olemusele läheneda püüab, ühe pika 
teeraja lõpp-punktiks.

Nende kõrval on kaks loengut siin ainult osaliselt esitatud, 
kuivõrd neis on juttu just värvidest.

Need loengud ise käsitlevad paljusid kunste, nagu arhitek-
tuur, plastika, maalikunst, muusika, luulekunst jne. Sellesse 
Rudolf Steineri värviõpetust käsitlevasse vihikusse otsustati 
koondada kõik, mis värviga otseselt seotud, ning seepärast 
valiti välja just need tekstilõigud, mis seda teemat otseselt 
puudutavad. Paljudes Rudolf Steineri loengutes leidub veel 
küllaltki palju viiteid, millised aitavad viia sügavamale värvide 
läbielamisele. Ent need on siis tolle loengu sisuga sedavõrd 
seotud, et nende väljanoppimisega kaotaksid nad kõik side-
med oma orgaanilise tervikuga. Kuid nende kahe loengu 
juures tundus see sõrendamine võimalikuna, kuna nad saab 
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jällegi ühte teistsugusesse tervikusse sisse lülitatud – nimelt 
Rudolf Steineri värviõpetuse suurde, vaimsesse, terviklikku 
süsteemi.

 Maria Strakosch* 

* Maria Strakosch-Giesler (1877–1970), maalikunstnik, antroposoof 
ning Kandinsky esimene õpilane.  – Toim. 
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LOOV VÄRVIMAAILM  

19. sajandi vaimukas kunstivaatleja  Herman Grimm väljendas 
ühe – võiks öelda, et radikaalselt kõlava – mõtte  Goethe kohta. 
Ta ennustas nimelt, kunas saabub aeg, mil inimkond Goethe 
loomingu kõige olulisemat osa õigesti taipama hakkab. Ning 
tema ennustuse järgi toimub see aastal 2000 pKr. Eks ole, selle 
vaatekoha järgi saab veel kaunikesti aega mööduma, enne 
kui inimkond on niikaugele jõudnud, et ta on juba suuteline 
seda kõige olulisemat osa Goethe mõtlemisviisis mõistma. Ja 
meie ajal leiduks ka vaevalt kedagi, kellel oleks soovi sellele 
radikaalsele mõtteavaldusele vastu vaielda. Sest mida peab 
Herman Grimm Goethe juures kõige tähtsamaks?

Hoopiski mitte seda asjaolu, et Goethe oli luuletaja ning on 
loonud ühe või teise kunstiteose, vaid tema peab Goethe 
juures kõige olulisemaks seda, et Goethe on omas loomingus 
juhindunud terviklikust inimesest, milline sisaldab eneses 
tõepoolest kõike inimese juurde kuuluvat, ning et kõik tema 
loomingu üksikasjad põhinevad õieti terve inimkonna inim-
likel impulssidel. Ja võib öelda, et meie ajastu on veel kaugel 
selle mõistmisest, mis näiteks Goethe sees täieliku inimsu-
sena pesitses.

Nende sõnadega ei taha ma loomulikult mitte viidata 
teaduste spetsialiseerumisele ega üksikute teadusharude 
vaatlemisviiside erinevustele, millist asjaolu on sageli püütud 
hukka mõista. Spetsialiseerunud vaatlemisviis, milline on 
omane teadusele, on teatavast küljest hädavajalik. Ent palju 
sügavamale küündivamaks, kui seda on teaduse spetsiali-
seeritus, on midagi muud – nimelt kogu meie elu spetsiali-
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seeritus! Meie elu spetsialiseeritus viib välja selleni, et üksik 
hing, kes on sellesse või teise kujutlusteringi sisse rammitud, 
ei suuda enam teist hinge, kes jällegi mingile teistsugusele on 
spetsialiseerunud, enam mõista. Ja olevikus on kõik inimesed 
teataval määral spetsialist-hingedeks. Ning erilise teravusega 
torkab silma selline spetsialist-hingelisus siis, kui me vaatame 
inimkonna kunsti arenemist. Just seepärast on hädavajalik, 
et oleks võimalik teataval kombel (millele juhiti tähelepanu 
juba eelnevatel loengutel) vaimuelust tervikuna üht etteku-
jutust moodustada, kuigi see esialgu jääks ainult primitiivseks 
algatuseks. Ning selle tervikliku vaimuelu kokkuvõttest peaks 
siis väljuma midagi, mis on kunstiliseks vormiks. Meil pole 
tarvis selleks tõestusi kaugelt otsida. Ja kuna me üksteist võib 
olla paremini mõistame siis, kui meie väljume millestki ligilä-
hedasest, siis tahaksin ma viidata ühele väikesele osale neist 
täiesti mõistmatutest ja sageli nii naeruväärsetest kallaletun-
gidest meie vaimsele hoovusele, millised olevikus nii arvukalt 
püüavad maksvusele pääseda.

Kui meid püütakse maailma silmis – ja juba täna võib seda 
öelda, et täiesti õhust võetuga – mustata, siis on kindlasti 
väga odavaks süüdistuseks see, et meie siin või seal eneste 
ruume püüame kujundada nii, nagu see on sobiv meie meel-
tele. Meile heidetakse ette, et meie siin ja seal oma kohtu-
mispaikade seinu värvilisteks kujundame, ning juba kestvalt 
tegeldakse selle meie nn Johannes-ehitise (esimene Goethea-
num Dornachis) ”imepärasustega”, ning öeldakse selle kohta, 
et ühele tõelisele teosoofiale – just täpselt nii väljendatakse
seda – olevat kõik selline kate mittevajalik. Jah, teatavates rin-
gides mõistetakse ”tõelist teosoofiat” kui mingit tumedatest
tundmustest läbistatud hingelist pudrusegu, milline püüab 
veidike hoobelda sellega, et hing eneses üht kõrgemat mina 
välja kujundada võib, eeldades, et sellejuures millelegi muule 
tähelepanu ei pöörata, kui egoistlikele tunnetele. Ning tolle 
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hingelise puterdamise, tolle ebaselge uimasuse seisukohalt 
leitakse olevat ülearune see, kui mingi vaimne hoovus elab 
ennast välja välises vormis, ehkki see vorm oleks esialgu ka 
algeline, primitiivne. Sellistes ringides mõeldakse, et kõikjal, 
ükskõik kus ka ollakse, on võimalik lobiseda sellest inimeses 
peituva jumaliku mina hingelisest pudrusegust, tema eba-
selgest uimasusest. Milleks on siis õigupoolest vajalik, et siin 
püüeldakse väljaelamisele neis või teistsugustes iselaadsetes 
vormides?

Nüüd mu armsad sõbrad, meie ei saa ju ometi esitada sellist 
nõuet, et need inimesed, kes taolisi etteheiteid hekseldavad, 
ka tõeliselt mõtelda peaksid oskama, sest sellist nõuet võib 
tänapäeval tõepoolest õige vähestele inimestele esitada. Aga 
meie peame siiski mõningate punktide kohta täielikule selgu-
sele jõudma, et vastavatele küsimustele vähemasti iseenese 
hingeski vastust leida.

Ma tahaksin teie vaimset pilku suunata ühele kunstnikule, kes 
18. sajandi lõpul ühe teatava tähelepanuväärse andekusega 
kunstiellu lülitus kui joonistaja, kui maaliv kunstnik –  Car-
stens*. Ma ei taha siin hoopiski rääkida Carstensi kunsti väär-
tusest, ega esitada mingit pilti tema mõjust kunsti arengule, 
ma ei soovi teile ka mitte tema elulookirjeldust esitada, vaid 
ma tahaksin hoopis tähelepanu juhtida sellele, et Carstensis 
peitus kui mitte just suur maaliline, siis suur joonistuslik jõud. 
Kui nüüd aga pilk suunata Carstensi hinge, kui tema kunsti-
lisi igatsusi ja unelmaid vaadeldakse, siis märgatakse just 
eriti tema juures seda puuduvat lünka. Tema tahtis pliiatsit 
käes hoida, tema tahtis üht ideed maalida, seda maalis keha-
stada, kuid ta polnud mitte enam olukorras, milles veel – ma 
tahaksin öelda – olid Raffael ja Leonardo, või siis, kui võtta
võrdluseks luulekunsti – milles oli Dante. Raffael, Leonardo,

* Asmus Jacob Carstens (1754–1798), saksa maalikunstnik. – Toim.
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Dante – nad elasid ühes täielises, sisurikkas ning samal ajal 
inimhingedes tõeliselt elutsevas kultuuris sees, ühes sellises 
kultuuris, milline inimhinge innustas. Kui Raffael maalis oma
madonnasid, – siis elas see, mis on üks madonna, inimlikes 
südametes, inimlikes hingedes, ja – olgu see öeldud selle 
sõna üllamas mõttes – publiku hingest hoovas midagi nende 
kunstnike loomingule vastu. Kui Dante inimlikku hinge kuni 
vaimsete regioonideni juhtis, siis tarvitses tal ainult sisu, aines-
tikku ammutada sellest, mis kõlas igas inimlikus hinges. Võiks 
öelda, et need kunstnikud omasid omas hinges midagi, mis 
üldise kultuurisubstantsina tol korral oleles. Lehitsetagu mis-
tahes teaduslikku teost tolleaegsest kultuurist, siis leitakse, et 
see teaduslik kultuur leidis omale toetuspunkte kõiges selles, 
mis oli juba eelnevalt elutsemas kõigis hingedes kuni kõige 
alamate, harimatute klassideni välja. Selle kultuuriringkonna 
õpetlased, kellede keskel Raffael oma madonnasid lõi, suh-
tusid madonna ideesse täieliku tunnustusega ning nõnda, 
et neis enestes elutses ning teotses see madonna idee. Ning 
nõnda kujunesid ka kõik suured kunstiteosed ühe üldise, 
ühise vaimuelu väljendusteks. Ning seesama on just too, mis 
hiljem ühes üksikus inimeses –  Goethes – taassündis, sellisel 
kombel, nagu see oli võimalik 18. ja 19. sajandi vahetusel. 
Ning see kõik on midagi, mida meie ajastul mõistetakse juba 
nii vähe, et Herman Grimm – nagu öeldud – tahtis oodata ära 
aastat 2000, mil selline mõistmine inimkonnale teatava mää-
rani osaks võib saada.

Ent pöördugem oma vaatlemisega taas  Carstensi poole. 
Ta võtab Homerose ”Iliase” ja kõik, mis ta sealt loeb, seda 
kujundab ta vormidesse, milliseid tema pliiats loob. Jah, kuid 
mõelge ometi kui kaugel seisis 18. sajand ja 19. sajandi algus 
Homerose kangelastest, ning võrrelge sellega Raffaeli hinge,
kui lähedal oli too madonna kujudele või teistele tolle ajastu 
motiividele! Võiks öelda, et kunstiajaloo suurtel epohhidel 
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oli kunsti sisu enesestmõistetav, kuna ta voolas välja kõigest 
sellest, mis inimeste südameid nende sügavaimas sisemuses 
liigutas! Ent 19. sajandil algas ajastu, millel kunstnik pidi hak-
kama juba oma loomingu sisu kunstlikult, pool-formaalselt 
otsima. Ning õige pea kogesime meie, et kunstnik on muu-
tunud otsekui mingiks kultuuri-eremiidiks, üksiklaseks, kellel 
on põhiliselt tegemist ainult iseendaga, ning kelle juures alati 
küsitakse: milline seos on kõigel sellel tema poolt kujutatul 
tema enese isiksusega? Tervet 19. sajandi kunsti ajalugu või-
dakse jälgida nii, et kuidas on selles mõttes kunstniku vahe-
korrad kunstiga. 

Ning kõige selle tulemusena on tänapäeva inimkonnas 
reaalseks muutunud too külm, hoolimatu suhtumine kunsti. 
Kujutlegem üht tänapäeva inimest kõndimas läbi pildinäi-
tuse või maaligalerii. Jah, minu armsad sõbrad, sealt ei vaata 
temale vastu midagi sellist, mis liigutaks ta hinge, midagi, 
millega ta oma sisemuses seotud oleks, vaid sealt vaatab 
talle vastu midagi taolist, milline – radikaalselt väljaöelduna 
– on temale teatavas mõttes mingiks mõistatuste summaks, 
milliseid tema võib lahendada ainult siis, kui ta suudab las-
kuda neisse suhetesse, millistes seisis see või teine kunstnik 
loodusega või üldse tema poolt kujutatuga. Ja nii seistakse 
paljalt ainult individuaalsete mõistatuste lahendamise ees. 
Ning kõige olulisemaks kõige selle juures on, et samal ajal, 
mil arvatakse tegelevat kunstiliste küsimustega, tegeletakse 
ometigi pidevalt sootuks millegi ebakunstilisega – nimelt 
psühholoogiliste probleemidega. See viis, kuidas üks või 
teine kunstnik tänapäeval maailma tajub, see kõik kuulub 
maailmavaate ja kõige taolise raamidesse, millised aga ei saa 
üldse kõne alla tulla siis, kui süvenetakse suurte kunstiepoh-
hide loomingusse. Seevastu kerkivad aga vaatleja jaoks tõe-
lised kunstilised küsimused päevakorrale siis, kui kunstiline 
teostus, see ”kuidas?” muutub millekski, millega on kunstni-
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kul eelkõige ja peaasjalikult tegemist, ning just seal peituvad 
tõelised esteetilised probleemid, kuna aga kunsti ainestik on 
ainult millekski, mis kunstnikku ümbritseb, millesse kunstnik 
ise oma olemusega on sukeldunud. Võidakse öelda, et täna-
päeva kunstnikud pole enam hoopiski mitte kunstnikud, vaid 
nad on muutunud maailmavaatlejateks ühest erinevast vaa-
tevinklist, ning mida nad seal näevad, mis nende tähelepanu 
köidab, seda kujutavad nad oma loomingus. Ent see kõik on 
vaid psühholoogiliste maailmavaate probleemide kui ka aja-
loovaatluse probleemide kujutamine. Ning meie ajastule on 
see kunstiline ”kuidas?” muutunud juba millekski, millega ei 
osata enam midagi peale hakata. On tunda, et üldiselt ei lei-
tagi enam südant selle kunstilise ”kuidas” teostuse vaatlemi-
seks ning imetlemiseks.

Suur osa sellest süüst, millele siin väheste sõnadega tähele-
panu juhiti, langeb meie ajastu üldisele, põhiliselt vaid teo-
reetilisele maailmavaatele. Nii praktilisteks, kui inimesed on 
muutunud tööstuses, tehnikas ja kaubanduslike vahekordade 
klaarimises, sama eminentselt-teoreetiliseks on nad muutu-
nud oma mõtlemises. On juba väga raske luua silda tänapä-
eva teaduse taotluste, ning selle vahel, mis on ühe kunstniku 
maailmavaateks, ning võib leida veel ainult üksikuid, kes seda 
silda õigupoolest ehitada soovivadki. Ning üks selline mõte, 
nagu  Goethe oma: ”ilu on peidetud looduseseaduste mani-
festatsiooniks, millised ilma iluta jääksid igavesti peidetuks”, 
– see mõte on tänapäeva ajastule juba täiesti mõistmatu, 
ehkki siin või seal keegi usub ennast seda mõtet mõistvat. 
Sest meie ajastu klammerdub kõige välisemate, kõige abst-
raktsemate loodusseaduste külge, – selliste loodusseaduste 
külge, millised – võiks öelda, et juba oma olemuse tõttu – toe-
tuvad vaid abstraktsele matemaatikale, ning omas abstrakt-
suses võitlevad vastu igasugusele tõelisusega arvestamisele, 
milline viimane paratamatult on sunnitud mööduma abst-
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rakt-matemaatilisest, kui ka sellest, mis on kujundatud abst-
raktselt-matemaatilise taoliselt. Ning seepärast pole imeks 
panna, et meie ajastul on hinges kaduma läinud too elav 
element tunnetamaks maailmade kooskõlas üht teotsevat 
substantsi, milline maailmade kooskõlast juba paratamatult 
väljuma peab selleks, et luua kunsti.

Kõigist teaduslik-tehnilistest mõistetest, samuti nagu ka abst-
raktsetest teosoofilistest mõistetest, ei saa iialgi arendada
välja üht kunsti, vaid kõige rohkem üht kuivanud allegooriat 
või puistunud sümbolismi. Ning kõik see mõtteviis, kuidas 
tänapäeva ajastu enesele maailma ette kujutab, see on juba 
oma olemuse poolest ebakunstiline, ning selle otseseks 
sihiks ja eesmärgiks ongi ebakunstilisus. Värvid – jah, milleks 
on värvid õieti muutunud oleviku teaduse prillide all? Kõige 
abstraktsema mateeria – eetri – võnkumisteks nii ja niisuure 
lainepikkusega jne. Püütagu ainult korra ette kujutada, kui 
kaugel on virvendava eetri lained, milliseid tänapäeva teadus 
otsib tollest tõelisusest, mis värvide sees elab. Säärases maa-
ilmavaatelises atmosfääris unustatakse loomulikult kõik see 
elav, mis värvis elab ja värvina ennast ilmutab. Me oleme juba 
sellele viidanud, et värviline element on põhiliselt midagi voo-
lavat, midagi elavat, millises ka meie oma hingedega elavad 
oleme. Ning saab tulema aeg (ma olen sellele viidanud) – mil 
seda elavat kooskõla voolavate värvide maailma ning värvi-
liste olevuste ja asjade vahel jällegi läbi nähakse.

Inimesele, minu kallid sõbrad, on see raske sellepärast, et 
maise evolutsiooni vältel tuleb temal oma mina välja kujun-
dada, et ta on sellest voolavast värvidemerest välja tõusnud 
puhtaks oma mina vaatlemiseks. Oma minaga tõuseb inimene 
sellest voolavast värvidemerest välja; loomariik seisab veel 
täiesti selle voolava värvidemere sees, ning et üks või teine 
loom selle- või teisevärvilisi sulgi või karvkatet omab, see 
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sõltub looma hinge suhtumisest voolavasse värvidemerre. 
Loom vaatleb esemeid oma astraalihuga (nõnda nagu meie 
neid minaga vaatleme), ning tollesse astraalihusse voolab 
sisse see, mis on olemas loomade karjahinges. Mõttetu on 
uskuda, et loom (ka kõrgemale arenenud loomad) maailma 
täpselt samasugusena näeks, nagu seda näeb inimene. Ent 
oleviku inimesele jääb tõde sellest asjaolust küll täielikult 
mõistmatuks. Oleviku inimene usub, et kui tema hobust 
näeb, siis näeb ka tema (hobune) hobust täpselt samuti, nagu 
tema hobust. Mis tunduks tänapäeva inimesele veel loomu-
likumana, kui uskuda, et kuna hobusel on silmad, siis peab 
hobune teda täpselt samuti nägema, nagu tema hobust. Ja 
siiski on selline arvamus täielikuks mõttetuseks. Sest täpselt 
niisama vähe, kui üks inimene ilma selgeltnägemise võimete 
inglit näeb, võiks hobune ilma selgeltnägemise võimeta ini-
mest näha, sest inimene on hobuse jaoks olemas mitte füü-
silise – vaid ainult vaimse olevusena, ning ainult seetõttu, et 
hobuse andekuseks on teatav selgeltnägemisevõime, saab 
hobune tema jaoks inglitaolist inimolevust tajuda. Mida 
hobune inimese juures näeb, see on midagi sootuks teist-
sugust kui see, mida inimene näeb kui hobust. Nõnda nagu 
meie, inimesed, siin ringi kõnnime, oleme meie ka kõrgemale 
arenenud loomade jaoks õigupoolest päris tontlikud ole-
vused. Kui kunagi loomad rääkida võiksid, ja nende eneste 
keeles, mitte nii nagu nüüd loomi ”kõnelema” õpetatakse, vaid 
nende eneste keeles, siis saaks inimene märkama, et loomal 
ei tule mõttessegi vaadelda inimest kui omataolist, vaid kui 
üht kõrgemalseisvat, tontlikku olevust. Kui nad oma eneste 
olemust näeksid koos seisvat ainult lihast ja verest, siis kind-
lasti ei näeks nad inimest mitte lihast ja verest koosnevana. 
Kui seda püütakse väita tänapäeval, siis kõlab see tänapäeva 
inimeste ajudes ilmse ebakõlana, puhta mõttetusena, – jah, 
niivõrd kaugel on olevik veel tõest.
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Looma astraalihu ja karjahinge omapärase ärarippuvuse tõttu 
voolab looma sisse vastuvõtlikkus värvide elavale loomis-
jõule. Ning täpselt samuti, nagu meie üht eset, milline meis 
himu sütitab, vaatleme, ning seda siis oma käesirutusega 
haarata püüame, nii on ka looma organism tervikuna selline, 
et see vahetult loov, mis elab värvis, jätab ühe mulje, ning 
see voolab omakorda sulgedesse või karvadesse ning värvib 
looma. Ma olen seda juba varem öelnud, et meie ajastu ei 
suuda näha seda, mispärast jääkaru on valge; valge värvus on 
tema ümbruse tagajärg, ning see, et jääkaru ennast valgeks 
värvib, tähendab tema juures ühel või teisel astmel umbes 
sedasama kui see, et inimene himu ajendil käe välja sirutab 
ning ühe roosi nopib. Jääkarule mõjub tema ümbruse elav-
produktiivne nii, et ta ennast ”valgendab”.

Inimesele on kõik see elav olemine ja kudumine kõiges värvi-
lises maa alla vajunud just seepärast, et inimene poleks iialgi 
suutnud oma mina välja kujundada, kui ta oleks elavana selle 
värvidemere sisse jäänud nii, et ta mingi punase, ütleme näi-
teks koidupuna mulje põhjal arendaks endas kihu seda koi-
dupuna imaginatiiv-produktiivselt teatud kohtadele oma ihu 
peal üle kanda. Selline olukord püsis veel vana Kuu ajal. Seal 
mõjus sellise looduspildi, nagu, ütleme koidupuna, vaatle-
mine veel selliselt, et see toda olevust, kelleks tookord oli veel 
inimene, mõjutas, ning et see mulje peegeldus vastu oma-
enese värvuses, see mulje läbistas kogu tookordse inimese 
olemust, kutsudes esile koidupuna värvust teatavatel keha 
kohtadel. See olemine, selline elav, kogu oma kehaga värvi-
demeres paiknemine, pidi inimesele tema vaimsel perioodil 
kaduma minema selleks, et ta enese minas saaks omaenese 
maailmavaadet kujundada. Ning inimene pidi omas kujus 
saama neutraalseks teda ümbritseva, voogava värvidemere 
suhtes. Inimese naha värvus, nagu see esineb parasvööndi 
kliimas, on oluliselt ainult mina väljenduseks, mis väljendab 
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absoluutset neutraliteeti ümbruses voolavate värvilainete 
suhtes, see on voolavast värvidemerest kõrgemale kerkimi-
seks. Kuid, minu armsad sõbrad, kui meie arvestame ainult 
kõige lihtsamate vaimsete tunnetustega, siis meenub meile 
ka, et inimese eesmärgiks on leida jällegi üles tagasiteed.

Füüsiline ihu, eeterihu ja astraalihu kujunesid välja Saturni-, 
Päikese- ja Kuuaegadel, mina aga Maa-ajal. Inimene peab 
nüüd leidma võimaluse vaimsustada oma astraalihu, ning 
laskma viimasest läbi põimuda kõike seda, mida mina enese 
jaoks välja töötab. Ning sellega, et inimene oma astraalihu 
vaimsustab ning selle kaudu tagasitee avastab, peab ta sel-
lega kaasnevalt taasavastama ka need värvilained ning värvi-
vood, milledest ta on oma mina arendamiseks välja tõusnud, 
nõnda nagu inimene, kui ta on merest väljunud, näeb ainult 
seda, mis laotub väljas. Ning meie elame tõepoolest juba ühel 
sellisel ajastul, millel peab algama – kui ei taheta, et inimese 
kooselamine kogu maailmaga peaks täielikult välja surema 
– too sukeldumine vaimsete loodusjõudude voolamisse, see 
tähendab – looduse taga peituvatesse vaimsetesse jõudu-
desse. Meie peame taas saavutama selle võimalikkuse, mitte 
ainult värve vaadelda või neid sellele või teisele pinnale pint-
seldada, vaid meie peame avastama võimalikkuse värvidega 
koos elada, seda värvis peituvat seesmist jõudu kaasa elada. 
Seda ei saa meie siis, kui meie ainult maaliliselt uurime, kuidas 
see või teine värv siin või seal mängleb, nii et me ainult vär-
vile vastu jõllitame; vaid seda suudame meie ainult siis, kui 
me taas kogu oma hingega sukeldume sellesse viisi, kuidas 
näiteks punane ja kuidas sinine värv voolavad; kui meile see 
värvide voogamine vahetult elavaks muutub. Meie saame 
seda, minu armsad sõbrad, teha ainult siis, kui meie jõuame 
niisugusesse seisundisse, et meie seda, mis värvis peitub, suu-
dame sedavõrd elustada, et me mitte näiteks värvides ainult 
mingit sümboolikat ei otsi, milline oleks lausa vastupidiseks 
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teerajaks, vaid et meie seda, mis juba värvis on, mis selles 
värvis peitub, – nii nagu naervas inimeseski peitub naermise 
jõud – tõeliselt avastaksime. Seda suudame aga ainult siis, kui 
otsime tagasiteed voolavasse värvide maailma (nagu öeldud 
– inimene on oma minaga sellest voolavast värvide maail-
mast välja tõusnud). Kui inimene tänapäeval mitte midagi 
muud ei suuda läbi elada, kui näiteks seda, et siin punane, 
seal sinine, nõnda nagu tänapäeval sageli punast ja sinist vaa-
deldakse – kui inimene seda punast ja sinist nii läbi elab, et ta 
lihtsalt tajub: siin on punane, seal sinine pind, siis ei suuda ta 
iialgi jõuda elava kaasaelamiseni ühe värvi tõelise olemusega. 
Loomulikult suudab ta seda veelgi vähem siis, kui ta seda 
seesmust püüab grimeerida mingiks mõistuse poolt loodud 
mõisteks, ning punase taga neid ja sinise taga teistsuguseid 
sümboleid näeb. Sest sel kombel on veelgi vähem võimalik 
jõuda värvielemendi läbielamisele. Siin on tegemist sellega, 
et meie mõistaksime terve oma hingega anduda sellele, mis 
värvist meile vastu kõneleb. Siis saame meie punasega vas-
tamisi seistes tunnetada midagi agressiivset, midagi meile 
pealetungivat, midagi, mis meid otsekui ründaks. Seal, kus on 
punane värv, seal tormab ta meile vastu, tungib meile peale. 
Kui kõik daamid oleks punasesse rõivastatud, ning nõnda 
tänaval kõnniksid, siis võiks see, kes omab peent tundmust 
punase suhtes, uskuda, et ta on sattunud amatsoonide sekka, 
kes kõik talle kallale tungivad. Punases peitub midagi agres-
siivset, midagi meile kallale tungivat.

Sinises peitub aga midagi, mis meist eemaldub, mis meid 
maha jätab, millele meie kahetsedes järele vaatame ja võib-
olla et igatsusega veel järele vaatame ...

Kui kaugele olevik on jõudnud selle värvilise elavast mõist-
misest, seda võidakse näha millestki, millele ma juba tähe-
lepanu olen juhtinud: nimelt väljapaistva kunstniku Hilde-
brandi juures tõstetakse eriti esile, et just sellel kohal olevat 
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värv, ning et midagi muud polegi, kui värviga kaetud pinnad, 
ning et värviga olevat sootuks teine lugu, kui vormiga, milline 
annab edasi näiteks ka kaugusi. Värv annab meile aga midagi 
rohkemat kui surnud distantsid, ning et üks selline kunstnik, 
nagu Hildebrand, seda ei tunneta, seda tuleb võtta terve meie 
ajastu sügava sümptomina. Värvi elavasse loomusesse on või-
matu sisse elada, kui ei suudeta paigalseisust vahetult liiku-
misse üle minna, kui ei olda mitte kogemuslikul selgusel sel-
lest, et punane laik siin tuleb sinu poole ning sinine eemaldub 
sinust; nad liiguvad vastupidises suunas. Ja kui süvenetakse 
sellesse värvi sees elavasse, siis jõutakse ikka kaugemale. 
Jõutakse selleni, et kui meil näiteks oleks kaks sellist värvilist 
kuuli, siis meie vahetult tunneksime, et meie ei suuda enam 
– kui meil värvi sisse usku on – enesele ette kujutada, et need 
kaks kuuli seisavad ja jäävadki rahulikult seisma; seda pole 
üldse võimalik ette kujutada. (Näiliselt kõva pähkel. Kui ma 
tean, et kaks kuuli seisavad paigal ega veere mitte, siis nad 
seisavad ka tõepoolest paigal ega liigu mitte. Liikuda saab 
vaid kuuli värvuses peituv ülemeeleline element, ning kui 
seda tajutakse, siis on tegemist juba ülemeelelise tajumisega. 
– Tõlkija märkus). See oleks juba elava tundmuse surmami-
seks, kui midagi sellist ette kujutatakse, sest see elav tundmus 
muutub vahetult tunnetuseks, et need kaks kuuli – punane ja 
sinine – üksteise ümber keerlevad, üks vaatleja poole, teine 
vaatlejast kaugemale. (Seda üksteise ümber keerlemist võiks 
ehk mõista nii, et punane läheneb ja sinine kaugeneb kuni 
teatud piirini, ning siis vahetavad järsku mõlemad oma osad; 
punane hakkab lähenema suurest kaugusest ja sinine kau-
genema suurest ligidusest kuni jällegi teatud piirini jne. On 
selge, et sellist ülemeelelisusse kalduvat tunnetust on raske 
sõnadega kirjeldada, ning see mõiste ”üksteise ümber keer-
lemine” pole siin täpse loogika seisukohalt kõige õnnestu-
num. – Tõlkija märkus) Ning see, mis ühes figuuris on puna-
sena maalitud, vastandina teisele, mis on maalitud sinisena, 
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see suhtub sinisesse selliselt, et tõepoolest värvi kaudu elu 
ja liikumine figuure läbistab. Ning, minu armsad sõbrad, see
figuraalne saab elavasse maailma vastu võetud just seetõttu,
et ta särab värvides. Kui teie ees on ainult üks vorm, siis on see 
vorm iseenesest puhkav, ta seisab paigal, ta jääb siiasamasse. 
Ent alates sellest momendist, kui vorm omandab värvi, tungib 
värvi seesmine liikumine vormist välja, ning maailma virven-
damine läbistab juba selle vormi. Kui teie ühe vormi kuju vär-
vite, siis elustate teie teda vahetult sellega, mis on maailmas 
hingelisuseks, maailmahingeks, – kuna värv ei kuulu ainuüksi 
vormile, kuna värv, mille teie ühe teatud kujule annate, viib 
selle vormi sõltuvusele oma ümbrusest, jah – terve maail-
maga kokkukuuluvusele. Tahaks öelda, et üht vormi värvides 
peab tunnetama, et ”nüüd lähened sa sellele vormile nõnda, 
et sa annad temale ta hinge”. Hinge puhute teie sisse ühte 
surnud kujusse, kui teie teda värvidega elustate.

Tarvitseb ainult veidi sellele värvide elavale kudumisele lähe-
male astuda, siis saadakse selline tundmus, otsekui ei seistaks 
mitte vahetult nende vastas, vaid kusagil kas kõrgemal või 
madalamal; kuidas jällegi värv iseenesest seesmiselt elavaks 
muutub. Abstraktse mõtteviisiga inimese jaoks, kes vaid värve 
vahib, ilma et ta neid elavana läbi elaks, võib punane kuul käia 
ringi ümber sinise, ning temas ei tärka tarvidust seda liiku-
mist kuidagimoodi muuta. Ta võib olla suur matemaatik või 
nii suur metafüüsik, kui vähegi võimalik, ent värviga ei mõista 
tema mitte koos elada, kuna tema jaoks liigub värv ühest 
kohast teise ikka nagu midagi surnut. Seda ei tee värv tõe-
liselt mitte, kui elatakse temaga koos; värv särab, ta muudab 
iseennast iseeneses, ning üks värv, näiteks punane, kui ta 
edasi tungib, kui ta liigub, siis tõukab ta midagi enese ees, mis 
näib kui oranž aura, kui kollane aura, kui roheline aura. Ning 
kui liigub sinine värv, siis tõukab see enese ette jällegi midagi 
muud. (Vaata värvilist tahvlit esikaanel)
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Nii esineb siin teie ees teatav värvidemäng, midagi, mis vär-
videga kaasa elades saab – võiks öelda – selliseks, et punane 
on otsekui atakeeriv ning sinine on kaugenev, – et punane 
äratab teis sellise tundmuse, et punase eest peab pagema, 
teda vältima, ning sinine jällegi sellise tundmuse, et temale 
peaks igatsusega järgnema. Ja kui selliseid tundmusi või-
dakse vahetult omada värvide juures, kui seda võidakse vär-
vide juures kaasa elada nii, et punane ja sinine kirjeldatud 
kombel elavaks ja liikuvaks muutuvad, siis püüeldakse omas 
sisemuses ka tõepoolest selle elava ning liikuva värvivoola-
misega kaasa minna, siis elatakse oma hinges otsekui üheae-
gselt keerlevatena läbi pealetunge ja igatsusi, põgenemist 
ning andumusküllast palvelust, millised inimeste tundmustes 
üksteisele vahetult järgnevad. Ja kui neid värvides püütakse 
edasi anda, loomulikult kunstilisel esitusviisil, ühele kehalise 
vormi-kujutuse detailile, siis röövitakse sellelt kehaliselt vor-
milt, milline on oma loomult paigalseisev, tema liikumatus 
ja rahu. Kui näiteks kujutaksime ette, et siin oleks üks vormi-
desse suletud kujund, siis alates momendist, mil see oleks 
juba värvidega kaetud, esineks siin pidev, elav kudumine, 
milline ei tulene enam mitte ainult sellest vormilisest kujun-
dist, vaid pärineb samuti neist jõududest ning kuduvatest 
olenditest selle kujundi ümber; nii kaugele võidakse jõuda. 
Niimoodi oma hinge abiga röövitakse materiaalselt kujundilt 
tema lihtne rahu, tema kujundlik tardumus. Tahaks öelda, et 
ükskord kunagi peaks midagi sellest maailmas eksisteeriva-
test elementaarjõududest lõuendile kantuna ka sellesse maa-
ilma sisse viidama. Sest kõik see, mida inimesel tuleb kogeda 
igatsusjõududena, on midagi, mis võiks ennast välja elada 
sinises. Inimene peaks seda kandma, otsekui üht poolust 
iseenesest, oma pea sees kujutatuna, ning kõike seda, mis 
väljendub punases, seda peaks inimene oma kuju sees, oma 
kehas omama nii, et see voolab välja organismist ja tungib 
üles kuni ajuni. Ning need kaks hoovust ongi tegevuses inim-
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liku aju ehitamisega. Ühelt poolt maailm, mille järele inimene 
tunneb igatsust, ning teisalt see, mis tõuseb üles omaenese 
ihust ning ujutab üle kõike eelmist. Päevasel ärkvelolekul on 
see nii, et sinisest poolusest väljuv voolus on tugevam kui 
punane ja kollane voolus. Kuid öösel on inimese organismis 
just ümberpööratud olukord. Ning kõige selle tõetruuks jäl-
jenduseks on see, mida meie tavaliselt kaheleheliseks lootos-
lilleks nimetame, milline vaatlejale ka tõepoolest neidsamu 
värve ja neidsamu liikumisi edasi annab. Ning iialgi ei suudaks 
keegi seda, mis on produtseerivaks jõuks kujundite maailmas, 
ning milline elab inimliku pea ülemises osas, õigesti läbi näha 
siis, kui ta pole mitte suuteline seda peidetud värvidevoola-
mist, milline on samuti ka inimese juures üheks peidetud loo-
dusnähtuseks, jällegi selle õigelt küljelt läbinägemiseks.

Kunsti püüdluseks, minu armsad sõbrad, peab muutuma 
võimalus sukelduda jällegi elementaarsesse elusse; kunst 
on juba küllalt kaua vaatleja positsioonil püsinud, loodust 
tundma õppinud, küllalt kaua juba püüdnud kõiksugu loo-
duse mõistatusi lahendada, ning kunstiteoste kujul teist-
kaudu edasi anda seda, mida kui loodusesse tungimise taga-
järgi edasi anda võidakse. Ent kõik see, mis tõeliselt elutseb 
elementides, on oleviku kunsti jaoks otsekui midagi täiesti 
surnut; õhk on surnud, vesi on surnud, valgus on surnud, nii 
nagu neid tänapäeval maalitakse, ning ka vorm on surnud, 
nii nagu seda tänapäeval skulptuuris edasi antakse. Siis, kui 
kunagi inimhing õpib laskuma ning süvenema kõigesse sel-
lesse elementaarsesse, mis tõeliselt elab, siis saab sootuks uus 
kunst sündima. Selle vastu võidakse vaielda, võidakse jõuda 
arvamusele, et seda pole vaja; kuid sel juhul on vastuvaidle-
jaks ainult inimlik laiskus; sest emb-kumb, kas inimene saab 
kogu oma inimliku tuumikuga sisse elama sellesse elemen-
taarsesse, neisse elementaarjõududesse – saab kõige välisuse 
hinge ja vaimu enesesse vastu võtma – või siis saab kunst 
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muutuma ikka enam ja enam üksiku hinge eremiidi tööks, 
millest üks või teine huvitav asjaolu kunstniku kohta võiks 
avalikuks saada psühholoogidele, millega aga iialgi ei saavu-
tata seda, mille saavutamiseks on võimeline ainuüksi kunst. 
Tänapäeval kõneldakse väga, oi kui väga palju tulevikust, aga, 
minu armsad sõbrad, kui kõneldakse sellest, siis ometigi see 
tulevik pole midagi sellist, mis tuleb ainult meile vastu, vaid 
millele meie ise peame vastu minema just vaimuteaduse 
poolt rikastatud silmadega, või muidu näeme meie inimkonna 
tulevikus ainult surnut, ainult väljasurevat. – Seepärast on 
oluline, et püütaks ühendusse viia seda, mis meie maises elus 
vormide ning värvide vallas luuakse, sellega, mis vaimse tun-
netusena meie hinge kõige sügavamat sisemust liigutab; kui 
millegi sellisega, mis madonnadena elas Raffaelis nii, et tema
võis tõusta madonnade kunstnikuks; need madonnad elasid 
temas, nii nagu nad elasid ka kõigis tema ajastu põllumees-
tes, käsitöölistes ning õpetlastes. Ning seetõttu sai temast ka 
tõeline madonnade kunstnik. Ainult siis, kui meil õnnestub 
puht-kunstiliselt – ilma allegooriateta, ilma sümboolikata vor-
midesse paigutada elavana seda, mis elutseb meie maailma-
vaates mitte ainult palja abstraktsioonina, mitte ainult palja 
surnud arusaamana, mitte ainult välise teadusena, vaid just 
elava hingelise substantsina, siis hakkame meie aimama ka 
midagi sellist, mida tuleb mõelda selle tuleviku all.

Seepärast peavad üheks tervikuks sulama see, mis oli ühelt 
poolt – võiks öelda – juba  Goethe erilise karma tõttu tema 
loominguks välises maailmas kõige sellega, mis läbistab hinge 
tema sügavaimas olemuses. Tuleb luua sild selle, mis paljude 
arvates on üksnes vaimuteaduses esinevaks abstraktseks 
ideeks, ning tolle vahel, mis väljub meie käest, meie pintslist, 
meie meislist. Sellise silla loomist takistab tänapäevane kõigiti 
väline, abstraktne kultuur, milline ei lase mitte elavaks saada 
kõigel sellel, mida luuakse. Ning seetõttu on ka täiesti mõis-
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tetav, et võib üles kerkida selline põhjendamatu arvamus, et 
vaimne tunnetus võiks kunstilist väljendust suretada. Muide, 
see ongi juba küllaltki palju suretanud, – kõik need surnud 
allegoriseerimised ja sümboliseerimised, kõik need järelpäri-
mised: ”mida tähendab see?”, ”mis tähendus on tollel?”. Sama 
vähe, nagu üks kõrisõlm midagi ”tähendab”, sama vähe, nagu 
meil on tarvis tema tähenduse kohta küsimusi esitada, vaid 
nii, nagu ta on inimliku kõnelemise elavaks organiks, nõnda 
peame meie seda, mis elab vormides, mis elab värvides, vaat-
lema kui üht vaimse maailma elavat organit. 

Niikaua, kui meie omal pinnal elades pole veel lõplikult suut-
nud enestelt maha harjutada kommet küsida kõigi asjaolude 
kohta nende allegoorilist või sümboolset tähendust, niikaua, 
kuni meie veel kõiki müüte ja saagasid allegooriliselt või 
sümbolistlikult ära seletada püüame, selle asemel, et tervet 
kosmost läbistavat, kuduva vaimu elavat hingust tunnetada, 
ning läbi näha seda, kuivõrd elavana tungib kogu müütide-, 
saagade- ning muinasjutumaailma sisse see, mis elutseb kos-
moses, – niikaua ei suuda meie jõuda ka mingi tõelise vaimse 
tunnetuseni!

Kuid selles osas tuleb ometigi algatust teha! Iga algus on mui-
dugi väljakujunemata ja puudulik. Keegi ärgu arvaku, et meie 
algatust juba täiuslikuks peame, kuid see etteheide (niisamuti 
kui kõik teisedki etteheited, milliseid meile olevikus näkku pai-
satakse), nimelt, et meie vaimsel hoovusel ei saa olla mingit 
vaimset sidet sellega, mida püütakse edasi anda meie ehitise 
vormides ja värvides, on täpselt samuti rumal, sest kõik see, 
millest inimesed arvavad aru saavat, seda teame meie isegi 
juba enne neid. Et kõike seda ”kõrgema mina” kokkuklopsi-
mist, et kõike seda tundmuste pudru, milline kõneleb inim-
hinge ”jumalustamisest”, et kõike sellist on võimalik mistahes 
tänapäevases ruumilises ümbruses samuti harrastada; kõike 
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seda, jah, minu armsad sõbrad, teame samuti ka meie. Ning 
et vaimuteadust on võimalik harrastada tema ideelises, üld-
susele taibatavas kujus kõikjal, see on ka loomulikult meilegi 
selge. Kui hing aga kogu oma eluga vaimuteadusesse kastub, 
siis nõuab ta enesele ka ümbrust, milline mõnevõrra erineb 
sellest, mida meile ühe väljasureva kultuuri pärandina paku-
takse; see nõue kerkib üles juba iseenesestki vaimuteaduse 
ideelisest pinnasest. Ning seda tõeterakest, et vaimuteadust 
on võimalik ideeliselt harrastada ka teistsugustes ruumides, 
kui need vormid ja värvid, milledes meie toda vaimsust elus-
tada püüame, selle asjaolu selgekstegemiseks pole välisel 
maailmal tarvis ennast üldsegi pingutada. Kuid, minu armsad 
sõbrad – ikka tõelisemaks, ikka reaalsemaks peab kasvama 
see tunnetus, mida meie kui vaimuteaduse ideaali eneste 
vaimses olemuses püüame ikka suuremale elule äratada. 
Ning meie vajame veel paljugi selleks, et seda tõsidust, seda 
tunnetustungi, seda sisemist hingelist tunnetusjõudu ter-
venisti ning täielikult enese sisemusse vastu võtta. Vaimu-
teaduse üle, ning selle üle, kuidas too ennast välises maailmas 
väljendab, võidakse kergesti kõneleda nii, et seejuures vai-
muteaduse olemust ja tema sisemist närvi üldsegi ei tabata. 
Nagu tänapäeval sagedasti kõige ägedamate kallaletungide 
juures meie vaimsele hoovusele ilmneb, on need kujundatud 
nii, et kui nad ka rahena meile kaela sajavad, ikka äratavad 
nad meis ühe erilise tundmuse. Lugedes seda või teist kalla-
letungi, peame me terve mõistuse juures olles endalt küsima 
– millest seal õieti kõneldakse? Seal kõneldakse igasugustest 
väljamõeldistest, millistel meiega õigupoolest mitte midagi 
tegemist pole! Ning siis rünnatakse just neidsamu väljamõel-
disi. Ühe uue vaimse elemendi vastuvõtmiseks on maailmale 
alles jäänud niivõrd vähe taipu, et see maailm visandab tol-
lest uuest ühe täielikult mittesarnase karikatuuri ja tungib 
siis ise sellele karikatuurile kallale. Leidub koguni inimesi, 
kes arvavad, et selline vaimne liikumine tuleb lihtsalt jõuga 
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maha suruda. Selle vastu on võimalik, jah, protesteerida, kuid 
võimatu on ümber lükata midagi niisugust, mida keegi ise-
eneses välja mõtleb, kuid millel õieti mingit sarnasust pole 
sellega, mida ta kirjeldada soovib. Aga selliste asjaolude tõe 
ja tõelisuse meele mõistmiseks on vajalik pöörata iseenese 
sisemuse poole, sest see tugevdab meid kõiges selles, mis 
vaimuteadusest peab välja voolama, milline vaimuteadusest, 
ma tahaks öelda, elluärkavana, välises materiaalses oleluses 
reaalsuseks muutununa ennast maksma saab panema. Just 
sellest hoiakust, mis maailm on tänapäeval võtnud vaimu-
teaduse suhtes, selgub, et maailm pole mitte ususallivamaks 
muutunud. Maailm pole muutunud põrmugi sallivamaks ega 
mõistlikumaks. Võib-olla, et ei milleski muus, kui just süve-
nemises sellistesse probleemidesse, nagu seda on värvide 
probleem, võime meie nii-öelda pühitseda meie hinge vaim-
set kooselamist vaimuteadusega. Ning võiks öelda, kui meie 
kõigele sellele värvide maailmas kaasa elame, siis väljume me 
iseenese olemusest ning hakkame kaasa elama kosmilist elu. 
Värv on looduse ning terve kosmose hingeks, ning värvidega 
koos elades saame meie osa sellest kosmosehingest. Selliseid 
viiteid tuleb meil täna tõesti teha selleks, et ma homme võik-
sin taas süveneda värvide ja maalikunsti maailma.  

Minu kallid sõbrad! Ma pidin just neisse loengutesse sisse 
poetama mõningaid viiteid neile kallaletungidele, millised 
tulenevad maailmast, milline pole üldse suuteline mõistma 
seda, milles seisab asi meie vaimuteaduslikus liikumises, 
seda, millega siin on õieti tegemist. Ma tahaks ainult soovida, 
et need, kes meie liikumisest osa võtavad, just ühe kõikkülgse 
süvenemisega meie vaimse liikumise suunas leiaksid lepi-
tusvõimaluse selle tõsiasjaga, milline on tõesti õigupoolest 
sümptomaatiline tervele meie ajastule: see on nimelt vale-
likkus ja vale sissetungimine neisse arusaamadesse, millised 
püüavad nii või teisiti vaimset maailma ära seletada. Meie 
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püüdeks pole hoopiski meie vaimset hoovust, otsekui mingit 
eremiitlust, maailmast ära eraldada; vaid nõnda palju, kui 
maailm sellest osa saada soovib, seda võib ta alati saada. Ent 
see, mida tal omaks võtta tuleb, eeldades, et ta tahab meie 
liikumist tõesti mõista, see on see terve loomuse terviklikkus, 
millises inimliku loomingu iga üksikosa väljub terviklikust 
inimloomusest.

Need sõnad pole põhiliselt mitte lausutud kallaletungina 
olevikule, vaid ma laususin neid teatava valusa kahetsusega, 
kuna on ju ilmne, mida enam meie liikumine levib ja paisub, 
seda kuritahtlikumaks – tõepoolest, kui mitte teadlikult, siis 
alateadlikumalt kuritahtlikumaks muutuvad kõik vastutöö-
tavad jõud; ning kuna pole veel küllalt – ka siin, meiegi rin-
gides – levinud see hoiak, milline selliseid asjaolusid õigesti 
hinnata suudab, milline kõige tõsidusega sellel seisukohal 
püsib, et meie liikumine kujutab enesest midagi uut, mingit 
uut algatust. Ning kõik see, mis paikneb väljaspool arvamusi, 
see saab omal ajal ka loomulikult tulema. Ka meie võime 
oma ehitisega lõpeks ainult midagi ”mõelda ja arvata”. Kuid 
need, kes rohkem suudavad kui arvavad, ka need saavad 
tulema – olgugi siis, et võib olla alles sellel ajal, mille Herman 
Grimm ennustas  Goethe täielikuks mõistmiseks. Sellise lause 
mõistmiseks vajatakse teatavat tagasihoidlikkust, ja ka seda 
voorust pole tänapäevasel vaimuelul piisavalt. Ning just vai-
muteadus on sobiv selleks, et seda tagasihoidlikkust meie 
hinges lõkkele puhuda koos äärmise tõsidusega asjaoludesse 
suhtumisega.

Äärmiselt kurvastava mulje jätab kõik see, mis just praegu 
kõikidelt külgedelt meie vaimsele hoovusele ette heidetakse, 
kuna maailm hakkab nüüd juba meie vaimses hoovuses ka sil-
maga midagi nägema; sest niikaua, kui meie vaimne hoovus 
oli ainult vaimsena olemas, siis ei saanud maailm midagi näha; 
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nüüd, – kui ta juba midagi näha võib, ehkki ta sellest midagi 
ei mõista, – nüüd hakkab ta (ma tahaksin öelda) kõikidest 
aukudest oma dissoneerivaid ebakõlasid välja puhuma. Ning 
see lärm muutub ikka tugevamaks ning valjemaks. Kuid kui 
see saab meile selgeks, siis süttib meis alguses teatud kurb 
kahetsus; ent see saab kasvatama meis ka jõudu välja astuda 
kõige selle kaitseks, mida meie kui ainult paljast veendumust, 
vaid kui elu ennast, iseenesesse vastu võtame. Ja siis saab 
kõik eeterlikult-elav inimhinge läbistama, ning see, mis elab 
siis inimhinges, see saab olema veel võimsam, kui teoreeti-
line veendumus, mille üle oleviku inimene tänapäeval veel nii 
uhke on. See, kes sellist tõsidust oma hinge vastu võtab, see 
võtab enesesse vastu ka kindla teadmisega lootuse, et meie 
maailma juured, siis, kui neid otsitakse vaimsusest, suudavad 
ka meid edasi kanda – ning ühel ajastul vajatakse seda kind-
lat lohutust rohkem, teisel vähem. Ja kui kõneldakse sellest 
kajast, mida meie vaimne hoovus maailmast tagasi saab, kui 
see põhjustab teatavat haledust, siis peab sellest haleduse 
meeleolust trotsiv jõu meeleolu välja kasvama, ja see arva-
mus tuleneb tunnetusest, et inimese eluallikad peituvad 
vaimus, ning et vaim saab inimest kandma üle kõige sellise, 
mille vastu ta momendil ainult haledust saab tunda. Ning sel-
lest jõu meeleolust ammutatakse ka tugevust.

Vaimsete asjaolude mõistmise osas tuleks võib-olla et just 
täna kõneleda veelgi suurema südamevaluga, kui on seda 
see diskrepants (lahkheli), mis valitseb meie vaimse hoovuse 
ja selle vahel, mis maailmast kajana sellest vastu kostab. Ning 
meie südamesse voolab, et maailma disharmooniad saavad 
lahenema teisiti siis, kui inimkond ükskord hakkab taipama 
seda, mida vaimne valgus on võimeline inimlikus hinges 
põlema süütama, tähendab seda, mida ka meie omas vaim-
ses hoovuses saavutada püüame. Ja kui meie suuname oma 
pilgu sellele, mis Euroopa rahvastikku tänapäeval haledusega 
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täidab, siis jääb see haledus, mida meie tunneme seoses meie 
vaimse hoovusega, õigupoolest vaid tühiseks. Ma kõnelesin 
teile neid sõnu otsekui haledusest läbistatuna, kuid need 
sõnad olid samal ajal läbistatud elavast veendumusest, et kui 
ka lähemas või kaugemas tulevikus mõndagi valulist euroo-
palikul inimkonnal läbi tuleb elada, siis ometigi võib meis 
juurduda lootus, et vaim saab inimest läbi kõikide eksiradade 
ometigi kord võidukale lõpule kandma. Tõepoolest, meie 
tohime ka kurvastuse päevadel (26. juuli 1914 – 2 päeva enne 
I Maailmasõja algust), neil tundidel, millised meile nii tõsist 
palet näitavad, nagu need, jah, meie mitte ainult ei tohi, vaid 
meie peame kõnelema meie vaimuteaduse pühadest ülesan-
netest, sest meie võime endas kanda seda usku, et kuitahes 
väiksena see vaimuteaduse päikene tänapäeval veel pais-
tabki, ometigi saab ta kasvama ja paisuma, ikka hiilgavamaks 
ja säravamaks muutuma, kui rahupäike, kui päike, milline 
saadab armastust ja harmooniat inimkonna keskele.

Need on ka tõsised sõnad, kuid sellest, et nad meid, minu 
armsad sõbrad, panevad mõtlema meie seostest vaimuteadu-
sega just siis eriti hingeliselt, kogu südamega, mil kibetõsi-
duse tunnid meie aknast sisse vaatavad.*

Dornach, 26. juuli 1914

* I Maailmasõda algas 28. juulil 1914. 21. juulil (viis päeva enne seda 
Rudolf Steineri loengut) esitas Austria ultimaatumi Serbiale. Seega 
olid need päevad äärmise pinevuse päevadeks kogu maailma 
rahvastele. – Tõlkija märkus.
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KUNSTILINE JA MORAALNE ELAMUS  

Kui vaimuteaduslikku maailmavaadet käsitatakse mitte ainult 
paljalt mõistuspäraselt, vaid tõeliselt tundmuspäraselt, siis 
toob see endaga kaasa ka ümberkujunemisi kunstilises loo-
mingus ning naudingus. Need jõud, mis vaimuteaduliku 
maailmavaate tõttu meisse suubuvad, võivad üle kanduda 
ka maailma kunstilisse mõistmisse. Eks just meie ise oleme 
teinud katset oma ehitisega (Goetheanum Dornachis) viidata 
ühele uut liiki impulsile, või vähemalt ühele osale sellest, mis 
vaimu teaduslikest impulssidest kunstilistesse kujunditesse 
võib üle kanduda. Meie võime eneste ees näha seda ajajärku, 
mil meie täielikult sukeldume oma tunnetustesse ning tund-
mustesse, millised võivad meis vaimuteadusliku maailma-
vaate tõttu süttida; meie võime eneste ees näha seda aega, 
mil teerada kunstnikuks saamiseni paljuski osas saab olema 
teistsugune, palju elurikkam kui see oli möödunud aegadel; 
aega, milles kunstilise loomingu poolt kasutatud vahendeid 
inimliku hinge poolt palju intensiivsemalt läbi elatakse, kui 
see võis toimuda möödunud aegadel; aega, milles värvid 
ja helid inimlikus hinges palju intensiivsemalt läbi elatakse; 
aega, milles värve ja helisid hingelis-moraalselt läbi elada või-
dakse ning mil kunstnike loomingutes astuvad meile vastu 
ühtlasi kunstnike hingede läbielamused kosmoses.

Ikka suuremaks ja suuremaks on paisunud toetumine loo-
duse ja modelli välisele näivusele. Nende sõnadega pole 
mitte mõeldud seda, et tuleviku kunst peaks omapoolse 
ühekülgse suhtumisega loobuma loodusest ja selle välisest 
tõelisusest selleks, et luua uut kunsti. Kaugel sellest, nende 
sõnadega on mõeldud just veelgi intensiivsemat kooselamist 
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välise maailmaga, nõnda et see kooselamine ei ulatu üksnes 
välise muljeni ühest värvist, välise muljeni ühest helist, välise 
muljeni vormist, vaid küündib juba selleni, mis heli, vormi ja 
värvi taga elada võib, milline ennast värvis, vormis ja helis 
ilmutab.

Ning selles suunas saavad inimhinged tulevikus suuri, tähen-
dusrikkaid avastusi tegema, nad saavad oma spirituaal-
moraalset olemust siduma kõige sellega, mida meeleline 
näivus neile pakub. Ning selles osas võime meie ette aimata 
inimhinge lõpmatut sügavamaks muutumist. Püüame kõi-
gepealt näiteks vaadelda üht üksikasja. Vaadelgem lihtsalt 
seda juhust, mil meie oma pilgu ühtlases tugevas tsinnoober-
punases värvis säravale pinnale suuname. Oletame, et meie 
jõuame selleni, et suudame unustada seejuures kõike muud, 
mis laiub meie ümbruses, selleks et täielikult kontsentreeruda 
selle värvi läbi-elamisele, nõnda, et see värv mitte ainult meile 
mõju avaldades meie ees ei seisa, vaid nii et see meie ees 
laotuv värv on otsekui midagi, mille sees meie ise olemegi, 
nõnda et meie saame selle värviga üheks. Meie võime selle 
juures omada sellist tundmust – sa oled praegu maailmas, sa 
oled selles maailmas ise täielikult värviks muutunud. Kuhu 
sa oma hingega selles maailmas ka iial läheks, kõikjale saad 
sa ilmuma punases särava hingena ja kõikjal saad sa elama 
punasena, punasega ning punase olemusest. – Intensiivse 
hingeelu juures ei saa aga seda tundmust teisiti läbi elada, 
kui et see tundmus läheb üle moraalseks elamuseks, tõeliseks 
moraalseks läbielamuseks. Kui nii – punasena – maailmast 
läbi ujutakse, olles selle punasega identseks (üheks ja samaks) 
muutunud, kui järelikult nii iseeneses kui ka ümbritsevas maa-
ilmas ainult punane eksisteerib, siis ei saada mitte teisiti, kui et 
selles punaseks muutunud maailmas, mille sees ka ise punane 
ollakse, tunda seda otsekui läbistaks see punane maailm 
meid jumaliku vihaga, milline kõikidelt külgedelt meile vastu 
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kiirgab kõige selle eest, mis kurjusena ja patuna meis peitub. 
Punase ruumi lõpmatuses võime meie endid tunda otsekui 
Jumala kohtu ees, ning meie moraalsed tundmused saavad, 
otsekui meie hinge tundmused, kogu maailma läbistama. 
Ja kui siis saabub reaktsioon, kui siis meie hinge sisemusest 
midagi üles kerkib, see tähendab sel momendil, mil meie 
punases lõpmatuses elame, – meie võime ka nii öelda, et 
ainsana eksisteerivas punases elame, – siis saab see üles ker-
kida ainult sellisel kujul, et meie võime seda iseloomustada 
sõnadega: siis õpitakse paluma. Kui punasega koos võidakse 
jumaliku viha hõõgumist ja kiirgumist kõige selle vastu, mis 
inimlikus hinges kurjuse võimalusena peituda võib, üle elada, 
ning kui punases kogetakse, kuidas võib õppida paluma, siis 
on punase värvi tunnetus lõpmatult sügavamaks muutunud. 
Siis mõistame meie ka sedagi läbi elada, kuidas punane võib 
paikneda vormekujundavana välises ruumilisuses.

Kui meie suudame läbi elada üht olevust, kes enesest headust 
välja kiirgab, kes on täidetud jumalikust headusest ning juma-
likust härdameelsusest, siis saab meile selgeks ka meie sise-
mine tung selle järele, keda meie püüame välises ruumis üles 
otsida. Ning siis saame meie kui üht hädavajadust tunnetama 
ka seda, et see jumalik headus, jumalik halastus laseks ennast 
ühte vormi valatuna ka värvi kujul edasi anda. Ning meie 
saame tunnetama tungivat tarvidust sellest välja lülitada 
kõik ruumilise, nõnda et ainult headus, härdameelne halas-
tus meile sellest vastu kiirgaks. Ennem, kui nad seal olid, need 
headused, see halastus, oli nõnda, et nad olid täiesti koos 
kesk-punkti kontsentreerunud. Nüüd tungib aga see headus 
ja halastus ruumilisse maailma sisse, ning täpselt samuti, 
nagu aetakse laiali pilved, nii tõrjub see laiali ruumilisuse, 
tõrjub selle kõrvale, ning meie saame omama tundmuse, et 
seda objekti siin pead sa ainult ajutiselt punaseks värvima.
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Siin tuleb meil veidike viidata teatavale roosa-violetile, mil-
line hakkab laialivalguvasse punasesse sisse kiirguma. Meie 
saame siis terve oma hingega viibima ühe värvi eneseku-
jundamise juures, ning meie saame siis kogu oma hingega 
mingit järelkaja tunda sellest, mida kunagi tundsid (tundmus-
likult läbi elasid) need olevused, kes eriliselt meie maise maa-
ilma juurde kuuluvad, kes siis, kui nad olid tõusnud elohhiimi 
olelusse, olid just värvide maailmast õppinud selgeks vor-
mide maailma kujundamist. Meie saame õppima tunnetama 
midagi vormivaimudest, kes on meile elohhiimivaimudeks. Ja 
siis saame meie ka taipama, kuidas vormid võivad olla vär-
vide poolt tekitatuks, millele ka on viidatud minu esimeses ja 
teises müsteeriumideraamatus*, ning meie saame ka midagi 
taipama sellest, kuidas üks värviline pind saab millekski, mil-
lest saadakse üle. Kuid kui see kerkib üles tugeva soovina, siis 
võib üks selline tunnetus tärgata nagu see, milline elutses 
Stradenis, kes sel silmapilgul, kui ta Capesiuse pilti vaatles, 
ütles: ”seda lõuendit tahaks ma läbi pista”.

Kui teie seda vaatlete, siis saate teie nägema, et nendes müs-
teeriumites on püütud tõepoolest kunstilisse vormi paigutada 
midagi, mis astub meie hinge ette, kui see püüdleb väljaela-
misele koos kosmosejõududega, kui ta oma tundmustes elab 
koos kosmiliste jõududega, kui ta oma tundmustes elab koos 
kosmiliste vaimudega. Ning see toimus tõepoolest kõige 
kunsti alguses. Ent sellele pidi järgnema materialistlik ajastu, 
ning see jumaliku nüanseeringuga vana kunst pidi nüüd 
ümber kujunema sekundaarseks parakunstiks, milliseks õigu-
poolest saigi materialistliku ajastu kunst. Selline kunst, milline 
pole mitte võimeline looma, vaid ainult järele aimama. Ning 
see ongi kõige sekundaarse, kõige parakunstilise tundemär-
giks, et see suudab kõige rohkem ainult midagi järele ahvida, 

* I Pühendamise värav II Hinge proovimine. – Tõlkija märkus.
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ning et see pole iialgi suuteline antud ainesest primaarselt 
vorme looma.

Ehk võtame ühe teise näite, oletame, et meie sedasama, 
mida me tegime punase pinnaga, püüame sooritada ka ühe 
rohkem oranživärvilise pinnaga. Ning sellel oranživärvilisel 
pinnal saame meie kogeda hoopis midagi muud. Kui meie 
sellesse oranživärvilisse pinda süveneme ja sellega üheks 
saame, siis ei saa meie mitte enam omada seda tunnetust 
jumalikust vihast, milline tungib esile meie poole, vaid meie 
saame sellest seevastu ühe tundmuse, et see, mis meile sealt 
vastu kiirgab, omab ainult minimaalsel määral seda tõsidust 
ja rangust selle jumaliku viha poolt, kuid et see sisaldab endas 
midagi, milline püüab ennast meile selgeks teha nii, et ta ei 
püüa meid mitte ainult karistada, vaid samal ajal ka sisemise 
jõuga relvastada. Kui meie siseneme maailma, olles oranži 
värviga ühte sulanud, siis tunneme meie, et iga sammu juures, 
mida astume, et selle tunnetusega, selle elamisega oranži-
jõududes leiame me ennast maailmas nii, et meie muutume 
ikka tugevamaks ja tugevamaks ning et meid see kohtupäev 
ei purusta. Nõnda et see, mis tuleb meile oranžist vastu, pole 
mitte paljas karistus, vaid see on meie tugevdajaks. Nii elame 
me koos oranžiga maailma sisse.

Nõnda õpime meie tundma igatsust ühineda asjade olemu-
sega. Punases elamise läbi õpime meie paluma, oranžis ela-
misega aga äratunnetamist, igatsust asjade sisemise olemuse 
äratunnetamise järele. 

Ja kui meie ees on kollane pind ning meie teeme sedasama, 
mis ennegi, siis tunneme me ennast selle kollase sees ela-
mises otsekui – tahaks öelda – meie aegadetsükli algusesse 
paigutatuna. Meie tunneme: nüüd elad sa koos nende jõu-
dudega, milledest sa oled loodud siis, kui sa oma esimeses 
maises inkarnatsioonis üles astusid. Seda, mis oldi kogu maa 
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oleluse vältel, tuntakse olevat sugulane sellega, mis kellelegi 
kollasest maailmast vastu astub siis, kui iseeneses kollane 
ollakse.

Ja kui identifitseeritakse ennast rohelisega, ning minnakse
rohelisega läbi maailma, mida on eriti kerge teha, kuna on 
tarvis ainult pilk suunata rohelisele aasale ning püüda kõike 
muud mitte näha, vaid end täielikult kontsentreerida roheli-
sele aasale, ning siis katsuda sisse sukelduda sellesse roheli-
sesse, kusjuures roheline oleks ainult ühe värvidemere pealis-
pinnaks, ja siis sukelduda sellesse rohelisesse, – kui püütakse 
maailmas elada nii, siis tuntakse sisemist tugevamaks muu-
tumist selles, mis ühes inkarnatsioonis ollakse. Siis elatakse 
läbi üht sisemist tervenemist, kuid sellega koos ka sisemist 
egoistlikuks muutumist, sisemuses peituvate egoistlike jõu-
dude ülesärritamist.

Ja kui sedasama tehakse sinise pinnaga, siis minnakse läbi 
maailma nii, et tuntakse tarvidust ikka kaugemale ja kauge-
male jõuda eneses peituvast egoismist võitu saamises, mak-
rokosmiliseks muutumises; siis tuntakse tarvidust arendada 
andumust, ning tuntakse ennast õnnelikuna, kui sellesse ette-
kujutusse võidakse püsima jääda jumaliku halastuse vastutu-
lekul. Kui nõnda läbi maailma minnakse, siis tuntakse ennast 
otsekui õnnistatuna jumaliku halastuse poolt. – Nõnda õpi-
takse tundma värvide sisemist natuuri, ja nagu öeldud – meie 
võime ette aimata ühte aega, mil see ettevalmistus, mida üks 
maalikunstnik läbi tegema peab, saab tähendama just sellist 
moraalset läbielamist värvides, mil selline läbielamine, mis 
kunstiliseks loomiseks ette valmistab, saab palju sisemisem, 
palju intiimsem olema, kui ta seda kunagi varem on olnud.

Need on muidugi ainult üksikud viited, mis mina siin annan, 
neid saab aga tulevikus kaugele välja arendatama ja kunsti-
lise loomistöö jaoks saavad nad inimese hinge kolossaalses 
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mõttes haarama ja elavaks tegema, – kuna aga materialistliku 
kultuuriarenemise sissetungimine vanast ajast alates kuni 
moodsa ajastuni välja on hinge ära närtsitanud, selle hinge 
passiivseks muutnud. Sisemise jõu läbi peavad hinged taas 
üles virgutatama, nad peavad saama haaratud asjade sise-
miste jõudude poolt.

Dornach, 1. jaanuar 1915
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VÄRV KUI MAAILMAS PEITUVA 
HINGELISUSE ILMUTUS  

Kui vaadeldakse hingelist kõiges tema elamises ja kudumises, 
siis saab mitmekesiselt kirju värvide maailm ühele inimesele 
terveks omaette maailmaks. Ning sinna lisandub siis pikka-
mööda see, mida mina tahaksin nimetada maailma astraal-
seks haaramiseks, astraalseks äramõistmiseks. Ning selles 
muutub juba kõik, mis ennast värvi kujul ilmutab, kõikjal min-
giks hingelisuse ilmutuseks maailmas.

Vaatame korraks taime, kuidas ta rohelusega kattub. Kui taim 
on roheline, siis ei saa meie mitte seda rohelust võtta kui min-
gisugust subjektiivset, milline sõltub ainult taimest enesest, 
ning otsida taimes teatavaid vibratsioone, mis just rohelisele 
vastava lainepikkusega laineid välja saadavad, nii nagu seda 
teevad tänapäeva füüsikud. Sest kui meie puude peal neid 
vibratsioone kujutame, millised peavad esile kutsuma vär-
vitaju, siis pole meil mitte enam tegemist taimega, vaid siis 
tegeleme paljalt ainult abstraktsioonidega. Tõeliselt ei suuda 
aga meie enesele ette kujutada taime ilma roheluseta, siis kui 
meie teda elavana ette kujutame. Taim loob enese seest välja 
rohelise värvi. Jah, aga kuidas?

Taime koostisesse on liidetud surnud maised ained. Kuid 
need surnud maised ained on taime sees läbinisti elustatud. 
Taim sisaldab eneses kõiki võimalikke maiseid aineid; taimes 
leidub rauda, süsinikku, ränihapet jne. Neid aineid võime 
meie leida samuti mineraalide riigis. Ent kõik see on taime 
sees läbi elustatud, läbi kootud. Ja kui meie vaatleme seda, 
kuidas elu surnud ainesse tungib, seda läbistab, selle surnud 
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ainese kaudu enesest ühe pildi moodustab – see tähendab 
taime – siis tunnetame meie rohelust kui elu surnud pilti.

Kõikjal vaatame meie rohelisele ümbrusele. Meie teame, et 
taimes elavad surnud maised ained. Ent seda elu ennast meie 
ei taju. Üksnes seetõttu, et taimed koosnevad surnud aine-
test, tajume meie taimi. Aga seepärast ongi nad rohelised. 
Sest rohelus on surnud pilt elust, milline maa peal valitseb.

Nüüd vaatame juba rohelist, kui teatavat liiki Maailmade sõna, 
mis meile ütleb, kuidas elu taimes koob ja põimib.

Ning siis vaatame inimest. Kui meie looduses ümber vaatame, 
siis leiame meie sealt täie tervisega inimesele kõige rohkem 
sarnanevat värvi kevadisel värskel virsikuõiel. Ühtki teist ini-
mese värvusele sarnanevat värvi, inkarnaadile sarnanevat 
värvi pole looduses võimalik leida. Meie õpime inkarnaadis 
nägema inimese tervist, kui see on hinge poolt ihule õigesti 
annetatud. Ja kui meie tunneme, et inkarnaat muutub rohe-
lise taoliseks, siis on inimene haiglane, siis ei oska hing õiget 
teerada füüsilise ihu juurde mitte leida. Seevastu aga siis, kui 
hing haarab egoistlikul kombel füüsilist ihu liiga tugevasti, 
nagu näiteks ühe ihnuskoi juures, siis muutub inimene kah-
vatuks. Ning ka hirmumomentidel haarab hing füüsilist ihu 
liiga kõvasti; siis muutub inimene kahvatuks, valge taoliseks.

Selle kahvatu valkja ja roheka vahepeal asub inkarnaadi tervis-
lik eluvärv oma virsikuõie taolise puhkemisega. Ning täpselt 
samuti, nagu meie oma tundmusega tajume taime roheluses 
elu surnud pilti, nii tunneme meie ka inkarnaadis, selle terve 
inimese omapärases virsikuõie värvuses, hinge elavat pilti.

Näete – nüüd elustub maailm värvides. Elav loob enesest 
surnu kaudu pildi rohelises värvis. Hingeline kujundab ene-
sele pildiks inimese naha, selle virsikuõie-taolises värvuses, 
inkarnaadis.
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Ja vaatame veelgi edasi. Päikest näeme meie valge-taolisena. 
Meie tunnetame valge värvi lähedast sugulust valgusega. Kui 
meie keskööl mustas pimeduses üles ärkame, siis tunneme, et 
see pole mitte meile sobiv, kohane ümbrus, milles meie oma 
mina tunda võiksime. Meie vajame eneste ja välisesemete 
vahele valgust, et suuta täielikult eneste mina tunda. Meie 
vajame eneste ja seina vahele teatud kombel valgust, et sein 
võiks meile kaugusest mõju avaldada. Meie minatunne süttib 
siis, kui meie ärkame üles valguses, see tähendab – valge 
värviga sugulases; siis tunnetame meie oma mina. Kui meie 
ärkame aga üles pimeduses, see tähendab – mustaga sugula-
ses, siis tunneme meie ennast siin maailmas võõrkehana.

Ma ütlen: valgus. Ma võiksin ka teisi meelelisi tajumusi võtta. 
Ning ikka võiksite teie leida üht näilikku vastuolu minu jutus, 
kuna näiteks üks pimedana sündinu iialgi valgust ei näe. Kuid 
asi ei seisa mitte selles, kas just tingimata valgust vahetult 
nähakse, vaid just selles, kuidas ollakse organiseeritud. Ja ini-
mene on – ka siis, kui ta pimedana on sündinud – esmajoo-
nes just valguse jaoks organiseeritud. Ning see minaenergia 
tõkestus, milline pimeda juures esineb, see tuleneb otseselt 
valguse puudumisest. 

Valge värvus on valgusega sugulane. Kui meie tunnetame 
valget värvust – see tähendab valgusega sugulast – selliselt, 
et meie tunneme, kuidas mina ruumis paiknedes just valges 
värvis seesmisele tugevusele süttib, siis võime ka öelda, et 
valge värvus on vaimu hingeliseks ilmutuseks.

Seetõttu omame meie ka kõikjal, kus valge värvus piltides 
meile vastu ilmub, selle tunnetuse, et siin, selle koha peal on 
mõeldud vaimu.

Ning võtke seevastu must. Kui meie vaatleme musta, kui meie 
musta värvi mingile pinnale kanname, siis võidakse seda 
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kergesti kasutada surnu vaimseks pildiks, nõnda nagu meie 
eneste vaimu mustas pimeduses ülesärkavana ette kujutama 
peame. Ning nõnda äratab must värv meis tundmuse, otsekui 
oleks see surnu vaimseks pildiks.

Ja mõelge, kuidas nii on võimalik värvides elada. Maailma 
elatakse värvina ja valgusena läbi siis, kui rohelist tuntakse 
surnud pildina elust, virsikuõit ja inimlikku inkarnaati kui 
hinge elavat pilti, valget kui vaimu hingelist pilti. Nõnda 
kõneldes olen ma siin teinud tõelise ringi, sest pange tähele, 
kuidas mul tuli kirjeldada: roheline = elava surnud pilt, ma 
peatusin elava juures. Virsikuõis ja inkarnaat = hinge elav pilt, 
ma peatusin hinge juures. Valge = vaimu hingeline pilt, seega 
tõusin ma juba hinge juurest vaimu juurde üles. Must = surma 
vaimne pilt, ma peatusin vaimu juures ja jõudsin välja surma 
juurde, kuid sellega olen ma ühtlasi ka alguse juurde tagasi 
pöördunud, kuna roheline on elava surnud pildiks: seega 
olen ma ringi sulgenud. Seetõttu muutub see elav kudumine 
värvilises maailmas peituva astraalsuse tõeliseks kunstiliseks 
järeleelamiseks.

Ning kui omatakse seda kunstilist elamust, kui asetatakse 
enese ette üht surma, elu, hinge, vaimu otsekui mingil elu-
rattal, nii et surmast väljudes elu, hingelise ja vaimse kaudu 
uuesti surma juurde tagasi jõutakse, kui asetatakse enese ette 
surma, elu, hinge ja vaimu valguses ja värvides, nii nagu ma 
seda siin kirjeldasin, siis teatakse, et seal peab juba ruumist 
loobuma, siin tuleb ruumilist ühele pinnale kanda. Siin tuleb 
ruumi mõistatust lahendada ühel tasapinnal, lõuendil. See-
juures kaotatakse ruumi ettekujutus, nõnda nagu skulptorina 
kaotatakse peaga mõtlemine; nii kaotatakse nüüd ka ruumi 
ettekujutus. Kõik tungib kellessegi ainult valguse ja värvina. 
Ning siis saadakse maalijaks. Selle vaatekoha juures avanevad 
maalilisuse allikad iseenesest. Ning seda või teist värvi pinnale 
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kandes tuntakse suurt sisemist rõõmu, kui selle kõrvale või-
dakse üht teistsugust värvi asetada. Sest värvid muutuvad siis 
kõige elava, surnu, vaimse ja hingelise elavaks ilmutuseks.

Ja kui surnud mõtetest üle saadakse, siis jõutakse tõepoolest 
sellesse punkti, kus tuntakse vahetult ajendit mitte enam 
sõnadega kõneleda, mitte enam mõistetes ja ideedes mõelda, 
ning ka enam vormides midagi kujundada, vaid ainult val-
guse ja värviga elu ja surma, vaimu ja hinge edasi anda, nii 
nagu nood kõikjal maailmas sünnivad ja elavad.

-------- * -------- * --------

Loomulikult tuleb mul kunstilisi asjaolusid käsitledes alati 
pöörduda mitte abstraktse mõistuse, vaid just kunstilise 
tunnetuse poole. Kõike kunstilist tuleb kunstiliselt käsitada 
ja tunnetada. Seepärast ei saa ma mitte mingi mõistetel 
rajaneva tõsidusega teie tähelepanu sellele juhtida, kuidas 
roheline, virsikuõievärv, valge ja must kannavad eneses tar-
vidust üht suletud pilti moodustada. Püütakse omada üht 
kontuuri, ning selle kontuuri sees üht suletud pildiringi. Need 
neli värvi sisaldavad eneses ikka ja alati midagi varjutaolist. 
Valge on teataval kombel kõige heledam vari, sest valgeks 
värviks on varjutatud valgus. Seevastu kõige tugevamaks var-
juks on must. Roheline ja virsikuõievärv on pildid, see tähen-
dab – iseenesega täidetud pinnad, milline asjaolu ka pinnale 
midagi varjutaolist kaasa toob. Nõnda kujutavad need neli 
värvi enesest pildivärve või varjuvärve. Ja meie püüame neid 
ka alati nii, see tähendab pildivärvidena ja varjuvärvidena, 
tunnetada.

Hoopis teiseks muutub lugu aga siis, kui meie oma tundmu-
sega teistesse värvidesse süveneme. Need teised värvid on – 
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kui ma teile neist kolme nüanssi nimetaksin – punane, kollane 
ja sinine. Nende värvide – punase, kollase ja sinise – juures 
ei oma meie siis, kui meie oma tõelist, eelarvamustest vaba-
nenud kunstilist tunnetust jälgime, tunda mingit tarvidust 
neid ühes suletud kontuuris näha, vaid me omame seevastu 
just tarvidust, et see pind meile neis värvides vastu säraks, 
seega siis nii, et need värvid oleksid ebamääraste kontuuri-
dega, ning et vaid punase sära meile pinnalt vastu kiirguks, 
või et matt sinine kaugusest meile rahustavana mõjuks, või et 
kollase hiilgus meile pinnalt vastu säraks.

Ja nii võib neid nelja värvi: inkarnaat, roheline, must ja valge 
nimetada pildi-, kujundivärvideks ehk ka varjuvärvideks. See-
vastu aga sinist, kollast ja punast säravärvideks, millised var-
juvärvide pildi vahelt meile vastu säravad.

Ja kui meie oma tundmusega jälgime, kuidas maailm nende 
kolme värvi – punase, kollase ja sinise – tõttu säravamaks, hiil-
gavamaks muutub, siis jõuame meie jällegi selleni, et peame 
enestele ütlema: elav tahab meile ennast ilmutada siis, kui ta 
punasena, aktiivselt punases kujus meile vastu astub: nõnda, 
et me võime punast nimetada ühe elava hiilguseks. Me 
tahame punases näha just eelkõige elavat.

Ning kui vaim tahab meile ennast ilmutada mitte ainult oma 
abstraktses ükskõiksuses kui valge, vaid kui ta tahab sisemi-
selt aktiivselt kõneleda, siis püüab ta väljenduda – see tähen-
dab, et meie hing tahab seda vastu võtta – kollase hiilgusena. 
Kollane on vaimu sära, vaimu helk, vaimu hiilgus.

Kui hing tahab olla nii puhtalt sisemine, ning kui seda soovi 
püütakse kunstilise ilmutusena värvis edasi anda, siis püüab 
hing kõrvale tõmbuda kõigist välistest nähtustest, püüab sul-
guda ainult iseenesesse. See annabki sinise pehme paistuse. 
Ja nõnda on sinise pehme paistus hingelisuse säraks.
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Meie jõuame selleni, et tunnetame neid kolme säravärvi nii: 
punane kui elava sära, sinine kui hingelisuse sära ja kollane 
kui vaimse sära. Näete, siis elame meie värvis, siis mõistame 
meie oma tunnetusega, oma tundmusega värve, kui meie 
kõikjal tundmusega tunnetame, kuidas üks maailm koosneb 
esiteks pildivärvidest – virsikuõievärv, roheline, must, valge 
ja teiseks säravärvidest, millised pildivärve asendavad oma 
erilise paistega, erilise säraga, punasega, kollasega, sinisega. 
Ning kui sellisel kombel värvilise maailma särasse ja kujund-
likkusesse sisse elatakse, siis muututakse juba oma hingeli-
suse tõttu sisemiselt maalijaks, sest siis õpitakse juba värvi-
dega koos elama, õpitakse näiteks tundma, mida üksik värv 
meile enesest kõneleb. Sinine on hingelisuse sära. Kui me 
pinna siniseks värvime, siis tunneme me ennast rahuldatuna 
õigupoolest ainult sel juhul, kui me servades tugevat sügavsi-
nist näeme ning keskpaigas õrnemat, heledamat.

Kui me aga pinda kollasega katame ning soovime, et see värv 
ise meile midagi enesest kõneleks, siis tahame me seevastu 
just keskpaigas näha tugevat kollast ning servadel üha õrne-
mat helekollast. Seda nõuab meilt juba värv iseenesest. Sel-
lega muutub kõik, mis elab värvis pikkamööda (meile) kõne-
levaks. Ning meie jõuame sinnamaani, et hakkame värvidest 
vorme sünnitama, see tähendab – värvide maailmast ammu-
tatud tundmustega maalima.

Kui meie maailma sellisel kombel värvidena läbi elame, siis ei 
tule meile mõttessegi üht hiilgavat valget kuju, vaimus elava 
kujuna, pildile asetada teisiti, kui meie peame seda näitama 
teises värvis, kollases, milline äärtel helekollaseks muutub. 
Ning kellelegi ei tuleks mõttesse üht tundmuslikku kohta tei-
siti maalida, ka siis, kui teda ainult riietuse värvides edasi anda 
võidakse, kui nii, et kasutatakse selle kujutamiseks sinist, mil-
line keskpaiga suunas helesinisemaks muutub.
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Nautige sellelt seisukohalt veel renessansi maalikunstnike Raf-
faeli, Michelangelo, isegi veel Leonardo loomingut, siis leiate 
teie kõiges, et tookord elati veel sellisel kunstilisel kombel 
tõepoolest värvide sees. Ning eelkõige oli seal veel midagi 
muud. Sest tol ajastul oli – kõigest eelnenust, meie ajastul 
juba täielikult ära hõõgunud, ärakustunud maalikunstist, mil-
lest aga renessansi maalikunst säilmena siiski veel üht teata-
vat järelkaja edasi andis – veel täielikult jõus too pildi sisemine 
perspektiiv, selline perspektiiv, milline elab värvides. Kes näi-
teks punast, see tähendab punase sära, tõepoolest oma tund-
musega vastu võtab, see elab alati läbi seda, kuidas punane 
pildis esile tormab, kuidas punane värv seda, mida ta kuju-
tama peab, meile lähemale toob; kuna aga sinine seda, mida 
ta kujutama peab, kaugusesse kannab. Ja meie kanname pin-
nale puna-sinist ühtlasi samal ajal ka perspektiivi maalides 
– punase lähemale, sinise kaugemale. Meie maalime värvide 
perspektiivi, üht sisemist perspektiivi. See on selline perspek-
tiiv, milline elutses veel hingelis-vaimses.

Alles materialistlikul ajastul ilmus esmakordselt välja ruumi-
perspektiiv, kuigi seda asjaolu ei suudeta tänapäeval kuidagi 
märgata; ilmus ruumi-perspektiiv, milline rehkendab vaid 
ruumiliste mõõtmetega, – milline ei riieta enam kaugust 
sinisesse, vaid teeb ainult väiksemaks tema kuju, ning ligilä-
hedast ei lase enam särada punases, vaid kujutab teda suu-
rena. Too perspektiiv on esmakordselt alles materialistliku 
ajastu sünnitis, ühe ajastu, milline püüab elada ainult ruumi-
lis-materiaalses, ning püüab samuti ka ruumilis-materiaalses 
mõttes maalida.

Meie oleme tänapäevaks taas jõudnud ajastusse, mil meil 
tuleb leida tagasitee loomuliku maalimise juurde. Sest üheks 
maalija materjaliks on ka pind. Ning alguses omatakse just 
seda pinda. Ning kõike, mis selle pinna kallal rakendatakse, 
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loetakse maalimise materjaliks. Ent kunstnik peab kõige-
pealt materjali tundma. Tema materjalitundmine peab näi-
teks olema nii tugev, et ta teab: kui ta tahab puust mingit kuju 
lõigata, siis peab ta näiteks inimese silma puust välja õõnes-
tama. Ta peab seda, mis tema kunstnikusilmale näib nõgus, 
ka vastavas materjalis välja õõnestama. Ning puiduga töötlev 
kujur õõnestab silma välja.

Marmoriga või mõne teise kõva materjaliga töötlev kujur ei 
vaatle seda, kuidas silm sisemusse taandub. Ta ei õõnesta 
mitte välja vaid paneb tähele ainult seda, kuidas otsmik sil-
mast esile tõuseb. Tema vastupidi just tõstab esile. Tema tähe-
lepanu on pööratud mitte nõgususele, vaid kumerusele. See, 
kes töötab marmoriga, peab juba siis, kui ta plastiliinist või 
mõnest teisest savimaterialist enesele mudeli valmistab, oma 
tõelisse materjali süvenema. See, kes töötleb marmorit, see 
tõstab esile; see, kes töötleb puitu, see õõnestab. Tuleb suuta 
elada koos oma materjaliga! Ning see materjal peab sellele, 
kes tõepoolest on kunstnik, elavat keelt kõnelema. 

Ent sama lugu on ka kõige värvilisega. Ning eelkõige tuleb 
peatuda tõsiasja ees, et kõige esmaseks materjaliks on maa-
lijale maalitav pind. Ning seda pinda võidakse tunnetada 
alles siis, kui kustutatakse eneses ruumi kolmas dimensioon 
(ruumil on kolm dimensiooni ehk mõõdet: 1) pikkus, 2) laius, 
3) kõrgus e sügavus – tõlkija märkus). Ning seda suudetakse 
eneses ära kustutada siis, kui ühel tasapinnal esinevaid kva-
liteete (eriomadusi) tunnetatakse kui kolmanda dimensiooni 
ilmutusi; siis kui sinises nähakse kaugenevat ning puna-
ses lähenevat, järelikult siis, kui värv ise muutub kolmanda 
dimensiooni peegeldajaks. Siis tõepoolest kaotab kõik mate-
riaalne oma esmase tähtsuse, kuna too püüab ainult midagi 
ruumi-perspektiivis järele ahvida.
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Loomulikult ma ei kõnele midagi selle ruumi-perspektiivi 
vastu; ajastul, mil see esile kerkis, see tähendab umbes 15. 
sajandi keskpaiku, oli see vajalik ning enesestmõistetav ja 
see on maalikunsti mõndagi võimsat juurde toonud. Ent olu-
liseks jääb lõpuks siiski see, et olles teatud ajajärgu vältel ka 
kunstilises osas materialismi läbinud, milline väljendub just 
eelkõige ruumilises perspektiivis, suudaksime taas pöörduda 
maalikunsti spirituaalsele mõistmisele sellega, et meie värvi-
perspektiivi juurde tagasi pöörduksime.

Kunstist kõneldes ei saa mitte teoretiseerida. Vaid tuleb pide-
valt jääda ainult kunsti vahendite raamesse. Ning kui kõnel-
dakse kunstist, siis võib toetuda ainult sellele äratunnetusele, 
et nii nagu ei saa toetuda mitte hingelistele tundmustele siis, 
kui kõneldakse matemaatikast või mehhaanikast või füüsi-
kast, vaid tuleb kõnelda ainult kuivast mõistusest väljudes, 
– nõndasamuti ei saa mingil kombel kunsti vaadelda mõistu-
sest väljudes. Ent just seda on teinud 19. sajandi esteetikud.

Oslo, 18. ja 20. mai 1923
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HIERARHIAD JA VIKERKAARE OLEMUS  

”Salateadust” kirjutades olin ma sunnitud maa-arenemise kir-
jeldust kuidagi olevikus käibelolevate ettekujutustega koos-
kõlastama. 12. või 13. sajandil oleks seda kirjeldatud teisiti. Siis 
oleks näiteks ühes teatavas ”Salateaduse” peatükis kirjeldatud 
nii, et kõigepealt oleks kutsutud esile ettekujutus esimese hie-
rarhia olevustest – seeravitest, keerubitest ja troonidest. Ning 
seeraveid oleks iseloomustatud kui olevusi, kellede juures 
pole mingit vahet subjekti ja objekti vahel (mina ja välismaa-
ilma vahel), vaid kellede juures need kaks ühte langevad, ole-
vusi, kes iialgi ei ütle, et esemed asuvad minust väljapool, vaid 
alati nii: ”maailm on ja mina olen maailm ja maailm on mina”, 
kes saavad tunda ainuüksi iseennast ja nimelt nii, et need ole-
vused, need seeravid, saavad enesest teadlikuks ühe elamuse 
kaudu, millest ka inimenegi üht nõrka järelkaja tunda võib, 
mis siis inimest hõõguvasse vaimustusse viib.

Mõnikord on isegi raske oleviku inimesele selgeks teha, mida 
tähendab õieti see ”hõõguv vaimustus”, ning veel 19. sajandi 
alguses tunti paremini kui tänapäeval, mis on üks ”hõõguv 
vaimustus”. Siis tuli veel sedagi ette, et see või teine luuletus 
selle või teise poeedi sulest, kui seda ette loeti, siis inime-
sed käitusid vaimustusse sattudes nii – andestage, aga see 
oli kord juba nõnda – et oleviku inimene oleks nende kohta 
öelnud: need on kõik hulluks läinud! Sest nii tugev oli nendes 
see hingeline liigutus, nii palju soojust oli neisse sisenenud.

Kui olevikus arvatakse, et inimesed sattusid vaimustusse, siis 
on seal tegemist ainult külmavärinatega. Kuid see vaimus-
tuse-element, milline eriti kesk- ja idaeuroopas võimsalt lai-
netas, just see hingeline vaimustus, kui see tõuseb teadvu-
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sesse, moodustades ühe uue teadvuselemendi, siis just selles 
asjaolus on seeravite siseelu enesele õigesti ette kujutada; 
ning armulikku halastust kandes, maailmasid kandes, nõnda 
tuleb meil enestele ette kujutada troonide elementi.

Tol ajastul oleks nõnda öeldud: seeravite, keerubite ja troo-
nide* koor töötab üheskoos ja nõnda, et troonid annavad 
tuuma; keerubid lasevad sellest tuumast välja kiirguda oma-
enese valgusrikast olemust. Ning seeravid riietavad siis kõige 
selle ühte vaimustuse-mantlisse, milline kaugele maailma-
ruumi välja kiirgub.

Aga need kõik on olevused: keskel troonid, ümberringi kee-
rubid ning kõige välisemas osas seeravid. Need kõik on ole-
vused, kes üksteisest läbi põimuvad, teotsevad, mõtlevad, 
tahavad, kes üheskoos tundmusi läbi elavad.

Nad on olemuslikkused. Ja kui üks olevus, kellel oleksid vas-
tavad tundmusevõimed, nüüd püüaks läbi selle ruumi käia, 
milles troonid rajasid südamiku ning seeravid väljaspoolse 
ruumilise piiri – kui üks selline olevus esimese hierarhia või-
mupiiridesse tungiks, siis tajuks ta soojust selle mitmesugus-
tes kraadides. Soojus, siin madalam, seal kõrgem, kuid see 
kõik on ainult hingelis-vaimne soojus. Kuid selline hingelis- 
vaimne soojus, et see ka meie füüsilise oleluse meelte jaoks 
muutub reaalseks füüsiliseks elamuseks, nõnda, et kui üks 
olevus tunneb ennast hingeliselt soojendatuna, et siis see 
soojus muutub adekvaatseks selle soojusega, mida tajutakse 
köetud ruumis viibides!

Ning selline esimese hierarhia olevuste koostöö on kunagi 
universumis sündinud. Ning see moodustas saturnilise ole-

* seeravid ”armastusvaimud”, keerubid ”kooskõlavaimud”, troonid 
”tahtevaimud”. – Toim.
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luse. Soojus on ainult väljendajaks sellele asjaolule, et need 
olevused on seal kohal. Soojus iseenesest on eimidagi, ta on 
ainult nende olevuste kohaloleku ilmutajaks.

Ma tahaksin siinkohal tuua teile ühe võrdluse, milline võib-
olla aitab teil seda asjaolu mõista. Kujutlege, et teile meel-
dib ütleme teatud inimene. Ning kui see inimene viibib teie 
juures, siis tunnete teie otsekui mingit soojust. Ning kujutlege, 
et seal tuleb siis keegi kohutav abstraktsionist ning ütleb: jah, 
see inimene ei huvita mind hoopiski mitte, vaid mind huvi-
tav ainult see soojus, mida see inimene enese ümber levitab. 
Sest sellega ei ütle ta mitte seda, et teda huvitab see inimene, 
kes seda soojust levitab, vaid et teda huvitab ainuüksi soojus. 
Selline inimene kõneleb loomulikult mõttetusi, sest kui seda 
inimest, kes soojust levitab, kohal ei ole, siis pole ka seda soo-
just seal. Sest soojus iseenesest ei saa eksisteerida. Soojus on 
seal ainult siis, kui see inimene kohal on. Soojus iseenesest on 
ainult abstraktsioon. Soojusest saab juttu olla ainult siis, kui 
meil on juttu ahjust.

Ja nii peavad siis, kui on olemas soojus, kohal olema ka ilmtin-
gimata ka seeravid, keerubid ja troonid. Sest soojus on ainult 
seeravite, keerubit ja troonide ilmutuseks.

Vaadake, sellel ajastul, millest ma teile praegu kõnelen, leidus 
ka tõepoolest värviliste jooniste seas mõndagi sellist, mis 
minu praegusele kirjeldusele vastab. Sest kui tol ajal kõneldi 
elementidest, milledest üks kujutas endast soojus-elementi, 
siis mõeldi selle all õigupoolest seeraveid, keerubeid ning 
troone. Ning selline oligi saturniline olelus.

Ja siis mindi selle kõige kirjeldamisel edasi ning öeldi ene-
sele: seeravitel, keerubitel ja troonidel on võim kutsuda esile 
midagi sellist kosmoses, nagu seda on soojus. Ning terves 
kosmoses omab ainult esimene hierarhia sellise võime. Ent 
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sellega, et see esimene hierarhia juba kõige maailmadesaa-
mise alguses midagi taolist oli paigale pannud, siis oli sellega 
ka rajatud alus edasiseks arenemiseks. Ning Päike võis seda 
seeravite, keerubite ja troonide algatust edasi arendada. 
Ning see sündis nõnda, et tõepoolest seeravite, keerubite ja 
troonide poolt loodud teise hierarhia olevused – kyrioteedid, 
exusiaid ja dynameis* – tungisid nüüd sellesse ruumi sisse, 
milline seeravite, keerubite ja troonide poolt oli saturniliselt 
kujundatud. Sinna tungisid sisse nooremad, see tähendab 
kosmiliselt nooremad olevused. Ning need kosmiliselt noo-
remad jõud hakkasid nüüd oma mõjuavaldustes teotsema. 
Ja kuna seeravid, keerubid ja troonid ennast soojus-elemen-
dis avaldasid, – siis teise hierarhia olevused avaldasid ennast 
teises, see on valgus-elemendis. Saturniline olelus oli pime, 
kuid andis soojust. Ning siis tekkis selle saturnilise oleluse 
ürgpimeduses valgus kui teise hierarhia olevuste – exusiai, 
dynameis ja kyrioteetide – looming.

See, mis seal saturnilises soojuses tekkis, sündis seetõttu, et 
teise hierarhia sissetung tähendas üht seesmist läbivalgus-
tatust. See seesmine läbivalgustatud olek on seoses soojuse 
tihenemisega. Ning paljast soojuselemendist saab õhk. Ja 
teisalt näeme meie valguse ilmumises teise hierarhia sisse-
tungi.

Teil tuleb nüüd seda enestele selgesti ette kujutada: tõelisu-
ses tungisid olevused sisse, ning vastava tunnetusvõimega 
olevuse jaoks tungis sisse valgus. Valgus on see, mis nende 
olevuste teid kujutab. Kui valgus kusagile sisse tungib, siis 
tekitab see kuskil ka paratamatult varju, pimeduse, pimeda 
varjutuse. Mis oli see vari? Selleks varjuks oli õhk. Ning tõepoo-

* kyrioteedid ”tarkusevaimud”, exusiai ”vormivaimud”, dynameis 
”liikumisvaimud”. – Toim.
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lest teati veel kuni 15.–16. sajandini, mis on õhk. Tänapäeval 
teatakse ainult seda, et õhk koosneb hapnikust, lämmastikust 
jne, millega aga pole õigupoolest midagi muud väljaöeldud, 
kui seda, et kui näiteks keegi inimene taskukellast teab, et see 
koosneb klaasist ja hõbedast, millega ei ole veel taskukella 
kohta mitte midagi öeldud. Kuid siis öeldakse väga palju õhu 
kohta kui teatakse, et õhk on kosmosest sündinud kui valguse 
vari. Nii et järelikult tõepoolest teise hierarhia sissetungimi-
sega saturnilisse soojusese tungis sinna ka valgus ning selle 
valguse vari – õhk. Ja kui see tekib, see on Päike. Nii oleks 
õigupoolest pidanud 13. ja 12. sajandil kõnelema.

Edasine arenemine sai jällegi kolmanda hierarhia poegade 
– arhaide, arhangeloide ja angeloide* – poolt sooritatud. 
Sellesse hiilgavasse elementi, milline teise hierarhia kaudu 
oli juurde tulnud, ning enesega kaasa tõmmanud ka enese 
varju, see on õhulise pimeduse, sellele tõid kolmanda hie-
rarhia olevused juurde mitte selle saturnilise, ükskõikse, 
neutraalse pimeduse, milline oli lihtsalt ainult valguse puu-
dumiseks, vaid selle, milline valguse vastandlikkusena välja 
on kujunenud; sellele arenemisele lisandas kolmas hierarhia 
– arhaid, arhangeloid ja angeloid – oma olemuse tõttu ühe 
kolmanda elemendi, milline sarnaneb meie püüdega, meie 
tungiga midagi soovida, millegi järgi igatseda.

Ning seetõttu sai teoks, et ütleme üks arhai- või arhangeloi 
olevus tuli sisse ning esines valguselemendis, ma tahaksin 
öelda, et ühel teataval valguse kohal. Sellel teataval valguse 
kohal tunnetas ta oma valgusetundlikkuse tõttu eneses tea-
tavat tungi, teatavat igatsust pimeduse järele. Angeloi-olevus 
kandis valgust pimedusse, ehk jällegi pimedust valgusesse. 

* arhai ”isiksusvaimud”, arhangeloi ”tulevaimud”, angeloi ”häma-
ruse- või elupojad”. – Toim.
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Nood olevused said vahendajateks, saadikuteks valguse ja 
pimeduse vahel.

Ning selle tulemuseks oli, et see, mis varem puhta valgusena 
säranud oli ning enese varju – tumeda õhulise pimeduse 
– enesega kaasa oli toonud, et see hakkas särama kõigis vär-
vides, et ilmsiks sai valgus pimeduses ja pimedus valguses.  
Kolmas hierarhia on värvid valgusest ja pimedusest välja 
võlunud.

Näete, siin on võimalik ka midagi ajaloolis-dokumentaalset 
eneste hinge ette asetada. Aristotelese ajal teati veel, kui – 
tahaks öelda – müsteeriumi olukorras oleks enestelt küsitud, 
kust tulenevad värvid, et värvide sünnil on tegemist kol-
manda hierarhia olevustega. Seepärast kõneles ka Aristoteles 
oma värvide harmoonias, et värvid on valguse ja pimeduse 
omavahelisteks mänglevusteks. Kuid aegade jooksul on kõik 
see vaimne element – et soojuse taga peituvad esimese hie-
rarhia olevused, et valguse ning tema varju, õhu, taga peitu-
vad teise hierarhia olevused, ning et kogu maailmapaistuse 
värvilise sära taga tuleb näha kolmanda hierarhia olevusi 
– kõik see läks kaduma. Ning kõigest sellest ei jäänud midagi 
muud järgi, kui too õnnetu Newtoni värviõpetus, mille üle 
veel 18. sajandil pühendatud muigasid, kuid milline on füü-
sika eriteadlaste usutunnistuseks muutunud.

Newtoni värviõpetusest võidakse tõepoolest kõnelda ainult 
siis, kui vaimsetest maailmadest absoluutselt mitte midagi 
ei taibata. Ning kui veel seesmiselt ollakse ülesäratatud selle 
vaimse maailma poolt, nagu see juhtus  Goethe juures, siis 
tõrjutakse seda Newtoni värviõpetust kogu seesmise veendu-
musega kõrvale. Ning tema eeskujul seatakse selle asemele 
õige seisukoht, ning kirutakse kohutavalt. Sest Goethe pole 
veel kunagi nii hirmsasti sõimanud, nagu ta sõimas Newtonit; 
ta pilkas kohutavalt seda mõttetut jama.
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Sellistest asjaoludest ei saa tänapäeval kahjuks rääkida liht-
salt sel põhjusel, et keegi ei soovi jääda füüsikute ees narriks 
sellega, et ta ei tunnusta Newtoni värviteooriat. Kuid asjaolud 
polnud mitte sellised, et Goethe ajastul oleks tema ainuüksi 
midagi teistsugust väitnud. Nende inimeste hulgas, kes väli-
selt julgesid selles küsimuses oma arvamust avaldada, oli ta 
tõepoolest ainuke. Kuid kõik need teadlikud teadsid ka veel 
18. sajandi lõpul täielikult, kuidas värvid just vaimsusest välja 
voolavad.

Õhk on valguse varjuks. Ning täpselt samuti, nagu valgus 
kiirgub ning teatavatel tingimustel temast pime vari sünnib, 
nõnda sünnib ka värvist, kui see on olemas ja kui see mõjub 
kui realiteet – ning seda ta ju suutis, kuivõrd ta läbistas õhulist 
elementi – nõnda tekib siis, kui värv tungib sellesse õhulisse 
elementi, kui ta muutub seal millekski reaalseks, – mitte ainult 
millegi peegelduseks, mitte mingiks refleks-värviks, vaid tõe-
liseks realiteediks, milline õhulist elementi läbistab, – siis tekib 
nagu rõhumisele peab paratamatult eelnevalt vastu astuma 
vasturõhk, nii tekib ka kõigest reaalselt värvilisest vedelik, 
vedel element. Nagu õhk on valguse varjuks – kosmiliselt 
mõistetuna – nõnda on vesi kõige värvilise loominguks, selle 
peegelduseks kosmoses.

Võib-olla teie ütlete, et sellest kõigest ei saa ma aru. Ent 
püüdke ainult korrakski värvilise olemust tõepoolest tema 
reaalses mõttes haarata. Punane – ütleme, et see on ainult 
üks neutraalne pind, nii nagu seda tavaline inimene tajub. Ent 
punane on ometigi midagi, mis inimest atakeerib. Ma olen 
seda sageli maininud. Punase eest tahetakse põgeneda, ning 
see tundmus muutub ikka sügavamaks ja sügavamaks. Sest 
just värvides elab ju kõik. Värvid on omaette maailmaks ning 
hingeline element tunnetab ennast selles värvide maailmas 
tõepoolest nii, et ta ei saa kuidagi ilma liikumiseta toime tulla 
siis, kui ta neid värve hingelise läbielamisega jälgib.
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Tänapäeval vaatleb inimene huviga vikerkaart. Kui nüüd 
seda vikerkaart vaadeldakse seesmise imaginatsiooniga, siis 
nähakse seal elementaarolevusi, kes selle vikerkaare juures 
väga tegevuses on. Nood elementaarolevused ilmutavad 
ennast väga tähelepanuväärselt. Kollase osas nähakse vahet-
pidamatult vikerkaarest väljuvat teatavaid elementaarolevusi. 
Need liiguvad edasi rohelisse. Silmapilgul, mil nad jõuavad 
rohelise alumise piirini, saavad nad külgetõmbejõust haa-
ratud. Ning siis nähakse neid rohelisse kaduvat. Kuid teiselt 
küljelt ilmuvad nad taas välja. Imaginatiivse pilguga vaatle-
jale on terve vikerkaar üks vaimsuse väljavoolamine ja samal 
ajal ka vaimsuse kadumine. See näib tõesti nagu mingi ime-
pärase vaimse valtsimismasinana. Ning samal ajal märgatakse 
nende vaimsete olevuste juures, et kui nad puna-kollasest 
väljuvad, siis väljuvad nad mingi erakorralise hirmuga, ning 
kui nad sinivioletti sisenevad, siis sisenevad nad sinna täiesti 
võitmatu julgusega. Kui vaadeldakse puna-kollast, siis voolab 
sealt välja hirm, kui aga vaadeldakse sini-violetti, siis saadakse 
tundmus, et siin elab kõik suures julguses, kuraasis.

Kujutlege nüüd enestele ette, et seal pole mitte ainult viker-
kaar, vaid kui ma seda kujutlen läbilõikes, siis tulevad ole-
vused puna-kollasest välja ning kaovad sini-violetti ..., siin 
on hirm, seal julgus, ning see julgus kaob jällegi omakorda 
... Ning see annab vikerkaarele teatava paksuse ... Ning sel-
lest võite teie juba endale ette kujutada, et sellest tekib vedel 
element. Ning selles vedelas elemendis elavad nüüd vaimsed 
olevused, kes on ka tõepoolest teatavaks kolmanda hierarhia 
kujuvõtuks.

Meie võime öelda, et kui püütakse läheneda 11., 12. ja 13. 
sajandi teadlikele inimestele, siis tuleb ka tingimata selliseid 
asjaolusid taibata. Teie ei suuda iialgi mõista Albertus Mag-
nust, kui teie teda loete tänapäeva inimesena, tänapäevaste 
teadmistega. Vaid teil tuleb teda lugeda selle teadmisega, et 
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see vaimne element oli temale veel üheks realiteediks, alles 
siis taipate teie, kuidas ta ennast väljendab ning milliseid 
sõnu ta tarvitab.

Ning sel kombel tekivad hierarhiate peegeldusena õhk ja 
vesi. Teine hierarhia tungib olelusse valguse kujul. Ning selle 
teokssaamisel jõuti juba kuu-olelusse.

Ja nüüd järgneb neljas hierarhia. Ma kõnelen praegu nõnda, 
nagu 12. ja 13. sajandil mõeldi. Nüüd tuleb neljas hierarhia. 
Meie temast ei kõnele, ent 12. ja 13. sajandil kõneldi sellest 
neljandast hierarhiast veel küllaltki palju. Milline on see neljas 
hierarhia? Selleks on inimene. Inimene ise ongi neljas hierar-
hia. Ent selle neljanda hierarhia all ei mõeldud tookord mitte 
seda kahejalgset, vananevat, ülimalt kummalist olevust, kes 
siin maailmas ringi kõnnib; sest nendele, kes tollel ajajärgul 
tõepoolest teadlikud olid, näis oleviku inimene üsna iseära-
liku olevusena. Vaid nemad kõnelesid ürgsest inimesest, nii 
nagu ta oli enne pattulangemist, kes omas veel sellise kuju, 
et ta omas veel võimu kõige materiaalse üle, kõige maise üle, 
nõnda nagu angeloid, arhangeloid jne omasid võimu kuu-
oleluse üle; ning teise hierarhia olevused päikese-oleluse üle; 
ning nagu esimese hierarhia olevused omasid võimu saturni-
oleluse üle. Siis kõneldi inimesest tema ürgses maisesse ole-
lusse siirdumise kujul ja sel juhul võidi tõesti kõnelda inime-
sest kui neljandast hierarhiast. Ning see neljas hierarhia tõi 
juurde – igatahes kõrgemate hierarhiate annina – midagi, mis 
oli küll kõrgemate hierarhiate omandiks, mida nad olid oma 
rüpes säilitanud, kuigi nad seda ise mitte ei tarvitanud – tõi 
juurde elu. Ja sellesse värvides sillerdavasse maailma, millist 
ma teile mõningate viidetega kirjeldada püüdsin, tuli juurde 
uue elemendina elu.

Nüüd küsite teie kohe, et kas siis enne seda polnudki elu? 
Kuidas selle asjaoluga lood on, seda saate teie inimese enese 
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juures tähele panna. Teie mina ja teie astraalihu ei oma mitte 
elu, olgugi, et nad olelevad. Vaimne ja hingeline ei vaja iseen-
esest mitte elu. Vaid elu algab alles eeterihu juures. Ja see on 
midagi välise katte taolist. Ja nõnda siseneb ka elu alles pärast 
kuu-olelust koos maise olelusega sellesse evolutsiooni, mil-
line toimub just meie maa peal. Värvides sillerdav maailm 
muutus läbielustatuks. Mitte et nüüd angeloid, arhangeloid 
jne oleksid ainult tundnud igatsust valgust pimedusse ja 
pimedust valgusesse kanda ning sellega planeetidel värvide-
mänglemist esile kutsuda, vaid kerkis üles uus motiiv, nimelt: 
seda värvidemänglemist seesmiselt läbi elada, seda oma 
seesmuse sisuks muuta; nõrkust, loidust ja roidumust tunda 
siis, kui pimedus valguse üle domineerib – muidugi seesmi-
selt – ning siis, kui valgus domineerib pimeduse üle aktivi-
teeti, seesmist teotsemistungi üle elada. Ning kogu elu on 
üks seesmine värvidemäng, värvide sillerdamine hingelisu-
ses. Elust, eluhoovusest läbistatud värvide sillerdamine kerkis 
üles siis, kui neljas hierarhia, s.t inimene tuli. Ning alates sellest 
momendist hakkasid kosmilises saamises need jõud, millised 
värvide sillerdamises tegutsesid, juba kontuure, kindlamaid 
kujundeid moodustama. Elu, milline värve oma seesmusesse 
koondas, neid teatavasse raami sulges, see kutsus esile kõige 
kindla kristallilise. Ja oma maise oleluse vältel paikneme meie 
ise selle sees.

Need asjaolud olid õigupoolest põhitõdedeks neile keskae-
gsetele alkeemikutele, okultistidele, roosiristlastele jne, kes, 
kuigi ajalugu neist tänapäeval palju ei kõnele, ometigi õit-
sesid 9., 10., jah, kuni 14., 15. sajandini välja, ning kelledele 
ikka leidus järeltulijaid, ehkki neile vaadati kui inimkonnast 
erinevatele imelikele tüüpidele, jah, neid leidus veel kuni 18. 
sajandini, isegi kuni 19. sajandi alguseni. Nüüd aga on need 
asjaolud täielikku teadmatusse mattunud. Tänapäevane maa-
ilmavaade esitab meile juba mingit järgnevat: kujutlege, et 
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siin, minu ees on üks inimene. Kuid mina ei huvitu hoopiski 
mitte sellest inimesest, vaid ma võtan temalt ainult ta riided, 
riputan need riidepuu külge, mille ülaosas oleks mingi peaku-
juline kera, ning selle inimesega ei tegele ma enam sealtpeale 
üldsegi. Vaid mina kujutlen, et see riidepuu koos riietega ongi 
inimene. Mind ei huvita see, mis nende riiete sees tõepoolest 
peitub, vaid mina leian, et see mis seal sees peitub (riidepuu) 
ongi just see inimene. Ja näete, niiviisi vaadatakse tänapäeval 
looduse elementidele. Kedagi ei huvita see asjaolu, et soo-
juse või tule taga peitub esimene hierarhia, et valguse ning 
õhu taga peitub teine hierarhia, ning tolle nn keemilise eetri 
ja vedeluse taga peitub kolmas hierarhia, eluelementide ja 
kindlakujulise maise ainese taga neljas hierarhia s.t inimene. 
Seevastu uuritakse ainult riidepuud koos riietega! Nüüd – aga 
see on ainult tolle lavastuse esimeseks vaatuseks. Teine vaatus 
algab aga Kant’iliselt! Seal algab juba kantianism, milles haka-
takse – kuna on käepärast olemas juba riidepuu, millel ripu-
vad riided – filosofeerima, et mis on need riided, kui ”asi isee-
nesest”. Ning jõutakse lõpuks arusaamisele, et nendes riietes 
on võimatu leida mingit ”asja iseeneses”. Väga teravmõtteline. 
Loomulikult – kui kõigepealt eraldatakse riietest ära inimene 
ning nähakse ainult riidepuud koos riietega – siis on võima-
lik nende riiete üle taoliselt filosofeerida. Ning siis jõutakse
pealtnäha üsna hästikõlavate spekulatsioonideni (arvestus-
teni). Sest meie ette on ju siis ainult asetatud riidepuu, millel 
ripuvad riided, ning selle üle filosofeeritakse emb-kumb, kas
kantianistlikult (asja iseeneses pole võimalik tunnetada) või 
helmholzlikult*. Ja siis mõeldakse lõpeks, et need riided ei 
saa ju eneste olemusest tingituna sellist kuju omada, vaid see 
koosneb üsna väikestest tolmukübemekestest – aatomitest 

* Herman von Helmholtz (1821–1894) – saksa füüsik ja füsioloog, 
kes püüdis inimest mõõta ja kirjeldada kui masinat, loodusseaduste 
poolt käivitatud automaati. – Tõlkija märkus.
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– need põrkuvad üksteise vastu ning nii säilitavad riided oma 
kuju.

Jah, hilisemate aegade mõtlemine on tõepoolest selliseks 
arenenud. Ent kõik see on kuiv-abstraktne, varjutaoline. Aga 
just sellise mõtlemisviisi, sellise kalkuleerimisviisi sees elame 
meie tänapäeval. Ning just sellest ammutame meie tänapä-
eval oma üldkehtiva teadusliku maailmavaate. Ja kui keegi 
väidab, et tema ei mõtle atomistlikult, siis teeb ta just eriti 
seda. Sest läheb veel palju, palju aega mööda, kuni ükskord 
inimkond nõustub sellega, et pole mitte vaja unistada aato-
mite virvendustantsust, vaid et nendesse riietesse on tarvis 
riietada jällegi inimest. Ning see kauge eesmärk ongi just vai-
muteaduse püüdluseks.

Dornach, 4. jaanuar 1924
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