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Rudolf Meyer 

„Kas polnud need mitte muinasjututegelased, kes õpetasid meid avastama kullaaardeid meie eneste 

hinges? Me saime nende läbi aimduslikult teadlikuks elu valudest ja saatuse juhtimisest. Me õppisime 

nende kaudu, et ustavus muudab hinge kauniks, et puhtus on hinge suurim õnn ning et alles vaesuses 

hakkab särama tema sisemine kiirgus. Nende tegelaskujude kaudu mõistsime ja võtsime omaks 

paljut, mille vastu meie nüriks tehtud ja jonnakas meel aastaid hiljem mässama hakkas.“ 

Muinasjutud on aastasadu olnud lapsepõlve kuldseks pinnaseks, südameelu fermendiks, hingelise 

kultuuri kujundajaks. Punamütsike ja Rapuntsel, Lumivalguke ja Tuhkatriinu, konn-kuningas ja 

Raudne Hans toimivad saksa keeleruumis sügavamalt kui mistahes kirjanduslikud tegelased. Milles 

seisneb nende muinasjutupiltide ja –tegelaste tähendus, tõesus? Nad sisaldavad tarkust, mida ka 

psühhoanalüütilise tõlgenduse kaudu saab ainult osaliselt mõista, sest paljudes muinasjuttudes 

peitub vana okultne-vaimne teadmine. Rudolf Meyer otsib selle kaotatud tähenduse (Wilhelm 

Grimm) vanades rahvamuinasjuttudes taas üles ja aitab lugejal välja arendada muinasjutupiltide 

rikkaliku maailma delikaatset tunnetust. 

Rudolf Meyer, sündinud 1896, õppis teoloogiat ja oli Friedrich Rittelmeyeri poolt Rudolf Steineri 

abiga 1922. aastal ellu kutsutud „Kristlaste Osaduse“ kaasasutaja. 

Kokku on Rudolf Meyerilt ilmunud 34 raamatut, osaliselt mitmetes väljaannetes, sh Eelijast, Edda 

maailmast („Põhja apokalüpsis“ – „Nordische Apokalypse“), Goethest, Novalisest, Graali voolust; 

„Saksa rahvamuinasjuttude tarkus“ kuulub tema kõige laiemalt levitatud teoste hulka. 
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Muinasjutu mõttest 
 

Me ei suuda kevadet ette kujutada ilma lumikellukeste, kannikeste või nurmenukkudeta. Me 

armastame neid kui kevade põhiolemust. Kui me ükskord ei ootaks neid pikisilmi, vaid muutuksime 

nende õitsemise suhtes ükskõikseks, oleks see märk sellest, et oleme oma südames Maale truudust 

murdnud. 

Aga samamoodi on võimatu ette kujutada tõelist lapsepõlve ilma Lumivalgekese, Punamütsikese või 

konn-kuningata. Nad toitsid meie eostuvat tundeerksust, meie puhtaimad kasvujõud võisid nendega 

vennalikes sidemetes ühineda. Nende elu tundus meile tõelisem kui inimeste jäigad žestid. Nende 

värvikate tegelaste kannatused, soovid ja saavutused tähendasid meile rohkem, kui täiskasvanute 

kunstlik tõsidus, millega nad püüdsid igapäevaasjadesse suhtuda. 

Kas polnud need mitte muinasjututegelased, kes õpetasid meid avastama kullaaardeid meie eneste 

hinges? Me saime nende läbi aimduslikult teadlikuks elu valudest ja saatuse juhtimisest. Me õppisime 

nende kaudu, et ustavus muudab hinge kauniks, et puhtus on hinge suurim õnn ning et alles vaesuses 

hakkab särama tema sisemine kiirgus. Nende tegelaskujude kaudu mõistsime ja võtsime omaks 

paljut, mille vastu meie nüriks tehtud ja jonnakas meel aastaid hiljem mässama hakkas. 

Kas pole siis näiteks võimalik tõesti mõista seda, et Tuhatnahk pidi kõigepealt läbima sügavaima 

alanduse, enne kui ta võis avada pähklikoored, et tuua nähtavale säravad kleidid. Või ka, et printsessi 

võitmiseks on juba kord vaja eluga riskida. Oli ju täiesti üldteada, et me ainult sellepärast inimeseks 

saime, et selles maailmas ootab meid ees nõnda palju imelisi seiklusi. 

Emalt lapsele ikka ja uuesti jutustatud muinaslood moodustavad meie tundeelu tuuma. Need 

toimivad viljastavalt neis hingesügavustes, millest hiljem tõusevad lootused ja sünnivad ideaalid. Nii 

võtavad miljonid ja veel miljonid inimhinged kujunemisaastate jooksul endasse muinasjutupilte ja 

saavad nende läbi selliseid tundesuundi, mis rahva tervikkarakteriga tähendusrikkalt kaasa kõlavad. 

Mitte ühelgi teisel kirjandusteosel, isegi kõige ülevamal klassikalisel teosel pole rahvahingele sellist 

sügavaleulatuvat mõju. 

Milles seisneb see muinasjutu vastupidav jõud, mis tundub olevat tugevam kui kogu „valgustamine“? 

Me näeme maailmavaateid ja kunstistiile sajandite jooksul muutumas; religioossed tavad ja 

usudogmad hääbuvad ja peavad uuel teadvustasandil teiste teadvusvormide ees taganema. 

Muinasjutt ja selle ürgmotiivid läbivad rahvuste tõuse ja langusi. 18. sajandil, kui mõistus sai maitse- 

ja usuküsimustes ainuvõimu, sattus muinasjutt põlu alla ning jäeti virelema lihtsate inimeste juures, 

ketrusruumides ja vaiksetes külanurkades. Kui näiteks Musäus püüdis tookord kirjandusmaailmale 

muinasjutte pakkuda, siis arvas ta, et saab seda teha ainult nii, et ta lisab oma jutustustele sarmi 

galantsete vestluste või vaimukate kõrvalpilkude abil. Alati tuli end veidi vabandada, et veel 

muinasjutte jutustatakse. Kui uhked küll oldi, kui vaadati „valgustamise” kõrgustest alla piiratud 

ebausu sügavustesse! Teati ju viimaks, et loomad ei suuda üldsegi mitte rääkida, printsid ei lase end 

nõiduda karuks ega lõviks ja et enesestmõistetavalt ei poe ka mitte kunagi loomanaha seest välja 

mõni kuningapoeg. Tänu Jumalale ei ole ka olemas lohesid, kes maad ründaks või neitseid õgiks, ja 

seetõttu ei ole ka, tänu Jumalale, enam vaja rüütleid! Elu asetati usaldusväärsetele kodanlikele 
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alustele. Maailm liikus täpses kooskõlas loodusseadustega. Isegi öö tontlik valitsemine pidi kaduma, 

sest olid olemas valgustid ja öövahid. 

Rüütli asemel, kes lohe vastu võitleks – öövaht, kes maju varaste ees kaitseb: see oli kaasaja võit 

„pimedate aegade” üle. Selle „valgustatud” kodanliku ülbuse hirmuvalitsuse purustamise eest tuleb 

olla tänulik Goethele ja nooremale põlvkonnale, kes nimetas end romantiliseks koolkonnaks. Goethe 

väljendas just oma hinge sügavaimaid kogemusi uutes muinasjuttudes. Teda järgisid Novalis, 

Brentano, Mörike ja teised. Nende jaoks oli muinasjutt lausa „poeesia kaanon“. Muinasjutt polnud 

mitte suvaline fantaasiamäng, ka mitte naiivselt väljamõeldud, rahva kõike hingestava kujutlusvõime 

juhuslik väljund, vaid „tõeline muinasjutt peab olema prohvetlik, idealistlik ja paratamatu” (Novalis). 

Kui hinge sisemaailm järsku väljapoole astuks, siis vabaneks maailm raudsest lummusest. Nimelt 

kanname me oma hinge sügavustes tuleviku maailmakuju idu. See tungib juba paljudest hingedest 

salamisi välja ja ootab ainult, et teda kõikjal kuulutataks. Selle asjade uue korralduse järgi saame me 

kuningateks ja pärime kuningriigid. Sest inim-Mina väärikus ilmutab siis end võidukalt. Hea on siis 

justkui särav-kaunis ja kuri alati „kole nagu öö“. See tähendab: olemus ja näilisus ei ole enam 

vastuolus. Kõigelt langeb loor. Ja seeläbi mõistab ta ise enda üle kohut. 

Kas meil pole võimalik avastada seda salajast riiki, kus selline korraldus juba täna kehtiks? Kus 

muinasjututegelased elavad oma igavesti noort elu ja hoolimata jäikadest loodusseadustest läbi 

muundumiste sammuvad? „Nõiduse kütkesse langemine ja nõidusest vabanemine“ on inimajaloo 

teemaks. 

See, mis leiab aset evolutsiooni käigus, kordub mingil moel etapina iga üksikisiku elus. Kas mitte ei 

jõudnud õhtumaine inimene alles siis õieti oma „maisesse küpsusesse“, kui lähenes avastuste ja 

loodusteaduslike uurimismeetodite ajastu ning isiklik elu vabanes kirikliku eestkoste alt? Mis umbes 

16. kuni 19. sajandini toimus vaimsete võitlustena, see peegeldub ka noorukiea „Maa-küpsuse“ 

läbielamistes. Intellekti ärkamisega hakkab ju noor isiksus traditsioone ja autoriteeti kahtluse alla 

seadma. Ta kogeb seda äsjaleitud vabadust läbi „protestimise” ning testib enda tugevust kõiki armust 

antud mõjusid kõrvale heites. Ta on nüüd „valgustatud”. Muinasmaa aga ja selle tegelased 

kahvatuvad tema hingepilgu ees. – Kuningatütrele ennustati juba hällis lebades, et oma 

viieteistkümnendal sünnipäeval torkab ta endale kedervarrega sõrme ning kukub surnuna maha. 

Võib ju kõik kedervarred laias kuningriigis hävitada, kuid kui saatuslik aeg on käes, leiab Okasroosike 

siiski tee lossitornis asuvasse ruumi. Seal istub kuri haldjas ja ketrab. Okasroosike puudutab 

uudishimust ajendatult kedervart, et ise kedrata. Ja täitub kolmeteistkümnenda haldjanaise 

ennustus. Kes tahaks nooruslikku hinge takistada iidsesse lossitorni ronimast ja seal „ketrama“ 

hakkamast? – Kui ta seal üleval peas üles ärkab ja tunneb rõõmu mõttelõngade haaramisest ja ise 

nende edasiketramisest, siis on ta end ka peagi omaenda mõtete maailma sisse kudunud. 

Kui kärmelt küll mässib hing ennast mõtete võrku! Sellega lõikab ta end ära vaimsest ilmast, mis teda 

kõikjal veel elavalt ümbritses ja mis inglitiibadega kaitses tema lapsepõlve unistust. Mis talle eile veel 

tõene ja püha tundus, selle üle täna juba muiatakse ja see heidetakse kõrvale. Kahtlus tapab 

tuttavate tegelaste maailma, tegelaste, kes kunagi olid tema lapsemeele armsaimad kaaslased. Kogu 

loss langeb koos temaga nõiduse alla. Aga sealt ülevalt tornitoast, sealt läks kogu kuri lahti! Nüüd 

türanniseerib pea hinge rikkaid maailmu. Muinasjututegelased surevad selle tõttu. 

See sõltub sinust, et nad surevad! Seda tahab muinasjutt meile öelda. Nad võiksid ka täna veel elada; 

sest oma olemuse kohaselt on nad igavesti noored: „ja kui nad surnud pole, siis elavad nad veel 
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tänapäevalgi“. – Aga üks tõotus valitseb kuningatütre üle, kellele kogu maailm ristimiskingitusi saatis. 

Kaksteist haldjat seisis tema hälli kõrval, saates Maale jõude kaheteistkümnest tähtkujust. See ei pea 

olema surm, mis kuningatütart viieteistkümnendal sünnipäeval tabab; see peab olema ainult „saja-

aastane uni“, ütleb kaheteistkümnes haldjas. Sest lapse olemus on surematu; teda võib ära nõiduda, 

kuid ealeski mitte hävitada. Kord saabub tema ärataja. 

„Sada aastat“ on pikk aeg, nii ütleb maine mõistus; keegi ei ela selle ajani välja, nii et teda võiks taas 

üles äratada, kui ta viieteistaastaselt kedervarrega torgata sai. „Sada aastat“ on muinasjutu mõttes 

täiesti kindel aegruum. Maailma uni laotub terveks inimkonnaajastuks üle hingepõhjade, samal ajal 

kui intellekt areneb. Kuid see ajastu – me nimetame seda tänapäeval materialistlikuks – jõuab kord 

lõpule. 

Nii nagu noor inimene elab Maa-küpsusega (puberteediga) läbi mõistuse sünni, korrates sellega 

inimkonna kogemust, nõnda suudab ta ka jäigastunud mõistuse nõiaväest läbi murda. Seeläbi 

ennetab ta juba tulevast inimkonna-kogemust. Siis on „sada aastat“ tema jaoks lõpule jõudnud. Alati 

on olnud selliseid inimesi, kes seda tänu saatuse armule ennetavalt kogeda võisid. Nemad jutustasid 

rahvale kauneid ärkamis-muinasjutte. Nemad kohtasid Äratajat. Tema oli nende hinge silmad ärkvele 

suudelnud. Nüüd ärkasid kõik muinasjututegelased nende pilgule taas ellu. Kogu loss sai nõiduse 

kütkest vabaks. Need inimesed võisid muinasjutukuningate ja printsesside kohta sama hästi öelda: 

„ja kuigi nad ka surid, kord tõusevad nad jälle üles!” 

Nad võivad tõepoolest sisemise tajumise ees jälle üles tõusta: Lumivalguke ja Tuhkatriinu, Pöialpoiss 

ja vaene möldripoiss, kuldsed lapsed ning õeke koos hirvevasikaga. Ja nad pole mitte midagi 

kaotanud oma nooruslikust värskusest ja pühast tõelisusest, kuna nad on ürgkujud meie endi 

hingejõududest ja arenguastmetest, mida me läbima peame. Nad pole allegooriad ega ideede 

võrdkujud, vaid tõelised isiksused, kellel on oma kindlad saatused ja kes teevad läbi oma 

muundumisi. Kõiges selles on rohkem psühholoogiat, kui tavaline enesevaatlus vahendada suudab. 

Hingetarkus, milleni ei saa jõuda ei eksperimendi ega psühhoanalüütiliste tõlgenduskatsete kaudu. 

Sest see hingetarkus avab ennast vaid pilgule, kes astub meelteaistingutelt ja sellega kombineeritud 

mõtlemiselt edasi loodust ja hingeelu kujundavate jõudude vahetu vaatluseni. Goethe püüdis sellist 

pilku pideva harjutamise abil välja arendada. Kui ta kõikides taimevormides tajub ürgtaime kui 

„meelelist-ülemeelelist“ kuju või oma muinasjutus rohelisest maost ja kaunist liiliast kujutab 

hingjõudude muundumist, siis elab selles juba see vastäratatud vaatlusjõud. Novalis omas seda 

võimet muinasjutulisel määral; ta teadis, et inimeses on see taasvõidetud lapseloomus, mis tahab 

valmistuda raugalikuks muutunud maailma noorendama. Kõige küpsem jõud inimese hingearengus 

on kriitilis-loogiline mõistus. See suudab analüüsida ja korrastada seda, mida meeled talle ette 

kandnud on. Aga see on võimetu maailmavaimu moel loovaid mõtteid mõtlema. Selleks peab ta 

kõigepealt olema kunstnik. Sest ainult sarnane suudab tunnetada sarnast. Kui aga tunnetus on 

muundatud kunstiliselt loovaks vaatluseks, siis tungib ta kogevalt olemasolu saamisjõududesse. Ta 

ärkab üles vaimumaailmas, mis iialgi liikumatuna ei seisa, vaid tunneb ainult „kujunemist-

ümberkujunemist“, nagu seda kujutab Faust laskumisel „emade riiki“. 

Rudolf Steiner kirjeldas oma vaimuteaduslikes kirjutistes ja loengutes selle kõrgema taseme 

tunnetuse saavutamist üha uutest erinevatest vaatenurkadest. Kuna see viib loominguliste piltide 

maailma, nimetas ta seda „imaginatsiooniks”. „Imaginatiivsele“ tajumisele saab meie enese siseelu, 

mis tavaliselt astub meile vastu vaid mälestuspiltides, hingemeeleoludes ja soovides, laieneda 
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sisemiseks vormide maailmaks. Toimivad jõud, valguse ja pimeduse jõud, mis seisavad üksikute 

hingeimpulsside taga, muutuvad hingepilgule seeläbi konkreetseteks. Tegemist on eneseäratamise 

müsteeriumiga. Nüüd, kui mõte hakkab aktiivse elavdamise kaudu imaginatsiooniks muunduma, 

tekib sisemine kogemus, mis uuendab tervet elutunnetust. Inimene tunneb end imaginatiivsesse 

maailma sisse kasvades nooremana ja ikka nooremana. Ta teab nüüd, et see oli ainult intellekt, mis 

teda tarduma pani ja tema hingeelu nii raugalikuks muutis. Needsamad kujundavad jõud, mis meie 

keha üles ehitasid ja seda ikka jälle kasvujõududega läbistasid, on ju need, mis pilteloova mõtlemiseni 

tõusevad. Meie lapsepõlves kujundasid nad välja keha; nüüd tahavad nad kujundada imaginatsioone. 

Seetõttu on hinge ärkamine imaginatiivsele tunnetustasandile samaaegselt tagasipöördumine 

varaseimasse lapsepõlve. Tunnetaja kasvab kokku oma esmase olemuse süütute saamisjõududega. 

Päikeseline elu voolab pühadest maailmakõrgustest neisse sisse. Kuldselt säravad kujud ja kuldne loss 

löövad tema imaginatiivse kogemuse ees särama. Ta hakkab uutmoodi mõistma Kristuse sõna: et me 

peame esmalt saama nagu lasteks, enne kui me tohime siseneda taevariiki. 

Inimese evolutsioonis on olnud ajajärk, mil see pilditeadvus oli taevase pärandusena hingele 

üldomane. Sellal ei otsinud inimolendid tunnetusmõistatustele vastuseid selgepiirilistest mõistetest 

või loogilistest mõttekäikudest, kuna neile ilmutati asjade sügavamaid vastastikuseid seoseid 

voolavates piltides või eluga täidetud kujundites. Nad nägid unes lahendusi maailma saladustele. 

Kaasaja unenägemine, mida vürtsitavad päevamuljed ja juhivad ihad, on sellest vaid vilets jäänus; 

karikatuur vana-aja pildinägemisest, mis vanasti keset päeva, hilisemal ajal siis ärkveloleku ja 

magamise vahepeal hinge voolas ja seda usaldusväärsemalt toimus, mida vähem veel mõtisklev 

mõistus kaasa tegema hakkas. 

See oli instinktiivne tarkus, mis loodusjõu kindluse ja täpsusega vormis inimestes suuri müüte loovaid 

pildikogemusi jumalate imaginatsioonidest; mis siis hilisemal ajal veel saagades ja legendides suutis 

kujutada ülemeeleliste jõudude sekkumist inimajaloolisse kulgu. Sellest on ammutatud ka 

religioossete ilmutuste monumentaalsed mõttepildid ning vanade ja auväärsete kultuste 

sümbolikeel. Need ürgvanad võimed kahanesid vaid mõistuse ja sellest tuleneva kaasaegse 

teadusliku suundumuse kasvava arenguga. Need tuli tuua ohvriks vaba inimisiksuse arengule, mis 

vajas puhast mõtlemisjõudu. Alles kõrgemal sellest tänapäevasest ärkvelolekuteadvusest, 

samamoodi sellest kõrgemal, nagu tavapärane unenäoelu asub sellest allpool, saab välja arendada 

uue pildikogemuse: „ülemeelelise teadvuse”. See säilitab puhta mõtlemise kainuse ja selge 

reeglipärasuse; see on vaba meelevaldsusest, kuna on ületanud ihad ja unenäojõud. Kui muinasjutt 

on ühelt poolt jäänuk iidsetest hingevõimetest, mis siin-seal veel üksikutes inimestes edasi elavad, on 

see teiselt poolt ka tänu oma erilistele omadustele prohvetlik eelkäija, mis juhib uue 

pildikogemuseni. Ta elustab intellektuaalse teadvuskihi all vaikselt põimuvad imaginatsioonijõud, mis 

tänapäeval õieti kõikjal juba kohal on ning arengule tungivad. 

Novalis kirjeldab oma „Heinrich von Ofterdingenis” seda imaginatiivset tunnetusjõudu, mis on 

aluseks tõelisele muinasjutufantaasiale. Ta nimetab seda „Valmiks” („Fabel“). 

„Mida sa otsid?” ütles Sfinks. 

„Oma pärisosa”, vastas Valm. 

„Kust sa tuled?” 
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„Vanadest aegadest.” 

„Sa oled alles laps.” 

„Ja jään igavesti lapseks.” 

„Kes on sinu kõrval sulle toeks?” 

„Ma seisan enda eest ise.” 

Muinasjutt otsib alati oma „pärisosa”, sest peamiselt on alati tegemist tagasipöördumisega 

pagulusest, inimhinge enesest-võõrdumusega ning tema ürgomase omandi, tema igavese lapsepõlve 

taasavastamisega. Kuid see lapse moodi olek pole hämar ebateadlikkus. See tähendab lähedast suhet 

maailmaga, üldist lähedust kõikide vormidega, seda liiki teadmist, nagu see oli ürgalguses. Kuna 

lapseks olemine, olgugi veel hinges nii unustatud ja maha maetud, on meie võõrandamatuks 

pärandiks, kuna ju inimkond hoolimata kogu uhkest edasisammumisest peab astmelt astmele siiski 

alati uuesti lapseseisundist alustama ja meid igakord ürgalgusesse tagasi asetatakse, kui me maist elu 

alustame: seetõttu on muinasjutt alati inimeste hulgas kohal. Tunnetusvormid ja kunstistiilid võivad 

nagu alati edasi areneda – muinasjutt jääb kestma nii, nagu ikka jälle täiskasvanute hulka lapsed 

ilmuvad ja inimkonna elu noorendavad. Muinasjutu tegelased on kootud lapsepõlve 

valgusolemusest. Kõige lihtsameelsem lapsehing ja samuti kõige targem tunnetus võivad selles 

kogemuses kohtuda. 

Vennad Jakob ja Wilhelm Grimm ei kogunud oma muinasjuttude kogumikku selgest teadmisest 

nende ülemeelelise päritolu kohta. Kuid tõeliste romantismi poegadena oli neisse sisse sündinud 

instinktiivne tunne muinasjutu lapsetarkusest. Nad tajusid pildiridade sisemisi seaduspärasusi, isegi 

kui nad imaginatiivse teadvuse olemust täielikult haarata ei suutnud. „Kõigile muinasjuttudele on 

omane,” ütleb Wilhelm Grimm, „jäänuk uskumusest, mis ulatub tagasi kõige iidsematesse aegadesse 

ja räägib ülemeelelistest asjadest piltlikul moel. Müütilised elemendid sarnanevad tillukestele 

kalliskivikildudele, mis lebavad rohtu ja lilli täiskasvanud maapinnale puistatult, nähtavad vaid 

teraselt vaatavale pilgule. Nende tähendus on ammu kadunud, kuid seda on veel võimalik tunnetada. 

See annab muinasjuttudele nende sisu ning rahuldab samal ajal meie loomulikku rõõmu kõigest 

imelisest. Muinasjutud pole kunagi tühja fantaasia värvide mäng.”1 Wilhelm Grimm arvestab seega 

muinasjuttude „tähendusega“. Kuid ta tunneb: see on meie ajastule kaduma läinud. Ta tahaks nii 

palju kui võimalik neid kalliskivikilde päästa. Siin ja seal tahaks ta neid, kus nad ilmselt on 

ähmastunud, puhastada ja – kus see võimalik on – tükke uuesti üksteisega kokku sobitada. Seejuures 

ei pidanud vennad Grimmid kunagi õigustatuks käituda nii nagu Arnim või Bretano, muinasjuttudest 

võetud motiive poeetilises loojameelevallas vabalt kujundades ja edasi arendades. Püha ja 

puutumatu rahvapärand, nagu Reini põhja vajunud kulla-aare, tundus neile alles hoitud olevat 

muinasjutuvaranduses. Isegi veel 19. sajandi alguses oli võimalik neid pilte aukartusega koguda ja 

hoida neid puutumatuna intellektuaalsest võltsingust, mis uskus, et võib muinasjututegelastega 

arendada omavolilist fantaasiamängu. 

Kõikjalt kandsid nad kalliskive kokku. Tuntud on vana muinasjutuvestja Zwehrenist Kasseli lähistelt, 

proua Viehmännin, kes justkui mälu ürgsügavustest oma pilte ja sõnu välja tõi ega sallinud, kui 

                                                           
1
 Vendade Grimmide kogumikus „Laste- ja kodumuinasjutud“ („Kinder- und Hausmärchen“), 3. köide, 

lõpupoole. 
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ümberjutustamisel mõnda jutulõiku muudeti või mõni pilt välja jäeti. Just nagu kaanonit, mille osad 

liige-liikmelt üksteiseks üle lähevad, tundsid sellised hinged veel muinasjutupilte. 

Väärtuslikke muinasjutuaardeid said vennad Grimmid ka Wildide majast, „Kuldse päikese“ apteegist 

Kasselist. Muinasjutud vanalt Marialt, kes neid apteekri lastele jutustas, on kogumikku üle läinud. Ka 

noore Dortchen Wildi, kes hiljem sai Wilhelm Grimmi abikaasaks, sarmikale jutustajaandele oleme 

me tänu võlgu rea armastatuimate muinasjuttude eest. 

Tõsi küll, hilisematel aastatel tuli Wilhelmile ka üha enam julgust mõningaid muinasjutukatkendeid 

ise täiendada ja „omal moel rääkida”. Nii juhtus näiteks „Lumivalge ja Roosipuna” algusega. Kuid kes 

just seda näidet vaadates aru saab, kui ettevaatlikult see toimus ja millisel määral ta justkui 

sisemisest kasvuseadusest lähtuvalt, mida imaginatsioonid endas kandsid, neid edasi kujundas, võib 

üha enam imetleda suurt ustavust, millega see tehtud oli. Püsiva süüvimisega olemasolevasse, 

edastatud imaginatsiooniaarete hoolika viljelemisega areneb aastate jooksul hinges instinktiivne 

kindlustunne. Pildikujud hakkavad kaasatundvas hinges omaenda elu arendama. Nii ei pruugi kõik 

muundatu olla „ebaehtne“; samal ajal kui nii mõnigi „tõeliselt“ alleshoitu võib siiski eksida üsna 

kaugele oma esialgsest pildisisust. 

Järgnevates vaatlustes püüame seda „kadunud tähendust“, millest Wilhelm Grimm räägib – 

„ülemeeleliste asjade pildilist kujutust“, nagu ta ise ütleb – rahvamuinasjuttudes taas üles leida. Ning 

meie käsitlus peab enamalt jaolt piirduma Grimmi muinasjuttude kogumiku tuntud osaga. Selle suhet 

mütoloogiasse vaatleme põhjalikult veel mitmetele näidetele tuginedes. Väitega, et muinasjutud on 

justkui müütide riismed, ei ole öeldud mitte midagi otsustavat mõlema olemuse kohta. Siin järgime 

hoopis teistsugust käsitlust kui see, mida on järginud kaasaegne muinasjuttude uurimine, mis alates 

Grimmide kogumikust on kogunud muinasjuttude ja motiivide kohta tohutu hulga materjali ning 

suudab jälitada motiivide sugulust erinevates rahvastes ja ajastutes üle kogu maakera. Tunnistades 

küll selle uurimistöö vaeva, oleme veendunud, et see meetod ei vii kunagi muinasjuttude tõelise 

mõistmiseni. Sest see ei vii pildimotiive tagasi nende ürgallikani, ülemeelelise nägemiseni. Sellepärast 

usub selline käsitlus, et peab vaid muinasjuttude vastastikuseid seoseid („rändmotiive“) tuvastama 

ning ei suuda enesele ette kujutada, et erinevate rahvaste juures ja erinevatel ajastutel võisid 

esineda sarnased imaginatsioonid üksteisest sõltumatult. Lisaks ei suuda see mõista, kuidas küll 

sarnased motiivid tihtipeale siin ja seal esinevad, kuid inimteadvuse edasiminek võib just motiivide 

edasiarenemises ilmneda; ja kuidas samad pildid oma seostes siiski väga erinevat väljendada võivad. 

Seetõttu on kasulik pilte mitte nagu üksikuid tähti üksteisest lahutada ja registreerida; protsess või 

järgnevus, milles pilt on üheks osaks, on imaginatiivses kogemuses alati kõige olulisem. Sellepärast 

proovigem siin esmalt rida tuntumaid muinasjutte ikka taas tervikuna kogeda. Pilk teritub siis 

loomulikul viisil ka üksikmotiividele ja nendevahelistele suhetele. Lisatud kommentaar toob siia 

juurde mõningaid vaatepunkte. 

Meie vaatluse jaoks tundus meile alati kõige olulisem olevat leida vastava ülemeelelise ilmutuse 

sisemine alguspunkt. Otsekui avastada neid teadvussituatsioone, millest lähtuvalt imaginatsioon 

avaneda saab, oli meie jaoks juhtiv vaatepunkt. Selle jaoks on meil muidugi vaja sisseelamist 

kõikehõlmavasse inimolendisse ja tema seosesse ülemeeleliste maailmadega. 

Selliste vaimsete püüdluste teeradade ülesotsimine, põhimeeleolu ja seega viljaka rakenduspunkti 

järeleloomine eneses on midagi hoopis muud kui muinasjutupiltide sümbolite tõlgendamine. Viimane 

lihtsalt hävitaks kunstilise kogemuse ja naudingu võlu. Imaginatiivse kogemuse vaimsete allikate 
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kättenäitamine aga paneb lugeja või kuulaja hinge voolama, et üha sügavamalt süveneda pildiridade 

või muinasjutuolukordade järeleaimamisse. Just sellise muinasjutumõistmise abil edendame 

teadlikuks saamist peentest nüanssidest, mis meile muidu lihtsal pealevaatamisel tunduvad kirju 

fantaasiamänguna. – Teisest küljest võib meie käsitluses tihti märgata, et me teadlikult mõnede 

üksikelementide peent tõlgendamist väldime. Peab aga alati meeles pidama, et meie ees on 

mitmekordselt muundunud jutustused, mille algupärakogemused võivad olla kinni kaetud 

mitmekordse fantaasiapunutisega. 

On iseenesestmõistetav, et muinasjutte tuleks lastele rääkida ilma igasuguste selgitusteta. Laps seob 

end üsna loomulikult muinasloo sisemise tähendusega. Oma süütute kasvujõudude tarkusest tunneb 

ta imaginatsioonide keelt ja kogeb end nendega sisimas seotud olevat. Tema eeterlikud 

kujundusjõud, mis tagavad keha ülesehitamise ja tervise, toituvad tõelise muinasjutu piltidest. Need 

on nende jaoks elueliksiir. Jah, muinasjututarkus on tõepoolest valmis pakkuma „eluvett”, mida me 

kõik vajame tänapäeval vastukaaluks kivistavatele protsessidele ja surmajõududele, mis on meie 

kehas aktiivsed varaseimatest aastatest alates. Kuni kõrge eani välja võib kehasse ja hinge mõjuda 

elavdav jõud, mida me nendel oma lapsepõlve tundidel vastu võtnud oleme, kui me veel hardunult ja 

rõõmsalt muinasjutte kuulatada tohtisime. (1)2 

Kui me ei tee tänapäeval katset saavutada teadlikku tunnetust vaimsetest allikatest, millest 

muinasjutupildid pärinevad, hävib peagi igasugune mõte kõrgemast tegelikkusest, mis nende 

tegelastes elab. Sest materialistlikud mõttevormid, mis tänapäeval kogu elu läbistavad, on väga 

tugevad. Palju tugevamad kui aimdus ja esteetiline tunne, mis veel meie ajal hoiab elus armastust 

muinasjuttude vastu. 

Kindlasti on lootustandev märk, et tänapäeval jälle huvi muinasjuttude, eelkõige aga 

rahvamuinasjuttude vastu kasvab. Ilmuvad üha uued kogumikud. Võõraste rahvaste ja rasside 

muinasjutud on meile tõlgete abil kättesaadavaks tehtud. Muinasjutumänge, nagu neid kõikjal 

asjaarmastajate lavadel esitatakse, võetakse vastu suure vaimustusega. Intellektis tardunud inimkond 

januneb noorenemisallika järele. 

Võib-olla on siin ka see: süda teab rohkem, kui pea tunnistada tahab ja tohib. Hingel on eelaimdus 

sellest, kui lähedale tänapäeval on jõudnud Ärataja, vabastamaks teda nõidusest. Sammume ju siiski 

üha lähemale ajale, mil kõrged ennustused täituda tahavad ja muinasjutud jälle kõige sügavamas 

mõttes tõeseks hakkavad saama. 

 

Ürgtarkuse saatus 
 

Muinasjutud on rahvahinge kõige sügavam ilmutus. Mitte kusagil mujal ei kohta rahvahinge 

saatuseteid – tema salajasi kannatusi, võidukaid jõude ning puhtaimaid igatsusi – nii vahetult kui 

kuulates tema muinasjutte. See oleks nagu voolaks ürgmälu allikas sellistes piltides põlvkonnast 

põlvkonda nii kaua, kuni kooli tolm pole veel varjanud hinge puhtaid lapsejõude ning tehnoloogilise 

tsivilisatsiooni sagin pole liiga varajastes aastates tapnud aimavat pildimeelt. 

                                                           
2
 Sulgudes olevad numbrid tähistavad alapeatükke peatükis 16. 
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Mis on siis see „ürgmälu“? Me rõhutasime juba, et tegemist pole uduses ebakonkreetsuses luiskava 

„rahvafantaasiaga“, mida meie päevade õpetatus on välja nuputanud ja mida peaks kõige eest 

vastutavaks tehtama. Kas piisab tõesti sellest, et kõikides müütides ja muinasjuttudes alati ainult 

taasleida „paganlikku“ tungi looduse hingestatuse poole?  

Jakob Grimm, suur müütide uurija, nimetas „häbematuks“ sellist arvamust, mis uskus, et „tervete 

sajandite elu oli läbistatud juhmi, ebameeldiva barbaarsusega“. Ta ütleb: „Paganlus ei ole iialgi 

tühjast õhust alla kukkunud, läbi mõeldamatute aegade on seda pärimuse poolt edasi kantud, 

lõppeks aga põhineb see salajasel ilmutusel, mis on võrreldav inimese imelise keele, loomingu ja 

sugupõlvede jätkuvusega.” Muinasjutt tundub meile olevat kui viimane järelkuma sellest „salajasest 

ilmutusest”, mis peab olema kord seisnud kogu tsivilisatsiooni ja kõikide rahvakultuuride alguses – 

aimdus ja mälestus meie inimolemuse kõrgest päritolust. Neitsilik inimhing, kes peab teenima nagu 

Tuhkatriinu või on nagu neitsi Maleen heidetud vangi pimedasse torni, kuhu ei paista sisse ei päike 

ega kuu, on kuninglikku päritolu. Ürgvanadel aegadel ei olnud ta kunagi nüri ega jäme, vaid säravast 

tarkusest täidetud. „Tal olid kuldsed juuksed,“ tavatseb muinasjutt öelda. 

Kõrgel üleval tornitoakeses istub Rapuntsel, valvatuna nõia poolt. Ta oleks kogu maailmast ära 

lõigatud nagu neitsi Maleen või sügavasse nõiduslikku unne vajunud nagu Okasroosike, kui tal poleks 

olnud kuldselt voogavaid juukseid! Neid sai ta torniaknakesest alla langeda lasta: „kahekümne küünra 

sügavusele”. Siis ronib nõid mööda juuksepalmikuid tema juurde üles. Kuldsetest juustest rääkimine 

on alati iidsete ja pühade teadvusjõudude kujutamine. Aeg-ajalt tuli hinge valgustusseisund. 

„Rapuntsel, Rapuntsel, lase alla juus!” hüüab nõid. Siis peab Rapuntsel seda tegema; ta on veel 

iidsete atavistlike jõudude võimuses. Sellised hinged langesid unesrändaja seisundisse, mille puhul 

päevateadvus oli ähmastatud, kuid selle asemel võis päikeseline tarkus neist läbi voogata. Nagu 

ürgsügavustesse („kahekümne küünra sügavusele”, ütleb muinasjutt), loodis teadvus alla. 

Eemaloleku seisund, millist „Wala“ veel keldi ja germaani pühapaikades koges, sellal kui üldine 

vaimne nägemine oli juba kustunud, annab kõige parema ettekujutuse sellest, mida siin silmas 

peetakse. Kreeka legendide maailmas jutustatakse „Kuldvillakust“ (jäära vill, mis hiilgas nagu päike), 

mida argonaudid otsima läksid. Kuid tumedad jõud kasutasid neid puhtaid hingevõimeid ära. Nad 

kerkisid sügavustest üles ja muutsid hinge mittevabaks; hoidsid tagasi selle arengut. „Nõid“ ilmub kui 

selliste tagurlike, meediumlike võimete kandja. Ta on langenud sibüll. Hingel tuleb ennast tema 

võimu alt vabaks võidelda. Ta peab leidma üles oma tõelise Mina. See on kuningapoeg, kes ühel 

päeval samuti mööda kuldseid voogavaid juukseid üles torni ronib. Kuid rada, mis viib vanade 

jõudude ikke alt välja Mina sisemise vabaduseni, on raske. Esiteks nõuab see lahtiütlemist kogu 

säravast tarkusest; hing peab minema läbi vaesuse ja kõnnumaa, enne kui ta võib kuningannaks 

saada. Tema kuldsed juuksed on armutult maha lõigatud ning ta ise heidetakse üksindusse. 

Ühes teises muinasjutus aga jutustatakse kuningatütre kannatuste teekonda teistmoodi. Tema ema 

annab talle tema rännakutel kaaslaseks ja teenijaks teenijatüdruku. Kuid teenijatüdruk muutub 

„häbematuks“, kui rääkida Jakob Grimmi sõnadega. Ta tahab ise kuningatütre kohale asuda. 

Madalam maine isiksus oma igapäevamõtlemisega, mis võib kergesti iseennast täis puhuda ning 

käituda kui kõrgelt õpetatu, on muutunud liiga isepäiseks; ta ei taha enam teenida. Aimdusmeel, 

ürgne püha vaimupärand, tehakse pilkealuseks ning tõugatakse troonilt, kui selle olemus pole enam 

mõistetav. 
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Sest mida õigupoolest tähendab „aimdusi“ nägema? See tähendab „aimduselamusi“ endas kerkimas 

tundma, nagu ju sõna sellest mõista annab. Kus „aimdused“ veel veres rääkisid, kus möödunud 

põlvkondade mälestused hingepõhjadest üles kumasid nagu isiklikud kogemused lapsepõlve päevist 

– siis oli hing ka „tark“. Sellised inimesed elasid ja tegutsesid kogemusaarete põhjal, mis ulatusid 

kaugelt üle nende endi kitsaste isiklike elukogemuste. Nad võisid end tunda palju avarama teadvuse 

kandjatena; sest veri, milles aimdusjõud edasi toimisid, salvestas ürgvana tarkuse sugupõlvest 

sugupõlve. 

Seoses Goethe öeldud sõnaga „veri on üks täiesti eriline kehamahl“ on Rudolf Steiner ükskord 

üksikasjalikult kirjeldanud, kuidas see vana veremälu inimkonna ja rasside arengu käigus alles 

vähehaaval meie tänapäevase peamälu poolt kõrvale on tõrjutud. Ja nimelt alates sellest ajahetkest, 

kui suguvõsad ja perekonnad, kes vanadel aegadel veel rangelt endassesulgunud elu elasid, hakkasid 

segunema võõra verega. Siegfried, kes mõistis lindude keelt, on venna ja õe abielust sündinud laps. 

Verevoolu kujundavad jõud olid tollal veel nii rikkad, et kannatasid selliseid lähiabielusid välja ilma, et 

kohe mandumine aset leiaks. Aga üleminek lähiabielult kaugabielule ning lõpuks aset leidev rahvuste 

segunemine määravad ära hetke, kui sünnib intellekt; instinktiivsed jõud peavad kahanema. Seda 

vabamalt saab sellest alates areneda isiksus, kes oli vabastatud suguluse rangetest sidemetest. 

Loomulikult toimub see üleminekuhetk erinevatel rahvastel ajalooliselt varem või hiljem. Alati aga 

tähendab see ürgtarkuse tumenemist, selgeltnägelike jõudude raugemist veres. See oli kallis hind, 

mida maksti isiksuse ärkamise eest.  

Sügav traagika hõljub selle arenguparatamatuse üle. Muinasjutupiltides kujutatakse seda: rahvahing, 

mis on ammu jumalike jõudude poolt hüljatud, elab nüüd kui „lesk“. Lesk aga saadab oma tütre 

kaugesse riiki; sest ta on tütre kuningapojale lubanud. Üksikhing, rahva hingest vabaks lastud, peab 

leidma vaba Mina kuningliku väe. Ent selleks on vaja pikka teekonda läbi võõraste maade … 

Iidsetes müsteeriumikoolides räägiti ikka „kodutuse“ astmest, mille vaimset teed otsiv õpilane pidi 

läbima enne, kui oli valmis igavikulise äratamiseks oma hinges. Me teame paljudest antiikaja 

tarkadest, kuidas nad said ülesande rännata. Õpilane pidi käima rahva juurest rahva juurde; ta pidi 

tutvuma võõraste kommete ja maailmavaadetega, kuni ta neil teedel oli saavutanud piisava sisemise 

vabaduse. Alles siis oli ta võimeline oma jõude jällegi oma rahva hüvanguks kasutama; ja ta võis 

sellele nüüd kõrgemast tarkusest seadusi anda, nagu tegi Solon peale oma rännakuid ateenlastele. Ka 

Gauthama Buddhast räägitakse, kuidas ta asus teele „kodust kodutusse”. 

Selle hingemeeleolu annab meile muinasjutt „Hanetüdrukust”. See jutustab, kuidas printsess asub 

oma suurele teekonnale ema, „lese” poolt külluslike aaretega varustatult. Kuidas ta on nii kaua 

kõikide ohtude vastu kaitstud, kuni ta veel truult neid kolme veretilka oma rinnal hoiab, mida ema 

talle lahkudes rätikukesse omaenda verest usaldas. Sest „veri on üks väga eriline kehamahl!“ Inimese 

vere pärast on iidsest ajast saadik võideldud. Kes valitseb verd, valitseb ka inimest. Inglid ja deemonid 

võitlevad vere pärast, milles peab elama ja toimima Mina. 

Teel olles ja ühe oja juurde jõudes kummardub kuningatütar põletavast janust haaratuna alla ja joob. 

Ema on talle reisile teenijatüdruku kaasa andnud. See on aga „upsakas“. Ta keeldub printsessile 

joogiks kuldset karikat ulatamast. „Jumal temaga!“ ohkab kuningatütar, kummardudes ise oja kohale. 

Seal aga vastavad verepiisad: „Kui sinu ema seda teaks, siis lõhkeks tema süda rinnus.“ Kui nad taas 

ühe jõe äärde jõuavad, juhtub sama. Aga seekord libiseb rätikuke verepiiskadega kuningatütre käest. 

See ujub lainetes eemale; kuningatütre jaoks oli see kui joogisõõm Lethest. Ainult teenijatüdruk 
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märkas seda ning nüüdsest peab ennast ülemaks. Ta sunnib kuningatütart endaga riideid ja hobuseid 

vahetama. 

Kuningatütre hobusega oli ent eriline asjalugu. „Falada“, nii on targa hobuse nimi, oskab rääkida. 

Tema nimi meenutab kõlalt germaanlaste targa preestritari oma, kui seda ka väliselt sellest tuletada 

ei saa: „Weleda“. Senikaua kui hing säilitab veres enda sideme oma rahva kõige pühamate 

jõududega, saab inspireeritud teadvuse järelheli endiselt toimida. Wala-jõud räägivad 

hingesügavustest. Alles siis, kui printsess kaotab ema verepiisakesed, haihtub tema ürgne teadmine. 

Ta peab loovutama Falada teenijatüdrukule.  See aga, kes on nüüd sisse võtnud kuningatütre koha ja 

välismaa kuninga õukonda jõudes endast kui pruudist teada annab, laseb Faladal pea maha raiuda: 

hirmust, et rääkiv loom võib saladuse paljastada. Hobuse pea on aga tõelise kuningatütre salajasel 

palvel naelutatud suure pimeda linnavärava kohale. Meile meenuvad vanade germaanlaste kombed 

hobusepäid majaviilule sissepääsu kohale kinnitada. 

Vanades germaani kultuurides suhtuti hobusesse religioosse aukartusega. Hästi on teada armastus, 

mis sidus jumalaid ja kangelasi oma hobustega. Hobune esineb legendides ja müütides alati kui pilt 

teatud hingejõududest; ja nimelt on need instinktiivsed mõistmisjõud. Kui ta esineb tiivulise ratsuna 

– nagu luuletajate „Pegasus“ – nähakse teda kui fantaasiat, kujutlusvõimet, mis on võimeline end 

Maa raskusest vabastama ning lendama üles ülemaisesse. 

Näiteks Johannese ilmutusraamatu neljas ratsanikus leiame me peegeldused inimmõistuse arengu 

järjestikustest astmetest: valgest punaseni ning siis musta ja kahvatu hobuseni, mis üksteise järel 

„pitserist lahti võetakse“.3 Kuni aja lõpus pöördub valge ratsanik kõrgustest tagasi ja rajab uue 

kuningriigi, milles vaim on võidukas. Inimkonna püüdluste ürgalguses seisid veel valgusega täidetud 

tarkusejõud. Targad instinktid aga haarati iha-loomuse (punane) haardesse ning pimendati lõplikult 

maise mõistusega, mis vaid hindab ja arvestab (must). Ent materialismis kuritarvitatakse neid 

hävitavate jõudude poolt üha enam ja enam; surm ratsutab kahvatul hobusel. Tahtesuund, mis on 

mõtlemises toimiv, on alati otsustav: see ilmutab end hobuse kujus ja värvis. 

Alles tulevik toob valgusega täidetud taevatarkuse võidu allakäiva mõtlemise üle. Siis ilmub valge 

ratsanik uuel kujul maisesse ilma. 

Muinasjutt „Hanetüdruk” kirjeldab iidse tarkuse hääbumist hinges. Ülbeks muutunud maine teadvus, 

kes tunneb vaid madalat kavalust, ei soovi enam teenida. Ta oli hingele inimesekssaamise teele 

teenijana kaasa antud. Kuid ta tõukab neiu troonilt ja tapab inspireerivad tarkusejõud. Ta võtab 

isiksuse üle täieliku võimu. See tähendab, et teenijatüdruk abiellub kuningapojaga ning kuningatütar 

peab nüüdsest hanede eest hoolitsema. 

See on ilmekas pilt teatud hingeseisundist. Kas ei sarnane meeled hanekarjaga, joostes alalõpmata 

ümbritseva maailma veetluste järel ning olles pidevas ohus ennast kaotada võõrale ja uuele, 

„sensatsioonidele“? Kas ei pea hing igal hommikul ärganud meeltega väravast väljuma ja jääma 

mitmesuguste muljete valdusesse? 

Teel vaimuni on üks aste – ning see on iseäranis iseloomulik õhtumaisele teele –, mida võib kirjeldada 

järgmiselt: printsessist saab „hanekarjane“. Hingel tuleb õppida meelte eest hoolikalt hoolt kandma, 

kuid ta ei tohi neid maha suruda ega surmata. Väär askees viiks vaid inimolevuse sisemise loomuse 

                                                           
3
 Johannese ilmutusraamat 6 ja 19, 11. 
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kängumiseni, mitte peidusoleva vaimse loomuse avanemiseni. Ärkvel meeltega, kuid neid 

kuninglikult valitsedes, niimoodi peab hing läbi maailma sammuda suutma. Ta peab meeltesfäärilt 

võtma kõik, mis sellelt võtta on isiksuse arenguks; kuid ta ei tohi iialgi langeda kirgede ohvriks. 

Ennast sellisel moel tugevdav hing õpib kogema ärkveloleku ning uinumise hetki erilisel moel; ürgne 

teadvus kumab talle hingepõhjadest ning ammu surnud teadmine hakkab talle rääkima. Muinasjutt 

jutustab: kui hanetüdruk hommikul ja õhtul koos oma hanekarjaga läbi pimeda värava sammub, siis 

peab ta iga kord hobusepeaga kahekõnet (2): 

„Oh, sa vaene Falada, siin sa ripud,” 

ja hobune vastab: 

„Oh, sa vaene noor printsess, siin sa lähed, 

kui su ema seda teaks,  

tema süda lõhkeks rinnus.” 

Nendes hetkedes ärkveloleku ja une vahel, mis end intiimsele hingevaatlusele üha enam ja enam 

loorist vabastada suudavad, lebavad kõrgema teadvuse idud. Järk-järgult ilmuvad segastest 

unenäopiltidest, päeva läbielamiste kajadest esile tähendusrikkamad pildid ning muljed annavad 

teada ühest peidetud maailmast. Aeglaselt hakkab unehämarusest särama mälestus kaugel asuvast 

põhjalastud kuningriigist; hing hakkab taas mäletama oma kuninglikku päritolu. Valulikult tuletab ta 

meelde kõik, mis on kaotsi läinud. Aga see esimene äratundmine ja meeldetuletamine annab talle ka 

jõu pidevas harjutamises kaotsiläinu tagasi võidelda. Hanetüdruk kammib aasal oma kuldseid 

juukseid ning need sädelevad päikesepaistes. Ta püüab kinni tarkuse voogava valguse; päikesekiirte 

jõud hakkavad tema sees mõtlema. Ometigi tuleb tal õppida seda voogavat mõttevalgust korrastama 

ja hooldama. Selliste piltidega kirjeldatakse süüvimise ja hingevaatluse teed. 

Ka humoorikas joon on peenelt vaadeldav – sest ilma iseseisva huumorita on võimatu tõelist vaimu 

leida –: kuidas häbematu Konrad kuningatütart alati juustest tahab sikutada, kui see neid soeb, ja 

kuidas tüdruk poisi tuule abil minema saadab, nii et too teda enam ei segaks. 

Millises inimeses ei ela seda Konradit! („Konradike“, nii leiame me muinasjutus sõnaselgelt juurde 

lisatud olevat – see tähendab: kes on uljas nõu andma.) See on see liialt uljas meel, kes ennast oma 

ninakusega kõikjal mõtete põimumise vaikusesse segada tahab. Ta ei lase hardusel hinge tulla. 

Igaüks, kes soovib õppida suurde tarkusesse süvenema, peab selle virvatulukese-taolise soovide ja 

juhuslike mõtete mängu minema saatma. Kuidas see õnnestub? 

Põhja rahvaste ürgtarkus oli valatud alliteratiivsetesse riimidesse ning võimsatesse võluväelistesse 

rütmidesse. Odin, kes valitses hingeõhus, oli ruunimaagia meister. Ta oli skaldide jumal ning õpetas 

neid saatma hingeõhu sisse kõne püha väge. Hingeõhku hingestavates sõnades kogeti maailmavaimu 

sosinat. Skald tundis end olevat sõnade võimu valitseja; kui ta oma hingeõhku vormis, usaldati talle 

jumalate kõige suursugusemad jõud. Ja nii ta ütles, et ta oli määratud „tuule“ isandaks. Niisiis taipas 

hing kõneelamuses veel loovat vaimu; sest maailma-tahtejõud toimis ikka veel kõneilmutuses. Tema, 

kes ta oli õppinud mõistma maailma vaimu sõnas („ruunis“), seadis ennast kõrgemale kahvatust, 

petlikust mõistuse mõtlemisest. Keele vägi, valatuna rütmi ja alliteratsiooni, kandis hinge kaugele 

endast kõrgemale, ühendades selle maailmatarkuse loova hingusega. Muinasjutt osutab sellele 

võimsale kogemusele germaanlaste Odini-kultuuris. See jutustab: printsess on võimeline „tuult 
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manama“. Tal on võluvõim hingeõhu üle jumalate väega täidetud sõna läbi. Seal, kus kõlab püha laul, 

kus heliseb skaldide ruuni-tarkus, on Konradike võimu kaotanud. Luule võluvägi on see, mis suudab 

kõike sassi ajava mõistuse lühikeseks viivuks minema kihutada. Ta puhub tema mütsi minema. 

Vahepeal saab kuningatütar päikesevalguses oma kuldseid juukseid sugeda. 

Kuni läheneb tema lunastuse tund. Vana kuninga nõuandel, kes on hakanud tema saladust aimama, 

usaldab neiu oma suure valu raudsele ahjule. Sest „inimesele“, nii oli ta ükskord oma teenijannale 

tõotama pidanud, ei tohi ta kunagi reeta, mis temaga juhtunud on.  

Muinasjutt tahab vihjata südamemüsteeriumile. Kuningatütar peab „ahju ronima“ ja sellele oma 

häda kaebama. Samal ajal seisab vana kuningas väljas ja kuulatab tema pihti. 

Pilt ahjust, iseäranis lõõmavast või keevast ahjust, mängib sageli rolli unenägudes. Pole raske näha, et 

südame ärevust või keha palavikulist seisundit võidakse sümboliseerida sellise unenäopildiga. Üks 

vendade Grimmide muinasjutt räägib kuningapojast, kes istub metsa sees „raudahjus“ nõiduse mõju 

all, ootamas printsessi, kes saab ta vabastada. Siin räägitakse meile kuninglike vaimujõudude 

vabastamisest, mida kivistunud süda vangis hoiab. Ahju tuleb nii kaua kraapida, kuni tekib auk; sealt 

hüppab siis nõiutud kuningapoeg välja. 

Muinasjutus „Hanetüdruk” juhtub vastupidine: printsess peab ise ahju minema. Selleks, et 

vaimukogemus võiks toimida, peab hing esmalt õppima laskuma südame kõige sügavamatesse 

sügavustesse. Süda peab olema võimeline muutma ülimeelelise tarkuse või aimduse, milleni vaim on 

jõudnud, täielikult inimlikuks kogemuseks. 

Hinge meenutus oma tõelisest ürgalgusest ja oma kõrge kutsumuse mõistmine, millele õigusest ta 

ilma jäetud oli, jääb viimaks sündmuseks, mis on maisele mõistusele kirjeldamatu. Iseenese täielik 

tajumine igavikulise olendina on sügavaima pühaduse sündmus: seda ei saa üleüldse inimeselt 

inimesele edasi anda. See on müstiline tõsiasi.  Peab toimuma enese-äratamise salajane sündmus. 

Hing peab enda päritolu ja põlvnemist uuesti tunnistama: mäletades oma kuninglikku päritolu. Ja 

vabastav jõud lähtub sellest tunnistavast mäletamisest, millega ta mäletab oma kannatusi, oma 

troonilttõukamist ja oma võõrandamatut õigust kuninglikule väärikusele. 

Hanetüdruk räägib oma saatuse saladust ahju sisemuses; vana kuningas kuulab teda varjatult. Sest 

nähtamatult ärkab kõigi meie meelte ja püüdluste taga kõrgem, ürgvana vaimuteadvus. See on 

saatust loov jõud ise; kuni siiani on ta meid juhtinud ja valitsenud. Aga ta võib meid täisealiseks 

tunnistada. See juhtiv vaim – vana kuningas – mõistab, mida süda iseeneses räägib; seetõttu saab ta 

kohut mõista ja päästa. 

„Upsakas teenijanna“ viiakse kohtu ette; õige pruut aga usaldatakse kuningapojale. Inimese hing 

peab ju teel, mis peab viima tema sisemise vabaduseni, läbima alguses vaesuse. Seeläbi, et ürgne 

tarkus veres sumbus, hakkas maine-intellektuaalne teadvus hinge valitsema ja teda üha enam tema 

kuninglikust väärikusest ilma jätma. Vaimu igavikulist pärandit ähvardab summutamine, kui ta läbib 

meelte maailma. Madalam isiksus tõrjub hinges kõrvale mälestuse tema tõelisest päritolust. Kuid 

hing saab just sellel saatuseteel leida oma sisemise vabaduse. Täielikult iseendale toetuvana, saab ta 

esmalt teadlikuks uutest jõududest, mille kaudu ta end jõulise eneseteadvustamise otsusega taas 

vaimuni tõsta suudab. Ta võib pühitseda „kuninglikke pulmi“. 
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Rõõmsameelne taiplikkus 
 

Üks kuri võlur on maailmale nõiduse peale pannud ning sellest ajast alates on muinasjututegelased 

kahvatunud ja varjavad ennast meie maiste pilkude eest. Kes on selles kõiges süüdi? 

„Rätsep!“ vastab muinasjutt ise. Samahästi võiks öelda: üliõpetatud mõistus, mis kõike laiali 

lammutab ja lõhub, selleks et seda siis pärast omal viisil uuesti kokku panna. Aga siis hakkab ta 

laialivalguvalt ja õpetatult laienema üle mõistuse piiride ja talle antud õiguste. Ta hakkab pidama 

filosoofilisi diskussioone, umbes nagu „Puhta mõistuse kriitika“. 

Muinasjutul on sõnumi edastamiseks oma viis. See kirjeldab lihtsalt, kuidas näeb välja keegi selline, 

kes ei oska muud kui mõõta ja loendada, analüüsida ja kombineerida … Ta on üks toaskonutaja! 

Kuivetunud rätsep, kes on ametis kääride, nõela ja niidiga. Muinasjutu seisukohast on näiteks oluline 

ette kujutada, kuidas käituks selline „rätsep“ taevas. Kuidas näeb välja see, kui inimlik mõistus oma 

ülbuses asub jumalike saladuste kallale? 

Selle tulemusena ilmneb maailmaruumis midagi groteskset. Sest intellektil ei ole õieti mingit õiget 

teadvust olukorrast. Ta ei mõista mitte kunagi, kui naeruväärsena näeb välja see, kui ta olemasolu 

mõistatustele oma mõistešabloonidega vastu astub. 

Appi tuleb huumor. See aitab kaasa, et erapoolik võiks vaadelda iseennast vahemaa pealt … Nii 

jutustab muinasjutt rätsepast, kes ühel päeval asus teele, et tõusta taevasse. Longates ja rakkus 

jalgadega jõuab ta taevaväravate juurde ja koputab. Ta ei lase ennast taevaväravate valvuril 

Peetrusel minema saata. Tee oli vaevaline ning ta suudab saavutada Peetruse kaastunde, kuigi see oli 

saanud karmi juhise mitte kedagi sisse lasta seni, kuni Issand Jumal oma apostlite ja pühakutega 

taevases aias jalutab ja nii öelda „kodus pole“. 

On oluline panna tähele selliseid muinasjutu ajamääratlusi; nendes on alati peidetud võti vaimse 

olukorra mõistmiseks. Siin on selgelt tegemist Kristuse-järgse perioodiga inimkonna arengus. Apostlid 

ja pühakud on juba olemas; kuid nad ei istu taevas troonil, justkui kõikjal kohal olles Maa saatusesse 

vahele astudes, nagu neid veel esimestel sajanditel tunda võis, kui kristlased hoolimata kogu 

viletsusest ja tagakiusamisest tundsid end rändavat avatud taeva all. Taevane aupaiste on mõneks 

viivuks tagasi tõmbunud; Maa inimesed on üksi jäetud. Ainult Peetrus täidab oma võtmeametit. 

Tema mureks on mitte kellelgi taevasse sisse piiluda lasta. 

Kirjeldatavad ajad on selgelt need, mil inimkond pidi leppima võimsa traditsiooni ja dogmaga; 

ilmutused on lõppenud. Inimkonna arengu vaatepunktist on võimalik mõista, et see oli hädavajalik; 

peab vaatama asjaolu, kuidas just aktiivne mõttejõud alles siis lahti rullub, kui kõikidele küsimustele 

ei tule vahetut valgustavat vastust ülevalt. Tung filosofeerida ja olemasolu mõistatusi omaenda jõul  

lahendada sai areneda ainult siis, kui jumalad tõmbusid tagasi ja taevad jäid suletuks. See on 

„Peetruse aja“ tähendus, mis oli määratud õhtumaisele inimkonnale. 

Inimlik mõtlemine tahab vallutada taevast. Ta koputab taeva väravatele. Ja siin on nüüd 

tähelepanuväärne, milline on Peetruse esimene tervitus „vaesele ausale rätsepale“, nagu too ennast 

ise nimetab: „Sina ja aus?“ ütleb Peetrus talle. „Sul on olnud pikad näpud, sa oled näpanud inimestelt 

riidetükke.“ Rätsep püüab end õigustada sellega, et ta ei taha nimetada „varastamiseks“ neid tillukesi 

riidelappe, mis juurdelõikamisel iseenesest maha kukuvad. Siiski on siin tegemist millegi 
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põhimõttelisega; sest üks rätsep ei suuda üldse teisiti – taeva seisukohalt vaadates –, kui olla 

„pikanäpumees“. Seeläbi puudutab muinasjutu psühholoogia ühte inimloomuse sügavat saladust. 

Rudolf Steiner, lähtuvalt oma laialdasest inimloomuse arengu seaduspärasuste ja ning selle 

eksimisvõimaluste mõistmisest, rääkis kunagi kleptomaania põhjustest. Ta kirjeldas, kuidas inimese 

pea-olemus, vastandina ihuliikmete-olemusele, maailma suhtes alati „kleptomaaniliselt“ käitub. On 

õigustatav, kui näiteks noor inimene on innukas õppima ja januneb teadmiste järele; kui ta tahaks 

väga palju maailmasisu endasse võtta ja omandada ideid, mida on avastanud teised, ning vallutada 

teadmisaardeid, mida on paljude põlvkondade vältel suure vaevaga kokku kantud. Pea-olemus ei 

tunnista, et miski on „minu“ või „sinu“; vaimse omandi mõiste ei ole ju kunagi täiesti rangelt 

piiritletav. Kuid kui see pea puhul õigustatud suhtumine kandub üle ihuliikmetesse, siis tekib haiguslik 

kalduvus: kleptomaania. See võib just noore ea arengus, kui pea-jõud ühekülgselt võimenduvad ja 

tunde- ja tahteolemusse laieneda tahavad, ilmneda kui ajutine häire. 

Maises riigis on mõistus oma teadmishimuga „kleptomaan“ ja seda paratamatult. Kuid kui ta läheneb 

jumaliku maailma lävele, siis peab ta saama eneseteadlikuks oma sellise hoiaku suhtes. Sest mis 

meelteilmas õigustatult eksisteerib, on ülemeelelistes maailmades kahjulik ja peab sealt tagasi 

saadetama. Siin kehtib ainult tarkus, mis on ostetud südameverega. Teadmiste valgus, mis ei ole 

täieliku läbielamise soojusega hingestatud, ei oma kõrgemates maailmades valgustavat jõudu. 

Goethe kujutas oma muinasjutus Rohelisest Maost ja Ilusast Liiliast, mis rikkaliku maalina 

inimolemuse hingelisi ja vaimseid jõude mitmekülgselt meie ees elustuda laseb, kahte virvatulukest 

samal viisil nagu rätsepaid. „Pikkade sõrmede“ asemel on neil pikad keeled! Sest nad lakuvad kulda 

kõikidelt asjadelt, mille lähedusse nad satuvad. Ja milline asi kogu looduses ja loomises ei sisalda 

„kulda“! Kuid need härrad ei suuda seda kulda endale hoida; nad raputavad seda tukatitena maha 

igal sobival ja ebasobival võimalusel. Mõned, kes seda söövad, surevad sellest; kes seda aga – nagu 

Roheline Madu – tõesti seedida ja täiesti endas muundada suudab, võib sisemiselt valgustatuks 

muutuda. Kulla poolt muundatud ja kirgastatud madu on valmis end ohverdama. Ta ehitab silla üle 

jõe; ta valmistab ette tee teispoolsusse, kuhu virvatulukesed, kes ainult münte vermida ja välja 

jagada suudavad (ja seetõttu alati kõhnaks jäävad), omast jõust mitte kunagi ei või siseneda. See, kes 

suudab tarkust ainult mõisteteks teisendada, ilma seda endas toimida laskmata, ilma selle 

muundavat jõudu sisemuses kogemata, jääb vaeseks mehikeseks. Vaimse tõeluse taustal ei kaalu 

tema tunnetustung mitte midagi; see avaldub „kleptomaania“ või virvatulukesena.4 

Meie muinasjutt kirjeldab nüüd, kuidas Peetrus halastusest rätsepa siiski taevaväravatest läbi laseb; 

muidugi tingimusel, et too istub vaguralt ukse taga nurgas. Kuid rätsep ei suuda teisiti, kui esimesel 

sobival võimalusel oma uudishimu järgida ja kõikidesse taeva nurgatagustesse piiluda. Sel ajal, kui 

Peetrus välja ukse juurde läheb, on rätsepake läbi taevasaali hiilinud ja otsemaid kaunite ja 

kallihinnaliste toolide vahelt kuldse tugitooli leidnud, mis on kaunistatud vääriskividega ja millel 

Issand istub, kui ta on kodus ja sealt kogu Maad valitseb. Loomulikult ei suuda rätsep teisiti, kui – 

vähemalt prooviks! – Jumala troonile istuda. Mida ta sealt näeb, kui ta Maa peale vaatab, viib ta 

täielikult marru, kuigi ta oli lubanud Peetrusele vaikselt olla. Üks vana pesunaine seal all varastab 

salamisi pesu hulgast mõned loorid. Ja kuna igaüks teadagi sallib teiste puhul kõige vähem just neid 

                                                           
4
 Vt Rudolf Steiner „Goethes Geistesart“, milles Goethe muinasjutu imaginatiivne sisu on esmakordselt  lahti 

seletatud. GA 22, Dornach. (Eesti keeles „Goethe vaimulaad“ väljaandes Goethe, R. Steiner, Muinasjutt, Goethe 

vaimulaad, Goethe salajane ilmutus, PreMark 2006 (tlk).) 
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pahesid, mis neil endilgi on, asub rätsep kohe kohut mõistma. Ta virutab varga pihta kuldse jalapingi 

Jumala trooni juurest. Kui tema vihaäike on vaibunud, saab ta oma teost teadlikuks: jalapinki ei saa ju 

tagasi tuua. Nii hiilib ta edasi ja ootab ukse peal, kuni Issand Jumal koju on pöördunud. 

Saabudes avastab Issand kohe, kui ta oma taevase saatjaskonnaga taas saali maha istuda tahab, et 

kuldne pink on kadunud. Rätsepal tuleb oma tegu üles tunnistada. „Sina kelm,“ ütles Issand. „Kui 

mina mõistaksin kohut nii nagu sina, mis sa siis arvad, mis oleks sinu endaga juba ammu juhtunud? 

Mul ei oleks juba ammu siin toole, pinke, tugitoole ja isegi ahjuharki.“ Rätsep saadetakse hoolimata 

tema katkistest kingadest ja rakkus jalgadest armutult taevast välja: „Siin ei tohi mitte keegi teine 

karistada kui ainuüksi mina, Issand.“ Rätsep aga suundub sellesse kohta taeva ja põrgu vahel, kus on 

vagad sõdurid. 

Hinnanguid andval mõistusel jääb puudu tasakaalukusest; ta tahaks valitseva õiguse vallas näha 

seadusi toimimas samamoodi, nagu on looduse riigis omavahel seotud põhjus ja tagajärg. Kuid kui 

maailma moraalsed seadumused nõuaksid süü heastamist vahetult pärast süütegu, siis oleks maine 

maailm juba ammu täielikult hävitatud. Inimlikud teod ja nende heastamine ei ole nähtavas 

maailmas teineteisega vahetult seotud; tihti on need suurte ajavahemikega eraldatud. Maailma 

õiglus põimib inimeste tegude tagajärjed targalt inimkonna pidevasse arengusse. See suudab oodata. 

See mõistab kohut ilma, et lihtsalt hävitaks. 

Rätsep, kes seab end istuma Issanda troonile ja virutab maise patuse pihta jalapingi – kas pole ta 

sarnane teoloogiale, mis innukalt hukka mõistab, et „Jumala au“ kaitsta? Tal puudub teadmine 

arengu suurtest rütmidest. Saatuse seadused hakkavad avalduma ainult sellele tunnetusele, kes on 

ületanud kannatamatuse ja suudab usaldada aja voolu. Maine kohtumõistmine, eriti moraalne 

kohtumõistmine, loob kõrgemates maailmades segaduse jõudusid. 

Vendade Grimmide märkmetes on viide, et ühes Fischarti luuletuses on juba sellele muinasjutule 

vihjatud. 

Nagu on öeldud püha Peetruse kohta, 
kes ühel päeval Issanda Jumala koha võttis 
ja nägi üht piigat lõnga varastamas, 
viskas teda kohe tooliga, 
tõendas sellega oma Peetruse aru; 
oleks sellisel viisil ta kaua jätkanud, 
poleks taevasse enam ühtegi tooli jäänud. 

Siin on see püha Peetrus ise, mitte ainult üks „rätsep“, kes maist mõistusejõudu taevastele 

saladustele rakendab. See on „Peetruse aru“, kes hukkamõistvaid otsuseid langetab. 

Muinasjututarkus oskab ka kirjeldada rätsepa olemuse mõnda teist külge. On liigne rõhutada, et see 

ei taha nalja heita nende virkade ja meie jaoks nii vajalike inimeste üle, kes meile hästiistuvaid 

pintsakuid õmblevad ja sarmikate daamikleitide abil elurõõmu suurendada oskavad. 

Muinasjututegelasi kogeme me ainult siis õigesti, kui me neid iseendas taasleiame. Kuulaja või lugeja 

peab püüdma justkui tegelastesse sisse lipsata ja nende tegevust ja žeste kõrva taha panna: nii 

muutuvad nad imaginatsiooniks. 

Tihti jutustatakse meile ka rätsepakese kangelastegudest. Ta võitleb hiiglastega, kosib kuningatütart 

ja saab suure kuningriigi valitsejaks. Võib ka rääkida intelligentsi võidukäigust üle kogu maailma. 
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Uimased, hämarduvad võimud jäävad alla eesmärgikindlale mõttejõule. Sest see inimene, kelles 

elavad veel instinktiivsed loodusjõud, olgu need meediumlikud võimed või maagilised, arusaamatud 

jõud, peab üha enam taganema selge mõistuse teadvuse ees. See tundub küll algul jõuetu ja andetu 

võrreldes iidsete annetega, mis kunagi veel rikkalikus külluses hinge läbistasid. Ent müütiline 

ürgteadvus, mille puhul inimhing vanasti end justkui üle terve maailma laienenuna kogeda võis  ja 

seetõttu hiigelsuur näis, kuigi ainult unenäotaoliselt – on ammu hämardumas. Pelk vari sellest 

hiiglaseteadvusest viirastub küll hinges siin ja seal. See on „hiiglase vari“ Goethe muinasjutus, mida 

virvatulukesed saavad videvikus kasutada selleks, et jõuda olemasolu teisele kaldale. Kus aga valitseb 

tunnetuse selge valgus, hajub hiiglase vari selles ees. Germaani mütoloogias on palju jutustatud neist 

hiiglasejõududest, mida tuleb ületada. Need kujutavad Atlantise epohhi teadvust. Nii peab hiiglane 

Ymir jumalate poolt tapetama ja tükeldatama, kui inimolemus peab ärkama Mina-teadvusele ja 

muutuma vabaks. 

Me vaatleme „vahvat rätsepakest“, kes mõistuse ärkveloleku abil hiiglaste isandaks saab, 

sarnanemas Odysseusele, kes võitis hiiglast Polyphemost oma terava mõistuse abil. 

Milles seisneb tema edu saladus, kui „rätsep“ laia maailma teele asub? – See seisneb tema 

eneseteadvuse kindlameelsuses, mis rumalatel hiiglastel ja vana aja kuningatel veel puudub. Ta 

oskab end maailma silmis üles kiita: „Oles sina alles üks sell!“ ütles ta ja pidi ise oma vahvust 

imetlema, „seda peab terve linn teada saama.“ Ja kiirustades õmbles rätsepake endale vöö ning tikkis 

sellele suurte tähtedega „Seitse ühe hoobiga!“ (Et need seitse olid ainult kärbsed, seda ei pea 

maailmale teatama.) 

Tung endast laialt teavitada on omane kogu intellektuaalsele tunnetusele. Õpetlased tahavad, et 

nende ideid tunnustataks, leiutajad tahavad, et nende leiutised leiaksid rakendust, „valgustunud“ 

tahavad oma maailmaparandamisprogrammidega tervet maailma vallutada. Nad ei suuda oodata. 

„Hei, mis linn! Kogu maailm peab sellest kuulma!“ ütles rätsep, ja tema süda hüples rõõmust nagu 

tallesabake. Ta pani oma vöö vööle ja sammus välja maailma, kuna arvas, et töökoda on tema 

vahvuse jaoks liiga väike. 

Usk mõistuse jõu ainuõigsusse suudab traditsioonid ja kombed lühikese aja jooksul kõrvaldada. Iidsed 

vormid hakkavad kõikuma. Kõik alistuvad talle, kontrollimata, mis see on, mida nii kindlalt heaks 

kiidetakse. Rätsepakese käitumises pesitseb suurpetturi nõiakunst. Seda näitab muinasjutt väga 

selgelt. See kirjeldab, kuidas selline vaimulaad maailma tormijooksuga vallutada saab. Siiski võib 

aduda, et rätsepal on oma missioon, sest ta käitub uue aja vaimus, tahtes vanadele võimudele kohta 

kätte näidata. 

Ühes teises Grimmide kogumiku muinasjutus  „Hiiglane ja rätsep“ leidub tähendusrikas lõik sellest, 

kuidas rätsepake asub hiiglase teenistusse: „Mis ma palgaks saan?“ küsib ta. Hiiglane vastab: „Igal 

aastal 365 päeva ja liigaastatel veel üks lisapäev. Kas oled sellega rahul?“ – Ja nüüd peab rätsep oma 

isandale süüa ja juua ette kandma. Selle eest saab ta „päevad“ palgaks. Meie teadvuse ürgsed 

sügavused on jõuetud päeva ajal. Kosmiline inimene, kes oli kogu maailmakõiksusega üks, kustub iga 

kord, kui maine mõistus üles ärkab. Ta vajab siiski toitu, mida talle saab ulatada päeval ärkvelolev 

inimene, kui ta kogub meeltemuljeid ja püüab mõtlevalt maailma haarata. 

Kuid see maine mõistus on ülbe. Ta lubab rohkem, kui temalt algselt nõutakse; sest ta ei ole veel 

saanud teadlikuks oma piiridest ja arvab, et võib maailma hõlmata selle tegelikkuses! Rätsep unustab 
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alati, et ta elab hiiglase armust. Hiiglasele nimelt kuuluvad ööd; kui too poleks sügavustes aktiivne, 

uuendades keha üha uuesti kosmilise tarkuse abil, siis ei oleks rätsepal „365 päeva“ aastas. 

Kuid täiesti teine lugu on selle „nutika rätsepakesega“, kes kuuleb uhkest printsessist, kes esitab 

mõistatusi kõikidele oma kosilastele, et neid seejärel põlgliku naeruga minema saata. 

Muinasjutuprintsessid armastavad oma kosilastele eelnevalt mõistatusi esitada! Sest nad teavad, et 

õnnelik abielu sõltub paljuski sellest, kas mees suudab mõistatusi ära arvata. 

Kolm rätsepat võtavad niisiis ette tee, et printsessi ees oma õnne proovida. Mõlemad vanemad, kes 

juba nii mõnegi peene õmblustöö on teinud, usuvad, et nende õnn on üsna kindel; nad ei tahtnud 

aga kolmandat, keda nad kõlbmatuks pidasid, endaga ühes võtta. Kuna aga rätsep alati selles on 

veendunud, et ei ole olemas ühtegi mõistatust, mida ta lahendada ei suudaks, siis ei lase kõige 

noorem ennast tagasi saata. 

Kuningatütre mõistatus kõlab: „Minu peas on kahte liiki juukseid. Mis värvi need on?“ – Selle järgi, 

kuidas kolm rätsepat vastuseid annavad, on ära tunda, millise vaimu lapsed nad on. „Ei mingit värvi,“ 

ütleb esimene rätsep, „need peavad olema must ja valge just nagu kangas, mida hüütakse pipraks-ja-

soolaks.“ 

Loomulikult arvas ta valesti; sest tema ettekujutused on piiratud igapäevasuse kitsa ringiga. Ta ei 

mõtle kaugemale kui sellele materjalile, millega ta päevast päeva oma käsitöös tegemist teeb. Teine 

rätsep on veidi lennukam. „Kui need ei ole must ja valge,“ ütleb ta, „siis on need pruun ja punane 

nagu minu isa saterkuub.“ – Sellel rätsepal on silmnähtavalt süda sees! Ta armastab elu pidulikke 

silmapilke, isegi kui need on vaid perekondlikud sündmused, mille puhul isa pidulik kuub kapist välja 

tuuakse. Aga ka tema kujutlusvõime ei ole piisav printsessi saladusele lähemale jõudmiseks. Alles 

kolmas rätsep jõuab lahenduseni, sest ta räägib kullast ja hõbedast. Need ei ole värvid, millega rätsep 

oma töökojas toimetab. Kuld ja hõbe viitavad kosmosele. Päikese sära ja kuu kuma elavad noorima 

rätsepa kujutluses, keda teised kaks piisavalt arukaks ei pidanud. Tema fantaasial on jõud lennata 

kõrgelt ja tajuda ülemaist. Sest printsess (see on ju tema mõistatus!) „ei ole sellest maailmast“. Kes 

tahab temaga ühineda, peab kõigepealt omaenda hinges suutma äratada midagi, mis on pigem 

taevast kui maist päritolu. 

Kuid on vaja enamat sellest, et tõusta hinge tiivul ülemaisesse või ühendada taevane oma maise 

olemasoluga nii, et see õilistab kaduva isiksuse igavese ja hävimatuga. Ühestki rätsepast ei saa 

kuningapoega nii kiiresti: esmalt peab ta ennast tõestama! 

Ja nii nõuab printsess temalt, et ta järgneva öö all tallis ühe karu seltsis veedaks, kes seniajani pole 

veel mitte ühtegi inimest elusana oma käppade vahelt vabaks lasknud. 

Muinasjutu tarkuses kohtame me üha uuesti usku, et inimese ja looma vahel valitseb sügav sugulus. 

Mitte aga darvinistliku loodusteaduse mõttes, mis inimese loomast põlvnema paneb, vaid sellest 

teadvusest, et loomad on olendid, kes ei ole veel saavutanud inimeksistentsi eesmärki. Nad on meie 

teele maha jäänud vennad ja igatsevad nagu kõik loodu „Jumala laste ülevat vabadust“. See on kogu 

loodu ohkamine, mis, olles kaduvuse objektiks, vaatab abi otsides lunastatud inimkonna poole. 

Tõeliselt targad on seda alati tunnetanud, nagu Paulus on kirjeldanud oma kirjas roomlastele. 

Karu – mõelge nõiutud, heasüdamlikule karule muinasjutus „Lumivalge ja Roosipuna“ – on selle 

loodu inimeseks-saamise-igatsuse muundatud meelepilt. Kes oma lapsepõlves veel aastalaatadel või 
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ringirändavate tänavamustkunstnike juures on näinud pilti tagajalgadel seisvast mesikäpast, teab 

midagi sellest loodu tungist, ulatuda endast kaugemale; ning samuti raskusjõust, mis tõmbab ta 

tagasi Maaga seotud asendisse. Igaüks, kes on seda näinud, on saanud mingi idee sellest, mis on 

äranõidumine. (3) 

Paljud asjad on veel inimeses endas nõiutud ja Maa raskusesse vangistatud! Igal öösel, kui uni meid 

alla horisontaalsesse asendisse surub, peame me maksma tribuuti maistele seadustele, mis 

valitsevad meie kehaliikmetes. Ka sellel, kes iganes unistab printsessi kuldsetest ja hõbedastest 

juustest ning võib lennata taevastesse, on piisavalt põhjust endale uuesti meenutada, et ta ei ole 

ainult vaim, vaid ka keha. Muidu tõuseb ükspäev kõik see, mis allub veel Maa raskusjõule, selle 

unistaja vastu, ja tõmbab ta seda sügavamale alla oma valdusesse. 

Mõistatuse lahendanud rätsep peab näitama, et ta oskab karuga läbi saada. Oleks seda muinasjuttu 

jutustanud keskaegne askeet, siis oleks ta võib-olla pidanud ütlema: rätsep võttis endaga pistoda 

kaasa ja tappis karu ära. Kuid seda muinasjuttu jutustab kunstnik! Seetõttu näitab see, kuidas hoida 

metsikut jõudu kontrolli all, ilma seda hävitamata. 

Selleks on vaja huumorit ning annet olla pidevalt valvas ja leidlik. Nutikas rätsepake ei võitle nimelt 

üldse karu vastu; sest siis oleks ta selle metsikust just esmalt ärritanud ning seejärel sellele alla 

jäänud. Ta püüab oma juhmi kaaslast, kellega ta öö veetma peab, aktiivselt huvi tundma panna. 

Esmalt pähklite purustamisega: kes suudab mõistatusi lahendada, see suudab ka pähkleid purustada. 

Kuid pähklite asemel annab ta mesikäpale kive, mille kallal too asjatult oma hambaid kulutab... 

Seeläbi oskab rätsepake alles ennast karu vastu õigesse valgusesse asetada. Rumalad meeled on 

ahned teadmiste järele, kuid alistuvad, kui hakkavad mõistma, et peale metsiku jõu on olemas ka 

teisi võimeid. Nüüd võtab rätsep oma viiuli ja mängib viisi. Karu hakkab tantsima. Muusika vabastab 

ta raskusjõu seadustest. Varsti tahab temagi viiulit mängima õppida. Ta palub rätsepat, et see teda 

õpetaks, ning see kinnitab tema käpad kruustangide vahele ettekäändel, et lõigata tema küüsi. Siis 

heidab ta nurka ja jääb magama. Kuipalju karu ka mõmiseks, rätsep on mõnda aega tema eest 

kaitstud. Ja järgmisel hommikul hüppab ta lõbusalt printsessile vastu, kes teda juba karu poolt alla 

kugistatud arvab olevat, kuna on kuulnud karu pruuskamist ja mõminat. Nüüd ei jää tal muud üle, kui 

end rätsepaga laulatada lasta. Sest kes suudab karust jagu saada, on sellega silmnähtavalt oma 

kuninglikku väärtust tõestanud. Vaim on ületanud maise raskusjõu. 

Kui Sokrates vangis oma lõppu ootas, siis rääkis ta veel oma „daimonist“, oma heast geeniusest, kes 

teda ikka jälle manitses: „Sokrates, mängi muusikat!“ Ta arvas esmalt, et on seda nõuannet juba 

seeläbi kuulda võtnud, et ta nagu alati vapralt filosofeeris; sest kas polnud ka filosoofia muusade 

kingitus? Kuid tema geenius pidas silmas tõelist muusikat: elu rütmis ja kunstilises meeltetegevuses. 

Sest Sokrates on ju esiisaks neile, kelle suurimaks rõõmuks on ideede tükeldamine ja uuesti kokku 

seadmine: tõeline rätsep! Maa täielik tegelikkus ähvardas tal käest libiseda. Ta tahtis juhtida kreeklasi 

nende meelte-elu terviklikkusest vaimu valdadesse, sest keha tundus talle olevat vaid hinge vanglaks. 

Instinktiivselt tõstsid kreeklased selle vastu mässu. 

Rätsep peab võtma viiuli või lüüra, et karu taltsutada! Sellel silmapilgul tõstetakse raske Maa-jõud 

üles vaimuni; vastasel korral maksab see kätte igaühele, kes meelteloomust põlgab. (4) 
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Siin võib ka nimetada muinasjuttu „Jack ja tema flöödike“.5 Seal ilmub vaesele karjapoisile üks vana 

näljane mehike, kellele ta oma leivakoorukestest, mille kuri kasuema talle kaasa andnud oli, suurema 

tüki ära annab. Selle eest võib ta soovida kolm soovi, mida mehike – see on ju elementaarvaim, kes 

talle ilmunud oli – meelsasti täidab. Esimene on vibu, millega kõike sihitavat tabatakse; siis flööt, 

millega igaühe, kes seda kuuleb, saab tantsima panna; kolmandaks aga lubatakse talle, et iga kord, 

kui tema kasuema teda sõitleb, hakkab too kuke kombel kirema. 

Gnoomid annavad sellele, kes nendega lähedast suhet oskab hoida, ürgse mõistuse. Selle läbi saab 

talle osaks otsuste tabavus; tema valduses on vibu, millega on võimalik igat märki tabada. Siia juurde 

huumor, mis suudab südameid sulatada ning liikuma panna kõike, mis on jäik ja kange; ta suudab 

kõiki oma flöödi järgi tantsima panna. Viimase annina aga teenib teda võime panna õelust iseennast 

paljastama. Nii võidab Jack rõõmsal viisil kõike, mis talle elus takistuseks võiks olla. 

Viimaks olgu veel viidatud sellele, et muinasjutt „Võluflöödist“, mille Mozart oma kunsti abil õilsaks 

müsteeriumimänguks kirgastas, sisaldab sarnast põhimotiivi: muusika ohjeldab jõudusid, mis 

püüdlevatele inimestele teel päikesetemplisse vastu astuvad. Hinges elav meloodia suudab alati õigel 

ajal taasluua tasakaalu. Kellamäng paneb isegi mustad maurid tantsima. See tõstab „raskuse vaimu“ 

üles. 

 

Abivalmid olendid 
 

Muinasjuttude maailmas valitseb usk headesse jõududesse ja nende tarka juhtimisse. Inimest ei jäeta 

ka vaesuses ja viletsuses mitte kunagi üksi. Saatuse tarkus toimib tavaliselt imelise sündmustereana 

ja ei vaja erilist olendit, kelle läbi avalduda. Saatuse käik ja eelkõige kõike heastava õigluse 

valitsemine inimeste vahel tekitab juba iseenesest usu korrastavasse ja kaitsvasse jõusse. Siiski 

võetakse vahel appi tark nõuandja, kes annab ülesandeid ja seab tingimusi. Muinasjutus „Eluvesi“ 

võtab nõuandja vana mehe kuju, kes astub lossiaias vastu kolmele murelikule kuningapojale ja annab 

neile nõu, kuidas nad saaksid aidata oma raskelt haiget isa: „Ma tean veel ühte vahendit, see on 

eluvesi, kui ta seda joob, siis saab ta jälle terveks, seda on aga keeruline leida.“ – Muinasjutus 

„Kingad, mis läbi tantsiti“ on see üks vana naine, kes kohtab haavatud sõdurit teel linna ja annab talle 

nõu, kuidas jõuda saladuse jälile, kus kaksteist kuningatütart igal öösel oma kingad puruks tantsivad. 

„See ei ole väga raske,“ ütles vanaeit, „sa ei tohi juua veini, mida sulle õhtul tuuakse, ja sa pead 

teesklema, nagu oleksid magama jäänud.“ Seepeale andis naine talle ühe mantlikese ja ütles: „Kui 

selle ümber võtad, siis oled nähtamatu ja võid neile kaheteistkümnele järele hiilida.“ – Sellistest 

nõuannetest on kerge ära tunda, kuidas ikka veel on rahva hulgas ürgvana pühitsusteadmine, mida 

lihtsad inimesed truult hoiavad ning siin või seal jagavad kellelegi, kes on selleks vääriline. Muidugi 

alati varjatud pildikeeles. Näiteks tähtis küsimus: kuidas on võimalik magamajäämisel ärkvele jääda, 

et vaadelda une saladuslikku kulgu? – Peab õppima, nii kõlab nõuanne, mitte nautima joovastavat 

jooki, mida igal õhtul ulatatakse kehaloomuse jõududest. Selleks on vaja hingeharjutust, et hoiduda 

uimastavatest toimetest, mis magamajäämisel pähe voogavad. „Sõdur“ – see on inimene, kes on end 

                                                           
5
 Vt siia juurde „Saksa muinasjutud alates Grimmidest“ („Deutsche Märchen seit Grimm“), 2. köide, Eugen 

Diederichsi kogumik. 
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elus juba tõestanud – on siin välja valitud. Ta peab niisiis juba olema kaasa toonud teatava 

elupühitsuse, et olla ülesande vääriline. Nüüd tuleb tal õppida üles ärkama maisest kehast vabana 

kõrgemal tasandil. Ülemeelelises vaimuvormis peab ta õppima liikuma hingevallas; see tähendab, ta 

võtab vastu mantlikese, mis muudab nähtamatuks just nagu Nibelungide aarde maskeeriv kiiver. 

On ka teisi abistajaid, kes teevad oma tööd inimkonna heaks varjatud viisil. Pärast seda, kui 

„Lumivalge ja Roosipuna“ on veetnud öö metsas magades, näevad nad hommikul üles ärgates 

„kaunist last säravvalges rüüs enda lähedal istumas“. See oli ingel, kes valvas kuristikku, mille serval 

nad olid enese teadmata magama jäänud. 

Või „Ema Maarja“ tuleb vaeste puuraidurite juurde ja võtab kolmeaastase lapse oma riiki kaasa, kuna 

vanemad ei suuda teda enam toita. Kolme aasta vanuselt ärkab laps Mina-teadvusele. Nüüd vajab ta 

oma hinge toitmiseks muid jõude kui talle pelgalt loomulikest jõududest osaks võib saada. Emaduse 

jumalikud jõud peavad nüüd alla laskuma ja tema kasvu üle valvama. Nad peavad justkui asetama 

Madonna sinise mantli üle tärkavate hingejõudude nii, et need mõtlemises, tundmises ja tahtmises 

õigesti avalduksid. Sellel ajal peab lapse südames äratama eriti aukartuse jõude, nii et laps õpiks 

lugupidamisega suhtuma kõrgemasse maailma. Iga asi, mis toidab kasvava inimese hinge piltidega, 

mis õpetavad aimama jumalikku, pärineb taevase ema hoolitsevast tarkusest. Aga neljateistaastaselt 

kasvab noor hing selle juhtimise alt välja; ta nagu murrab läbi hingelisest kaitsvast ümbrisest, milles 

teda varjul hoiti. Nüüd alles saab ta teadlikuks oma maisest kehast ja seeläbi oma iseseisvusest. 

Maarja laps kukub taevast alla ja leiab end õõnsa puu sees … 

Teised abistajad on jälle „haldjad“, kes on vahendajaks taeva ja maa sfääride vahel. Nad asetavad 

ristivanematena oma annid lapse hälli. Inimolend saab oma vormi ja hingelaadi kaheteistkümnelt 

sodiaagiringi regioonilt. Kaksteist haldjat vahendavad neid talle. Okasroosike alustab eluteed rikkalike 

õnnistustega. Sest ta on taevane võrse. 

Kuid kõige sagedamini räägivad saksa rahvamuinasjutud elementaarolendite abistavast jõust. 

Päkapikkudel, kes otsivad mägedes maaki, ja gnoomidel, kes on aktiivsed juurte ja kristallide 

maailmas, ei ole raskusi kontakti leidmisel otsiva inimvaimuga. Oma on selge intelligentsusega, mis 

näeb loodusseadusi läbi ilma mõtlemise pingutuseta, peavad nad inimolendit puupeaks, kohmakaks 

oskamatuks olendiks. Nii püüavad nad inimesi valgustada; nad manitsevad meid, et oleksime 

teadlikud ja ärkvel. Sest kuulatades meie ümber olevate varjatud jõudude toimimist ja osaledes 

maailmas armastusega, ärkavad hinge kõrgemad elundid. Intellektuaalsest teadmisest tulenev uhkus 

on peamine takistus, mis ei lase gnoomide nõuannetel hingeni jõuda. Vanem prints, kes asus teele 

eluvett otsima, kohtas päkapikku, kes talle hüüdis: „Kuhu sellise rutuga?“ – „ Sina rumal könn,“ vastas 

prints kõrgilt, „mis on sinul sellega asja?“ ja ratsutas edasi. Väike mehike muutus aga vihaseks ja 

sõnus kurja soovi ... Prints sattus kaljulõhesse, kus ta ei saa oma hobusega liikuda ei edasi ega tagasi. 

Nimelt leiab loogiline mõtlemine, kui see ainult iseendale tugineb ega lase end viljastada ümbruse 

nähtuste pideval tunnetusel, ennast kiiresti tupikus. – Teisel vennal ei lähe paremini. Alles kolmas 

peatub päkapikuga vestlemiseks; ta saab abistava nõuande: „Kuna sa oled käitunud nagu sünnis, 

mitte kõrgilt nagu sinu kaks valet venda, siis tahan ma sind teavitada ja öelda, kuidas sa eluvee kätte 

saad. See voolab allikast ühe nõiutud lossi hoovis, kuid sa saad sinna sisse ainult siis, kui ma annan 

sulle raudkepi ja kaks leivapätsi. Löö lossiväravat kolm korda kepiga ja see avaneb. Hoovis on kaks 

lõvi, kes oma lõuad pärani ajavad, kuid kui sa viskad kummalegi leivapätsi, siis rahunevad nad maha. 
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Seejärel kiirusta ja võta eluvesi enne, kui kell lööb kaksteist, sest muidu värav sulgub ja sa jääd luku 

taha.“ Prints tänas teda, võttis kepi ja leiva ning asus teele. 

Ülemeeleline ilm ei leba vaimu pilgule avatuna, kui hing on sinna sisse astunud. On vaja õppida seda 

lapp-lapilt lahti mõtestama. Selleks on vaja aktiivseid hingejõudusid, et seda, mis muidu peidetuna 

põimub, teadvusesse tõsta. Hing peab õppima vaimus püsima jääma ja jõuliselt ärkama.  Siis 

avanevad väravad. Muinasjutt ütleb, et on vaja „raudkepiga“ väravale lüüa, et see avaneks. 

Kui hing astub lossi „sisemusse“, pürgib ta edasi, vaatlemaks oma nõiutult põimuvat siseilma, siis 

peab ta esmalt läbi tegema kohtumise omaenda hingesügavuste jõududega. See, mis muidu uinub 

alateadvuse põhjades, vabastab end siin ahelatest. Tahteloomuse elementaarjõud vallutab teadvuse 

ja ajab selle segadusse, kui hing ei too kaasa tugevaid mõttejõude, et seeläbi saavutada südamerahu. 

Muinasjutt ütleb: on vaja kaasa võtta leivapätse, et rahustada lõvisid, kes pärani lõugadega vastu 

astuvad. 

Prints leiab eluvee natuke aega enne keskööd, ta peab selle aga kindlasse kohta viia enne, kui kell 

lööb kaksteist. See tervendav elueliksiir on seega öö saladus. Põhimõtteliselt joome me iga kord 

sügavasse unne suikudes sellest allikast ja saame selle imelisest veest uue elu. Kui me peaksime 

suutma tunnetada müsteeriumi, mis toimub iga kord sügavas unes, siis kogeksime me tervendamise 

olemust. Sest me võiksime läbi näha, kuidas elu igal öösel taas tühistab surmamõjud, mis on 

kogunenud meie organismi päevaoleluse jooksul. Pühad eluallikad on meie tunnetuse käsutuses. 

Pühitsus sellesse tervendustarkusesse võib toimuda magamise ajal, kuid mitte sügava une seisundis. 

Muinasjutt ütleb, noormees peab enne keskööd veel väravast väljuma, kui ta on eluvett ammutanud. 

Kaks vanemat printsi ei otsinud teed eluallikale isetul viisil, nad lootsid saada endale isa kuningriiki. 

Omakasupüüdlikkus on kitsendav jõud, see vangistab otsivad printsid kaljulõhedesse. Tõeline 

vaimuotsija peab olema ületanud omakasu ajendid. Armastus, mida ta ise kiirgab, avab talle vaimsete 

maailmade avarused. Kolmanda venna suhtumine avaldub selles, et ta ei taha naasta isa juurde ilma 

vendadeta. „Kallis päkapikk,“ palub ta mehikest, kes talle taas vastu tuleb, „kas sa saad mulle öelda, 

kus on mu kaks venda?“ Kuid päkapikk hoiatab teda vendade eest: „Hoia end nende eest, neil on kuri 

süda!“ Ja tõesti, kuigi nad võlgnevad oma vabaduse kolmanda venna eestkostele, asuvad nad 

hävitama kogu tema vaeva vilja. Alles pärast suurt kannatust saab liiga kergeusklikule vennale osaks 

õigusega talle kuuluv tasu ja teistele kahele teenitud karistus. 

Selleks, et tungida tunnetavalt elu saladustesse, on vaja hinge armastamisvõimet. Selleks, et siiski 

tuua ülemeeleline tarkus tõhusalt maisesse olelusse, on vaja ärksust ja hinge otsustusvõimet. Kui 

tahta säilitada püha, siis peab olema tervel viisil välja arendatud eristamisvõime tõelise ja vale vahel. 

Seda, kui siiras võib olla suhe inimhinge ja elementaarolevuste vahel, peegeldab muinasjutt „Kolmest 

väikesest mehest metsas“. Kuni kehavormini välja avaldub suhe inimeste ja enam või vähem 

abistavate jõudude vahel. Loodusvaimud muutuvad vahendajateks pühadele elujõududele, mida nad 

soovivad lasta inimolemusele osaks saada. Selles muinasjutus on tegemist talve müsteeriumiga. Hea, 

vaga tüdruk saab oma kõva südamega kasuemalt ülesande otsida metsast maasikaid, kui lumi on veel 

maas. Tõeline muinasjutule omane mõttelaad nõuab ju just armastust „võimatu“ vastu. Laps on 

julmalt aetud välja talvisesse külma, riietatud vaid õhukesse paberkleiti, söögiks kõigest kuiv 

leivakoorik. Nii läheb ta välja lume sisse ja jõuab metsas majakese juurde, kus elavad kolm mehikest. 

Seal koputab ta häbelikult uksele. 
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Muinasjutt oskab maalida hingemeeleolu, mis võib vaimuotsijat elementaarmaailma sisenedes 

haarata.  See on üksildustunne, täielikult ainult omaenda jalgadel seismine, mida hing peab esmalt 

taluma. Nii nagu inimene, kui ta pole enam pidevalt ümbritsetud ja hellitatud inimlikust soojusest, 

peab teadlikuks saama omaenda ürgse soojuse ja südametule jõududest, nii ilmneb alles 

edasisammumisel üksildasel vaimuteel, kui rikkalikud on need armastuseallikad, mis võivad puhkeda 

hinge sisemusest. 

Inimhing on määratud kandma vaimsetesse maailmadesse kõige puhtamaid armastusejõudusid. Selle  

järele on näiteks paljudel elementaarolevustel nälg. Kaastunne on nende jaoks toitev ja hingestav 

jõud. Tüdruk peab tõestama, et ta on valmis andma oma leiba väikestele mehikestele. Kui ta sellest 

poole neile annab, siis küsivad nad, mida ta tahab. Päkapikud käsivad tal maja tagant lume ära 

pühkida ning seal avastab ta „ehtsaid küpseid maasikaid, mis päris tumepunastena lumest 

paistavad“. 

Sellistes piltides võib tajuda jõulumüsteeriumi. Kui me soovime õigel viisil kogeda Kristuse sündi 

pühal talveööl, kas ei sõltu see siis meie jaoks just sellest, et me justkui peame „ära pühkima lume“ 

ning tooma päevavalgele elu peidetud müsteeriumi: armastuse soojuse, mis võitleb välja maailma 

külmast? 

Punane metsmaasikas ilmutab ju vahetult jõude, mis on seotud vereloomega. Seetõttu on ta ka 

tõhus tervendusvahend. Ja ka just selles muinasjutus on tegu sügavalt peidetud elujõudude 

leidmisega. See kujutab talvist hingeteed, millel tõsisele otsijale saavad kingituseks kõige pühama 

armastuse soojuse viljad. Niisugustes piltides näeme me Kristuse jõu laskumist mõtte kristalsesse 

selgusesse. Intellekti talvise külmaga seob end Kristuse armastuse päikesesoojus; ta võib selles 

särama lüüa. See on Maa suur saladus. Muinasjutt näitab, kuidas mõjub suhe abistavate 

loodusvaimudega, kes valitsevad selle jõulumüsteeriumi üle. Nad õnnistavad inimhinge. Sel ajal, kui 

tüdruk väljas lund pühib ja maasikaid leiab, arutlevad mehikesed, mida nad talle tasuks kinkida 

tahavad. Üks kingib talle selle, et ta muutub iga päevaga järjest kaunimaks; teine, et tema huultelt 

pudeneb kulda iga kord, kui ta räägib; ja kolmas, et tuleb kuningas ja võtab ta endale pruudiks. Mida 

see tähendab? 

Kristus-teo leidmine talvises maailmas kiirgub inimolendi eeterlikesse kujundusjõududesse. Kristus-

jõud hakkab inimvormi vaimsustama ning sellisele inimesele on antud uus ilu, mis ilmet seestpoolt 

kirgastab. See, kes elab ühenduses heade jõududega ja osaleb nende tegevuses, võib täita oma 

sõnad kõrgema tegelikkusega. Tema kõne on tähendusrikas. See rikastab kuuljaid. Kui ta räägib, 

jagab ta lakkamatult säravat tarkusekulda. Ning lõpuks juhib kokkupuude jõulumüsteeriumiga hinge 

oma kõrgema Mina juurde. Ta võib end üha sügavamalt läbistada vaimu kuninglike jõududega. 

Kuningas tuleb ja abiellub tüdrukuga. 

Teisest küljest laisklev tüdruk, kuigi oma ema poolt hoolitsevalt karusnahkadesse riietatud ning 

võileiva ja kookidega hästi varustatud, läheb asjatult metsa. Ta ei leia maasikaid, sest ta keeldub 

jagamast oma toitu kolme mehikesega ning ta ei pühi ära lund. Nii läheb ta talve müsteeriumist 

mööda. Tema süda ei kiirga armastuse soojust ega suuda seetõttu vastu võtta elu, mis sünnib 

kristalsest külmast. 

Mida saab ta aga loodusvaimudelt? Ta muutub iga päevaga järjest inetumaks, sest tema hing ei ole 

vaimust läbistatud. Mil iganes ta räägib, kukub tema suust kärnkonn, nii et kõik tunnevad tema vastu 
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jälkustunnet, sest tema kõnes on hinge külmus ja ta puistab enda ümber antipaatiat. Lõpuks peab ta 

surema õnnetut surma, sest tema üle mõistetakse kohut, kuna kogu oma hingega on ta olnud 

andunud maise oleluse surmajõududele. 

Loodusvaimude tarkusega täidetud tegutsemise tulemuseks on saatuse õiglus inimeste vahel. Nad 

lasevad meie eesmärkide ja tegude moraalsuse ja ebamoraalsuse kujuneda loodusjõududeks, nii et 

need ilmnevad meie kehalises väljanägemises, meie annetes või nõrkustes. 

Loodusvaimud täidavad tärkavas, õitsevas ja viljakandvas taimeriigis imelisi ülesandeid. Arusaamine 

nende toimimisest ja põimumisest võib tänapäeval vaimuteaduse abil taas tõusta rahvalike 

uskumuste sfäärist, mida intellektuaalselt teadlik inimene meelsasti ebausuks peab, selge tunnetuse 

valgusesse. Rudolf Steiner on näidanud tee, millel me et imaginatiivsete tunnetusjõudude kaudu uuel 

viisil võime kogeda „nelja elementi“ – maad, vett, õhku ja tuld. Kuidas kõiges, mis toimib 

kõvastumises, ilmutavad ennast „gnoomid“ (või päkapikud); kõiges, mis sulab, voolab, purskab ja 

tibab, „undiinid“; õhus heljuvates lõhnades ja säravates värvides „sülfid“; ning tuleprotsessides 

„salamandrid“, kui kasutada vana väljendusviisi. Need elementaarolevused põimivad oma 

neljakordset tantsu taimede sündi ja hääbumisse – juure, lehe, õie ja seemneloomega saab ring 

täielikuks.6 

Me imetleme taime kasvamise, puu õitsemise või küpseva vilja imet, kui meie meeled on sellest 

teadlikud. Kuid öösel, kui meie hing läheb üle ümbritsevasse maailma, siis meie imetlustunne 

muundub, see võib muutuda luupainajaks. Hing tajub näiteks, kuidas viljapõld küpseb, ta tajub 

saladuslikku alkeemia ime, mis võlub kõrrest välja kuldsed terad. Elementaarolevused võivad 

tõepoolest õlgedest kulda kedrata! Nad suudavad korda saata rohkem kui inimene oma tarkuse ja 

tehnikaga. Hing, kes päevateadvuses võib kuitahes uhke olla inimkonna edusammude üle, on öösel 

sellest tarkusega täidetud kunstist rabatud. Ta tunneb end väärtusetuna ning see valmistab talle 

piina, mida ta halvatud meeleoluna tihti unest päevasesse olelusse kaasa võtab. Nendel kogemustel 

on kestev mõju, isegi kui me ärkvel olles neid enam ei mäleta. 

„Sa uhkustad oma tarkuse ja nutikusega,“ ütleks meile justkui üks vaimne hääl, „kuid kui sa ei suuda 

kedrata õlgedest kulda, siis oled sa meie maailmas tühine!“ 

Tunnetusmõistatused võivad saada sisimateks olelusküsimusteks. Vaimse maailma lävel saavad neist 

hinge katsumused, kus küsimuseks saab „olla või mitte olla“, seistes vastakuti ülemeeleliste 

olevustega. Kuningas ütleb möldri kaunile tütrele: „Nüüd asu tööle. Sul on ees terve öö, kuid kui sa 

homme hommikuks pole neid õlgi kullaks kedranud, siis sa sured.“ (4) 

See on sarnane hingemeeleolu, milles me kohtame Fausti, nagu Goethe on teda kujutanud tema 

suures monoloogis: „… vaid mõistaksin, mis on su tuum, maailm ja elu, aeg ja ruum, ja näeksin 

kõikeloovat jõudu …“7 Teadmisjanust aetuna, ülemeelelise maailma piiridest läbi murdes ta „kutsub 

välja maavaimu“. See tähendab, ta saab teadlikuks elementaarolevuste põimumisest ja toimimisest, 

kuid äkilisel viisil, ilma selliseks teadmiseks küps olemata. Inimene võib nimelt vaimus näha ainult 

seda, millega ollakse ise teatud mõttes võimeline võrdseks muutuma. Ta peab õppima ennast 

                                                           
6
 Rudolf Steiner, „Inimene kui loova, arendava ja kujundava maailmasõna kooskõla“ („Der Mensch als 

Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestalteten Weltenwortes“). Loengud 2. ja 3. novembrist 
1923, GA 230, Dornach. 
7
 August Sanga tõlge (tlk). 
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muundama kõrgemate maailmade olemuseks, muidu saadetakse ta nendest maailmadest tagasi. „Su 

kaim see vaim on, kellest aru saad, ja mitte mina.“8 kõlab vaimuotsijale elementide riigist vastu. 

Sellest alates on ta oma eneseteadvuses purustatud; ta tahab endalt elu võtta ja haarab mürgikarika 

järele. Oma raamatukeses „Vaimuilma lävi“ on Rudolf Steiner kirjeldanud, miks meelteilmas elamine 

on hingele ennekõike vajalik. Siin peab ta „arendama sellist teadvust, mis elab teatud suhtes jäikades, 

talle rangelt pealesunnitud kujutlustes.“9 Ainult nii saab ta nõnda kindlalt eneses kehtestatud 

olendiks, et suudab hiljem, ülemeeleliste maailmade möödalibisevates piltides ja pidevates 

muundumistes end täiesti iseseisvalt alal hoida. Seda jõudu ei olnud Faust piisaval määral välja 

arendanud. Ta saadetakse ülemeelelise maailma lävelt tagasi ning ta on oma katetes lõdvenenud ja 

jääb nüüdsest alates ülemeelelise olendi mõju alla, kelle tegelikku olemust ta ei suuda täielikult läbi 

näha ja kellest ta ei suuda ennast vabastada. Seal on see Mefistofeles; meie muinasjutus on see 

elementaarvaim, kes samuti oma teeneid pakub, kuid vastutasuks võtab inimhinge üha rohkem ja 

rohkem oma ülemvõimu alla. Selles seisneb Rumpelstiltskini saladus! 

„Kui hing on elementaarilma teadvustatud läbielamiseks liiga nõrk,“ nii kirjutab Rudolf Steiner 

ülalnimetatud teoses, „kaob tal sisenedes iseseisvus, nagu kaob mõte, mis on hinge vermitud liiga 

nõrgalt, et selge mälestusena edasi elada. Tegelikult ei saagi hing siis oma teadvusega ülemeelelisse 

maailma siseneda … Ja kui ta on seejuures selles maailmas siiski nii-öelda maiustanud, nii et ta 

meelteilma tagasi langedes säilitab teadvuses midagi ülemeelelisest maailmast, siis põhjustab 

niisugune teisest valdkonnast pärinev saak kujutluselus tihti segadust.“10 

Inimesed, kes on ebakorrapäraselt „näkanud“ ülemeelelist, kaotavad kergelt võime mõtteid loogilisse 

järjekorda seada. Rumpelstiltskin nõuab möldri tütrelt kaelakeed. Möldri tütar kaotab lõpuks ka 

võime iseend pidevalt sõltumatu isiksusena kogeda. Sest see võimalus sõltub mälu jõust, mille me 

oleme arendanud meelteilmas. Rumpelstiltskin nõuab ka tema sõrmust. Sõrmus on märk kuulumisest 

kellelegi teisele: see seob teadvuse pühaliku tõotusega. Kui muinasjutukeeles näiteks sõrmus 

kaotatakse või see vastu võetakse, siis peab iga kord küsima, millega hing oli varem seotud või 

milliste jõududega ta loob uue sideme? Inimene võib sõlmida lepingu ja võtta kohustusi tänu oma 

Mina-loomusele. See tõstab tema kui vaimse olendi kõrgemale ülejäänud loodust, mis võib olla ainult 

„valitsemise all“, mitte „ennast siduda“. Seetõttu allub see „nõidusele“. Tõeline mina võib olla „truu“. 

Ta tunneb sõrmuse saladust. Sellest järeldub paratamatult, et selline hing, mis järjest enam kaotab 

enda üle kontrolli, ei saa lõigata oma ülemeeleliste maailmadega suhtlemise vilju. Uus elu, mis 

tuleneb ühinemisest vaimu kuninglike jõududega, laguneb või langeb ohvriks deemonlikule olendile, 

kes omandab tema üle võimu. Rumpelstiltskin nõuab endale esimest last, kelle möldri tütar kuningale 

sünnitab. 

On ainult üks abivahend, et end vabastada sellise elementaarvaimu mõju alt. Teda peab tõeliselt läbi 

nägema. „Avage endid, elemendid! Teie jõud ja salanõud teada me saime, et käskida vaime,“11 hüüab 

Faust, kui ta kutsub nimepidi välja neli elementaarvaimu. „Nime“ teadmine, nii tavatseti varem 

öelda, tähendab olendi saladuse tundmist. Kes Rumpelstiltskini nimepidi kõnetada suudab, murrab 

tema nõiduse. Vaimuteaduslikus keeles võiks öelda: siin on tegemist ahrimaanse olendiga, sest tema 

tegelik olemus ilmneb vihapurskes. Ta ei taha, et teda ära tuntaks; kõige tõhusamalt töötab ta 

                                                           
8
 August Sanga tõlge (tlk). 

9
 Sander Variku tõlge (tlk). 

10
 Sander Variku tõlge (tlk). 

11
 August Sanga tõlge (tlk). 
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inimloomuse aluspõhjades, kuhu teadvuse valgus tavaliselt ei tungi. Kuna ta elatub parasiidina hinge 

jõududest, siis tema mõjul isiksuse terviklik toimimine järk-järgult laguneb. Rumpelstiltskin esindab 

teatavat liiki teadvuse tumestumist ja selle paratamatut allakäiku. Selleks, et ennast sellistest 

deemonlikest jõududest vabastada, peab ära tundma, et tegemist on „seestumisega“. Sest 

elementaarjõud, mis toimivad välislooduses targalt ja terviklikult, muutuvad deemonlikuks niipea, kui 

nad tungivad inimloomusse ja hakkavad üles tõusma ihade piirkonnast. Valel viisil kontakti saamine 

ülemeeleliste jõudude maailmaga, mis võib aga toimuda üsna alateadlikult, on tihti selliste haiguste 

sügavam põhjus. (5) 

Nii kirjeldab muinasjututarkus mitmekesist huvi, mida loodusvaimud inimarengu vastu tunnevad. 

Seitset päkapikku seitsme mäe taga, kelle juurde Lumivalguke seitsmeaastaselt tuleb, kirjeldatakse 

siiralt lapseliku loomusega lahkete olenditena. 

Mis toimub lapse arengus seitsmenda eluaasta paiku? Lapse oma kehavorm töötab end selles eas 

läbi päritud katetest. Mitte ainult hambaid ei vaheta organism seitsmendaks eluaastaks välja seeläbi, 

et ta „piimahambad“ ära tõukab ja seestpoolt omaenese ürgsest vormijõust uued asemele kasvatab. 

Vaid kogu vorm uueneb vaimu kehaehitavast jõust tulenevalt. Füsiognoomia ja žestid saavad nüüd 

alles oma täiesti individuaalse väljenduse. 

Vaimuteadus õpetab meid tunnetama õiget suhet pärilikkuse ja individuaalsuse vahel. Igavene 

minasus kujundab meie keha juba eostumisarengus; aga alguses peab ta laskma kehakuju üles 

ehitada pärilikkuse piirides. Selle mudeliga on ta küll seotud; siiski loob ta, kui seitsme või kaheksa 

eluaasta jooksul keha ained täielikult vahetuvad, selles aegruumis omaenese plastilistest jõududest 

kehakuju veelkord. Nüüd aga, mida tugevam on individuaalne loomisjõud, seda enam muundub 

kehakuju ja saavutab läbivalgustamise seestpoolt. Isiklik kehakuju, mis on vähemalt osaliselt ületanud 

päritud jõude, on nagu puhas lumi. Oma neitsilikus puhtuses on see vormunud nähtamatutest 

maailmadest. Sellele ei saa leida sobivamat nime kui „Lumivalguke“. 

Inimvaim on väga peidetud viisil pidevalt loov. Kõik, mis on kujundatud tema Minast tulenevalt – 

näoilmed ja kehalised žestid – kiirgab magamise ajal välja eeterlike jõudude maailma. Igapäevaelus ei 

tea me midagi sellest, kuidas me loodusriike omaenese sisima kujunemisega viljastame; kuidas me 

pidevalt endast midagi neile ära anname. Sest me ei ole kosmoses mitte ainult vastuvõtvad olendid. 

Rudolf Steiner viitab sellele, kuidas imaginatiivsele vaatlusele ilmub inim-Mina seda suurema kuma ja 

kiirgusega, mida enam ta oma sisimat olemust ja rikkust oma näoilmesse või žestidesse panna oskab. 

Gnoomid ja undiinid tajuvad oma riikides seda loovat Mina, nad imetlevad selle ilu. Kuid kuna lapsel 

kuni seitsmenda eluaastani veel isiklikku loomisjõudu ei ole, mis suudaks endale väljenduse leida 

näoilmetes või žestides, siis jääb ta elementaarolenditele veel esialgu nähtamatuks. Sest ta elab ju 

alles päritud kehas. Alles hammaste vahetusega loob ta end omaenda vormijõududest uuesti; 

seetõttu hakkab ta alles sellel ajal päkapikkude pilkude ees kiirgama. Ja Rudolf Steiner kirjeldab nüüd 

kujukalt, kuidas need olendid imeks panevad, et see inimkuju nüüd korraga kohal on! Nad on täis 

uudishimu: nii suur on nende igatsus kogeda midagi sellest, mida see inimlaps on läbi elanud ja 

teinud enne, kui ta nende riigis kiirgama hakkas. Miski ei vaimusta neid rohkem, kui rääkimine 

lapsepõlvest. Nad võtavad selle suure tänuga vastu ning vastutasuks inspireerivad inimhinge 

muinasjutupiltidega. Sellest dialoogist inimeste ja loodusvaimude vahel sünnib tõeline muinasjutu 

meeleolu. 
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Siin avatakse vaimuteaduslikust tunnetusest tulenevalt muinasjutufantaasia päritolu. Need vestlused 

loodusvaimudega võivad olla nii õrnad ja põgusad, et inimesed pole neist alati täiel määral teadlikud. 

Ainult muinasjutu meeleolu jääb püsima ja sellest meelolust hoovavad üles pildid: pildid ja kujutised, 

mis kannavad endas sisemist seaduspära. Ja kuna inimsüdamed on üle maailma sarnased, ilmuvad 

erinevatest kohtadest tihti sarnased motiivid ja pildiread. Kuid ei pea tegema järeldust, et see viitab 

alati vastastikusele sõltuvusele. Oleks huvitav jälgida omavahel seotud muinasjutuvormide rännakuid 

läbi erinevate rasside ja geoloogiliste tingimuste. Erinevat laadi elementaarolevuste hulgas võiks 

avastada mitmekesise valiku meelelaade vastavalt kliimale ja pinnase omadustele, igaüks ilmutamas 

oma jutustuste temperamendis omaenda eriomast inspiratsiooni. 

Inimolend, mõistatus ja samal ajal ime, mis loodusvaimude riigis hämmastusega vastu võetakse: see 

on muinasjutuimaginatsioonide ürgalgne kogemus! Seitsmendal eluaastal muutub see olend 

eetervallas nähtavaks. „Kui Lumivalguke oli seitsmeaastane, oli ta kaunis kui selge päev,“ jutustab 

meile muinasjutt. Kuid kõrk kasuema ei suuda seda taluda. Edev maine teadvus, mis niiväga peeglisse 

vaadata armastab ja põhimõtteliselt omaenda peegelpildist toitub, ei mõista jumalikult kaunist kuju, 

kes alates seitsmendast eluaastast tahab end läbi töötada oma keha ainelisest kattest. Aga seda 

suursugusemalt särab nüüdsest peale see inimolendi taevastest jõududest tihenenud vaimuvorm 

elementaarvallas. Päkapikud avastavad ta oma riigis. Hämmastusega tervitavad nad magavat last. 

Sellest elueast alates alustab hing müstilist dialoogi elementaarolevustega. Nad vajavad üksteist. 

Inimhing justkui kasvatatakse elementaarolevuste poolt üles. Päkapikud tahavad tal aidata iseendast 

teadlikuks saada. Aga siin algab tema toimimise traagika, nad ei suuda teda kaitsta selle eest, et ta 

võtab endasse meelteloomuse juhmistavaid ja mürgiseid mõjusid. Kuri kasuema jälitab 

Lumivalgukest ja see saab kurja kasuema ohvriks, sest ei ole piisavalt ärkvel. Ta kordab paradiisist 

väljalangemist, süües mürgitatud õuna. Inimhing ärkab maisele teadvusele, kuid samal ajal tardub 

puhas vaimne vorm, mida imetletakse ja kaitstakse eeterriigis. Nüüd vajab ta kõrgemaid jõude, mis 

juhiksid ta ärkamisele vaimus. Selleni päkapikkude jõud ei küündi. Nad võivad veel ainult inimese 

surematut osa valvata, kui see Maa-küpseks saades meelteunne vajub. Nad valvavad inimese igavest 

vaimukuju tema „Ärataja“ tulekuks. (6) 

 

Aastaaegade saladusest 
 

Kui inimhing astub elementaarmaailma, siis hakkavad avanema sünni ja surma saladused. Aastaajad 

ja nende rütmid räägivad üha selgemat keelt. Avalduvad suve ja talve vaheldumise kujutised. 

Sellest ajast alates, kui inimene vallutajana ja külmalt kalkuleerivana läbi loodusriikide sammub, 

kasutades nende jõude omaenda eesmärkidel, on tuhmunud need kogemused, mis väljendusid 

iidsete aastaaegade-pidustuste tavades. Aga rahvamuinasjuttudes põimub ja helendab veel midagi 

sellest intiimseimast looduskogemusest; seal elavad veel oma nõiutud oleluses need kujutised, mis 

avatud hingepilgule kunagi aastaringkäigus ilmusid. 

Meie loodusest niivõrd kaugenenud mõtlemisele ja tundmisele on vaevalt mõistetav, mil määral suvi 

ja talv kogu vana vaimuelamust mõjutasid. Aastaaegade rütmis koges inimhing omaenese olemuse ja 
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kosmose saamisseadusi. Kuidas nad koos taimemaailma tärkamise ja õitsemisega ise ka oma 

meelteolemuses maailma ilule avanesid ja kuidas nad looduse närbumise ja viljade moodustumisega 

taas endasse tagasi tõmbusid. 

Nad kogesid end oma olemuse meelte-pooluse ja mõtte-pooluse vahel. Kaks selgelt vahelduvat 

seisundit, kord üks, kord teine juhtivat rolli võttes, määrasid selle loodusega läbipõimunud inimkonna 

hingeelu. Vaheldumine toimus kristallselge sissepoole pööratud mõtlemise ja värvika, õitseva, 

meelterõõmus maailmale avaneva elu vahel. Muinasjutt nimetab neid kahte inimhinge kogemuste 

poolust „Lumivalgeks ja Roosipunaks“. Neid tunnetati kord kui kahte eraldiseisvat olendit siseelu 

mõjutamas. 

Muinasjuttudes vaadeldakse tihti kogemusi, mis esinevad kahe ajastu piiril: vanad anded tabatakse 

kahanemisel ja uued annavad endast nooruslikult teada. Kui hing meenutab aega, mil ta oli kord veel 

ühendatud vaimsega, siis võib ta oma praegust seisundit kui leseseisust tunda. Nii saab hingest 

„vaene lesk“, kes elab üksi hurtsikukeses. Kuid siis meenuvad talle sisemuses tärkavad, iduna temast 

esile tungivad jõud, mida ta ise peab kasvatama ja vilja kandma panema, nii võib ta öelda: „Hurtsiku 

ees oli aed, milles kasvas kaks roosipõõsast, üks kandis valgeid ja teine punaseid roose. Tal oli kaks 

last, kes sarnanesid kahe roosipõõsaga, ühte kutsuti Lumivalgeks, teist Roosipunaks.“ 

Viis, kuidas mõlema lapse tegevust kirjeldatakse, lubab aimata, kui vahetult on muinasjutt 

sügavamate elujõudude olemusega tuttav. Lumivalge meenutab meile Lumivalgukese kuju. Ta on 

vaikne ja õrn ning armastab kõige enam oma ema majapidamistöödes aidata. Roosipuna seevastu 

eelistab keksida mööda põlde ja nurmi, otsides lilli ja püüdes liblikaid. Käsikäes lähevad lapsed läbi 

maailma ja ema manitseb: „Seda, mis ühel on, peab ta jagama teisega.“ Mõtlemine ja tajumine 

sõltuvad teineteisest. Hinge korrastavad ja vastuvõtvad jõud täiendavad teineteist seal, kus inimese 

siseelu on harmooniliselt kujundatud. See erinevus sissepoole pöörduva mõtlemise ja maailmale 

avaneva vaatlemise vahel peegeldub igas üksikasjas. Näiteks ütleb ema õhtul: „Lumivalge, mine ja 

pane uks riivi,“ ja teisest küljest ümberpööratuna: “Kähku, Roosipuna, ava uks. See on vist teekäija, 

kes vajab ulualust.“ 

Muinasjutt kirjeldab sündmust, mis on vaimse kogemusena selgelt äratuntav. See leiab aset 

südatalvel. Õhtuti, koos tütardega riivistatud uksega majas istudes, loeb ema suurest raamatust 

valjusti ette samal ajal, kui väikesed tüdrukud kuulavad ja ketravad. Nende juures lamab tall ja õrrel 

istub valge tuvi. Need on nende majakaaslased. See on harduse pilt, muinasjutt maalib selliste 

joontega pildi Kristusele pühendunud inimhingest. Järgnev on seetõttu imaginatiivne kogemus 

maailma peidetud jõududest, millega hing võib saada ühenduse sügava talvemeditatsiooni ajal. Kõlab 

koputus uksele ja kui Roosipuna selle avab, taarub sisse karu. Nüüd kujutatakse laste hirmu karu ees, 

talleke määgib, tuvi laperdab tiibadega, kuni karu hakkab rääkima ja lapsed harjuvad temaga. 

Kohates reaalseid ülemeelelisi jõude valdab hinge kõigepealt hirm. Ta peab esmalt õppima aeglaselt 

mõistma vaimse maailma keelt. Sellest ajast alates on karu igal õhtul majapidamises usaldusväärne 

külaline. Kui tuleb kevad, siis ta lahkub. Väljudes riivab ta ukse küljes olevat konksu, mis rebestab 

tema karva. Lumivalgele tundub, et ta näeb läbi rebendi kulla kuma. Karu katte all peitub seega särav 

saladus. Mis see on? 
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Loengutes vanadest aastaaegade-kogemustest12 kirjeldas Rudolf Steiner, kuidas suvel olid inimesed 

nii täielikult andunud maailma valgusele ja soojusele, et nad sel ajal vaevalt tundsid omaenda keha. 

Suvise pööripäeva ajal tundsid nad õrna eemaldumist. Alles talve poole, kui kokkutõmbuvad jõud 

hakkasid jälle Maa atmosfääris mõju avaldama, tundsid nad end Maa sfäärist haaratuna. Neid justkui 

oleks uuesti tagasi kehasse tõmmatud, nüüd kogesid nad seda võimsamalt tumedaid Maa-jõudusid. 

Sisemise tunnetusega nägid nad tumedaid hirmuäratavaid kujusid Maa sügavustest tõusmas. 

Põhjamaade rahvaste seas, kus pühitseti eriti kesktalve müsteeriume, oli tavaks tuua välja 

maskeeritud kujusid, kes tekitasid hirmu või küsisid mõistatusi. Jõuluvana kuju ja vanad jõulukinkide 

jagamise traditsioonid on selle järelkajad. 

Rahvaste pühitsetud kogesid teisest küljest südatalvel siiski midagi kõrgemat. Eelkõige pühade ööde 

ajal, mil Maad läbistavad kristalliseerumisjõud, muutub see tähemaailmade peegelpildiks. Maa võtab 

vastu taevaseid jõudusid, mis voolavad alla sodiaagi tähtkujudest, ning kiirgab neid tagasi. Teatud 

laadi ärkvel-unes võisid sellel aastaajal üksikud inimesed tajuda taeva peegeldust maises vallas. 

Sodiaagi tähtkujud ja teised kinnistähtkujud ilmusid neile, nagu oleksid need säranud või pigem 

varjuna paistnud Maa pimedusest. Nendes tundsid nad ühtlasi ära võimsaid kujundavaid jõude, mis 

peavad koos toimima, et vormida inimkeha. Jah, kosmose laiadest avarustest – nii tundsid nad siis – 

voolavad jõud, mis ehitasid „taevase vankri“, mis kannab hinge alla Maa peale. Kuid sellest taevasest 

sõidukist on kinni haaranud maise maailma tumedad mateeriajõud. Kohmakalt ja „paksu nahaga“ 

taarume me siia oma maistesse kehadesse. Sest taevane vanker, milles me oleme alla tulnud, on 

karuks muutunud. Sest „inimeseks saamine tumestab ja piirab,“ nagu ükskord ütles Goethe. 

Teatavasti austas heledat taevatelje (Põhjanaela) ümber ringleva Suure Vankri tähtkuju eriti 

põhjamaade rahvas. Selles oleks justkui sisaldunud kogu sodiaagiringi müsteerium – ringi, mis 

suuremas kauguses Põhjanaela telje ümber võngub. On näiteks olemas soome laul, milles taevased 

kosilased Päike, Kuu ja Tähed tulevad uhke kuningatütre armastust püüdlema. Kuid neitsilik inimhing 

lükkab nad kõik tagasi, tema tahab ainult Põhjanaela: „Teda, keda ümbritseb seitsme tähe, tema 

igaveste kaaslaste, sära.“13 Koos Suure Vankri seitsme valendava tähega austasid põhjamaade rahvad 

Põhjanaela kui kõige pühamate elujõudude kujutist. Aga kui talveöödel peegeldus vanker Maa 

sügavustest, siis ilmus ta nägijale silmale tumeda karu kujul. Nüüd võime me mõista, miks näeb 

Lumivalge kulla kuma läbi karu karva rebendi. Me mõistame samuti karu hoiatavat hüüet, kui lapsed 

oma mõistmatuses karu sikutavad või kolgivad: 

„Lumivalge ja Roosipuna, 
te peksate oma kosilase surnuks.“ 

Sest Põhjanael ja koos sellega Suure Vankri tähtkuju, mida õigusega on ka Suureks Karuks 

nimetatakse, on ka soome laulus neitsiliku inimhinge kosilane. 

Vanas rahvasaagas Reinuvader Rebasest esinevad karu ja rebane teineteise suhtes vastandlikena. 

Rebase osav, madal-instinktiivne intelligentsus veab kohmakat, kuid heasüdamlikult tugeva jõuga 

karu alati ninapidi. (3) 

                                                           
12

 Rudolf Steiner, „Aastakäik kui Maa hingamisprotsess“ („Der Jahreslauf als Atmungsvorgang der Erde“). 
Loengud 31. märtsist kuni 8. aprillini 1923, GA 223, Dornach. 
13

 Vt Kalevala, 10. runo. 



31 
 

Kui karu Lumivalgest ja Roosipunast kevadel lahkub, ütleb ta neile, et ta peab nüüd jälle välja minema 

ja oma varandust pahade päkapikkude eest kaitsma, need tulevad suvel vargile ja peidavad maa alla 

oma koobastesse kõik, mida nad varastada suudavad. Ka siin näeme me võitlust karu ja madalama 

egoistliku intelligentsuse vahel. 

Muinasjutt kirjeldab meile nüüd, kuidas lapsed hoolimata hoiatusest siiski teadmatult alati päkapikke 

nende vargatöös abistavad. Inimhing seisab karu ja päkapiku vahel. Ta aitab päkapikku, omamata 

vähimatki aimu tagajärgedest. Kõikjalt võime me leida seda päkapikku! Metsas, jõel, nõmmel ilmub 

ta Lumivalgele ja Roosipunale ning röövib loodusriikidest säravaid vaimuaardeid. Loodus vaesub seal, 

kuhu tuleb luurav mõistus. Kas pole see mitte inimene ise, kes loodust oma kavala päkapikupilguga 

vaatab ja paljaks varastab? Loodus ei avalda talle enam seda, mis temas vaimselt elab. Ta kalkuleerib 

ainult veel loodusjõududega ja allutab need omakasule. Vanad selgeltnägelikud loodusvaatluse 

võimed vajuvad selle asemel nüridusse; nad ootavad nõiutult ja unustatult hingepõhjades. 

Seni oleme me elementaarolevuste riiki teistsugusest vaatenurgast tundma õppinud. Päkapikud 

esinesid inimeste abistajatena. Nad on oma olemuses peaaegu täielikult seotud pea-loomusega. Nad 

olid targad enne seda, kui inimene mõistusele ärkas. Iidse vaimuvalguse valvajatena võisid nad 

inimesele valgustada teed eetermaailma, sest ta ei suutnud sinna siseneda ilma nende abita. Kuid 

pea-olemuse olenditena alluvad gnoomid jäigastuvatele maailmajõududele, oma mõistuseärksuses 

on nad muutunud egoistlikuks ja hingetuks. Vaimuteaduse keeles: „ahrimaaniline“ maailmajõud 

haarab nad oma valdusse. Päkapikk ei ole siiski sümbol, mida me muinasjuttude tõlgendamisel 

ühekülgselt määratleda võiksime. Meil on alati tegemist tõeliste olenditega ja need võivad olla väga 

erinevat laadi. On gnoome, kes igatsevad hingesoojust ja seetõttu imetlevad inimese Mina, sest see 

kannab endas armastuse võimet (näiteks „Kolm mehikest metsas“ ja seitse päkapikku 

„Lumivalgukeses“). Kuid on ka gnoome, kes on muutunud südamejõudude vaenlasteks. Need tuleks 

läbi näha ja nendest võitu saada, et säästa inimese arengut kahjustuste eest. 

Kui päkapikk on võidetud, siis võib ka kuningapoeg endalt visata karunaha ja Lumivalge oma 

kuningriiki viia. Sest ta oli vaid päkapiku poolt karuks muudetud. 

Hinge rännakut looduse riigist „linna“ on muinasjutus kujutatud kolmeastmelisena. Loodus vaesub 

järk-järgult „jumalatu päkapiku“ mõjul. Külma mõistuse võidu tõttu ähvardab maailma jumalatus. 

Viimane pilt kinnitab alles täielikult seda vaimusalgamist, milles inimhing oma maisel teel süüdi jääb. 

Lumivalge ja Roosipuna on teel linna, seal näevad nad üksildasel nõmmel taas päkapikku. Ta võitleb 

kotkaga röövitud aarete pärast. Teadmata, mida nad sellega põhjustavad, lähevad mõlemad lapsed 

appi päkapikule. Inimmõistus otsustab nii kiirelt päkapiku kasuks kotka vastu! 

Alles siis, kui nad koduteele asuvad, pöördudes linnast koju ema juurde, toimub vabastav sündmus: 

karu saab jagu päkapikust, kes istub ja vahib ahnelt oma varandust. Koheselt on õilis prints 

karunahast vabastatud. Ta on taevane inimene, tähejõududest sündinud, kes ärkab maisest 

pimedusest oma tõelisele olemusele. Ta pühitseb oma ülestõusmist mateeria raskusest. Äsjavõidetud 

maise maailma vaimuaarded säravad talle. Ta võtab looduse taas oma kuningriigina valitsuse alla. 

Nüüd vaatame veel ühte pilti suvise pööripäeva elamusest ja ühte südatalvisest ajast. 

Muinasjutus „Varastatud rüü“ räägib Musäus meile jaaniöö imelistest jõududest. On muidugi vaja üle 

saada sellest novellilaadsest vormist, mida Musäus armastab, et tungida muinasjutu lihtsa tuumani. 
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Seal kuuleme me inimesetütardest, kelle soontes voolas ikka veel „piisk eeterverd“. Nende esiemade 

hulgas on alati olnud keegi haldjasoost. Nendelt pärisid tütred oma salapärase võime igal aastal 

üheks korraks luikedeks muutuda. Nad on luigelapsed, nagu Helena, Leda tütar. „Leda tütred,“ nii 

ütleb jutustaja, „ei astu maailma alasti, nagu teised inimlapsed, vaid katavad oma kehad õhulise 

rüüga, mis on kootud tihendatud eeterlikest valguskiirtest ja mis nende kasvades avardub. Sellel on 

kõik puhta tule-eetri omadused, see võimaldab oma kandjal ületada maist raskusjõudu ja kerge 

lennuga pilvedesse tõusta, aga samuti annab see oma kandjale luigekuju, seniks kuni ta seda rüüd 

kannab.“ 

On olemas kolm allikat, kuhu luigeneiud igal aastal lendavad, et end pühades vetes noorendada: 

Aafrikas Niiluse läte; Aasias Ararati mäe jalamil asuv järv; Euroopas „luigetiik“ Sudeedi mägede 

läänejalamil, Zwickau lähistel. Švaabi rüütel nimega Friedbert, kes oli pärast lahingut Erzgebirge 

kandis teelt eksinud, kohtab luigetiigi ääres vana eremiiti, kes teda sellesse saladusse pühendab. 

Friedbert vahetab nüüd ka oma rüütelliku turvistiku eremiidi lihtsa mantli vastu ja ootab aastast 

aastasse tiigi ääres, kuni ühel jaaniõhtul õnnestub tal tiigis suplevaid neidiseid üllatada ja varastada 

ühelt neist luigerüü ja kuldse krooni. See ei saa nüüd koos õdedega koju lennata ja on jäänud eraku 

meelevalda. Mees viib ta pruudina oma švaabi koju ja tahab seal pulmi pidada. Seal aga, päev enne 

pulmi, kui pruut ennast peoks ehtima hakkab, leiab aset õnnetu juhus. Friedberti ema annab talle 

rüü, mille päritolust ja salapärasest väest ta midagi ei aima. Poeg oli selle koju toonud ja kirstu ära 

peitnud. Neidis paneb selle selga, muutub samal hetkel luigeks ja lendab aknast välja. Alles pärast 

paljusid katsumusi ja eksirännakuid õnnestub Friedbertil ta uuesti endale võita Hommikumaal, kus ta 

elab printsessina. 

Kui muinasjuttudes või legendides mainitakse luike, siis viitab see alati inimese taevasele osale. See, 

kes võib muutuda luigeks, suudab äratada oma olemuse süütuid jõudusid ja tõusta nende abil 

puhastesse eetermaailmadesse, kust ta enne sündi alla laskus. (Vanematele imikut kandva toonekure 

kujutis on sarnane pilt taevastest jõududest, mis juhivad meid sünnieelsest olelusest maisesse ellu. 

Seega räägivad vanemad ülemeelelist tõde, kui nad lastele selle kujutise abil vastavad, kui need oma 

päritolu kohta küsivad.) See, kes saab tagasi oma luigetiivad, kogeb oma päritolu valguses ja tunneb 

nüüd seda valusamalt, kui kaugele inimkond on hälbinud oma tõelisest olemusest. Selle läbi, et ta on 

taas saavutanud oma sisemise paradiisi-olemuse, jõuab ta täieliku teadmiseni „pattulangemise“ 

tõsiasjast. 

Need on kogemused, mida pühitsetud elasid läbi suvise pööripäeva müsteeriumites. Sellisest 

kogemusest jutustatakse meile ka, kuigi väga tuhmunud viisil, muinasjutus „Varastatud rüüst“. 

Võimsad südasuvepidustused, nagu neid senini paganrahvaste juures tähistatakse, võimaldasid 

hingedel lennata valguse kõrgustesse. Need pidustused tekkisid igatsusest purustada maise keha 

ahelad ja viivuks hingega maailmaeetrisse avaneda. Kehavabalt vaatas sellisel viisil ärganu võimsaid 

pilte, mis kujutasid inimsoo pärinemist päikesekõrgustest. Jaanipäeva – suvise pööripäeva 

päikesepidustuste läbielamise abil juhiti hinged kosmilis-eeterliku mäletamiseni. 

Võimalused selle kõrge lennu kogemiseks üha harvenevad, kui inimkond vajub sügavamale 

materialismi. Hinged on muutunud Maa raskusega liialt seotuks. Nad on kaotanud oma luigerüüd. 

Vähesed tunnevad ikka veel oma soontes seda „piiska eeterverd“, mida oli vaja, et luigeks muutuda. 

Tegelikult, nagu Musäus näitab, on selliste hingejõudude avaldumiseks eeltingimusena vajalik eriline 

verekvaliteet. Kristuse-järgsetel aegadel olid veel olemas mõned kohad, kus üksikute teadjate poolt 
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teed näidati, et inimhinge süütuid jõude äratada ja nende abil pühadesse eetermaailma voogudesse 

sukelduda, kust alati oli võimalik tuua uut sisemist noorenemist. Musäus kirjeldab meile nüüd 

inimese sisemist hingeteed (vormistatuna üsna sentimentaalse armastusloona) – see on rüütel ja 

eremiit Friedbert Švaabimaalt, kes tungib looduse saladustesse. Luigeneiu, keda ta jaaniööl näeb, on 

tegelikult tema enda hinge neitsilik eeterosa. Kui ta on saanud enda valdusesse „rüü“, siis saab ta 

pühitseda abielu oma „igavese naiselikkusega.“ 

Kuid muinasjutt näitab ka, kui raske on seda kogemust kinni hoida ja kaitsta, kui uuesti maaellu, 

inimeste sekka tagasi pöördutakse. Hinge üksilduses Friedberti poolt saavutatud vaimujõud kistakse 

tal käest. Tema rüü läheb kaduma, enne kui neiu temaga abiellub. Rüütel peab käima täiesti uusi teid, 

et luigeneiut uuesti endale võita: teid, mis nõuavad julgust surmale näkku vaadata. Keskajal teati: 

Hommikumaal on kohti, kus hoitakse veel alal tarkust, mis võib viia ülemeelelise elu saavutamiseni. 

Põhja paganlikust loodusetarkusest – sest siin on tegemist ilmselt kohaga, kus veel druiidide 

müsteeriume alal hoiti – pärinevad iidsed suvise pööripäeva päikesemüsteeriumid on oma jõu 

kaotanud. Inimkond vajab uusi teid vaimuni. Surmast peab taas sündima elu. Kristlik jaanipäeva 

pühitsemine ei ole tagasilangus. Nagu me seda tänapäeval uuenenud kristluse jõududest taas 

pühitseda saame, on see ärkamise pidustus: see peab meile meenutama, et me oleme kaotanud oma 

luigerüü, millega me kunagi võisime süüst vabana eeterkõrgustesse tõusta. See äratab igatsuse otsida 

uuel viisil taas kõike, mis on kadunud. 

Kristlikud müsteeriumid juhivad hinge meeltetajudest pakatavast kesksuvest südatalve. Kui 

kristalljõud kiirgavad ümbrusest, siis võib hingesisemuses sündida Lumivalge loomus. Muinasjutt 

„Kadakapuust “, mida me veel põhjalikult vaatleme, viib meid samasugusesse 

inspiratsioonimeeleollu, mis laskub Maale siis, kui langevad lumehelbed. See kirjeldab meile 

ainulaadse võlujõuga üheksat ootusekuud: järgides aastaaegade kulgu, kogeb ema omaenda vilja 

küpsemist kuni sügiseni, mil ta võib sünnitada lapse. Siis ta sureb, selleks et kõrgem saaks elada. See 

ooteaja rütm on põimitud aastaaegade pidustuste järgnevusse: seda, mis Pühadel Öödel taevastest 

kõrgustest laskub, saab hingeelus kasvatada kui seemet ning kanda sisemiselt kuni mihklipäevani, mil 

see on küps, et maailma astuda. See saab avalduda tahtejõuna ja Maa peal Kristus-tegudes aktiivseks 

muutuda. Sest ka vaimusünnil on omad peidetud seadused, millele vastavalt see toimub. 

Vennad Grimmid paigutasid oma kogumiku lõppu lühikese muinasjutu „Kuldvõtmekesest“. See räägib 

meile vaesest noorukist, kes läheb talvel välja sügavasse lumme, et tuua kelguga puid. Peaaegu 

läbikülmunult püüab ta väljas süüdata lõket ja avastab maas lumevaiba all väikese kuldse võtme. 

Edasi kaevates leiab ta raudse laeka, millele võti sobib. Ta paneb võtme ette ja keerab ühe korra. „Ja 

nüüd,“ – nii lõppeb muinasjutt, – „peame me ootama, kuni ta on seda lõpuni keeranud ja kaane 

avanud. Siis saame me teada, millised imed selles kastis peitusid.“ Loos kirjeldatud olukord vastab 

pöördepunktile ajas. Muinasjutt lõppeb täpselt selles kohas, kuhu inimhing tänapäeval jõudnud on. 

Selles pildis vaesest poisist, kes seisab väljas külma käes ja süütab lume sees lõket, kas ei ole seal 

mitte portreteeritud kristlik-õhtumaise inimkonna saatust? 

Vana looduselu ilmutuste rikkalikkus oli läbi; maailm oli külm ja hing oli muutunud üksildaseks. Aga 

talve sügavused peidavad müsteeriumi. Seal, kus süda süütab tule, et uuesti sütitada maailma, seal 

leiab ta ka uute elusaladuste võtme. Jõulupüha annab talveöödel püha hingesoojust. See kingib 

kuldse võtme. 
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Võti on olemas! tahab muinasjutt kuulutada. Ja sellele, kes kaevab piisavalt sügavalt, on olemas ka 

aardelaegas. Kuid uued aarded ei ole veel vaatamiseks avatud. 

Inimhing teab uut suunda, sest ta on saanud Kristuse müsteeriumi osaliseks. Kuid kas ta ka teab, 

millised tulevikujõud selle sisse on peidetud? Ta seisab alles päris Kristuse ilmutuse alguses. Ja ta ei 

tohi võtme leidmise rõõmus unustada nüüd tõesti aardelaegast avada. Uus tarkus, mis on 

apokalüptiline, tahab talle alles avanema hakata; avaldumas on veel palju aimamatut. 

 

Muinasjutt kadakapuust 
 

Muinasjutt, mis võis vendadele Grimmidele tunduda eeskujuna, kui nad väsimatult oma tööd 

viimistledes õiget jututooni otsisid, oli alamsaksa keelne lugu „Kadakapuust“. Nad olid selle saanud 

Arnimi kaudu romantiliselt maalikunstnikult Philipp Otto Rungelt, kes oli seda kuulnud oma Põhja-

Saksa kodus koos muinaslooga „Kalurist ja tema naisest“ ning jutustanud seda edasi dialektis. Seal, 

kus kadakapuud üksildastel nõmmedel kõrgusid nagu maskeeritud kujud tee ääres vaikides, oodates 

kedagi, kes tuleks ja uuriks nende saladusi, seal oli pikka aega veel inimesi, kes olid tuttavad vana 

loodustarkusega. Eemal linna kärast hoidsid nad ustaval meelel möödunud päevade unenäolist 

nägemist. Hing põimis pilte ebamaisest ilust ja need andsid vastuseid olemasolu mõistatustele. 

Nähtamatute häälte sosinad kostsid pimedast vaikivast kadakast. Kadakat peeti noorendavaks puuks. 

Germaani preestrite ohvrialtaritel praksusid kunagi tules kadakapuu oksad.  Selle imeline aroom 

kerkis viirukisuitsuna üles jumalateni. Saladus, mida hoiti auväärsete druiidide pühitsuskohtades, 

kandus helisedes edasi muinasjutu piltides. 

Uneleval nõmmel, „kadakapuu all“ sai juhiseid vaimuõpilane, kes olid valmis pühenduma iidsele 

druiidi tarkusele. Tema preesterlik juhendaja andis talle raskeid ja valurikkaid ülesanded. Ta pidi 

õppima oma madalamat isiksust ümber kujundama; seda oli vaja selleks, et vabastada vaimne Mina 

selle maistest katetest. Hinge jaoks tähendas see justkui terava terasega elava liha sisse lõikamist. Kui 

Mina oli vaja vabastada meeletunnetuse ahelatest, siis tuli maised tunded ohvriks tuua ja „veri pidi 

voolama.“ Kuid edasi antud tarkus laskus kristalse selgusega õpilase hinge. Sisemise elu võis ta aga 

endale alles siis võita, kui ta selle tarkuse tundesoojusega läbistas; oma elusoojuse pidi ta ohverdama 

puhtale mõttemaailmale. 

Ühel päeval sai sellest hinge tegevusest õpilase vaimne nägemus. Tema hing, pühendunud tunnetuse 

püüdlemisele, ilmus talle naise kujul, kes seisis keset talvist maastikku (6). Tal oli käes paradiisi puult 

nopitud vili, mida inimene kandis enda sees kui egoistlikku Mina. Ta kooris õuna samal ajal, kui 

lumehelbed langesid. Seejuures lõikas ta endale noaga sõrme ja veri voolas, lumes valendades. Nii 

aimas õpilase hing, et ta saab vastu võtta kõrgema, puhtama Mina, mis peab talle vaimukingina osaks 

saama, kui tunnetus temas on muutunud hõõguvaks eluks. 

„Ahh,“ ohkab naine muinasjutus, „kui mul vaid oleks laps, punane kui veri ja valge kui lumi.“ 

See toimub peidetud pühitsuskohas: „kadakapuu all“. Pilt lumes säravatest veretilkadest oli märk 

sellest, et hinge müstiline areng oli alanud. Me kohtame seda pilti Lumivalgukese loos ja Graali 
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legendis. Chrétien de Troyes kirjeldab oma eeposes muljetavaldavalt, kuidas Perceval ratsutab ühel 

hommikul välja seiklusesse ja jõuab kuningas Arthuri õukonna laagri lähedale. Ta ratsutab üle lumega 

kaetud aasa, kust tõuseb lendu haneparv. Ühte hane ründab pistrik, haavates teda kaelast. Lind 

pääseb küll minema, kuid ära lennates langeb temalt kolm tilka verd. Kui nüüd noor rüütel näeb verd 

lumel, siis ilmub talle nägemus tema eemalviibivast armastatust, Blanchefleurist. „Perceval unistas 

veretilkade kohal ja veetis niimoodi terve hommiku, kuni tulid kannupoisid telkidest ja nägid teda 

unelemas. Nad arvasid, et ta magab…“ 

Piltides Graalist levis keskajal kristluse eriline vorm. See oli alanud Iirimaal ning iiri ja šoti misjonärid 

viisid selle Euroopasse. Seal õitses see tarkusekeskustes ja õilsates kristlikes armastustegudes, kuni 

Rooma kiriku võim selle alla surus ja pikaks ajaks täielikult kinni mattis. Milles aga seisnes selle kelti 

ürgtarkusega toidetud kristluse tuum? Selles, et see põhines vahetul ülemeelelisel kogemusel ja võis 

tunnistada Kristuse tegu ilma, et oleks pidanud abi otsima ajaloolisest traditsioonist. Rudolf Steiner 

on oma vaimuvaatlustest lähtuvalt korduvalt kirjeldanud selle keldi müsteeriumikultuse võlu. Ta 

kirjeldas, kuidas Iirimaal oli kohti, kus Kolgata müsteeriumi kogeti vaimse nägemuse abil vahetult sel 

ajal, kui see Pühal Maal aset leidis. Keldi pühitsetud ja nende õpilased olid teadlikud Kristuse 

ilmumisest Maale, vajamata selleks Piiblit või apostlikku missiooni. Neile avanes see suurim sündmus 

võimsates imaginatsioonides, mida nad seejärel kultuslikes toimingutes muljetavaldaval viisil 

väljendada oskasid. See Iirimaalt alguse saanud kristlus õitses sadu aastaid, kuni Rooma kirik selle 

varjutas ja välja tõrjus. 

Legendides Püha Brigittast (nimetatud ka Püha Bride) võib leida selliste kogemuste järelkaja. 

Druiidide poolt üles kasvatatud neiu kantakse ühel päeval vaimus kaugetele maadele, kus ta võis 

kaasa elada Lunastaja sünnile tallis.14 

Eelkõige aga kujutas Püha Graali otsing veel kuni sügava keskajani muinasloosse looritatuna teed 

Kolgata sündmuste müstilise tajumiseni. Sõltumatult igasugusest kiriklikust mõjutusest leiab Parzival 

püha koha ja saab valgustuse Kristus-saladuste tõelise tähenduse osas. 

Need on vere müsteerium. Imaginatiivsele vaatlusele ilmub see nii, nagu lööksid särama täiesti uued 

kujundusjõud, mis noorendavad inimolemust ja kirgastavad maist loodust. Kõikides paikades, kus 

rahva hing astus kontakti selle iiri-šoti kristluse vooluga (ja see juhtus alates kuuendast ja 

seitsmendast sajandist terves Lääne- ja Kesk-Euroopas), võime me seda Kristuse imelist valgust otsida 

legendide ja muinasjuttude imaginatsioonides. Sellega astume me ligi saksa rahvamuinasjuttude 

sisimale pühadusele. Need on alguse saanud kultuurist, millesse säras peidetud vaimuvalgus. Kuigi 

mõned motiivid pärinevad Idast või ajast sajandeid enne Kristust, siis muinasjutu lammutamine 

üksikuteks „motiivideks“ oleks sama, nagu luuletuse tükeldamine selle üksikuteks helideks, mis ju 

loomulikult ka igal pool korduvad. Me peame oma tähelepanu juhtima sisemisele teele, 

imaginatiivsele loogikale (kui sellist väljendust tohib kasutada), kui tahame siseneda 

kogemusvaldkondadesse, millest need pildid pärinevad. 

Graali sära läbib paljusid meie saksa rahvamuinasjutte. Nendel on oluline roll rahva hinge läbistamisel 

tõeliste Kristus-jõududega; sest need täidavad täiesti mittedogmaatilisel viisil lugematuid 

lapsesüdameid vaimsete imaginatsioonidega. 

                                                           
14

 Vt Fiona Macleod, „Unenägude riik“ („Das Reich der Träume“): jutustus Kristuse hoidjast. 
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„Kaua aega, vähemalt kaks tuhat aastat tagasi, elas rikas mees, kellel oli ilus ja jumalakartlik naine ja 

nad armastasid teineteist kõigest südamest.“ Selle elu, kes suudab järgida hinge teed, saab legendiks. 

Kus inimene, kes on veel rikas ürgse tarkuse aarete poolest, mõistab neid aardeid hingestada 

sügavaima jumalakartlikkuse iluga, seal algab see legend. Hing süttib igatsusest kõrgema Mina elu 

järele. Kogu oma ootusejõu ohverdab ta sellele temas salaja kasvavale vaimulapsele. Kuid kui 

sündima peab tõeline Mina, siis peab ta ise elust loobuma; ta peab olema valmis haudapanekuks. 

„Kui ma suren, siis mata mind kadakapuu alla.“ Pärast lapse sündi sureb ilus ja jumalakartlik naine 

ülisuurest rõõmust. Ta maetakse pühitsuskohta. 

Kuid inimene kuulub kahte maailma. Maailm, kus ta peab oma maise saatuse tõttu kindlalt kohal 

olema, pretendeerib samuti oma õigusele tema olemuse üle. Ta peab ju oma meelteloomusega siin 

elama; see saab tema „teiseks naiseks“. Ka tema sünnitab talle lapse. Vaimust võrsunu kõrvale 

kasvab talle patune, teadmatusest süü ja eksimuse sisse langenud teadvus. Pühitsuskohas sündinud 

kõrgema Mina jaoks on raske elada koos meelteloomusega ja selle nõudmistega. Ta peab tolle poolt 

kannatama tagakiusamist, põlastamist ja lõpuks ka surma. 

Muinasjutt räägib väikesest poisist ja „Marleenkenist“. Jumalikul lapsel ei ole maist nime. Väike õde, 

kes oma kurja ema tõttu kaassüüdlaseks saab, kuid sama isa lapsena ennast puhta vennaga suguluses 

tunneb ning pärast täidesaadetud tegu leinab ja seda heaks teha tahab, kannab suure 

patukahetsejanna nime: „Maarja Magdaleena“. Nii osutab muinasjutt sügavatele seostele, mis on 

muinasjutu piltidel evangeeliumite sündmuste ja tegelastega. Siiski ammutab see oma 

imaginatsioonid vaimsete protsesside vahetust vaatlusest, mitte piiblikirjeldustest. 

Lapse Kolgata tee on kirjeldatud kohutavates piltides. See on sisemine passioon. See toimub kõikjal ja 

alati seal, kus hinge lapsejõud jäetakse meelteloomuse ja meelte külge aheldatud intellekti 

püünisesse. Lapse kasuema on vallatud kurjade jõudude poolt, ta tõukab last ühest nurgast teise. 

Ühel päeval nuputab ta välja kavaluse. Tema tütreke tahaks õuna süüa, ema ütleb talle, et ta ei saa 

seda enne, kui poiss koolist koju tuleb. Kui too jõuab, siis meelitab kasuema ta toidukambrisse ja 

laseb tal kirstust, mille rasket raudset kaant ta üleval hoiab, endale õuna võtta. Kui poiss kummardub 

paha aimamata õunakirstu kohale, lööb naine kaane kinni. Poisi pea veereb õunte sekka. Hirmununa 

püüab kasuema süüd omaenda tütrele veeretada. Ta asetab pea tagasi kehale ja ühendab hoolikalt 

kaelaga. Siis paneb ta poisi ukse kõrvale istuma, õun käes ning saadab Marleenkeni välja, et too 

poisilt õuna küsiks. Kui poiss ei vasta, siis räägib tütar sellest emale ning too annab tütrele nõu poisi 

kõrvakiiluga üles äratada. Tüdruk teeb seda ja poisi pea veereb liivale. Kohkunult ruttab tüdruk ema 

juurde ja tunneb end väga süüdi. Aga ema rahustab tütart. Ta mõtleb välja kohutava söömaaja ning 

keedab tapetud lapse keha selle enese veres. Selle roa asetab ta koju tulnud isa ette, kes midagi ei 

aima. Isa on küll üllatunud selle üle, et poiss ei ole kodus. Kurvalt istub ta lauda, saab aga sööma 

hakates üsna rõõmsaks. Ta ei suuda sugugi lõpetada, sest toit maitseb talle. Lapse luud aga viskab ta 

laua alla. Marleenken korjab need hoolikalt kokku, mässib siidrätikusse ja kannab nuttes kadakapuu 

juurde. Siis aga tema kurbus järsku kaob. Sünnib ime: kadakas liigutab, selle oksad sirutuvad üles 

nagu rõõmsalt avali käed. Varsti on kogu puu heledates leekides. Tulest tõuseb lauldes õhku kaunis 

lind. Kadakas kustub jälle, olles jäänud täiesti terveks, nagu Moosese põlev kibuvitsapõõsas. Rätik 

luudega on aga kadunud. Marleenken läheb nüüd rõõmsalt koju teadmisega, et tema vend elab, ning 

istub laua äärde. 

Selgitame nüüd selle muinasjutu üksikute aspektide sügavamat seost kristluse müsteeriumiga. 
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Kristus asetas oma jüngrite keskele lapse, et neile öelda: ainult siis, kui te mõistate endas taas 

äratada lapsepõlve jõud, leiate te sissepääsu vaimuriiki. Aga inimkond kägistab iga päev endas neid 

süütusejõude, ennast materiaalsesse maailma kaotades. Mis lapses alguses veel kõrgemale avatud 

oli, see lõigatakse maise mõistuse ärkamisega taevamaailmadest ära. Lõge sulgumist, kolju 

kõvenemist võib tunnetada kui selle äralõikamise kehalist peegelpilti. Jumalik laps satub püünisesse; 

see langeb tema kohal kinni, nagu paha aimamata lõksu sattunud hiire kohal. „Kes aga ühe neist 

pisukesist lõksu meelitab,“ nii räägib Kristus, „sellele oleks parem, et veskikivi tema kaela poodaks.“ 

Kreekakeelses tekstis tähendab skándalon, mida tavaliselt „pahandusena“ tõlgitakse (ja skandalizein 

vastavalt „pahandama“), lõksu või püünist. Kui noor poiss muinasjutus ühel päeval koolist koju 

saabub, siis satub ta püünisesse, kuhu kuri kasuema oli ta meelitanud. Kui laps õpib koolis arendama 

ainult oma surelikke jõude, maist mõistust, siis leiab tema surematu osa surma pealuu kohal. Aga 

inimvaimule on ette määratud, et ta peab oma Kolgata tee läbima. Seetõttu ütleb evangeelium: 

„Püünis (skándalon) peab maailma tulema; aga häda inimesele, kelle läbi see tuleb“ (Matteuse 18, 1-

7). 

See mis ärkab meis vaimujõuna, millel on puutumatu lapselikkuse võlu, peab esmalt läbima oma tee 

läbi meeltemaailma elu. Enne seda ei saa ta tõusta teadlikuks, tunnetavaks vaimuks. Ta peab 

noppima tunnetuse puu vilja; kuid „õuna“ järele küünitamine tähendab enese andmist mateeria 

surmajõudude (kurja kasuema) kätte (7). Sügaval peidus iga inimese pealuu sees on see kamber. Seal 

toimub iga päev igavese lapseloomuse kannatustee, see lapseloomus on saadetud surma selleks, et 

suuta muutuda tunnetusjõuks. Meeleline teadvus leiab selle tõsiasja eest ilma seda veel täielikult 

mõistmata: kuidas kunagi nii elav vaim on intellektiks tuhmunud ja talle nüüd elutult vastu vaatab. Ta 

võib ennast selles kaassüüdlasena tunda, kui ta saab teadlikuks sellest, et vaim on surma ohvriks 

langenud. Ta võib leinata oma jumalik-lapseliku hingeolemuse osa kaotust. Nii saab temast 

patukahetseja. 

Kuhu aga jäävad vaimu elavad jõud, kui vaim on sumbunud varjuolemisse ning peab inimeses läbima 

intellektuaalse arengu? Need liidetakse sügavama inimloomusega. Jumala Poja „ihu ja veri“ saavad 

talle teadvustamatult toiduks. Vaimu surnud säilmed – meie tardunud maine mõistus – ootavad 

kõrgemat uuestisündi. Nad tuleb hingesügavustega, surnud emaga kontakti viia. Selleks on vaja 

müstilist ärkamist. Alles siis, kui meis ärkab jumaliku elu surma leinava valutunde kogu sügavus, 

milleks maisesse seotud teadvus võimeline on, saab see jumalik pühitseda oma ülestõusmist. 

Pühitsuskohas, kus lebab maetuna „kaunis jumalakartlik naine“, läbistatakse eluga ja äratatakse üles 

surnud mõtted, lapse luised säilmed. Seeläbi saab täielikult vaimsustatud intellekt, mis on 

hingestatud harduse väega ja taasühendatud ürgalgsete jõududega, millest ta on tekkinud. Nii 

vabastab ta end kehalistest ahelatest ja hõljub vabana igasugustest maistest sidemetest puhtas 

eetris. Nii saavad suur reede ja ülestõusmispüha müstilise hingearengu tõsiasjadeks, nii nagu need 

olid kunagi maised ajaloolised sündmused. Ülemeelelisele-eeterlikule elule ärganud mõttejõud ilmub 

nüüd vaimukujul inimhingele, kuulutades omaenda saladust nagu igavest evangeeliumi: 

Minu ema tappis mu, 

minu isa sõi mu, 

minu õde Marleenken 

korjas kokku mu luud, 

sidus need siidirätikusse 

ja pani need kadakapuu alla. 
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Keevitt, keevitt, milline tore lind olen ma! 

Imelise linnu kuulutus inimkonnale toimub kolmes etapis. Ta lendab paigast paika, et äratada 

mõistmist omaenda olemuse müsteeriumi suhtes. Kui lind lendab kullassepa maja, kingsepa töökoja 

ja koliseva veski katustele, et oma laulu jõuga äratada hingi nende maisest tööst, siis on võimalik seal 

võimsa perspektiivina etapiviisiliselt peegeldumas näha kristluse ajalugu. 

Kullasseppa, kes teeb oma töökojas kuldketti, kutsutakse esimesena. Ta kiirustab kohe välja 

päikesepaistesse, mis särab tänava kohal, ja annab linnule tänuks sõnumi eest kuldse keti. Hinged, 

kes hoidsid alal ürgse tarkusepärandi „kuldset ketti“, olid esimesed, kes Kristus-müsteeriumit 

mõistsid: nemad, kelle igatsus valguse järele oli nii tugev, et nad võisid viivitamatult jätta argielu 

tolmu, et järgneda vaimu kutsele. 

Kuid kristlus pidi õppima kindlalt Maa peal seisma; seega jõudis kätte kuulutamise teine etapp. 

Kingsepp, kelle kõrvu ülestõusmise laul tungib, peab juba kätt silme ees hoidma, sest ta ei talu 

pimestavat valgusesära, milles lind viibib. Ta on tihedamalt Maaga seotud ja seetõttu võimeline 

rohkem armastama. Ta laseb kõigil oma kodakondsetel vabastavas sõnumis osaleda; ta kutsub nad 

kõik välja. Mitte enam müstik, kes üksinda ilmutusele püüdleb, vaid teojõuline abistav kristlaskond, 

kogukonna elu peegeldub selles. Kingsepp kingib linnule punased kingad, mida ta valmistas; need on 

tantsimiseks. (4) 

Vaevaline on kuulutamine, mida ülestõusmise saadik masinaajastu mürasse peab kandma. See on 

kolmas kord, mil ta laulma hakkab. Kakskümmend möldripoissi istuvad ragisevas veskis ja tahuvad 

rasket veskikivi. Aeglaselt tungib linnu laul läbi töökoja kurdistava lärmi, mida muinasjutt elavalt 

kirjeldab. Üksteise järel peatavad nad raiumise ja kuulatavad. Kui laul vaibub, on ka kõige viimane 

neist valmis sõnumit kuulama. Kuid lind küsib tasuks rasket veskikivi. Kivi, mis purustab ja jahvatab 

elutähtsat vilja, tuleb kanda kõrgele ülestõusmise valgusesse. Kuid seda ei saa teha üksi ükski mees, 

kuitahes innukas. Ainult siis, kui kõik koos on valmis oma teenistuse materiaalses maailmas vaimule 

pühendama, on võimalik kivi ühiste jõududega üles tõmmata. Ja tõesti! Lõpuks on kõik selleks valmis. 

Seega saab Maa lunastamine alata inimeste ohvritegudest. 

Muinasjutt lõppeb võimsa pildiga viimsest kohtupäevast. Lind laulab oma vanemate maja kohal. Isa 

tunneb seda sõnumit saades sooja päikesevalgust läbi maja voogamas. Ema näeb end välkude 

sähvimisest ümbritsetuna ja ei tea, kuhu ta peaks pagema läheneva äikese eest, mis teda rõhub. 

Marleenken aga nutab igatsusest oma kadunud venna järele. Nad kõik tunnevad tema lähedust ja 

kuulevad tema laulu, kui nad seda ka veel täielikult mõista ei suuda. Üksteise järel väljuvad nad 

majast, et kuulatada vaimusõnumit. Kõigepealt isa, kes võtab rõõmsalt vastu kuldse keti; siis 

Marleenken, kes hüpleb ja tantsib, kui talle antakse punased kingad; viimasena, hirmuga täidetult, 

tuleb välja kuri kasuema, kelle muljub puruks linnu poolt alla virutatud veskikivi. 

See kohtumõistmine illustreerib erinevaid, kuid omavahel segatud jõude, mis toimivad 

inimloomuses. Ürgne inimolemus saab vaimult kingiks kadunud tarkuse; kurvastav hing õpib ületama 

Maa raskusjõudu; aga meelteloomusele saab osaks mateeriasurm, ta on muutunud mateeria 

teenijaks. Sest kes kägistab surematuid lapselikkuse jõudusid, - „sellele oleks parem, et veskikivi talle 

kaela poodaks“. See evangeeliumi tähendamissõna läheb niisiis muinasjutu müstilises tegevustikus 

sõna-sõnalt täide. 
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Tules muundub imelind tagasi lapsekujule, ta meenutab meile fööniksit, kes on ju alati kujutanud 

endast ülestõusmise saladuse iidset ettekuulutust. 

Nii seisab Trööstija inimhinge vennana päeva lõpuks vaimus ärganute ees. „Ja nad läksid majja, 

istusid laua äärde ja sõid.“ Võib tunda, kuidas läbi nende kohtumõistmispiltide kõlavad sõnad Püha 

Johannese ilmutusest: „Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse 

avab, selle juure ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga.“ 

Kuigi muinasjuttu on peidetud keldi-germaani müsteeriumite iidse tarkuse sosinad, peab seda 

vaatama kui kristlikku muundumismüsteeriumi. „See toimus kaua aega tagasi, vähemalt kaks tuhat 

aastat“, nii algab lugu. See tahab meid viia tagasi meie ajaarvamise algusesse. Muidugi mitte nii, nagu 

tahaks see esitada mõistukujuliselt Püha Maa sündmusi. Kus iganes võib leida tõelist vaimuotsingut, 

seal võib kogeda neidsamu sündmusi. Seal, kus see saab sisemiseks kogemuseks, „muutub aeg 

ruumiks“, nagu Richard Wagner võis öelda Graali sündmuse kohta. Kristuse surm ja ülestõusmine 

toimuvad samaaegselt. „Püha lugu“ tärkab uuesti inimese hinges. 

Juba Goethe pidi tundma selle rahvamuinasjutu müstilisi sügavusi; sest ta asetas linnu 

ülestõusmislaulu, kuigi teises, talle tuttavas sõnastuses, oma teose „Faust“ olulisse pöördepunkti. 

Faustis ilmub meile ju inimkonna hing kitsas võlvitud õpetlasekambris end peitvana, kui hauda 

mattununa raamatute ja traditsioonide, kangide ja kruvidega instrumentide all! Tühi pealuu seisab 

vaimuotsija ees ja räägib oma irvitusega kõikide ajuga seotud mõtete surelikkusest, mille abil ta oli 

tõde otsinud. Faust tunnetab pealuuaseme mõistatust. Intellekt peab talle näima ummikuna kogu 

elule ja pürgimisele; hing on ohus, et seeläbi surra. Ka ülestõusmissõnum, mis tema hauaöösse sisse 

kõlab, ei suuda teda sellest kuristikust välja rebida. Inimesele, kes nagu Faust on maailma kuni 

killustumiseni  analüüsinud, ei pruugi Kristuse ohver enam usu läbi tunnetatav olla. See peab saatuse 

tegelikkusena läbistama tema enda elu. 

Faust igatseb saatuse järele; ta ei suuda enam olla pelgalt olemasolu vaatlejaks. Seetõttu ütleb ta „ei“ 

peas asuva mõistuse selgusele ja viskub vereelamuse pimedasse sügavusse. Kuid saatus, milles ta end 

kaotada tahab, peab olema midagi enamat kui ainult tema isiklik õnn või õnnetus. Selles peab „tema 

isiklik Ise avarduma inimkonna Iseks“. Seeläbi peab Faustile ilmutuma see, „mis on osaks saanud 

kogu inimkonnale“. 

Faust täitis end armastuses Gretcheni vastu uute hingejõududega; kuid kirgede kuristikus märkab ta, 

kuidas ta vigade sügavikus hinge on rüvetanud ja tapnud. Gretchen ilmub talle volbriöö joobumuses 

kui kahvatu kuju punase purpurpaelaga kaelas, kaugusest aimatavana. Kui ta siis südametunnistusest 

aetuna tema juurde kiirustab, on Gretchen vahepeal Faustilt saadud lapse suures hädas uputanud, 

ise ta aga ootab surma timuka käe läbi. 

Sellest saatusest tuleb Faust oma tõelise Ise äratundmisele. See, mis on „sinu eest antud ja sinu eest 

valatud“, muutub tema sisemiseks elamuseks. Ta võitleb end selleni välja, et oma saatust müstiliselt 

läbi elada. See aga tähendab: see muutub tema jaoks võrdpildiks. Kui ta vangla ukse avab ja sisse 

astub – Gretchen nimetab seda „pühaks kohaks“ –, kõlab talle seest vastu üks laul: 

Ema, nurjatu naine, mulle surma tõi; 

isa, alatu mees, mu liha sõi. 

Õeke leidis mu luud ja peitis kesk hiit, 
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kus kohavad puud. 

Nüüd linnuke olen ja lõõritan viit: 

Ära siit! Ära siit!15 

Gretchen astub talle vastu vaimse eemalviibimise seisundis; valu ja lähenev surm on muutnud ta 

maailma suhtes selgeltnägijaks. See, mis temas laulab, on lapse hääl. Ta oli tänaval seda värssi 

pilkelauluna enda järel laulduna kuulnud. Siiski hakkab ta aimama laulu müstilist sügavust: 

Nad laulavad laule mu kohta, mis kole! 

Nii lõpeb üks vana muinasjutt, 

Aga ega see minust ei ole.16 

Selle muinasjutu tõlgendust tunda tähendab tegelikult: selle saatusekuristiku lunastava tähenduseni 

jõuda. 

Kui Faust armastuses Gretcheni vastu hingevallale andus, siis võisid temas sündida uued lapsejõud. 

Tema mõistus aga ei tundnud neid veel ning tema rüvetatud hing ei suutnud neid toita ja 

avanemisele tuua. Nii vajus vaimulaps teadvustamatusse hingepõhja, uppudes kirgedest läbistatud 

hinge sogastes vetes. Kui aga süüdiolev hing oma teo suhtes ärkab, siis saab ta sammuda teadliku 

puhastuse teed. Naise lunastussurm lubab õrnadel vaimujõududel, mis varjatud teoka eluna olid 

tema isiksuse aluspõhjadesse tagasi tõmbunud, taas üles tõusta. Sest teose „Faust“ teises osas 

rajaneb kogu sisemine edasijõudmine sellel, et lapse geeniusejõud ühendavad end üha enam Fausti 

surmast laostunud mõistusega. Läbi selle salajase noorenemisvoolu tõuseb tema mõtlemine aastate 

jooksul maailmavaimuni. Ta tohib maistest meelteahelatest üles tõusta. 

Muinasjutupiltides rääkides: isa oli teadmatult omaenda lapse ohvriroana söönud; see toimib 

nüüdsest peale edasi tema olemuse surematu võrsejõuna. See draama näitab meile väliseid 

saatusesündmusi. Aga need ilmuvad samal ajal ka kui sisemise muundumise pildid. Meelesilmadega 

vaadeldult ei ole need muud kui traagilised; sisemiselt nähtuna muundub see saatus müsteeriumiks. 

Faust kogeb tõesti seda, „mis on saanud osaks kogu inimkonnale“. Sest kas ei saanud ka sellele 

inimkonna pojale, Jumala Pojale osaks põlgus ja surm? Aga seeläbi, et inimkond teda söögi ja joogina 

endasse vastu võtab, saab ta inimkonnast lähtuvalt surematu elujõuga vaimus taas üles tõusta. 

 

Muinasjutud vendadest ja õdedest 
 

Muinasjutupiltides oleme me saanud tuttavaks inimese kaksikolemusega. Muinasjutus „Lumivalge ja 

Roosipuna“ on see kujutatud kahe õena, muinasjutus „Kadakapuu“ venna ja õena. Ka selles ilmneb 

sisemine seaduspära, kas muinasjutu tegelane on mees- või naissoost. Mees esindab inimloomuse 

aktiivset külge. Ta võtab kuningapoja kuju, et väljendada loomingulist vaimset jõudu; või peegeldub 

mõnes elukutses, kui on vaja kirjeldada konkreetset tegevust või tahtesuunda. Kui on osutatud 

noorele, veel naiivsele vaimsele püüdlusele, siis võib ta olla kujutatud poisi või noorukina. 

                                                           
15

 August Sanga tõlge (tlk). 
16

 August Sanga tõlge (tlk). 
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Inimloomuse passiivne, vastuvõtlik pool on näidatud naiselikuna: tundlik sügav mõistmine ema kujul; 

madalam meelte külge seotud teadmine kasuema kujul; puhas ärkamata teadvus, mis võib avaneda 

tarkusele, noore tüdruku kujul; või kui juba tarkuse poolt valgustatud, siis kuldsete juustega 

kuningatütre kujul. 

„Vennake võttis õekesel käest kinni ja ütles: Sellest ajast alates, kui meie ema suri, pole meil olnud 

ühtegi rõõmsat tundi. Meie kasuema peksab meid iga päev ja kui me läheme tema juurde, siis ta lööb 

meid jalaga ja ajab meid minema … Tule, mingem koos välja laia maailma.“ Nii läheb inimene, kes ei 

tunne end meeltemaailmas enam koduselt, välja „kodutusse“. Ta asub teele, et leida rännates uus 

kodu. Esmalt on need üksilduselamused, mis tekivad piirialal meeltemaailma ja vaimse maailma 

vahel. See hinge lahtilaskmine kogu seni usaldatud maailmast ja selle harjumustest on 

muinasjutupiltides kujutatud rännakuna suurde metsa. Maailm muundub esimese ülemeelelise 

läbielamise jaoks metsaks, milles on võimalik eksida. Ei ole näha ühtegi teed, mis viiks kindla 

eesmärgini; nõidus, millest on vaevalt võimalik pääseda, lasub üle kõige. 

Dante on samuti seda metsa kirjeldanud. Tema „Jumalik komöödia“ algab piirikogemusega. Eksinud 

rändaja kohtab metsas kolme elajat, kes tõkestavad tema tee. Panter, lõvi ja hunt ähvardavad võtta 

tema elu. Tihti mõistetakse neid allegooriliselt kui meelelisuse, uhkuse ja ahnuse sümboleid, kuid 

õieti on selliste piltide vaimset-kunstilist sisu võimalik hinnata ainult siis, kui minna tagasi 

kogemussfääridesse, kust need pärinevad. Alles see, mis on mõistuse abil valgustatud, ilmub 

ülemeelelistes valdades inimkujul; inimloomuse teadvustamata jõud, tungid ja kired, võtavad seal 

looma kuju. See on nüüd seaduseks selles hingemaailmas, mida ka „astraalmaailmaks“ nimetatakse, 

et kõik, mis endas veel kireloomust kannab, ilmub peegelpildina: hinge poole lähenevana, teda 

ähvardavana. Mida enam hing sõltub kirest, seda ähvardavamana ja verejanulisemana ilmub vastav 

elajas. Nii on see ka unenägude maailmas. 

Vaigistamata tahteelu ilmub janust aetuna. See põleb veel, nagu hing pärast surma puhastustules, 

omaenda ihade lõõmas. Mida enam tarkusejõude aga hing juba saavutanud on, seda enam suudab ta 

instinktiivseid jõude ohjas hoida. 

Õeke, nii kirjeldab muinasjutt, hoiatab venda ja hoiab teda tagasi, kui see tahab juua võlutud 

allikatest, mis on ära nõiutud nende kurja kasuema poolt, kes on nõid. „See, kes minust joob, muutub 

tiigriks,“ vuliseb esimene allikas; „See, kes minust joob, muutub hundiks,“ ütleb teine. Tiiger rebiks õe 

tükkideks ja hunt neelaks ta alla. 

Mõistlikkus võib talitseda madalat meelteiha ja omakasupüüdlikkust, kuid mitte üldist meelterõõmu, 

tungi elamuste ja seikluste järele. Lõpuks kustutab vennake oma janu kolmandast allikast, mis 

muudab ta hirvevasikaks. Õeke nutab sellepärast, kuid ta teab, kuidas hirvevasikat juhtida. Ta seob 

oma kuldse sukapaela hirvekese kaela ümber ja juhib teda pehme kõrkjatest tehtud köie abil. Nad 

leiavad metsas hurtsiku ning asuvad koos sinna elama. Päevad veedavad nad metsas mängides ja 

söögiks pähkleid, juurikaid ja marju korjates, õhtuti pöörduvad nad vaiksesse hurtsikusse tagasi. 

Kui iha-loomus on hinge tarkuse poolt juhitud, siis saab inimhing elada tervislikus vaheldumises 

maailmale avatud vastuvõtlikkuse ja eneseteadvuse vahel. Igal õhtul, meelemuljetest küllastunud ja 

väsinud, võib ta pöörduda uuesti tagasi iseenda juurde. 

On rahunenud meeltepinge, 
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kõik arupeatu askeldus. 

Hing otsib armastavat hinge, 

sind mõista ihkab, jumalus.17 

See Fausti meeleolu, kes pöördub tagasi kevadloodusest, mis tema igatsust sügavalt erutas, oma 

kambri vaikusesse, peegeldab samasugust tunnet, mis elab nendes muinasjutupiltides. 

Taltsutamatu on hirvevasika tung, kui jahimeeste jahisarv metsas kajab. Hirv vajab seiklusi. Ta ei lase 

end neil päevil hurtsikus hoida, kui kuningas jahti peab. Õhtuti koputab ta uksele ja palub õekeselt 

sisselaskmist. Kuni ta saab haavata ja kuningas avastab tee hurtsikuni. Kuningas astub sisse ja kosib 

tüdruku, sest see on nii ilus, kelle sarnast ta veel kunagi varem näinud pole. Tüdruk läheb kuningaga 

lossi kaasa, aga ainult tingimusel, et võib oma hirvekese endaga kaasa võtta. 

Meelteilm on surmajõudude võimu all; aga ainult seal, kus surmajõud on aktiivsed, saab teadvus 

areneda. Need surmajõud, mis on samas ka tunnetust äratavad jõud, ilmuvad jahimehe kujul. Me ei 

leiaks iialgi teed välja loodusliku elu eksimuste metsast, kui maailmas poleks olemas surma mõjutusi. 

Mitte ainult meie maise oleluse lõpus ei juhtu see, et surm põhjustab hinge ärkamise vaimule, vaid 

kogu meie teadvus avaneb eluaja vältel organismis aset leidvate surmaprotsesside tulemusena. 

Kõikjal on surmajõud tunnetuselu esilekutsuvaks aluspõhjaks. Inimese ülemeelelise vaatluse ees 

avaneb seetõttu alles surmamõjude tõeline tähendus. Me peame mõistma: need on maailma 

majapidamises vajalikud, sest ilma nendeta ei tuleks vaim ärkvele. Jahimehe rüüs astub kuldse 

krooniga kuningas – kui vaimuotsija – hurtsikusse ja viib neiu pruudina oma koju. Aga kuri kasuema 

hiilib mõlemale lapsele ka sinna järele. Kui noor kuninganna on ilmale toonud poisslapse, muudab 

nõid end kammerneitsiks ja laseb veel nõrgal kuningannal vannitoas põrgutule läbi, mille ta süütab, 

lämbuda. Siis paneb ta omaenda tütre, kes on kole nagu öö ja kellel on ainult üks silm, kuninganna 

asemel voodisse ja mõistab kuningat kavaluse abil petta. Keskööl ilmub surnud kuninganna 

hingekuju, ta joodab last ja kallistab hirvevasikat. Kuningas, kes seda lapsehoidjalt kuuleb – sest ainult 

too võis seda näha –, peab ühel ööl lapse juures vahti ja tunneb ära oma naise. Niimoodi saab naine, 

tunnetuses, oma elu tagasi. Nõia ja tema tütre üle mõistetakse kohut ning alles siis, kui nõid on 

surnuks põlenud, saab ka hirvevasikas tagasi oma inimkuju. Vennake on õekesele tagasi antud. 

Muinasjutud kirjeldavad tihti, kuidas kannatustee eesmärk ei ole kuningliku pulmaga veel 

saavutatud. Kui hing on saanud kuningliku vaimujõu, siis sünnib sellest uus, kõrgem teadvus: idu, 

mida tuleb harida, et see täielikult välja areneks. Kuid siin on oht, et inimloomus, mis pole veel 

täielikult puhastatud kõikidest meelekalduvustest ja kujutlustest, võib lubada madalamatel jõududel 

kõrgema teadvusega, mis alles on ärganud, kontrollimatu kontakti saada. Vaimule ärganu peab 

esmalt välja arendama eristamisvõime, et suuta teha vahet atavistlike selgeltnägelike võimete ja uue 

vaimuteadvuse vahel. 

Kõikjal, kus ühesilmsed tegelased üles astuvad, viitavad need alati sellele selgeltnägelikule 

ürgteadvusele, mis oli seotud inimese kunagi särava, kuid nüüd juba ammu kustunud meeleelundiga. 

Vaimuteaduse kirjelduse kohaselt on käbinääre kängunud jäänuk sellest ürgvanast valguse ja soojuse 

elundist, mis pea ülaosas oma eeterkiirgust välja särada lasi ja seeläbi ümbritsevat maailma 

unenäolisel viisil vaadelda võis. See oli iidse Atlantise inimese „silm.“ Hiiglasel Polyphemosel oli veel 

see tundeelund. Vaimuotsija kohtab nüüd ülemeelelistes maailmades mahajäänud teadvusseisundite 
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 August Sanga tõlge (tlk). 
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kandjaid; need seisavad arengule vastu ja püüavad teda viia tagasi vanade hämarate 

kogemusvormide juurde. Odysseus, kes kreeklasena püüdleb teadliku ärkveloleku poole, kõrvetab 

hiiglase ürgvana silma välja. Hiiglase nimi on Kükloop – „keerlev silm“ – selle ümbruskonda kompiva 

tundeelundi järgi. Sel viisil võidutseb Odysseus iidse atavistliku hingeseisundi üle. 

Tegelased muinasjutus „Ükssilmake, Kakssilmake ja Kolmsilmake“ kujutavad sedasama 

arengusaladust. Õed põlgavad Kakssilmakest, sest ta ei erine oma välimuse poolest teistest 

inimestest. Hinged, kes on kaotanud iidse selgeltnägelikkuse, näivad esmapilgul alaväärsemad 

nendest, kes on veel varasemale teadvusastmele seisma jäänud. Nad peavad põlgust ja teotust 

kannatama, sest neid peetakse vaesemaks ja vaimu poolt vähem õnnistatuks. Inimesi, kellel veel 

esineb vanu tajuvõimeid, võib nende võimete olemasolu väga kergesti upsakusele ahvatleda. 

Muinasjutt näitab, kuidas Kolmsilmake, kes esindab vana selgeltnägelikkuse segu uue meeltetaju ja 

intellektuaalsete võimetega – teatud liiki üleminekuperioodi –, on Kakssilmakesele eriti ohtlik. 

Ükssilmakese puhul toimib vana nägemuslik seisund ähmaselt ja kohtlaselt – teda saab „magama 

panna.“ Kolmsilmakese puhul töötab see koos maise intellektiga ja on seetõttu egoistlikum. Kuid 

Kakssilmakese puhul, kes on täielikult ületanud vana seisundi, toimivad tuleviku jõud heas mõttes. 

Ainult tema suudab panna elupuu taas pungi ja vilju kandma; seetõttu saab ta võita endale 

kuningapoja. Ainult täieliku loobumise läbi vanadest rikutud  vaimujõududest saavutab hing selle 

teadvuse selguse ja ärksuse, mis suudab uuesti ühineda iidse hingeseisundi pühade elujõududega. 

Paradiisi elupuu kannab taas kuldseid õunu (7). Kõik need aga, kes ei suuda ennast vabastada 

kaootilistest vanadest võimetest, satuvad hätta, sest nad ei suuda leida õiget seost edasisammuva 

ajaga. 

Ka muinasjutus „Vennake ja õeke“ tuntakse ühesilmne tütar, kes kuninganna kohale lükati, vaimu 

poolt ära ja saadetakse välja. Kuni selle toimumiseni ei leia vabanemist tarkusest täidetud hing, kes 

on tõugatud kõrvale öö valda ja valvab uue vaimueo (lapse) und. Ja tahteloomus, mis endiselt kannab 

endas rahuldamata meeleihaldusi (hirvevasikas), saab oma iha ahelatest vabaneda alles siis, kui 

maine, omakasupüüdlik teadvus on puhastustules lahustatud. Nõidus taandub, kui kuri kasuema on 

tuhaks põlenud. 

Teine õdede ja vendade vahelist truudust ülistav muinasjutt on „Leiulind.“ Taas kujutab see poissi ja 

tüdrukut, kes rändavad laia maailma, sest isamajas ähvardab neid oht. Kuid eellugu on tähendusrikas. 

Metsnik leiab metsast väikese lapse. See istub kõrgel puu otsas ja nutab: „Ema oli lapsega puu all 

magama jäänud ja kotkas oli näinud last tema süles. Siis lendas ta ligi ja võttis lapsest oma nokaga 

kinni ja viis lapse puu otsa.“ Metsnik halastab lapse peale ja viib ta koju, et kasvatada ta üles koos 

omaenda väikese Lencheniga. See meenutab meile lugu „Marleenkenist“, kuid selles loos 

nimetatakse leidlast Leiulinnuks, viidates sellele, et ta leiti puu otsast, kuhu ta oli kantud linnu poolt. 

Midagi, mis ei kuulu täielikult inimriiki, vaid on ülemaist päritolu, kõlab selles nimesaladuses. 

Sellega viidatakse müstilisele kogemusele. Mees, kes tunneb teed metsas, kus teised tavaliselt 

eksivad, on pühitsetu. „Metsniku“ tegelaskuju viitab peidetud vaimse teadmise kaitsjale. Ta kuuleb 

lapse appihüüdu ja teab, kuidas meie inimloomuse taevane osa varajastel eluaastatel meilt võetakse 

ja kõrgematesse maailmadesse viiakse. Tavaliselt toimub see „lapseröövi“ protsess teadvustamatult. 

Kuid vaimuelu otsija peab selle üleloomuliku osa taas hingearengusse sisse tooma ja õppima viima 

seda õelikku-vennalikku ühendusse argiteadvusega. 
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„Leiulind ja Lenchen armastasid teineteist nii väga, et kui üks teist ei näinud, siis muutus ta kurvaks 

…“ Vana Sanne (ühes teises versioonis on vana koka asemel metsniku kuri naine) kadestab Leiulinnu 

elu; ta kannab vett kohale, et, kui metsnik hommikul välja läinud on, poissi keevas katlas põletada. 

Lenchen avastab selle ja teavitab Leiulindu; nad põgenevad koidikul koos välja maailma, olles 

teineteisele truudust vandunud. Mõlema pidevalt korduv kõne kõlab nii: „Leiulind, ära jäta mind 

maha, siis ei jäta ka mina sind maha,“ ja Leiulind vastab, „Mitte iialgi.“ Vana Sanne avastab hommikul 

nende tühjad voodid ja saadab kolm sulast neid taga ajama. Kui lapsed oma põgenemisel näevad 

neid kaugelt tulemas, muundavad nad mõlemad endid Lencheni käsu peale roosipõõsaks ja roosiks 

selle peal. Leiulind on roosipõõsas ja tüdruk on roos. Sulased ei tunne neid ära ja pöörduvad tühjade 

kätega tagasi. Vana kokk aga, kes saladuse läbi näeb, saadab sulased uuesti välja. Vahepeal 

muundavad Leiulind ja Lenchen end kirikuks ja selle sees olevaks krooniks. Kui sulased jälle millestki 

aru ei saa, asub Sanne kolmandal korral ise lapsi jälitama. Seekord muundub Leiulind tiigiks ja 

Lenchen pardiks selle peal. Vana kokk, kes on nõid, näeb mõlema muundumise läbi ja asub tiiki 

tühjaks jooma. Aga part tuleb ujudes ja tõmbab ta vette. Kui vana Sanne on uppunud, võivad lapsed 

rõõmsalt koju pöörduda. 

Taevast lapseloomust ohustab arengukäigu jooksul kõik see, mis tõuseb vere soojusest. Veres elab 

egoism, mille läbi meie olemuse jumalik osa peab surema. Kireloomuse tuli põletab ära selle 

ülemaise elu, millel on jõud anda lapse hingele pühaduse võlu. Kes iganes tahab ülemeelelisi 

vaimujõude õelikult-vennalikult hingeolemusega ühendada, peab ka tundma õppima neid maise 

loomuse võime, mis on vaimuelule vaenulikud. 

Ta peab märkama, kuidas vaimule andunud hing hakkab arendama kehavälist teadvust. Tema hinge 

horisondile ilmuvad magamise ja ärkveloleku vahelisel alal täiesti uut laadi muljed. Aga hommikul, 

ärkamise hetkel, kustutatakse need taas maise meelteteadvuse poolt. Maisesse kehaloomusesse 

laskumise hetkel saab neile osaks põlemissurm. 

Hing peab ärkama enne ärkamist. Ainult siis suudab ta haarata ööriigist pärinevaid imaginatiivseid 

kogemusi ja neid meelteelust segamatult alal hoida. Muinasjutt ütleb: Leiulind ja Lenchen peavad 

juba enne koitu üles tõusma, et vanast Sannest ette jõuda. 

Kuid milline on vaimuga ühendatud hinge kogemus? 

Ta hakkab mõistma, et tema elu ei ole sugugi ainult maise keha vormiga piiratud. Vaid et öösel 

toimub muundumine ja ta allutab oma siseelu salajasel viisil loodusele. Rudolf Steiner kirjeldab oma 

vaimu-uurimusest, kuidas meie hing igal öösel magamajäämise ajal laskub oma mälestustega looduse 

peidetud põimumisse. Nii, nagu Mina loovutab unes elementaarmaailmale kõik, mida ta päeva 

jooksul on väljendanud žestide ja näoilmete abil (me viitasime sellele juba seoses Lumivalgukesega), 

nii laseb hing kõik selle, mis temas päeva jooksul on mälestustena tekkinud, öösel loodusnähtuste 

valda voolata. Kuni kristallide moodustumise ja taimekasvu peidetud jõududeni voolavad pidevalt 

elamused, mille abil inimesed loodust rikastavad ja elavdavad. Need ilmutuvad lillede ja eluvormide 

mitmekesisuses. Näiteks võtab roos oma eeterellu meie lapsepõlve kõige varasemad kogemused. Kui 

vähe me mäletame neid esimesi lapsepõlvemuljeid! Meid ümbritsevate inimeste armastus ja hool, 

meie imestus asjade suhtes, mille tähendus meile alles koitma hakkas – kõik see on meid üles 

ehitanud ja vorminud meid Maa-olenditeks. Kuid siis vajus see teadvuse aluspõhjadesse; ainult 

meeleoluna heliseb see meis edasi. Roosipõõsas aga suudab need meie puhtaimad unustussevajunud 

lapsepõlveelamused oma pungadesse ja õitesse vastu võtta. Niisiis ei ole inimene magamise ajal 
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tegevusetu. Tema hing kutsub lakkamatult esile oma sisemaailma peegeldusi, mida ta siis endast 

eraldab ja millega ta elementaarmaailma rikastab. Erinevad puud ja lilled võtavad need peened pildid 

endasse; nad lasevad oma kasvu eeterlikult elavdada sellel, mida inimhing õilsate või ka madalamate 

elamustena neile annab. Lapsepõlve kõige puhtamate mälestuste varakambrist võtab näiteks roos 

oma õrna ilu ja peene aroomi. Ja see on põhjuseks, nii ütles Rudolf Steiner, miks meil inimestena on 

roosi suhtes eriline sisemine suhe. 

Kas ei lahustu sellisele vaatlusviisile kogu loodus vaimu voolavas elus ja põimumises? Nähtuste 

maailm hakkab nüüd tükkhaaval läbipaistvaks muutuma, selle mitmekesistest vormidest kiirgub välja 

hingeelu. 

Meie lapsepõlv võib koos oma puhtaima võluga kiirelt möödunud olla; lõplikult kadunud – nii võime 

me väita – ei ole miski, mis kunagi on tunnetatud ja kogetud meie sisimates sügavustes. Nagu 

võlutult on roosiheki taga pilt meie lapsepõlve päevist … Kui keegi tuleb ja ärksa meelega nendesse 

loodusriigi tagapõhjadesse tungib, siis peaksid roosihekid tema ees avanema ja nende tagant ilmuks 

tema lapsepõlve võlutud vorm. See on „Okasroosike“, oodates oma äratajat. Meie lapsepõlve puhta 

loomuse taasavastamine, mis – kasutades muinasjutu pilte – viieteistkümnendal sünnipäeval 

kedervarre torke läbi suri, on seega ärkamise müsteerium. See põhineb vere puhastamisel. Kui 

armastuse jõud läbivad pühitsemise, siis inimese veri kirgastub. Selles tõusevad uued eetervoolud, 

mis on lähedased roosi puhastele vormijõududele. 

Sellest lähtuvalt muutuvad Leiulinnu muundumised mõistetavaks. Madalam meelteloomus ei suuda 

põhimõtteliselt iialgi hävitada puhta lapsemeele ülemaist elu. See saab ainult ajutiselt takistada sellel 

aktiivselt kehas elamast; muinasjutukeeles väljendatuna: vana Sanne saab Leiulindu sundida kodunt 

põgenema. Aga Leiulind läheb oma eluga üle looduse sisemusse. Lapsepõlve kõige pühamad 

hingejõud muunduvad õitsvaks roosipõõsaks. Roosi taga, oma kõige õrnemates vormijõududes 

põimub, vooruslikult kaitstuna, hinge süütu lapsejõud. Maised meeled, mis on ainult madalama 

teadvuse „sulased“, ei suuda iial seda looduse müsteeriumi mõista. Kuid vaimule truu hing, kes 

sammhaaval edasi liigub, saavutab teistes maailmades oma kuningliku väärikuse: ta võib, olles küll 

Maa peal tagaaetav ja ilma püsiva kohata, nüüdsest elada vaimu pühamus. Seal kiirgab tema tõeline 

sära. Ta muutub krooniks, mis asub kirikus. 

Kuid nüüd peab ta õppima ülemeelelise elu elemendis vabalt liikuma. See tähendab suuta loobuda 

meelteilma toetusest ja hoida ennast teadlikult voolavate vaimujõudude riigis. Part ujub lainetel … 

Vaimul on kandejõud iseendas. Tunnetavat hinge, kes end julgelt vaimuelule usaldab, kantakse selle 

voolavate ja põimuvate piltide poolt. Hing on jätnud selja taha piiritletud objektide ja fikseeritud 

mõistete maailma ja ei või enam olla piiratud maiste pettekujutlustega. Maise meelteloomuse 

nõiavägi muutub jõuetuks seal, kus algab kogemus voolavast vaimust ja selle vormijõududest. Kuid 

ülemeeleline teadvus, mis on meelteloomuse täielikult endaks muundanud, võib nüüd taas asuda 

vabaduses elama maisesse majja. Hing suudab vaimule ruumi anda. See, mis varem võis elada ja 

põimuda ainult öö valdades, astub nüüd ärksasse päevateadvusesse. 
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Inimeseks saamine 
 

Inimeseks saamine on seiklus. Tee läbi pimeda võlumetsa, kus ei ole lagendikke ja kus lootus vabalt 

välja pääseda tasapisi kaob, kui ollakse selles ära eksinud. See tundub halastamatu, kuidas noor 

inimolend (me võime seda taas vaadelda kui kaksikkuju: kui hingeline ja vaimne olend) tõugatakse 

tundmatusse, ilma teeradadeta maailma. Ta peab endale ulualust otsima, kui ta ei taha 

metsapimeduses otsa saada. Aga varsti kõlab linnukese laul … See on lumivalge lind, kes lastepaari 

ees lendab ja ühe majakese katusele istub. See majake on täiesti leivast ehitatud; katus aga koogist ja 

aknake magusast suhkrust. Kuidas see küll ahvatleb enda kallal maiustama! 

Hansuke ja Greteke tegutsevad nagu noor inimolend, kui ta siin maa peal magava keha-katte kallal 

oma tööd alustab. Vaim põimub ja töötab esmalt keha kallal, et valmistada seda endale eluasemeks; 

eelkõige aga peakuju kallal. Kõvastumata ja seetõttu veel plastiline on ju lapse kolju esimestel 

eluaastatel. Mina, kui ülemeeleline loov jõud, hakkab seda modelleerima, kuni ta on pea oma 

eesmärkide kohaselt kujundanud. Ta justkui murrab maja katuse lahti. Ning millise rõõmuga tungib 

hing meeleelamustesse! Kui magus on aknakesel klaasi eest lükata. 

On teada, kuidas Hansuke ja Greteke maja kallale asusid ning kuidas esimene murrab tüki katusest, 

samal ajal kui Greteke lükkab välja ümmarguse aknaketta; sest „see maitseb magus“. Siis hüüab seest 

pehme hääl: „Näki, näki väike hiir. Kes mu maja kallal näkitseb?“ Ja lapsed vastavad: „See on tuul, 

taevane laps.“ Ilmub välja igivana naine ja kutsub kõige meelitavamal kombel mõlemad lapsed enda 

juurde sisse. Need järgnevad paha aimamata, neid kostitatakse ja nad jäävad pehmetes voodites 

magama – just nagu „taevas“. Üles ärgates avastavad nad, et on nõiamajakeses vangid. Hansuke 

lukustatakse kuuri, et teda seal nagu looma nuumata, sest nõid kavatseb ta ära süüa.18 Greteke peab 

töötama ja oma vennale toitu kandma, samal ajal kui ta ise ei saa muud kui vähikoorikuid. Kuna 

Hansuke näiliselt sugugi rammusamaks ei muutu – nimelt kui nõid teda kontrollima tuleb, siis pistab 

Hansuke alati kondi välja ning nõid ei saa sellest aru oma ähmaste silmad tõttu –: nii otsustab nõid 

ühel päeval Hansukese ära tappa. Greteke peab küpsetusahju ette valmistama. Südika teo abil 

õnnestub Gretekesel hoopis nõid kuuma ahju lükata. Sel ajal, kui too haledalt surnuks peab põlema, 

päästab Greteke oma venna ja võtab koos temaga kodutee ette. Nad tühjendavad kastid pärlite ja 

vääriskividega, mis seisavad kõikides nurkades, ning täidavad oma taskud ja põlled. Rikkana 

pöörduvad nad koju isa juurde, kes neid igatsevalt ootas. Kuri kasuema aga, kes oli süüdi selles, et 

lapsed metsa ekslema saadeti, on vahepeal surnud. 

Kas see kasuema peaks lõpuks olema seesama, kes oli nõid leivamajakeses? Sest muinasjutus – nagu 

Jumala juureski – ei ole „mitte ükski asi võimatu“. Võlts ema, „mateeria“, püüdleb inimvaimu ja hinge 

hävitamise poole. Vapra õe tegu meenutab meile truudust muinasjutus „Leiulind“. Ka seal pidanuks 

vend kurja koka käe läbi keevas katlas kõrbema. Kuid õde tunneb õigel ajal ära kurja kavatsuse ja võib 

seeläbi saada venna päästjaks. 

Vaimuteadusliku tunnetuse abil saab inimolendi kehastumine meile ilmuda täiesti uues valguses. 

Eelkõige õpime me ületama ühekülgset vaadet, nagu oleks inimese maine kuju selle kõikide annete ja 

vaimujõududega ainuüksi pärimusvoolu tulemus. See, mis saab alguse isast ja emast, teenib kasvavat 

                                                           
18

 Odysseuse elamused nõid Kirke juures viitavad sarnasele kogemusele. Nõid muudab tema kaaslased 
sigadeks. Ta päästab end selle abil, et ta õigel hetkel mõõga küljelt tõmbab; nii purustab ta nõiduse kütked. 
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inimest ainul piiratud määral. Päritud kehakapslis ei suudaks inimese vaimlis-hingeline olemus 

tõeliselt elada ja areneda. Ta peab ise, toimides väljastpoolt sissepoole, võtma osa kehalisuse 

kujundamisest ja hingestamisest ja eelkõige kaasa töötama pea kuju ja meelteorganisatsiooni 

voolimisel. 

Siin puudutame me lapse varajase arengu tegelikku müsteeriumi. Ülemeeleline vaimuteadvus nagu 

heljuks maise kehakesta kohal. 

Kui tihti ilmub religioossetes tekstides tuvi kui Püha Vaimu kujutis! Puhtad, meelte poolt veel 

rüvetamata vaimujõud ilmuvad muinasjutus samuti tuvina või mõne teise valge linnuna. See, mis 

Jordani ristimise ajal toimus muidugi palju kõrgemal tasandil: taevase Vaimu laskumine Naatsareti 

Jeesuse inimlikku kesta – see toimub päevast päeva taevase imena maiste laste puhul. Ülemaine elu 

laskub ülalt maisesse kehavormi. „Tuul, tuul, taevane laps“ mängib maise maja ümber, et endale 

elamut valmistada. Tuvi heljub nõiutud majakese kohal. See on õige muinasjutupilt selle püha 

protsessi jaoks. 

Siin maises kehas peaks vaim enesest teadlikuks saama ja hing talle meelekogemustest toitu tooma, 

nii et ta võiks sellest kasvada ja õppida mõistma maad kui oma kuninglikku pärandit. Aga mis toimub 

selle asemel? Majake on nõiutud. Kui vaimlis-hingeline inimolemus meelteoleluses üles ärkab, on ta 

vahepeal unustanud oma tõelise eesmärgi; vaimselt väljendatuna, ta on uinunud. Vaim oma noores 

arengus on seeläbi vangis. Kehapiiridesse ahistatuna, peab ta end nüüd meelteloomusest toita 

laskma; ent hing, kes tema heaks peab teenijatüdrukuna töötama, ei saa selles maailmas enam 

kunagi kõhtu täis süüa. Võim, mis aheldab vaimu meelte külge, tahab teda oma eesmärkidel 

kuritarvitada. See tähendab, teda hävitada. Ta on aga õigupoolest pime inimese igavikulise osa 

tõelise arengu ja kasvu suhtes. Ta tunneb vaimu parimal juhul selle kuivanud peegelkujutisena, 

intellektina, ja arvab, et seeläbi ta juba omab teda tema tõelisuses. Kui nüüd hing mõistab, et 

vangistatud vaimu ülemeelelist olemust, mis on aheldatud maise kehalisuse külge, ähvardab 

hävitamine, suudab ta tema vabastada. Kui ta otsustab puhastada madalamat, egoismist jäigastunud 

meelteloomust ja selle tulesurma saadab, siis suudab ta igavese Mina kehapiirangutest lahti rebida ja 

temaga koos tagasi koju oma algallika juurde pöörduda. Sellel teel aga on vaja julgust, et minna üle 

hoopis teistsugusesse teadvusse. Selle jaoks, kes sammub vaimu poole, võib ühel päeval saada 

läbielamiseks: nüüd kaob kindel maa jalgade alt; kui sa tahad edasi minna, siis pead end usaldama 

voolava elu voogudesse. Siin ei ole „ühtegi purret ega silda“, mis viiks üle. Ainult vaimu tiibadel 

kantuna on sul võimalik jõuda teisele kaldale. Nii tuleb muinasjutus appi valge part ning võtab 

Hansukese ja Gretekese oma turjale. Ka „Leiulinnus“ toob part viimase vabastuse. 

Sealpool „suurt vett“ aga selginevad eksiteed. Maailm muutub üha tuttavamaks, nagu oldaks varsti 

„kodus“. Sest sellel määral, kui vaim end meeltemaailma võluringist vabaks võitleb, hakkab ta taas 

mäletama oma kodumaad, kust ta pärit on. 

Kas aga, igaviku seisukohast vaadatuna, oli see reis läbi maise kehastumise tõesti ainult eksirännak? 

Sügavamas mõttes siiski mitte; sest inimese igavikuline olemus toob meeltemaailma elust kaasa 

kogemuste ja tunnetuste aardeid, mis talle ainult siin ja mitte mingis teispoolsuses võivad osaks 

saada. Ja see on õhtumaise mõtteviisi tunnus, nagu see peegeldub vastu meie muinasjuttudes: 

inimvaimu läbiminekut läbi maisesse olelusse kehastumise jaatatakse täielikult. Meie inimeseks 

saamise seiklus ei ole oleluse põhimõtteline viga, nagu seda arvatakse hommikumaa tarkuse mõttes. 

Kehastumine ei ole pelgalt kannatus või süü või üks suur arusaamatus. Ida hingehoiaku pessimism 
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(mis on Schopenhaueri ja teiste vaimuvoolude kaudu tänapäeval mitmekordselt ka õhtumaal 

valdavaks meeleoluks saanud) räägiks ainult ebapühast „äranõidumisest“, millest taas vabaneda 

tuleks. Seal, kus Kristuse valgus annab teadlikult või teadvustamatult maisele olelusele mõtte ja uue 

suuna, lõppeb meie inimeseks saamise „seiklus“ õnnelikult. Pärleid ja vääriskive kannab nõidusest 

vabastatud maine rändur isamajja kaasa. Meelteolelus hakkab talle kingitusi jagama, seda rohkem, 

mida enam ta ärganuna sellest üle on. 

Siin esitatust ei ole vaja järeldada, et needsamad mõttekäigud elasid juba nende inimeste hingedes, 

kes esimestena rääkisid lugusid nagu „Hansuke ja Greteke“. Mitte mingil juhul pole see lihtsalt 

vaimse teadmise riietamine sümboolsesse vormi. Tõeline muinasjutt – isegi kui mitte just kõigis 

üksikasjades, mis selle edasijutustamises esinevad – on oma ürgkujus otseselt tagasiviidav 

imaginatiivsete kogemusteni. Kuid need kogemused ei pea alati muutuma kogeja jaoks teadlikuks 

tunnetuseks. Nendes vahepealsetes seisundites, mis on üleminekuks ärkveloleku ja magamise vahel, 

saab hingejõudusid ja nende tegevust näha kujutistes, justnagu väljastpoolt. Mida aga teeb inimese 

vaimlis-hingeline olemus, kui ta magama jäädes kehakatetest lahkub? Ta teeb sedasama, mida ta 

esimestel lapsepõlveaastatel, kui me ju magades sellesse maisesse maailma astusime, pidevalt kehas 

tegi. Siis töötas ja vormis kõrgem Mina väljastpoolt sissepoole koljukuju ja meeleelundeid, et endale 

oma vaimsete ja hingeliste jõududega (mõtlemine ja tundmine) õiget uluaset luua. Seda tööd jätkab 

nüüd inimese ülemeeleline olemusosa igal öösel täiesti vaikselt, mängeldes nagu väljastpoolt uinuva 

kehakatte ümber. Ikka ja jälle püüab ta vähemalt kehalisuse peenemates eeterjõududes õilistavalt ja 

vaimsustavalt toimida. Ja sellega oleme jõudnud seisukohani, mis lubab meil metsas olevat 

leivamajakest veel täpsemalt kirjeldada: see ei ole õigupoolest mitte kindel maine maja, meie nähtav 

keha, vaid teine, puhastest eluga täidetud toitvatest jõududest loodud kehalisus, eeterorganism; ja 

nimelt on need pealoomuse kujundavad jõud. Nende kallal hakkab  meie hingelis-vaimne olemus 

teadlikult tööle, kui ta ei tunne end enam meelteoleluses „kodus“. 

Muinasjutt annab meile sellega justkui pildi hinge tegevusest, kes on astunud pühitsusteele. Ta on 

suunatud sellele, et seda peidetud, ülemeelelist kehalisust muundada ümber kõrgema teadvuse 

tööriistaks, mille abil ta uuel viisil tajuma ja tunnetama õpib. Sellega ta jätkab ainult seda, mida 

teatud mõttes kõik inimesed lapsepõlves oma maise kehaga sooritavad. Mil iganes me jääme 

magama, pöördume me teadvustamatult tagasi meie enda elu alguse juurde (ainult need, kes on 

vaimselt ärganud, teevad seda teadlikult). Seetõttu aga avanevad koos öiste saladustega teatud 

mõttes ka meie elu alguse imed. Lapsepõlve müsteeriumid peegelduvad muinasjutu kujutistes; ja 

samal ajal asetuvad pühitsuskogemused nendes imaginatsioonides hingepilgu ette. 

Aga mitte ainult need, vaid ka säravad kosmilised saladused, mis eelnesid meie laskumisele maisesse 

olelusse, tahavad ööriigis end ilmutada. Inimkonna päiksemüsteerium, inimkonna ürgpäritolu 

jumalikus valguses asetub muinasjutupiltides hinge ette. Selle jaoks tuleb küll saavutada veel üks 

teine elamustevaldkond lisaks sellele, mis endast teada annab võlumetsa astudes. Nagu 

meresügavustest tõusevad üles pildid, mis kannavad endas maakauge maailma sära. On tähtis selle 

kõikehõlmava vaimumaailma muljeid kinni hoidma õppida; neid on raske päevateadvusesse üle 

kanda. Nad justkui ei suudaks Maa peal elada. Nad surevad, kui nad peidetud maailmaderüpest üles 

tõusevad ja maisesse mõtlemisse kinni püütakse. 

Sellel vaimse kogemuse astmel võib inimene end tajuda kaluri pildis. Vaene kalur merekaldal: nii 

seisab ärganu varahommikul unenägude riigi ees, mida ta tunneb kaugustesse kaduvat. Ta tunneb 
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kogu oma vaesust, millesse ta igal maisel päeval uuesti tõugatakse, kui suur öine meri temast eemale 

mõõnab. 

Vana aja inimesed kogesid end „kalastajatena“, kui nad harjutasid, et öömaailma sügavustest 

säravaid unenäopilte vaesesse päevateadvusse päästa. Hommik näis neile mitte järsu ärkamisena 

meeltekehasse, vaid pika ja aeglase tagasitulekuna kaugest voogavate tunnete ja voolavate piltide 

riigist. Iga kord oli jälle vajalik teostada „randumine“. Nagu Kristuse esimesi jüngreid nimetati 

„kalameesteks“, nii peitub selles tegevuses ka viide sellele, et nad olid veel hästi võimelised 

intiimseks läbikäimiseks ööriigiga. Need hinged olid võimelised tooma vaimumaailma muljeid öö 

sügavustest päevavalgusesse. Nad said „imepärase kalasaagi“. 

Vanast ajast alates nähti kala pildis süütut inimloomust, kellesse pole puutunud Maa ega 

pattulangemine. Mis eristab kala niinimetatud kõrgematest loomadest? Kala ei tooda isiklikku soojust 

ja seega ei tunne ta end ümbritsevast eraldatuna; ta on üks terve voogava merega. Kõik 

soojaverelised olendid aga on seeläbi ka oma elutunnetes eraldatud; see tähendab, nad on 

muutunud egoistlikuks. Kristus suudab meis taastada patuta teadvuse, mis hõlmab elu kogu avarust; 

sellepärast kujutati teda varakristlikus kultuses tihti „kala“ sümboliga. Kala on saladuslik märk sellest, 

mida katakombide pimeduses sügavaimas igatsuses vastu võtta püüti. Päikeseliselt puhtana, 

„kuldsena“ säras kunagi ürgaja inimolemus. Vaimuteaduse väljenduses räägitakse „Hüperborea 

ajastust“, kui vaadatakse tagasi Maa sellele seisundile, milles kõik maine oli veel läbistatud 

päikeselise eluga. See on „kuldaeg“, millest jutustavad legendid. 

Eeterliku kosmose kaugustes on särav-puhtana alal hoitud seda, mis meie jaoks maises saatusekäigus 

paratamatult kaduma pidi. Ainult öösiti võib hing veel teadvustamatult nende maailma kõige 

vooruslikemate jõududega taas ühineda; siis puutub ta kokku oma paradiisliku pärisosaga. Ta saab 

aga ainult peegelduse sellest üle kanda päevaellu; kestvalt ei saa ta nende jõududega maises 

maailmas elada. Kui meie ülemeelelise olemuse inimesekssaamist lõpule viia, siis tuleb seda 

algupärast päikeselist teadvust tükeldada. Ainult üks osa saab maisesse kehastusse laskuda; oma 

taevase kaksikvenna jätab ta maha. Sest inimkond on kaksikolend. 

Meie inimesekssaamise saladusele viitab muinasjutt „Kuldsetest lastest“. Seal räägitakse vaesest 

kalamehest, kes püüab kuldkala ning talle lubatakse suurejoonelist lossi, kui ta kala vabaks laseb. 

Tingimuseks on, et kalamees ei tohi mitte kellelgi öelda, kuidas loss koos oma ammendamatu 

toidukapiga tekkinud on. Kuid kuna ta siiski ei suuda oma naise ees saladust hoida, siis kalamehe loss 

taas kaob. Teisel korral toimub sama; kolmandal korral annab kinnipüütud kala nõu, et ta tuleb 

tükeldada kolm korda kaheks osaks: sellest kaks saab söögiks kalamehe naisele, kaks tuleb anda tema 

hobusele ja kaks aeda maha matta. Naine sünnitab kaks kuldset last, hobune kaks kuldset varssa ning 

aias tärkavad kaks kuldset liiliat. Kaksikud vennad kasvavad üles, istuvad hobustele ja otsustavad 

ratsutada välja laia maailma. Kuni nad on terved, peavad liiliad õitsema; kuid kui ühte vendadest 

tabab häda, siis peab tema liilia närtsima. See on märgiks kojujäänud vanematele. Kui nad tulevad 

esimesse võõrastemajja ja astuvad kõrtsituppa, siis peavad nad teistelt külastajatelt palju põlastust ja 

pilget tundma, kuna nad on „kuldsed“, mitte nagu teised inimesed. Üks vendadest ei talu seda ja 

keerab sealsamas kohe tagasi; teisel on julgust maailma suunduda. Ta õmbleb end tiheda karunaha 

sisse, kui ta suurest metsast läbi ratsutama peab; sest muidu võiksid röövlid tema kulla röövida. 

Karunahksena astub ta nüüd inimeste sekka; kuid öösiti viskab ta oma katte maha ja särab oma 

kullas. Ta abiellub kauni neiuga; kuid päeval pärast pulmi haarab teda vastupandamatu tung jahtida 
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metsas hirve, kes talle unenäos ilmus. Kogu päeva kestva jahi jooksul ei suuda ta hirve tabada. Õhtul 

jõuab ta nõiamaja juurde ja satub nõiduse alla. Samal tunnil, kui ta kivistununa maha kukub, kukub ka 

tema liilia kalamehe aias ümber. Siis asub teine vend teele, et oma kadunud venda Maa peal uuesti 

leida. Nüüd ei karda ta enam maailma! Armastus paneb ta liikuma. Ta ei puhka enne, kui on leidnud 

metsas kivistunud venna! Ta sunnib nõida oma venda nõidusest vabastama. Vennad tunnevad 

teineteist ära ja suudlevad teineteist. Siis ratsutavad nad kodu poole: esimene oma ootava naise 

juurde, teine oma vanemate majja. Seal teati juba õnnelikust pääsemisest; sest kuldne liilia oli taas 

õitsema löönud samal tunnil, kui vend kivist üles ärkas. 

Vaatame sellise muinasjutu alguspunkti. Vaene kalamees saab mõõtmatult rikkaks, kui ta kala püüab. 

Järsku seisab tema hurtsiku asemel uhke loss toituandva imekapiga. Kokkupuude „kalaga“ äratab 

hingesügavustes üles sügavama teadvuse. Kreeklased teadsid veel, et hing elab diafragma all. Sest 

päikesepõimikusse on peidetud selle teise närvisüsteemi teadvuskeskus, mis läbistab kogu meie keha 

ja juhib kõrgemate seaduste kohaselt organismis toitumis- ja ülesehitusprotsessi. See vegetatiivne 

närvisüsteem on täidetud ulatusliku tarkusega, millele meie tavaline päevateadvus aga ligi ei pääse. 

Just seetõttu, et sellesse süüst puhtasse tegevusse ei sekku maised-isiklikud soovid ega 

intellektuaalne meelevaldsus, saavad päikesejõud (needsamad, mis vooruslikus taimekasvus 

valitsevad) toimida inimkeha peidetud ülesehitusprotsessides. See sügavalt peidetud teadvus suudab 

aga erilistel hetkedel ärgata, kui peateadvus on ajutiselt summutatud. Siis saab hing teadlikuks 

toitvatest, piiritult annetavatest elujõududest, mille tegevust inimlikus kehaloomuses reguleeritakse 

päikesepõimikust. Imeline kapp avaneb. Saladus „lauakesest, mis end katab“, mis ju on tuntud ka 

teistes muinasjuttudes, rullub lahti ärganud hinge pilgu ees. 

Rikastunud kalamehe motiiv meenutab Graalilegendi. Chrétien de Troyes’ jutustuse kohaselt on 

Perceval kutsutud külla „rikka Kalamees-Kuninga“ juurde. Särav Graaliloss pakub ka talle öösel imelist 

söömaaega (ainult et siin kantakse söömaaja iga käigu puhul ringi veel saladuslikku Graalianumat 

toitudega). Graal ei salli, kui temast tarbetult räägitakse. Lohengrin, Graali saadik, peab tagasi 

tõmbuma, kui talt küsitakse selle päritolu kohta. Samamoodi kaob uhke loss oma helde kapiga, kui 

kalamees reedab selle päritolu. Kuigi siin ei ole küll veel tegemist Graali elamusega, on mõlemas 

legendis ühiseks see, et vooruslikud ürgsügavuste teadvusjõud maise mõistmise haarde ees kohe 

tagasi tõmbuvad. Intellektuaalne impulss küsimusi esitada tumestab selle õrna, kuid laialdase 

teadvuse valgust, mille keskpunkt on vegetatiivses närvisüsteemis. 

Alamsaksa keelses muinasjutus „Kalamees ja tema naine“ peab kala poolt teostatud ime jälle kaduma 

niipea, kui hing ei pea kinni inimeseks olemise piiridest, kui ta oma soovides järjest kõrgemale tõuseb 

ja lõpuks tahab olla „armas Jumal.“ Mao halvustav märkus, mis tabas kunagi paradiisis Eevat, kordab 

end „kalamehe naise“ puhul. See on Lutsifer, kes sisendab inimese hinge kõrkuse niipea, kui jumalik 

ürgteadvus hakkab süttima. Inimese tung jumalaks saada on ikka ja jälle püüdnud jumalasarnasust 

endale rebida selle asemel, et käia muundumise teed, mille abil jumalikkust armurikkalt endas elada 

lasta. See lõppeb hinge langemisega. 

Muinasjutt „Kuldsed lapsed“ valib teise tee. See näitab, kuidas kosmiline süütu teadvus tahab end 

inimkonnale kinkida. 

Päikesekala ise otsustab end ohverdada. Ta on valmis läbima inimeseks saamise tee. See, mida 

kalamees kogeb kahe kuldse lapse sünni ja saatusena, peegeldab inimkonna ajalugu: selle pärinemist 

päikesemaailmadest ja laskumist alla Maa pimedusse. Meie Minaks-saamisele inimestena on 
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eelnenud suur ohver; taevane teadvus eraldas endast – ise seeläbi surma saades – meie inimsuse 

kaksikvormi. 

Vana Heebrea tarkus rääkis veel „Aadam Kadmonist“, kosmilisest ürginimesest. Pauluse õpetus 

eristab „esimest ja teist Aadamat“: esimene sisenes maisesse maailma ja muutus surelikuks; temast 

pärineb sureliku inimese maine rass. Teine jäi taevasse ja alles Kristuse tulekul laskus alla, et läbistada 

meid oma surematu olemusega. Ta säilitas inimkonna kadumaläinud ürgpilti ja tahab seda meile 

uuesti kinkida. See on tõeline tähendus meie „uuestisünnile“ Kristus Jeesuse teo läbi. 

Kord ärkas paradiisiinimeses, kes elas veel puhastes eetermaailmades, tung maise saatuse poole. Ta 

istub hobusele – ta tahab kehastuda. Siis aga peab aset leidma eraldumine. Ainult üks osa valgusega 

täidetud inimesest võib sukelduda surelikkuse kesta sisse; ta läheb sügavaimas tundmatuses – 

karunahka mässitult – läbi meeltemaailma (3). Teine osa, mille olemus on õrnem, tõmbub taas 

kartlikult tagasi, kui ta on tundma õppinud ebaviisakat võõrastemaja, kus päikesekulda põlastatakse. 

Nii keeldub ta kehastumisest ja pöördub tagasi koju, kus õitseb liilia. Ta otsustab jääda taeva 

kodanikuks, tema vend aga muutub samal ajal maiseks ränduriks. Too leiab pruudi; ta on haaratud 

maisest maailmast ja selle ilust, kuid ta kaotab end selles. Ta võtab koos himuga, mis ei lase tal 

puhata, ka surma endasse vastu. Seetõttu peab ta, olles päev läbi eksimuste metsas jahti pidanud, 

kiviks muutuma. Ta on oma päritolu unustanud; tema süütu taevane osa on tema jaoks kaotsi läinud. 

Liilia kukub maha. 

See on meie inimesekssaamise tee aegade jooksul. Meie juurde alla saadetud päikesejõud on need, 

mis ilmutavad end minasusena. Kuid vangistatuna mineraalsesse Maa-loomusesse, on nad siiski oma 

valgusejõu minetanud. Inimolend, kes on saanud isiksuseks, kuid on jäigastunud iseenda intellekti 

sisse, ei tunne enam ära oma tõelist kutsumust, vajab abi oma surematuks jäänud vennalt. Nüüd 

laskub ka too, et otsida nõiutud venda kaduvuse riigist. Nii saab ta tema äratajaks maises oleluses. 

Kreeka legend räägib, kuidas Kastor ja Polydeukes maa peal rändasid, enne kui nad tähtede hulka 

asetati. Nad olid Leda pojad ja Helena, kelles austati kreeka hinge, oli nende õde. Kreeklaste jaoks 

esindasid vennad kangelasliku mehisuse müsteeriumi. Kuigi vennad olid lahutamatud, olid nende 

saatused erinevad, sest Kastor oli surelik ja Polydeukes surematu. Kui Kastor sai oma surmava haava 

ja pidi allilma laskuma, siis palus Polydeukes isa Zeusi, et too teeks ka Kastori surematuks. Kuid see oli 

kosmilise seaduse vastane. See võis juhtuda ainult ühel tingimusel: kui Polydeukes tahaks ennast 

ohverdada ja koos Kastoriga surmavaldadesse laskuda, siis võiks Kastor selle eest temaga jälle 

taevasse tõusta. Ja Polydeukes tõi selle suure ohvri, ta järgnes oma vennale surnute maailma, nii et 

Kastor võiks talle ka surematute valdadesse järgneda. Sellest ajast alates elavad nad vahelduvalt kord 

sügavustes, kord kõrgustes – pidevas kordumises. 

Kreeklased vaatasid ka vendadele üles talvisesse taevasse. Kaksikute tähtkuju – tugi kõigile, kes 

ekslevad pimeduses, usaldusväärne teejuht laevadele üksildastes vetes – tõuseb talveõhtutel idast. 

Sellele järgneb ere täht Siirius, kõikide iidsete rahvaste poolt austatud kui kõige püham täht. Kastor ja 

Polydeukes ilmuvad kui kaks Jõulutähe tuleku kuulutajat, enne kui see ise horisondi kohale ilmub. 

Seda, et meil on siin iidse püha müsteeriumi motiiv, näitab tõsiasi, et kaks venda rändavad läbi 

kõikide maade legendide ja muinasjuttude kirjanduse. Grimmide märkustes on loendatud terve rida 

selliseid vennapaare. Kõige mõjukam neist Grimmide kogumikus on aga lugu vendadest, mis on ka 

pikim nende poolt vahendatud muinasjutt. Selles on rikkalikult erinevaid motiive. Siin olgu mainitud 
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ainult kaksikvendade õnnelik omadus, et nad leiavad igal hommikul padja alt kullatüki. Nad justkui 

„magaksid“ endale kulda. See on unenäo-tarkus, mille nad endaga kaasa päevateadvusse toovad. 

Hea vana komme, et enne otsuse langetamist või keeruka probleemi lahendamist tavatseti veel üks 

öö aega võtta, tuleneb sellestsamast kogemusest. Kes ühte mõtet, mis on õhtul mõeldud, läbi 

unesügavuste kanda mõistab, see leiab selle järgmisel hommikul taas rikkamana. Ta toob selle tagasi 

inspiratsiooni vallast; tema jaoks muutub sisemiseks tõeks ütlus, et „hommik on õhtust targem“ 

(„Morgenstunde hat Gold im Munde“ – „Hommikutunnil on kuld suus“). 

Vaese luuavalmistaja kaksikud pojad said selle ande osaliseks, sest nad sõid ära vardas praetava 

kuldse linnu südame ja maksa. Nende isa oli oma venna, saamahimulise kullassepa käsu peale puu 

otsas istuvat kuldlindu kiviga visanud. Kullassepp teadis selle linnu saladust, kuid erakordse 

sündmustekäigu tulemusena ei saa see imeline võime osaks mitte talle, vaid vaese mehe lastele, kes 

asjast midagi ei teadnud. 

Valgustatuse anne sureb, kui tahta seda haarata isiklikel eesmärkidel. Inimkonna päikesepärand ei 

lase end Maa raskusesse alla tõmmata. Kunagi, armu hetkedel, laskusid hinge veel inspireerivad 

mõtted. Kuldne lind lasi kukkuda kuldsel sulel või jättis pessa kuldse muna. Kuid omakasupüüdlik 

ahnus tarkuse kulla järele lükkab inspireeriva vaimuilma eemale. See vajub hinge sügavustesse, olles 

oma süütuses maise mõistmise eest kaitstud. Sellest saab teadvustamatuses toimiv jõud, mis ainult 

veel öö vallast oma armukinke välja saadab. Sest magades on inimhing tõepoolest veel palju targem 

kui ärkvel teadvuses. 

Eluteel peavad kaksikvennad üksteisest lahkuma: üks läheb itta, teine läände. Kas pole inimkond 

nagu vendade paar – ida inimene alati rändamas paradiisi poole, lääne inimene seevastu maakera 

vallutamas ja mateeria maailma valitsemas? Üks hing ei suuda unustada oma pärinemist valgusest, 

kuid teine hing „tunneb endas julgust välja maailma minna“ – ja sealjuures tugevneb ta isiksuseks: 

see on kogu inimpüüdluse topeltkuju. Lõpupoole on muinasjutul suur sarnasus muinasjutuga 

„Kuldsed lapsed.“ Lääne rändur, hoolimata kangelaslikest tegudest ja kuninglikust tunnustusest, 

muutub lõpuks kiviks võlumetsas. Pääsemise võib ta leida ainult teise venna abiga, kes läks itta. 

Inimkonna suured voolud peavad teineteisele toetuma, nad peavad teineteist jälle leidma. 

Raffael on maalinud ühe pildi (seda tuntakse nime all „Hesekieli nägemus“), millel on kujutatud 

Kristust pilvedest esile ilmumas nagu päikesejõududest ümbritsetuna. Inimese Poeg laskub kogu oma 

valguse hiilguses alla tormipilvede pimeduses lebavale maale. Teda kannavad oma õlgadel alla kaks 

noormeest. Ta vajab neid mõlemaid, et suuta end Maa peal ilmutada. Raffael avaldas vormi ja värvi 

abil tihti maailmasaladusi, mille jaoks ei olnud veel tulnud aeg, et neid sõnadesse panna. Aga 

muinasjuttude ja müütide piltides elab seesama teadmine inimese kaksikolemusest. 

Meieni on jõudnud ka apokrüüfiline evangeeliumisõna, mis ütleb, et kui Kristuselt küsiti, millal tema 

kuningriik tuleb, siis vastas ta: „Siis, kui kaks saavad üheks.“ (8) 
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Kosmiline kaheteistkümne-müsteerium 
 

Grimmide muinasjutukogumikku lisatud lastelegendide hulgas on lugu, mis räägib vaesest 

lesknaisest, kes ei suuda enam oma kahtteist last ülal pidada ja saadab nad seetõttu üksteise järel 

laia maailma. See oli aga kolmsada aastat enne Kristuse sündi ja ta palus iga päev Jumalat, et tema 

pojad võiksid kord tulevikus olla Maa peal koos tõotatud päästjaga. Kõige vanem poeg Peetrus on 

pimedas metsas eksinud ja peaaegu näljast nõrkemas. Talle ilmub troostiks särav poiss nagu ingel, 

kes juhib ta kristallkoopasse, mille sügavustes seisavad kaksteist kuldset hälli. Seal muutub Peetrus 

väikeseks nagu laps ja peab hälli heitma, ingel laulab ja kiigutab ta magama. Ülejäänud ühtteist venda 

tabab nende rännakul samasugune saatus. Mitte ükski ei leia tööd, kuid kõik uinuvad kaljukoopas. Ja 

kõik kaksteist ärkavad unest sellel pühal ööl, kui sünnib Kristus. Siis saavad nendest tema kaksteist 

apostlit. 

Ka Vanas Testamendis oli see lesknaise poeg, kelle Eelija surmast äratas; ka sellel lesknaisel ei olnud 

oma pojale süüa anda enne, kui tema juurde tuli „Jumala mees“. Kord tundsid kõik need, kes 

kannatasid valu Maa tumeda saatuse pärast, ennast vaesunud lesknaise poegadena. Nad tunnetasid, 

kuidas kõik taevased jõud Maast tagasi tõmbusid ja nad nüüd üksilduses ja üha suurenevas 

pimeduses oma teed pidid rändama. Iidne püha vaimupärand, hingede toidumoon oli ära tarvitatud. 

Müsteeriumikeskused, mis seda valvasid, ei suutnud enam inimkonna pidevalt suurenevat 

vaimunälga rahuldada. Kõik, mida nad suutsid pakkuda, oli nõuanne: uurige läbi maine maailm ja 

võidelge ise tunnetuse eest! Aga otsiv inimkond astus üha sügavamale maisesse valda, olles võimetu 

endale sellest labürindist väljapääsu kätte võitlema ja leidmata hingetoitu. Inimkond pidid täielikult 

vajuma kehalistesse kogemustesse ja see tähendas tema kõrgema olemuse pimenemist. See jäi 

kristallkoopas magama. Vaimu elu on halvatud maise mõtlemise kristalljõududes. See tähendas 

inimolemuse haudapanekut; kuid see haud muutus kuldseks hälliks. 

Inimhing, kes on minetanud oma iidse tarkuse ja peab võitlema, et saada eluleiba Maa vallast, teeb 

läbi oma olemuse noorenemise. Kui ta on oma jõududega täielikult tagasi tõrjutud oma sisemusse, 

siis alles tuleb ta tõeliselt endasse. See Ise on esmalt ainult uinuv idu. Kristus aga tuli, et teda äratada. 

Need inimesed, kes varasemates kultuurides, eelkõige viimastel Kristuse-eelsetel sajanditel vapralt 

lõpuni käisid mööda seda Maa pimedusse viivat teed, kasvatasid sellega oma hingedes süvendatud 

jõu. See vajab mõnes hilisemas Maa-elus ainult veel äratamist, et suuta täielikult välja areneda. Kui 

sellised inimesed Kristust kohtavad, siis on neil olemas imestav pilk, vastuvõtlik süda ja tahe uuesti 

alustada ning seetõttu saavad neist tema jüngrid. Sest nad on endale tagasi võitnud lapseksolemise 

vooruse. 

Sellised hinged pidid olema need kaksteist apostlit, kellele Kristus oma olemust esimesena ilmutada 

sai. Muinasjutt tahab mõista anda, et Issanda jüngrid on juba ennekristlikel aegadel erilist hingeteed 

käinud, et suuta kord õiget vastuvõtlikkust, see tähendab lapsejõudusid, Kristusele vastu tuua. See 

võimaldab meil heita pilgu sellele, kuidas valmistati tarkusrikkalt ette Kristuse maist ilmumist ja 

kristlust: „Õndsad on need, kellel nälg on, sest nemad rahuldatakse.“ 

Need kaksteist tegelaskuju ilmuvad kõikide religioonide pärimustes ja rahvalegendides kui algse 

ilmutuse valvurid ja tuleva valguse ettevalmistajad. Olgu need näiteks India pärimuse kaksteist suurt 

tarkuseõpetajat, bodhisattvat, kelle kohta räägitakse, et nad suurte ajavahemike tagant üksteise järel 

maa peale laskuvad, et inimkonda aste-astmelt nende endi kõrgustesse tõsta. Olgu need kaksteist 
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rüütlit, keda kuningas Arthur kutsus kokku ümarlaua äärde, mis Merlini sõnade kohaselt pidi 

peegeldama maailma, ja keda ta saatis välja sangarlikke tegusid sooritama. Või võib pildina ette 

kujutada kahteteist kündjat, kellest igaüks juhtis oma härjarakendit, kui Eelija, kes oli Hoorebi mäelt 

nende juurde saadetud, nende keskele astus ja ühe nende hulgast, Elisa, oma järeltulijaks välja valis. 

Võib endale ette kujutada peidetud tarkusepühamut, kus valmistatakse ette põllumaad tuleviku 

inimkülviks. 

Alati oli neid kaksteist, kes pidid ühise töö tegemiseks ühinema, sest mõeldi, et kaheteistkümnes oli 

esindatud kogu maailm. See kehtis maailma seadusena. Nii võivad ka kaksteist apostlit ilmneda meile 

kõikehaarava kosmilise korra peegeldusena. Me õpime neid nägema mitte üksikute juhuslike 

inimestena, vaid nende kosmiliste jõudude kandjatena, mis mõjuvad sodiaagi kaheteistkümnest 

tähtkujust alla meie Maa olelusse. 

Kogu inimeksistents on sündinud tähtedekõiksusest, mida kõikide aegade nägijad on kogenud 

kaheteistkümneks korrastatuna. Inimolemus on ise nende tähejõudude peegeldus: tervikus ja 

üksikasjades. Jääralt tulenevad jõud on teistsugused kui need, mida saadavad välja Sõnn või Kalad: 

need kujundavad välja inimolemuse kaksteist peamist vormi. Muinasjutumaailm tunneb neid kui 

igavesi, igale hingele hästituntud vendi. See jutustab nende saatusest: nõidusest, mida nad kandma 

peavad, ning lootusest pääsemisele läbi inimhinge lunastusjõudude. 

Muinasjutt „Kaksteist venda“ räägib kuningast, kellel oli kaksteist poega. Kuningas aga soovis endale 

nii väga tütrekest ja ta tahtis jätta kogu oma kuningriigi tütrele, kui too peaks sündima. Seetõttu, kui 

tema kolmeteistkümnes laps peaks olema tütar, siis pidid pojad surema ja ta lasi juba eelnevalt salaja 

kaksteist väikest surnukirstu valmistada. Sügavalt leinav kuninganna hoiatab oma poegi ja need 

saavad enneaegselt teada, milline saatus neid ähvardab; nad põgenevad metsa. Seal tahavad nad 

oodata ja vaadata, kas nende ema sünnitab tütre. Kokkuleppe kohaselt lubab kuninganna heisata 

valge lipu juhul, kui ta sünnitab poisi, või veripunase lipu, kui tüdruku. Poisid valvavad kordamööda 

kõige kõrgema tamme ladvast lossitorni ja kaheteistkümnendal päeval, kui vahikord on kõige 

noorema venna käes, rullub lahti punane lipp. Olles vandunud surma igale tüdrukule, kes nüüdsest 

alates nende teele satub, põgenevad kaksteist venda veel sügavale metsa. Kõige pimedamas kohas 

leiavad nad väikese nõiutud hurtsiku. Kuna see seisab tühjana, siis kolivad nad sellesse sisse. Päevad 

läbi jahivad nad metsas loomi, et oma nälga kustutada. Õhtuti tulevad nad koju; Benjamin aga (nii 

nimetas ema Piibli järgi kõige nooremat) peab päevad läbi maja hoidma ning valmistab neile 

kojutoodud jahisaagist söömaaja. Vahepeal kasvab printsess suureks, olles südame poolest hea ja 

näo poolest veetlev, kuldse tähega laubal. Tema eest varjatakse, et tal on kaksteist venda, kes on 

tema pärast kodutuks jäänud. Ühel päeval saab ta seda teada, kui ta leiab pesu hulgast kaksteist 

valget särki ja oma emale selle kohta küsimusi esitab. Nüüd peab ta ka tühje surnukirste nägema, 

mida isa oli lasknud valmistada. Kaastundest täidetuna ja omaenese süüst teadlikuna rändab ta 

metsa. Ta tahab oma vennad koju tuua: „Ma tahan minna kuni taevas on sinine, nii kaua, kuni ma 

nad leian …“ 

Muinasjutu sisse sügavamalt süvenemisel on abiks alustada olukorrast, mis viitab hinge ärkamisele; 

tunnetuse süttimisele, mis laseb küpseda otsusel. 

Miks ei peaks kuningatütar, kes kannab laubal kuldset tähte, algusest saadik olema määratud 

vaimsele ärkamisele! Temas peab sees elama tunnetusjõud, mis ei ole mitte ainult maise küljes kinni, 

kuna temas särab tähevalgus. 
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Ta avastab kaksteist valget särki, mis muidu olid tema pilgu eest peidetud. Ärkab küsimus. Ta saab 

teada oma sünniga seotud saladuse. Ema jagab seda temaga. Sest on olemas iidne mälu, mis võib 

südame sügavusest üles tõusta; seda on kõikide aegade jooksul valvatud. „Minu praegune teadvus,“ 

nii võib endale öelda tunnetav hing, „on kallilt ostetud, sest selleks, et ma saaksin olla kuninganna, on 

kaksteist olendit pidanud jääma ilma kodust ja kuninglikust seisusest. Nad olid olemas enne mind, 

kuid me pärineme samast kuninglikust alglättest, me oleme vennad ja õde.“ Ja igatsus taasleida need 

kuninglikud jõud võib hinges kasvada just siis, kui ta saab teadlikuks suurest süüst, mis põhineb 

maailma loomisel. See mõistmine oli jahmatav: juba minu olemasolu on seotud süüga! Sellega 

puudutab muinasjutt sügavat müsteeriumitarkust, ürgvanu aimusi, mida religioosselt kujutatakse 

„pattulangemise“ pildis. 

Oli kord aeg, mil inimesel ei olnud veel enesega piiratud eneseteadvust. Ta ei suutnud veel enda 

kohta öelda „Mina“. Kuid siiski see teadvus juba elas; aga mitte veel maailma elust ja põimumisest 

eraldatuna, nagu praeguses maailmaolukorras. Tähtederuumi kaheteistkümnest piirkonnast töötasid 

koos loovad jõud, et inimkuju üles ehitada; ja taas töötasid nad sellesse inimkujusse sisse üksikud 

meeleelundid. Justnagu läbi kaheteistkümne värava voolas inimolemusse sisse maailma elu oma 

mitmesugustes ilmingutes. 

Igaüks teab täna, et inimmeelte piiramine arvuga viis ei pea paika. Ähmasemate, end rohkem 

kehalisusse peitnud meelte, nagu näiteks tasakaalu- ja soojusmeele olemasolu tunnistatakse 

seetõttu, et, nagu viitab Goethe eessõnas oma teosele „Värviõpetus“ („Farbenlehre“): „Nii räägib 

loodus allapoole teistele meeltele, tuntud, tunnustamata, tundmatutele meeltele; nii räägib ta 

iseendaga ja meiega läbi tuhande ilmingu.“ Kõikehõlmav inimloomuse tunnetus, nagu seda täna 

Rudolf Steineri vaimuteaduses on arendatud, on meile taas avaldanud kaheteistkümne meele 

olemasolu nende selges liigendatuses ja samas ka nende omavahelistes mõjudes.19 Me ütleme „taas 

avaldanud“, sest vanemate aegade instinktiivne tarkus omas seda teadmist juba omal viisil. Meeled 

on „kaksteist venda.“ Läbi iga meele tahtis kogu maailm tungida hinge siseellu. Nii otsis voolav valgus 

endale väravat ja kujundas inimsilma. Aga kas pole inimsilm muutunud klaasist kirstuks, milles 

jumalik valgus peab esmalt surema selleks, et saaksime seda tajuda varjupildina? Kõlav Sõna ehitas 

endale inimkõrva, kuid kas pole kõrv muutunud kaljuseks koopaks, millesse leiab sissepääsu ainult 

jumaliku Sõna surnud kest? 

Sügav kurbus võib laskuda hingele, kui talle hakkab selgeks saama, millised olid meeled oma 

algupärasel kujul ja kuhu need on alla langenud. Meeled tahavad olla sõnumitoojad – Jumala 

auhiilguse apostlid –, kogudes inimese Minale toitu kõikidest Maa valdadest, et kanda jumalikku elu 

läbi kaheteistkümne meelevärava hinge sügavustesse. 

Teatud viisil on need kaksteist meelt „apostlid“ legendis, kes lõpuks, aegade pöördepunkti saabudes, 

ei suutnud enam toitu leida. Nad uinusid kristallkoopas ja ootavad, et maailma päästja nad ärataks. 

Nii saab legend uue tausta, mis on kooskõlas meie vendade-muinasjutuga. Need kuninglikud 

kosmilised jõud, mis kujundasid inimese keha, peavad tagasi, varju tõmbuma. Nõiutud maja metsas 

                                                           
19

 Rudolf Steiner loetleb kaksteist meelt järgnevalt: kompimis-, elu-, liikumis-, tasakaalu-, haistmis-, maitsmis-, 
nägemis-, soojus-, kuulmis-, kõne- (helide tajumine sõnadena), mõtte- (mõtte sisu tajumine) ja Mina-meel 
(teise isiku Mina tajumine, kuid mitte ainult psühholoogilise kaasaelamise vahendusel). 
Kui madalamad meeled (oma praegusel kujul) peituvad sissepoole, hajudes ähmaseks läbielamiseks, siis 
kõrgemad meeled aitavad meil kasvada üle oma kitsast isesusest. Need meeled on omased inimesele; eriti 
viimane, mis käib käsikäes inimese Mina tekkega. 



56 
 

(sellega kohtusime juba muinasjutus „Hansuke ja Greteke“) pakub neile külalislahkust. Nad ei saa 

elada vere soojuses, sest see muudab egoistlikuks. „Veripunane“ lipp, mis heisatakse pärast nende õe 

sündi, kuulutab, et kaheteistkümne jaoks pole maises majas enam ruumi. Need kosmilised vormijõud 

peavad leidma varjupaiga teises, nähtamatus organismis, mida me endas kanname. Igapäevases elus 

jäävad nad tänapäeva inimesele teadvustamatuks, kuigi nad on lakkamatult aktiivsed; nad ehitavad 

inimese kehalisust salapärasel viisil üles ja elavdavad seda pidevalt eeterjõududega kosmilistest 

kaugustest. Need, mis meie kehades on säilinud meeltena, on „kirstud“, milles ei ela enam tõeline 

elu. Hing saab kasvada kindlalt väljakujunenud Minaks ainult siis, kui kosmose mitmekülgne elu on 

summutatud. Kuid niisugune tingimus, mis võis tema arenguks alguses vajalik olla, tähendab edasi 

kestes Mina-olemuse jaoks vaesumist ja kängumist. Iseenda suhtes ärganud hing vajab suhtlemist 

kosmose kauguste ja kõrgustega. Ta peab püüdma taasluua oma sidet kosmiliste jõududega. 

Tunnetav hing läheb välja, et leida „kaheteistkümne venna“ peidetud eluaset. Ta võib neid kohata 

eeterliku elu ja põimumise valdades ning seal nendega suhelda. Õhtuti, kui meelteteadvus vaibub, 

hakkavad end liigutama kõrgemad tajuvõimed. „Vendade“ maailm tõuseb imaginatiivse vaatluse 

ette. 

Muinasjutt ütleb: printsess leidis õhtul nõiutud maja ja Benjamin, kes küsis, mida ta soovib, tundis 

oma õe ära ja andis sellest ka tüdrukule teada. Ta veenis vendi nonde kojusaabumisel ja saavutas 

printsessile nende armulikkuse. Millise juubeldusega tüdruk vastu võetakse! Nad tahavad nõiutud 

majas harmooniliselt koos elada. Sellesse saabub kord ja puhtus sellest ajast peale, kui kuningatütar 

maja enese hoolde võtab. Kuid õnn ei kesta kaua. Majakese ees aiakeses õitsevad kaksteist liiliat. 

Teadmatusest nopib printsess need ühel päeval, et nendega vendi rõõmustada. Siis täitub õhk 

tiivalöökide plaginast: kaksteist kaarnat lendavad üle metsa minema. Tüdruk on oma kaksteist venda 

ära nõidunud, sest nemad ise olidki liiliad. 

Muinasjuttudes ja religioosses sümboolikas tähistavad liiliad jõude, mis ei taha täielikult Maaga 

ühineda; jõude, mis pelgavad kehastuda. Vastandina roosile, mis on täielikult maasse juurdunud ja 

õilistab jõuliselt maist mateeriat roosimahla tasandile, moodustab liilia mugulsibula. Ta valmistab 

endale sibulas, mis on vaid lõdvalt maa külge kinnitatud, omaenda pinnase. Seetõttu on liilia 

neitsilikkuse pilt; me võime seda kohata müstikas seal, kus see Maa olemusest eralduda püüdleb. 

Gabrieli, kuulutaja inglit kujutatakse liiliaga, sest ta tuleb veel sündimata olendite valdadest. Goethe 

muinasjutt „Rohelisest maost ja Ilusast Liiliast“ viib meid meelte- ja vaimumaailma vahelisse 

vastandlikkusesse. Unustuse jõgi eraldab neid kahte maailma. Kui kuningapoeg tahab leida oma 

tõelist Iset, siis peab ta jõe ületama. Sest sellesse maailma, mille me kõik unustanud oleme, kui me 

sisenesime mao riiki, jätsime me maha oma algkuju; seal õitseb liilia. 

See, kes murrab liilia, pimestab oma taevase olemuse. Muinasjutus „Kuldsed lapsed“ kukkus üks liilia 

ümber, kui üks vend metsas kiviks muudeti; ta oli meelte-oleluse keskel täielikult kaotanud sideme 

oma kõrgema Isega. Kui nopitakse kaksteist liiliat, siis kustutatakse kõrgemate meelte peidetud 

põimumine. Imaginatiivne maailm muutub pimedaks hinge pilgule, kes on sattunud kokkupuutesse 

maise intelligentsiga, meelte külge seotud mõtlemisega. Vana instinktiivne selgeltnägemine oli 

inimkonnas veel elav, kuni ikka veel oli olemas teatud süütuks jäänud hingejõude. See peab aga 

hääbuma, kui ärkav intellekt hakkab hingeelu valitsema. 

Liiliate asemele ilmuvad kaarnad (9), vaikse õitsemise asemele tontlikud varjud. Kosmilised meeled 

peavad nüüd jääma varju-eksistentsi. Inimese ülemeeleline olemus pimeneb iseenda sees. 
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Üksi ja süüst teadlikuna jääb kuningatütar eksimuste metsa. Kuid lahke ürgtarkus teab lunastusteed. 

Alati on olnud veel üksikuid inimesi, kes oskasid näidata teed vaimuni. Meie muinasjutus tuleb vaese 

neiu juurde vana naine ja ütleb: „Mu laps, mida sa oled teinud? Miks ei jätnud sa neid kahtteist 

valget lille kasvama? Need olid sinu vennad, kes on nüüd igaveseks kaarnateks muutunud.“ Kui 

printsess küsib: „Kas ei ole siis mitte ühtegi viisi vendade päästmiseks?“, vastab tark naine: „Sa 

peaksid seitse aastat vaikima.“ 

Keskaegne kristlus teadis kannatustee seitset astet, alates jalgade pesemisest kuni müstilise surma ja 

ülestõusmiseni; need moodustasid hinge teekonna vaimu ärkamiseni.20 Lunastuseks valmis inimhing 

muutub pattukahetsevaks õpilaseks. Ta saab, vastavalt Johannese õpetusele, Kristuse kannatusteed 

omaenda hingesügavuses uuesti läbi elada. Vaikimine, kõne jõudude teadlik tagasihoidmine 

tugevdab sisemise elamuse võimalusi erakordselt. On aga olemas ka vaikus kõrgemal tasandil: see on 

sisemine vaikimine hoolimata elu ülekohtust, valmidus vastu võtta saatuse katsumusi ja 

proovilepanekuid vanade eluvõlgade korvamisena. 

„Seitse aastat vaikimist“ tähendavad hingetee seitset astet. Need ei pruugi välise ajaarvestuse 

kohaselt sugugi kattuda seitsme kalendriaastaga. Need on hingeaastad; aga ükski päev ei tohi neist 

puududa, kui hinge vaikimine peab saavutama oma lunastava mõju. 

Neiu tõotab oma südames pühalikult selle teostada. Ta istub kõrge puu otsas ja ketrab, sõnagi 

lausumata ja kordagi naermata. Üks kuningas avastab ta jahil olles ja näeb kuldset tähte tema laubal. 

Ta kosib tumma tüdruku ja viib ta oma pruudina koju. Kuid kuna tüdruk mitte kunagi ei räägi ega 

naera, siis kahtlustatakse õukonnas, et ta on kuri nõid. Kurja kasuema laimujutud suudavad kuninga 

viia nii kaugele, et too mõistab kaitsetu vaikija surma. Kui tuleriida leegid juba neiu riideid süütavad, 

saab just seitse aastat täis. Õhus on kuulda plaginat: kaksteist kaarnat sööstavad alla ja muutuvad 

maapinda puudutades taas vendadeks. Nad kustutavad tule ja vabastavad õe. Kuningas saab aru 

tema süütusest ja mõistab kohut laimujutte rääkinud kasuema üle. Kuningas ja kuninganna aga 

elavad nüüdsest peale üksmeeles koos nõidusest vabastatud vendadega. 

Müstilise süvenemise tee viib hinge kohtumisele kõrgema Minaga. Temast saab pruut. Kristliku 

pühitsuse keeles tuleb rääkida inimhinge ühinemisest Kristusega. Seesama aga, kes ta enda juurde 

tõstab, saadab ta ka tuleriidale. Aga tema saatuse mõtteks ei ole mitte madalama Mina hävitamine, 

vaid selle õilistamine. Seeläbi, et ta tulesurma jaatab – selle vaikides enda kanda võtab –, noor 

kuninganna ka päästetakse sellest. Sest sellel tunnil, kui ta vabaneb maise isekuse saastast, on 

võimalik kaksteist meelt surmapimeduse nõidusest vabastada. Nad tõusevad oma varjueksistentsist 

kosmilisse ellu. Kui inimolemus oma kitsast isesusest välja kasvab, siis leiab ta taas jõud, millest ta 

pärineb. Suure ohvri jõu abil võib ta maailmaruumi avarduda. Selleks näitab meile teed muinasjutt 

„Kaksteist venda“. 

Taas kehtib selle muinasjutu kohta, et selles on üldiselt kirjeldatud inimeseks saamise 

arengusaladust. Enne, kui lapse olemus oma Mina suhtes ärkab – enne, kui „täht“ temas süttib –, 

elab ta kosmose heasoovlike jõudude toel. Maailma vormijõud, mis ehitasid tema keha vastavalt 

tähtede seadustele, tõmbuvad kehamajja sisse. Nad kogevad end inimlapse kehalikkuse kaudu enne, 

kui see iseennast kogema ja mõistma õpib. Siis peavad nad tagasi tõmbuma ja jätavad endast maha 

                                                           
20

 Uuel viisil esitatud Rudolf Steineri loengutsüklis „Johannese evangeelium“ („Das Johannes-Evangelium“), GA 
103. See annab kaasaegses mõttes aluse kristluse esoteeriliseks mõistmiseks. 
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ainult kaksteist „kirstu“, mis olid neile määratud: maised meeled kui nende olemuse jäljendid. Nad 

ise jätkavad peidetud elu ja põimumist, millest moodustub lapse hinge võlu – selle teadvustamata 

rikkus ja aimav maailma-mõistmine. Murdeeas see maagia kaob, kui laps laskub sügavamale 

kehalisusesse. Ta muutub liiliaid noppides teadmatult süüdlaseks. Intellekt pimeneb: kaarnad 

tõusevad õhku. Intellekti lunastamine võib toimuda ainult lapsepõlve jõudude taasavastamise kaudu. 

Loovad kosmilised mõtted ootavad, et pühitseda oma ülestõusmist Minas. Kuna üksikisiku elus 

peegelduvad vastu inimkonna suured arenguseadused, võimaldavad sellise muinasjutu 

imaginatsioonid ka samaaegselt vaadelda arenguastmeid lapsepõlvest maise küpsuseni. 

Lunastustegu peab aga alati olema üksikisiku tee: ärkava individuaalsuse vaba otsus. 

Seal, kus muinasjutus kujutatakse neid vaimseid jõude, mis on kosmosest meie meeled vorminud, siis 

aga peavad ärkava hinge juurest tagasi tõmbuma, räägitakse vendadest või printsidest. Kuid kui meeli 

vaadeldakse teadvusjõududena, mis ootavad äratamist, siis ilmuvad nad kaheteistkümne neitsina. 

See sisemisem vaade on näiteks muinasjutus „Kaksteist jahimeest“. Kaksteist jahimeest on tegelikult 

jahimeesteks maskeeritud neitsid, kes tulid selle kuningapoja õukonda, kes oli murdnud truudust 

oma tõelisele pruudile. Kuningatütar tuleb armastusest tema juurde, kasutab aga sellist kavalust, et 

võtab kaasa üksteist enesega sarnast neitsit, kes kõik koos temaga ilmuvad jahimeheriietuses. Ainult 

„lõvi“, kelle ees ei jää miski salajane varjatuks, näeb maskeraadi läbi. Ta on kuninglik nõuandja, 

südamejõudude tarkus, mis suudab tajuda päevateadvusest rohkem. 

Neitsilikud, maise meelteloomuse poolt tumestamata hingejõud tahavad end püüdlevale 

inimolemusele avaldada; aga nad saavad esmalt ainult pettekujul inimvaimu juurde astuda. 

Muinasjutupildis võtavad tunnetusjõud, milles toimib veel surm, alati „jahimeeste“ välimuse. Nimelt 

on kogu instinktiivne hingeelu ärkava tunnetuse poolt surma mõistetud. Intellekt tapab aimava tunde 

kindluse. Aga nende jaoks, kes on kogenud südame ärkamist, muundatakse teadmise intellektuaalsed 

jõud intuitiivseteks. Seeläbi raputab tunnetus maha kõik selle, mis surma toob; ta muutub taas 

neitsilikuks. Vaimu poole püüdlev inimene võib end selle süütuks jäänud hingejõuga läbistada. See on 

tarkus, mille abil inimolend iseennast leiab, kui tal on julgust tagasi lükata teadmise madalam kuju, 

mille tõttu ta end kaotanud oli. Truudus oma tõelisele pruudile, kelle prints oli unustanud, kuid siis 

uuesti ära tundis, on õigupoolest truudus oma kõrgemale Minale, mida ta oli kaotamas. 

Muinasjutus „Läbitantsitud kingad“ on kaksteist neitsit kuninga tütred, see kuningas on mures, kuna 

igal hommikul leiab ta oma tütarde kingad läbitantsituna. Seetõttu annab kuningas ülesande uurida, 

kus tema tütred salaja öö veedavad, kui nad magavad ju suletud ruumis. Sõduril, kes mõistab öösel 

ärkvele jääda, õnnestub neid luurates saladus teada saada. Ta avastab, kuidas tüdrukud igal öösel 

varjatud treppi mööda lahkuvad ja koos kaheteistkümne nõiutud printsiga, kes neid ootavad, üle 

suure vee sõidavad; teisel kaldal veedavad nad öö pidu pidades ja tantsides. 

See, kes igal öösel oma kingad „läbi tantsib“, ei suuda päeval kindlalt maa peal sammuda. Sellega 

osutab muinasjutt hingesaladusele: öövallas toimivad kosmilised jõud, mis muudavad tundeelu liiga 

püsimatuks. Nad lahutavad hingejõudusid liiga tugevalt maisest kehalisest loomusest ja viivad need 

eemale tähesfääridesse. Sellest, mis sellel ajal hingega toimub, ei pruugi hing päevaelus mitte midagi 

teada; selle mõjud on aga siiski vaadeldavad. Sest inimesed, kes kaotavad end magades liiga sügavalt 

tähejõududesse – need on „astraal“-maailmad –, satuvad ohtu muutuda oma maiste kohustuste 

täitmisel järjest jõuetumaks. Nad kaotavad huvi tegelikkuse ja selle rikkuse vastu; nad ei leia rõõmu 

meeltekogemustest ega jõudu elu nõudmistele vastamiseks. 



59 
 

Selles muinasjutus kirjeldatakse hingeolukorda, mis on palju üldisemalt levinud, kui esmalt 

oletatakse. See võib tabada ka inimest, kes näib olevat täielikult pühendunud igapäevase elu 

kohustuste täitmisele. On ta tõesti kõikide oma hingejõududega selle juures kohal? Suudab ta kogu 

oma maise tegevuse südameverega läbi immutada? Hingetu tsivilisatsiooni tagajärjeks on, et ka 

hingejõud üha enam ja enam igapäevasest elust välja surutakse. Siis aga tõmbuvad need öösiti tagasi 

Maast kaugetesse valdadesse. 

Muinasjutu piltides on „sõdur“ inimene, kes oma sisemises arengus on juba pidanud võitlema eriti 

just maailma kurjade jõududega ja eluliste vastuseisudega, et selle läbi tugevneda. Ta tungib 

mõistmisega nendesse sisemistesse sfääridesse. Ta tõmbab oma hingejõud välja „astraal“-maailmade 

nõiutud põimumisest ja juhib need tagasi igapäevaellu. See on tahte proovilepanek, mida meile 

sellistes muinasjutupiltides kirjeldatakse. Sest siin on tegemist sellega, et leida aktiivseid jõude, mis 

juhiksid tervikliku inimolemuse tugevamalt kehasse sisse. Tunnistamaks seda, et ta suudab nendes 

tähistes valdades ärkvel püsida, toob sõdur kuningale hõbedase, kuldse ja teemandist oksa. Ta on 

õppinud tooma kosmose kõrgeid jõudusid maisesse ellu. Sellepäras pärib ta ka kuningriigi.21 

 

Loomad inimese abistajatena 
 

Eelarvamusvabale vaatlusele ilmneb, et kogu loodus on läbistatud loova intelligentsusega. See toimiv 

tarkus on mitmekülgne ja ilmneb taime- ja loomariigis erineval viisil. 

Me võime imeks panna herilast, kes leiutas paberi palju varem, kui inimesed mõtlesid selle peale, et 

hakata tootma seda materjali, mis tundub meile tänapäeval peaaegu sama hädavajalikuna kui 

igapäevane leib. Või seisame me metsas sipelgapesa ees ja vaatleme seda organiseerivat mõistust, 

mis ühendab lugematu arvu kaastöötajaid ühises ehitustahtes. Iga liikme tegutsemises ja käitumises 

valitseb siin tarkus, mida ei saa välja mõelda üksikindiviid, kuid mis siiski igal silmapilgul suudab toime 

tulla muutuvate nõudmistega ja isegi ohuga.  

Me peame möönma, et ei ole ainult ühte maisesse ajju seotud intelligentsust; korrastav mõistus on 

justkui üle terve olenditegrupi välja valatud. Sobiv on tunda sisemist aukartust selle kõrgema 

intelligentsuse suhtes, mis ei ole inimlik. Siit ei ole enam kaugel aimata tarkusrikaste grupihingede 

sfääri olemasolu, kes seisavad vastava loomaliigi iga isendi taga ja oma varjatuks jäävalt alalt neid 

üksikuid olendeid pidevalt meeltemaailma saadavad. Me võime isegi, kui meie oma taibukus meid 

selles ei takista, viljeleda austavaid suhteid nende grupihingedega. Inimvaim tuleb sellisel viisil 

kokkupuutesse teistsuguste intelligentsustega. Seejuures – kuna austus muudab vastuvõtlikuks – 

saab  midagi nende tarkusest märkamatult inimese hinge voolata. Nii võib sammuda läbi 

loodusriikide, et end nende poolt inspireerida lasta. Kuid inimestes, kelle iseteadlikkus niisuguse 

aupaklikkuse välistab, võib kergelt avalduda hävitav raev. See impulss ei ilmne mitte ainult looduse 

tehnoloogilises ekspluateerimises; me võime seda näha ka lapse lõbus murda lilledelt õisi või lõhkuda 

sipelgapesi, et tunda kahjurõõmu nende loomakeste hirmust ja erutatud sagimisest. 
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 Vt Max Gümbel-Seilingu muinasjutumängu „Läbitantsitud kingad“ („Die zertanzten Schuhe“). Ta kujutab 
teatud õigusega kaheteistkümne printsessi asemel ainult kolme; sest ta suunab oma pilgu inimese kolmele 
hingeliikmele, mida me järgmises peatükis käsitleme. 
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Muinasjutt „Mesilasema“ räägib kolmest vennast, kes lähevad laia maailma seiklusi otsima. 

Kõigepealt kaks vanemat; nad on arukad või vähemalt peavad end selleks. Nad kaotavad end 

liiderlikus, ohjeldamatus elus. Kõige noorem, keda kutsutakse „Tobukeseks“, asub ka mõne aja pärast 

teele, et oma vennad üles otsida. Kui ta nad leiab, mõnitavad nad teda tema lihtsameelsuse pärast. 

Viimaks aga lubavad nad tal endiga ühineda. Nad jõuavad sipelgapesa juurde ja vanemad vennad 

tahavad seda ära lõhkuda, et end loomakeste hirmu nähes veidi lõbustada. Tobuke aga ütleb: „Jätke 

loomad rahule, ma ei luba, et te neid häirite.“ Nad jõuavad järve äärde ja tahavad püüda mõned 

pardid, et neid grillida. Jälle takistab Tobuke neid seda tegemast. Nad leiavad puu sees mesilaspesa ja 

tahavad selle all tule süüdata, et mesilased lämbuksid ja nad saaksid mee ära võtta. Tobuke aga ei 

lase neil seda teha. 

Nii on vennad rännanud läbi kolme kuningriigi: maa, vee ja õhu. Kuid mitte keegi nendest peale 

Tobukese ei mõistnud, kuidas nende kolme maailmaga moraalseid suhteid luua. Ainult Tobuke 

ilmutab oma käitumisega tõelist südametarkust. 

Ka Parzival peab endas äratama kaastundmuse loomariigi elu vastu, kui ta tahab siseneda Graali 

kuningriiki. Narri puhtusele peab lisanduma kaastunne, mis muudab „selgeltnägijaks“. Richard 

Wagner on osanud dramaatiliselt mõjuvalt kujundada seda hetke, mil poisi hinges esimest korda 

koitma hakkab, mida ta on teinud, kui ta luige maha lasi. See on tema esimene Graaliõpetus. 

Sellises hingemeeleolus jõuavad kolm venda nõiutud lossi juurde; nad leiavad, et kõik on muutunud 

kiviks. Muinasjutt oskab tabavalt kirjeldada seda vaikust, mis seal lummusena kõige üle lasub. Nad 

hüüavad kolm korda ja väike hall mehike avab ukse, mis on kolmekordselt suletud. Vaikides juhatab 

ta nad rikkalikult kaetud laua juurde ja kui nad on söönud, siis juhatab ta igaühe eraldi 

magamistuppa. Järgmisel hommikul algavad katsumused. Kivist tahvlikesel on kirjas kolm ülesannet, 

mis tuleb täita selleks, et loss vabastada. Igaüks, kes ülesannete täitmisega toime ei tule, muudetakse 

kiviks. 

Sellistest magamajäämise kogemustest oleme me juba korduvalt kuulnud. Muide, Jakob Grimm viitab 

sellele, kuidas saksakeelne sõna „magama“ („schlafen“) on tulnud sõnast „libisema“ („schlüpfen“). 

Varasematel aegadel võis unevalda üleminekul veel kogeda, kuidas hing oma kehalisest kestast välja 

libiseb. Nii võis nõiutud lossi pilt kerkida hinge ette, kui ta magamajäämise hetkel oli juba kehast 

vabanenud, kuid siiski teadvusega selle poole pööratud. Eeterlikud vormijõud, mis on kujundanud 

inimese pea, tihendades selle kosmilisest elust, ilmuvad selle pilgu ees lossina, kus on palju sambaid 

ja kambreid. Sest nad on ju oma tõelise loomuse poolest palju mitmekülgsemalt ja rikkalikumalt 

kujundatud, kui nad maisele teadvusele kontsentreeritud pea-organisatsioonis avalduvad. Nagu 

kivistununa ja surmvaikselt peavad need võimsad moodustised siiski paistma, kuna nad on aheldatud 

maise keha kõva kolju sisse. 

Inimteadvus, mis muidu jääks kehast eraldumise hetkel magama, saavutab elementaarolendi – 

väikese halli mehikese – abil jõu end ülemeelelisel viisil ärkvel hoida. Siis näidatakse, mida tal tuleb 

saavutada, et mitte samuti kivistuda. Tahvlikesele kirjutatud kolm ülesannet sisaldavad teadvuse 

ülemeelelise ärkamise varjatud saladust. 

Kaasaegsest vaimuteadmisest lähtuvalt võib kirjeldada umbes nii: inimese hingeelu, mis tundub 

päevaelus küll ühtsena, põhineb kolme hingejõu koostööle. Need jõud, millest igaühel on omaenda 

sõltumatu elu, kannavad peidetud vaimumaailmadest oma impulsse meie kõige sisemasse olemusse. 
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Kõik hea enesetunde kogemused tulenevad esmajoones nende kolme hingeliikme vahelisest 

instinktiivsest harmooniast. Rudolf Steiner nimetas neid aistinghingeks, mõistushingeks ja 

teadvushingeks. Tema Müsteeriumidraamades ilmuvad need kolm Philia, Astridi ja Luna kujul. 

Goethe muinasjutus „Rohelisest maost ja Ilusast Liiliast“ on neid kujutatud Ilusa Liilia kolme 

teenijannana, samas kui need tema muinasjutus „Knabenmärchen“ kasvavad välja kolmest õunast, 

punasest, kollasest ja rohelisest, kui kolm tantsivat muinasjututegelast. Esimene nendest kolmest 

hingejõust säilitab meis möödunud aegade elu, kui inimhing veel tundmusrikkalt elas ja põimus 

üheskoos looduse jõududega. Teine on meid juhtinud maailma selgeltnägevalt kogemiselt looduse ja 

inimmaailmade mõistmiseni; ta on äratanud meie sisemise maailma selle ideede ja süvendatud 

tunnetega. Kolmas tõukab meid arendama isiksuse teadvust; sest kõik, mis viib sõltumatuseni 

tunnetuses ja tegudes ning arendab meis seeläbi vaba eneseteadvust, pärineb sellest kõige 

nooremast, tulevikku suunatud jõust. Teel vaimse ärkamiseni peab aset leidma kogemus, mis näitab, 

et meie ühtne teadvus on loodud nende kolme hingejõu kooskõlast. Kõigil kolmel on meis täita oma 

osa; kuid ainult see, kes laseb oma sisemist püüdlust juhtida teadvushingel, ühendab end maailma 

tulevikujõududega. Selline inimene sammub eneseteadlikust vastutustundest juhituna mööda 

moraalset teed ülemeelelise poole. Vajalik on teatud otsusekindlus, et vaimsesse maailma sisenedes 

mitte langeda ohvriks atavistlikele hingevõimetele, mis sellel teel taas ärgata tahavad; nad võtavad 

inimeselt vaimsel teel vabaduse. Üksnes teadvushing, olgugi et ta on esialgu veel noorem kui tema 

õed, seega alles sündiv jõud, viib meie aja mõistes abieluni kõrgema Isega. Alles teadvushing 

vahendab kuninglikku vabadust vaimus. 

Selleks, et siiski jõuda nende kolme peidetult toimiva hingeliikme tajumiseni, on vajalik kõrgendatud 

eneseteadvus. Ennast psühholoogiliselt koost lahti võttes ei ole võimalik veel oma tõelisse 

sisemaailma tungida. Ei ole kasu sellest, et enesega rahulolu või masenduse meeleoludes 

vahetpidamata oma andeid või nõrkusi vaadelda. Me vajame võtit, et õppida vaatama neid hinge 

vormijõudusid, mis põimuvad loovalt meie siseelu tundmuste tõusu ja mõõna, kujutluste ridade ja 

mälukatkendite taga. Mitte ükski analüüsiv psühholoogia ei vahenda seda võtmejõudu; seda 

vahendab ainult imaginatiivse tunnetuse tasand. Imaginatsioonid nimelt ei kujunda hinge sissepoole 

suunatud mõtisklemises, vaid aktiivses kaasaelamises õitsemise ja lagunemise nähtusele: tekkimise ja 

hävingu loodusjõududele. Fikseeritud mõistete ületamine, sukeldudes voolavate piltide valda, mis on 

nähtuste maailmas kujundavalt aktiivsed, võib viia ka meie siseelu loovate objektiivsete 

hingejõudude nägemiseni. (10) 

See, kes soovib maailma kõikides protsessides ülemeelelist elu selgelt mõista, peab esmalt õppima 

nähtuste maailma hoolikalt vaatlema. On vaja kõrgendatud tajuvõimet, seda võib nimetada ka 

„leidlikkuseks“, mis näeb meeltepimeduses kõikjal juba peidetud tarkuse sära. Korrastav mõistus, mis 

teab, kuidas nähtuste üliküllust niisugusel viisil koondada, et need üksteist valgustaksid ja vaatlejale 

oma tõelist mõtet ilmutaksid – see on vajalik terve eelaste selleks, et õiges vaimus ülemeelelise 

tunnetuseni tõusta. Goethe kuulutab: „Mitte miski ei ole sisemine, mitte miski ei ole väline. Sest see, 

mis sees, on ka väljas.“22 Maailma nähtuste õigest vaatlusest kasvab inimvaimus ka omaenda 

olemuse mõistmine. Süvenedes maailma, süveneb ta ka iseendasse: „Nii mõistke viivitamata püha 

avalikku saladust!“ lõpetab luuletaja oma salmi.23 

                                                           
22

 Saksa keeles: „Nichts ist drinnen, nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen.“ Tsitaat J. W. von Goethe 
luuletusest „Epirrhema“ (tlk). 
23

 Saksa keeles: „So ergreifet, ohne Säumnis, heilig öffentlich Geheimnis.“ Tsitaat samast luuletusest (tlk). 



62 
 

Muinasjutt ütleb, et kuningapoegadele antakse kolm ülesannet. Esimene seisneb selles, et leida 

sambla seest üles kuningatütre tuhat laialipuistatud pärlit. Seda tuleb teha päikeseloojanguks – 

ärkvel meelteteadvuses. Kaks vanemat venda ei saa juba selle esimese ülesandega hakkama ning nad 

muutuvad õhtul kiviks. Tobukesele aga, kui ta nõutult kivil istub ja nutab, saab osaks sipelgate 

kuninga abi, kes ilmub koos viiesaja sipelgaga ja leiab kõik pärlid. Teine ülesanne seisneb selles, et 

tuua järvest kuningatütre magamistoa võti. See õnnestub ainult partide abiga, kes kohale ujuvad ja 

selle sügavustest üles toovad. Kolmas ja kõige raskem ülesanne on kolme magava kuningatütre seast 

ära tunda kõige noorem ja kõige kaunim. Kuna kuningatütred näevad välja täiesti sarnased ja neid 

saab eristada ainult seeläbi, et magama minnes oli üks söönud suhkrutüki, teine natuke siirupit ja 

kolmas lusikatäie mett, siis on õige valimine „maitse“ küsimus. Seda ei suuda aga mitte ükski 

inimene; selleks peab olema mesilane! Ja tõesti, Tobukese poolt päästetud mesilaspere mesilasema 

lendab kohale ja maitseb magajate huuli. Selle järgi, kes on mett söönud, tunneb kuningapoeg ära 

noorima printsessi. Nõidus on murtud. Kõik ärkavad uuesti kivist, ka mõlemad vennad. Tobike tohib 

kosida kõige noorema printsessi; tema vennad peavad leppima kahe vanema õega. Tema aga pärib 

kuningriigi. (11) 

„Loodus on nõiutud, kiviks muudetud linn,“ ütleb Novalis oma „Fragmentides“. Kõikjal looduse 

vormides ja nähtustes on lõksus loov vaim. See on maailma juhtinud teatud kindla punktini; kuid 

loomisprotsess näib olevat jõudnud paigalseisu. Ainult inimese sisemuses leidub veel edasisammuvat 

arengut. Inimhing on tõesti areen, kus on võimalik maailma nõidusest vabanemisele juhtida. Aga 

mitte seeläbi, et inimhing tardunult iseendasse vaatab; vaid ta peab laskma end maailma tarkusel 

viljastada. Põhimõtteliselt on see tema igavene omandus; küsimus on ainult selles, kuidas õppida 

seda üles leidma. Selleks peab hing aga oma tajujõudusid avardama. Pandagu tähele seda, mis 

sipelgate kuningriigis meelejõudude aktiivsusena elab ja ülesehitava mõttejõuna üksikud liikmed töös 

ühendab! Sellest peame me osa saama. Loomariigi grupihingedel on veel olemas suured 

instinktiivsed võimed, mida inimhing peab alles taasavastama, kui ta tahab endas arendada 

kõrgemaid hingejõudusid. 

Vaatleme parti: kas pole ta maismaal groteskne? Kuid niipea, kui ta on libisenud voolavasse vette, 

oskab ta kerge graatsiaga läbi lainete liikuda. Maismaal näeb part välja abitu; vee-elemendis näitab ta 

üles sukelduja osavust. Kas pole tema meelelises pildis kujutatud seda, mis inimhingele kõrgema 

olemisvormina on ette määratud? Loomad näitavad tihti oma maises kujus meile ette seda, mida me 

peaksime saavutama vaimsel teel. Nii peab meie inimlik mõtlemine õppima ületama „hirmu vee 

ees“! Arenev tunnetus nõuab, et me suudaksime selja taha jätta meelekogemuste tugeva pinna, et 

julgelt sukelduda tulvavatesse imaginatsioonidesse. Alles selline imaginatiivne tunnetusjõud avab 

hinge sisemise ala. Nüüd on küsimus õige valiku tegemises, et pöörduda kõige noorema, tulevikku 

kandva jõu poole. Muinasjutt ütleb: siin peab aitama mesilasema. 

Mis on õigupoolest mesilastele kõige omasem võime? Maeterlinck väidab oma raamatus „Mesilaste 

elu“ („La vie des abeilles“), et iga liigi algset ülesannet ja seega ka iga selle isendi „vääramatut 

kohustust“ on lihtsam avastada, kui arvatakse: „Seda on alati võimalik teada saada elundite järgi, 

millega vastav liik teistest eristub ja mille suhtes kõik teised elundid on teisejärgulised. Ja samamoodi 

nagu mesilaste keelele, suule ja kõhule on kirjutatud, et nad peavad mett kohale tooma, on meie 

silmadesse, kõrvadesse, meie luuüdisse ja meie pea kõikidesse kiududesse, kogu meie keha 

närvisüsteemi kirjutatud, et me oleme loodud selleks, et kõike maist, mida me endasse vastu võtame, 

muundada üheks eriliseks jõuks, mis on sellel maakeral ainulaadne …“ Mesilane teab, kuidas 
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loodusest kätte saada kõige õilsamaid essentse ja neid muundada selleks päikeseliseks toiduks, mida 

me nimetame meeks.  Muinasjuttudes viitab mesilase kujund kõige valgusküllasemate 

teadvusjõudude ärkamisele. Inimene on võimeline tegema samasuguseid asju vaimsel tasandil: kõike, 

mida ta meeltemaailmast võtab, võib ta muundada säravaks vaimutoiduks; selleks peab ta siiski 

esmalt oma sisemises valgusloomuses ärkvel olema. Vanades müsteeriumides oli aste, millel 

pühitsetu sai „mesilase“ nime. Tema vaim oli saavutanud võime sureliku maailma kõikidest 

kogemustest saada surematut teemoona. Sellise inimese jaoks võis kõik, mida ta kohtas, muutuda 

karikaks, millest juua hingetoitu. Seal, kus kasutatakse mesilase pilti, viidatakse kõige 

valgusküllasemate teadvusjõudude ärkamisele. 

Kui mõelda selle peale, kuidas egiptlased oma jumalolendeid loomapeadega kujutada tavatsesid, siis 

saab ka selgeks, et müütides ja muinasjuttudes ilmuvad rääkivad loomad püüdlevate inimeste 

nõuandjatena. Horos ilmub egiptuse kultuspiltidel raudkulli peaga; armastuse maagia jumalanna Bast 

on kujutatud kassipealisena. Egiptlased tundsid, et instinktides elas palju ulatuslikum tarkus kui see 

teadmine, mida inimesed suudavad saavutada oma peas. Inimhing peab kõigepealt otsima nõu 

nendelt instinktidelt, enne kui ta on jõudnud tunnetuseni, mis on kõrgem sellest, mida igasugune 

mõistusepärane mõtlemine talle anda suudab. Nii ilmub vaesele möldri sulasele kass ja võtab ta 

seitsmeks aastaks oma teenistusse. Ta peab kassile järgnema nõiutud lossikesse ja elama ainult koos 

kassidega. Kass annab talle hõbedast tööriistad ja ehitusmaterjali, et ta teeks talle hõbedase 

majakese. 

Kõik kuuvalguse maagia all olev paistab selgeltnägijale hõbedasena. Teadaolevalt on meie unenäo-

teadvus (nagu igasugune instinktiivne tarkus) kuu jõududest läbistatud. Sellel teadvusel ei ole kohta 

suurajus, eesajus, kuid see põhineb aju tagumise osa jõudude suuremal aktiivsusel. Nendel jõududel 

oli varasematel arenguperioodidel palju suurem roll kui praegu. Aju eesmise osa tugev areng, mis 

edendas inimlikku intellekti, on vähehaaval alla surunud selle teise teadvuse, mis oli pigem kuu 

mõjude all. „Narrike Hans“, kes ei ole maise mõistuse jõudu täielikult arendanud ja keda tema 

kaaslased lollikeseks peavad, ei ole veel kaotanud võimet leida seda „nõiutud lossikest“. Väikeajus 

allasurutud tarkusejõud, mis on aga unenäolist laadi ja päevateadvuses kõige rohkem fantaasia jõu 

abil toimida saavad, on Hansul arenenud kõrgele tasemele. Alguses on need veel instinktiivsed 

tungid, mis selle ähmase teadvuskihi oma valdusse võtavad. Nendele pimedalt alludes võib inimene 

kergelt kaotada oma vabaduse. Muinasjutus võtavad need kassi kuju; ka kassis muutub ju just alles 

õhtusel ajal instinktideelu aktiivseks ja esile tõuseb ebatavaline meelteärksus. Hans lubab kassil 

ennast õpetada, ilma oma vaba tahet talle allutamata. „Mina kiisudega ei tantsi,“ ütleb ta, kui kass 

palub tal endaga tantsida. Ja nii jääb ta vabaks ning kass ilmub hiilgava printsessina niipea, kui poiss 

on piisaval määral oma hinge peidetud piirkondades kuu jõudusid muundanud: kui ta on ehitanud 

hõbedase tööriista abil hõbedase lossikese. Sellest ähmasest unenäo-teadvusest saab tuletada 

kõrgema vaimse teadvuse, imaginatiivse tunnetuse. See on tasu „seitsmeaastase“ truu teenistuse 

eest. 

Muinasjutus „Kuldne lind“ ilmub rebane targa nõuandjana. Teda ei kujutata eriti ülla jõuna, kuid 

vaimuotsija saab vaevalt ilma temata hakkama. Ta vahendab vaimuotsijale teadvust olukorrast. See, 

kellel on tegemist kuldse linnuga, kuldse hobusega ja printsessiga kuldsest paleest, võib liigagi kergelt 

kaotada tegelikkuse kindla pinna ja seeläbi oma püüdluste viljadest ilma jääda. Ta vajab tervet 

otsustusvõimet, mida ta peab saama Maa pealt, kui ta ei taha vaimus ringi heljuda. Kui ta on oma 

eesmärgi saavutanud, siis saab ta õppida ületama seda jõudu, mis teda esmalt veel instinktiivsel viisil 
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juhtis. Sellepärast nõuab rebane lõpuks, et kuningapoeg raiuks maha tema pea ja käpad. Kõikjal, kus 

muinasjuttudes või müütides räägitakse pea maharaiumisest, tähendab see teatud jõu isetuks 

muutumist. See peab muutuma mitteisiklikuks, et seda saaks vaimsesse tõsta. Nii on näiteks 17. 

sajandi algusest pärinevas tarkuseteoses „Christian Rosenkreutzi küümiline pulm“, mis kirjeldab 

pildikeeles teed ülemeelelisse, kuningate peade maharaiumist kirjeldatud pöördelise sündmusena. 

Võime end õigel ajal kehtestada, vaimu kohalolek otsustamise ja tegutsemise juures – see on esialgu 

veel vähem või rohkem egoistlikult toimiv instinkt, mida me arendame Maal. Kui see on aga vaimse 

püüdluse teenistuses õilistatud, siis võib see endalt heita oma madalama loomuse. Muinasjutt 

jutustab, kuidas rebane, kelle pea on maha raiutud, osutub kauni kuningatütre vennaks. Ta muutub 

ise kuninglikuks jõuks, mis on nüüdsest peale vaiminimese teenistuses. 

Kohtades, kust lähtus õhtumaise kultuuri vaimne juhtimine, tunti keskaja lõpu poole selgelt, kuidas 

vanad teadvusseisundid lõpule jõuavad. See, kes näeb läbi inimese hingejõudude muundumist, teab 

ka, kuidas õigupoolest kõik pühad traditsioonid on määratud väljasuremisele. Sest religioossed ürikud 

ja kultuspraktika oma sümboolse keelega pärinevad kõrgema maailma kogemisest. Nad peavad oma 

jõu kaotama, kui inspireeritud teadvus, millest need välja voolasid, enam ei toimi ega seisa alaliselt 

neid elavdades nende taga. Kord kõlas kõikide taeva ja maa asjadest jumalik ürgsõna; nüüd oli see 

vaikinud. Maailm, mis inimest ümbritses, ei olnud talle enam oma sisimas olemuses kuuldav. Inimese 

hing unustas tõelised „asjade nimed“. Keel näis talle ainult veel kui intellektuaalne suhtlusvahend. 

Oli ringkondi, kes tahtsid inimkonna jaoks vahetu vaimukogemuse uuesti taastada. Nad rääkisid alati 

„kadunud Sõna“ otsingutest. Sellised hinged püüdlesid, et saavutada inspireeritud maailmatunnetust. 

Kuid teati, et mõistusejõud, mis on inimkonna kultuuriloos küpseks saanud, ei suuda üksi taas 

kontakti leida loova vaimuga; nad on muutunud raugalikeks. Nad vajavad toetust lapselikelt 

hingevõimetelt, mis võiksid noorendavalt pulseerida kogu inimeses. Ainult nii võis teadvus uuesti 

muutuda vaimu-vastuvõtlikuks. 

Hinge julgus, mis laskub läbiuurimata sügavustesse; kaastundejõud, mis avanevad andunult maailma 

hädadele ja viletsusele; eelarvamusetus, mis võib muutuda kõrgeimaks otsustusvõimeks, kuna ei lase 

end mineviku poolt halvata ega pärimuse poolt varjupoolele eksitada – need on kolm voorust, mis 

peavad läbistama inimkonna vananeva teadvuse. Koolitarkuse kohtunikutoolilt vaadatuna paistavad 

need „rumalusena“; need on aga „tarkus Jumala ees“, nagu ütleb Paulus. 

Muinasjutt „Kolm keelt“ räägib Šveitsi krahvist, kellel oli poeg, „kes oli loll ega suutnud mitte midagi 

õppida“. Kasutamata hinge- ja tahtejõud uinuvad selles poisis; jõud, millest tema isa, kes talle iga 

hinna eest midagi „pähe taguda“ tahab, mitte midagi aru ei saa. See on Parzivali lihtsameelsus, mis 

aga sisaldab endas puhtust. Isa saadab poja kolm aastat järjest kuulsate meistrite juurde, et teda oma 

arusaamise kohaselt harida. Kuid õpiaastate tulemuseks on ainult see, et õpilane pühitsetakse 

asjadesse, mis isa jaoks peavad tunduma narrusena. Ta on õppinud kolme keelt: mida koerad 

hauguvad, mida linnud räägivad ja mida konnad krooksuvad. Vana krahv hülgab oma poja ja nooruk 

alustab rännakut. (12) 

Esimene ülesanne, mille ette rändur asetatakse, näitab meile kohe, et siin on tegemist vaimuotsijaga, 

kes leiab end uute aegade lävel ja on astunud kõrgema tunnetuse rajale. Goethe on meile oma 

„Faustis“ kirjeldanud sellist tegelast aegade pöördel. Faust ei suuda oma hinge enam ühendada 

pühade traditsioonidega. Ülestõusmispüha sõnumid, „taevane hääl, mis hüüab tema, ussikese, 
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nime“24 ei jõua enam täielikult tema südamesse. Nii pöördub ta maiste jõudude poole. Õhtusest 

videvikuhämarusest tuleb tema poole puudli kuju. Maagilisi tulejälgi jätab ta ränduri ümber: ta 

järgneb talle vaiksesse kongi ja takistab teda mõtiskluses oma hinge inspireeritud sõnale avamast: 

„Alguses oli Sõna.“ Faust ei mõista enam Johannese evangeeliumi; sest selle, mis tema hinges liigub, 

summutab koera haukumine. Allmaailm peletab oma põrguliku lärmiga eemale vaikuse hääled. 

Meie muinasjutt jutustab noorukist, kes jõuab oma teel ühe lossi juurde ja palub sealt ööseks 

peavarju. Talle näidatakse vana torni; kui ta ei karda oma elu pärast, siis võib ta endale seal all aseme 

otsida. Torni sügavuses uluvad aga metsikud koerad. Neid saab ainult aeg-ajalt inimohvri abil 

vaigistada. Kartmatult laskub nooruk alla; ta mõistab ju haukuvate koerte keelt. Vigastamatult 

nähakse teda järgmisel hommikul jälle üles tulemas. Ta on koertelt kuulnud, et sügavuses on maetud 

suur aare. Koerad peavad seda valvama ja nad on nõiduse all seni, kuni tuleb keegi ja selle välja 

kaevab. Lossi isand lubab noormehele, et võtab ta oma pojaks, kui too suudab selle teo täide viia. 

Noormees toob aarde välja ja haukuvad koerad rahunevad sedamaid. 

Koer on alati olnud allilma saladuste valvur. Üks Heraklese kaheteistkümnest ülesandest oli tuua 

põrgukoer sügavustest üles; Odinit saadab tema ratsasõidul surnuteriiki koerte haukumine, kuid 

häirimatult sõidab „Nõiduse Isand“ edasi. 

Väärtuslikud võimed uinuvad Maa põhjades; inimene vajab neid. Kuid sügavustes valitsevad 

metsikud hävitusjõud; neid kohtab igaüks, kes tahab tuttavaks saada maa-aluste saladustega. See, 

kes uurib läbi mateeria maailma, satub ka ühendusse ala-inimlikuga. Uuem inimkond, kes sellele 

piirkonnale eriti lähedale on jõudnud – sest meie tehnika töötab allilma jõudude ja varade abil – peab 

alatasa nägema, kuidas tema inimlikkus ümberkäimisel mateeria jõududega otsa jääb. Koerad 

nõuavad inimohvreid, ütleb muinasjutt. Ainult see, kes on pühitsetud looduse peidetud keele 

mõistmisse, võib vigastamatult selle sügavusi uurida ja võidelda nendest välja kuldse aarde. Nõiutud 

maailmatahe ootab loovat inimest. Selle omandab see, kes suudab seda tarkusküllaselt valitseda. 

Siin tuleb viidata veel ühele esoteerilisele vaatepunktile. Loomadel, kes arendavad ainult ühte meelt 

– kuigi terviku harmoonia arvelt –, on inimeste ees eelis. Koera puhul võib mõelda tema 

haistmismeele peenele väljaarenemisele. Tundub, et kogu tema intelligentsus on voolanud tema 

ninna. Koer võib haista inimjälgede peeneid kiirgusi ja nuhkida välja ümber maja hiiliva võõra halbu 

kavatsusi. Kogu oma loomuselt on ta kriminalist. Koeral on „hea nina“ kõige kuritegeliku ja 

sügavikulise suhtes. 

Kui inimene arendab eneses kalduvuse ja ande tunda kõikjal kaasinimeste tegudes ära madalamaid 

motiive, nii et kõik inimlik tundub talle „liialt inimlik“ (kirgedest ajendatud), siis räägime me 

„künismist“. See aga tähendab „koera mõtteviisi“. Üks kreeka filosoofia koolkond arendas isegi 

teadlikult selle tunnetushoiaku välja.  Seesama tendents on viinud S. Freudi „psühhoanalüüsini“. Sest 

see põhineb seisukohal, et kõik ideelised vajadused (kunst, religioon ja tunnetusvajadus) võib mingis 

mõttes tagasi viia allasurutud või sublimeeritud looduslikele tungidele. See avastab kõige üllamas 

inimlikus veel ala-inimlikku. Muidugi teatava õigusega; kus aga see põhimõte hingevaatluses 

ainuvalitsevaks saab, siis langeb tunnetuse otsija koera ohvriks. Kogu tema tarkus on taandatud 

sublimeeritud haistmismeelele. „Cave canem!“ seisis iidsete tarkusepühamute väravatel. See sõna oli 

                                                           
24

 Saksa keeles: „Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am Staube?“. August Sanga tõlge: 
„Miks hüüab minu, ussikese nime õrn, võimas hääl, et helab taevavõlv?“ (tlk). 
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hoiatus: hoia end selle eest, et mitte langeda enda sees oleva koera ohvriks, kui sa peidetud 

maailmade lävel seistes hakkad ära tundma teatud sügavikujõude! Hoia endas alati aukartust 

jumaliku inimpildi vastu. 

Noormees muinasjutus ei jää läbielatu ja saavutatu juurde seisma; ta tahab tundma õppida 

olemasolu teist külge, maailma kõrgusi. Keskaja keeles tähendab see: ta võtab ette rännaku Rooma. 

Rooma oli kõige iidsemate pühade pärimuste kaitsja. Kui küsimuse all oli inimese igavikuline osa, 

„hinge pühadus“, mille kohta Maa sügavused midagi öelda ei suuda, siis pöörduti kiriklike 

traditsioonide poole. Muinasjutu tegevustik asetab meid ajaloo pöördepunkti. Religioossete 

traditsioonide ahel ähvardab katkeda. Vaja on „ime ülalt,“ uut impulssi jumalikest maailmadest, mis 

võimaldaks kristlusel jätkuda. 

Hoolimata sellest, et lugu on rüütatud keskaja keelde, võimaldavad need pildid meil tunnetada 

olukorra maailma-ajaloolist iseloomu. Noormees läheb oma Rooma-rännakul mööda soost, kus 

krooksuvad konnad. Ta mõistab nende keelt; ning see, mida ta seal kuuleb, veereb tema peale nagu 

maailmadekurbus. Roomas on just surnud paavst ja kardinalid on nõutud: talle ei leita järglast. Oma 

hädas paluvad nad Jumalalt imelist märki, mille abil nad õige järglase ära tunneksid. Vahepeal 

siseneb kirikusse nooruk. Sellel hetkel lendavad tema õlgadele kaks valget tuvi. See on ilmselgelt 

oodatud imemärk ja noormees salvitakse kohe kristlaste peaks. Mida peab ta tegema? Kuidas peaks 

ta missat pühitsema? Tal on vaja tohutut vaimupuhtust; ainult usaldusest Püha Vaimu vahetu 

kohaloleku vastu suudab ja julgeb nooruk astuda altari juurde ja pühitseda püha ohvritalitust ilma, et 

oleks iial sellest ühtegi sõna õppinud. Tuvid tema õlgadel sosistavad tema kõrva jumalikke sõnu. Meie 

aga aimame, et see peab olema teistsugune, uuena Vaimust lähtuv ohvritalitus, mis kõlas tema 

huultelt. 

Uskumatu julguse ja suure tarkusega räägib muinasjutt pöördepunkti lähenemisest. Inspiratsiooni 

ajajärk peab saabuma. Kristluse püha altaritalitus uuendatakse. Mitte enam pärimuse jõudude abil ei 

vii seda läbi Vaimu poolt valitu. Kultuse sõnad voolavad temasse vahetust Vaimu-ilmutusest. Ta saab 

kõrguste armu osaliseks, sest ta on võitnud ja taltsutanud sügavuste jõu. Missaohvri sõnades ja 

sümboolikas elas kunagi taevane keel. Inimsõna võis saada sõnumitoojaks kõrgeimale jumalikule 

teole, mis valgustab kogu maist olelust. Leib ja vein, maa annid, võisid saada vaimu poolt üles 

tõstetud ja pühitsetud; maised asjad hakkasid rääkima oma sisemisest elust. 

Kuid see vaimusõna jõud kustus aegade möödudes. Kes äratab selle uuesti? Ainult see, kes mõistab 

lindude keelt, nagu kord Siegfried, kui ta lohe surmas. See, kellel hakkavad hinges avanema süütud 

meeled, saab ka sfääride Sõna taas maistes sõnades kõlada lasta. Puhastest eetermaailmadest voolab 

temasse uus kõnevägi: pärinedes sealt, kus kõik olendid helisedes oma olemust avaldavad. 

Ja see vaimu palverändur on oma teel „kadunud Sõnani“ õppinud tõlgendama aja märke. Sest ainult 

aja nõuete äratundmisest suudab ta ammutada julgust uueks alguseks. Ta on prohvetlikult näinud, 

kuidas pärimuslik on lõpule jõudmas ja uus nõuab kujunemist. Ta mõistab „mida konnad 

krooksuvad“. Justnagu keelpill, millel mängivad ümbruskonna jõud, elab konn kaasa ilma ja 

atmosfääri rõhu muutustele. Konn justnagu näeb unes Maa-hinge protsesse: õhu liikumist ning vete 

tõusu ja langust. See, kes hakkab endas äratama võimet kaasa elada ja kaasa tunda kogu õitsemisele 

ja närbumisele, märkab ka inimkonna arengust tulenevaid vajadusi ja nõudmisi. Temast saab 

„kaastunde abil teadja“. Talle avalduvad ajaloo kulgemise ilmamärgid. „Konnad krooksuvad“. See, 



67 
 

mida ta sel viisil teada saab, paneb ta jahmuma. Kuid tema hinges ärkab seda tugevamini valmisolek 

vaimu vastu võtta: nii võib ta kõrguste inspiratsiooni tuua uuesti alla Maa altarile. 

Tänapäeval võib kogu maailmale nähtavaks saada see, mida üksikud teadjad aastasadu lähenemas 

tundsid, et religioossete traditsioonide tõeline vaimne elu on surnud. Armumaailmad ei räägi nendes 

enam. Kuid kõrgemad maailmad hakkavad uuesti rääkima; inspireeritud sõna on kristluse juurde 

tagasi pöördunud. See annab igaühele, kes seda leida tahab, uue pühitsusjõu ja selge vaimuvalguse. 

Tuvi laskub taas alla õlale; ta sosistab vaimujulgele kõrva oma taevast tarkust. 

Tookord, kui veel rändlaulikud läbi Euroopa rändasid ja muinasjuttudes või saagade piltides tuleviku 

idusid vastuvõtlikesse südametesse istutasid, uinusid noored tunnetusjõud, mis tänapäeval kõikjal 

võrsuda tahavad, veel hingerüpes. Aga nende jaoks, tänu kellele meil on olemas sellised muinasjutud, 

teostus tookord juba müsteerium, mille käigus sai hing „kadunud Sõna“ taas vastu võtta. Nad 

valmistasid ette uut inspiratsiooniajastut. „Kus oli nende rändlaulikute keskus? Kus õppisid nad 

selliseid pilte inimeste ette tooma?“ küsib Rudolf Steiner.25 Ja ta vastab: „Nendessamades templites 

õppisid nad seda, mida meie oleme vaadelnud roosiristlaste koolidena.“ Mitte mingil juhul ei ole 

need pildid lähtunud niinimetatud rahva fantaasiast. Sellised pildiread on kujundatud 

eesmärgiteadlikult: „Vanad muinasjutud, mis on maailma vanade vaimsete saladuste väljenduseks, 

on tekkinud nii, et need, kes need muinasjutud maailmale vorminud on, kuulatasid tähelepanelikult 

neid, kes neile vaimseid saladusi võisid jutustada, nii et muinasjuttude kompositsioon vastab 

vaimsetele saladustele. Seetõttu võime me öelda: nendes elab terve inimkonna, mikrokosmose ja 

makrokosmose vaim. Nendestsamadest templitest saadeti rändlaulikuid jutustama sisukaid 

muinasjutte ja nendestsamadest templitest pärinevad tänase aja tunnetused, mis sisenevad inimeste 

hingedesse ja südametesse, et teha võimalikuks kultuur, mida inimkond vajab. Nii sammub 

inimkonna aluseks olev vaim ajastust ajastusse.“ 

 

Nõiduse kütkesse langemine ja nõidusest vabanemine 
 

Goethe teadis hästi seda kerge ekstaasi seisundit, kui hing võis tunda end iseendast välja  

avardununa. Neid prohvetliku nägemuse tasandini tõstetud teadvusjõude kirjeldas ta kord 

Eckermannile järgnevalt: „Me kõik kõnnime müsteeriumite keskel. Meid ümbritseb atmosfäär, mille 

kohta me veel sugugi ei tea, mis kõik selles toimub ja kuidas on see seotud meie saatustega. Siiski, nii 

palju on kindel, et teatud tingimustel saavad meie hinge tundlikud tundlad ulatuda keha piiridest 

kaugemale ja hingele on antud võimalus saada eelaimus, tõeline vaade tulevikku.“ 

Me oleme seda „atmosfäärilist teadvust“ juba tundma õppinud muinasjutus „Kolm keelt“ seoses 

konnadega. Konn kujutab endast liikide orgaanilise arengu vaheastet. Ta on seisma jäänud lõpustega 

hingajate ja kopsudega hingajate vahepeal. Ta on maha jätnud kalaloomuse süütu elu, kuid ei ole 

siiski veel täielikult saavutanud soojavereliste kirgedeloomust. Ta suudab veevoogudesse sukelduda 

nagu kala, kuid mitte enam täielikult nendes elada: tundub, nagu leinaks ta pidevalt ühte kadunud 

maailma. Konna loomusega seoses võime me tunda midagi sügavalt melanhoolset. Kas ei kanna ka 
                                                           
25

 Rudolf Steiner „Arutlused Markuse evangeeliumi teemal“ („Exkurse in das Gebiet des Markusevangeliums“), 
loeng 10. juunil 1911, Berliinis, GA 124 
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inimolemus, kes pidi läbima palju olelusvorme, enne kui jõudis oma praeguse püstiselt üle Maa 

sammuva vormini, ise seda astet endas? Nii unelevad meis sügavale vajunud teadvuskihid, mis aga 

siin või seal võivad ebatavalistes hingeseisundites läbi murda; nad hoiavad veel vähem või rohkem 

kaootiliselt alal selliseid kosmilisi arengustaadiume. Teatud peentes tendentsides, mis põhinevad 

eeterjõudude seose lõdvenemisel kindla maise kehalisusega, annavad sellised ürgkogemused endast 

jälle teada. 

See, et vennad Grimmid asetasid oma kogumiku algusesse muinasjutu „Konn-kuningas“, annab 

tunnistust sellest, et nad tunnetavad hästi, mis on muinasjutumeeleolus oluline. Sellega on pandud 

viljakas lähtepunkt, mis muinasjutuelusse sisse juhib. Seal tõusevad hinges mälupildid või ka ainult 

mälutundmused, mis paistavad nagu kaevu sügavustest tulevatena: „Sügav kaev teab seda hästi, et 

kord olid kõik sügavad ja tummad ja kõik teadsid sellest …“26 Nii kirjeldab seda meeleolu Hugo von 

Hofmannstahl. 

Melanhoolia lasub hingele, kui selle aluspõhjades hakkab end liigutama mälestus, mis meenutab 

iidseid teadvusseisundeid, kui elav tarkusekuld läbistas veel mänglevalt hinge tundmusi. Kunagi oli 

hing rikas. Ta oli päikese vägede poolt õnnistatud, sest ta kuulus kosmosesse, milles 

„pattulangemise“ pimendav jõud ei olnud veel toiminud. Kuningatütar, nii kirjeldab muinasjutt, istub 

kaevu äärel ja nutab; tema kuldne pall on kukkunud kaevu sügavustesse. 

Lein kadunud päikesetarkuse pärast on juba õhkõrna mälestuse algus, milles kuulutatakse ette kuldse 

ajastu taastulekut. Otsivas hinges tahab end liigutada teadvus, mis võib sukelduda alla 

hingepõhjadesse, et tuua üles säravaid pilte meis kõigis uinuvast kosmilisest mälust. 

Ta ilmub konna pildis kaevuäärele: „Ah, see oled sina, vana veespladistaja!“ ütleb kuningatütar, kui 

too oma koleda pea veest välja sirutab. Inimesed, kes elavad vee ääres – samuti lapsed, kes 

armastavad vee-elementi üle kõige –, satuvad kergemini oma kehalisuse eeterosa teatud 

lõdvestumise seisundisse kui need, kes enda all alati ainult kindlat pinda tunnevad ja keda maja 

seinad hingeliselt koos hoiavad. Sellest ka paljud saagad vetevaimust, kes lapsi vette tõmbab. 

Vetevaim ja näkineid ilmusid kunagi eeterlikule selgeltnägemisele. Voolava vee vaatamine võib 

lihtsalt viia kerge transini, mis muudab selgeltnägijaks. Peitub ju igaühe sees „vetevaimu“-loomus; 

see jäädvustab vana arenguastet, millest me ise kord oleme pidanud läbi minema. (5) 

Richard Wagneri ooperis „Reini kuld“ („Rheingold“) juhitakse meid selle püha seisundi lähedale, mis 

peegeldab veel inimkonna „vetevaimu“-astet. Reini tütred mängivad veesügavuste kuldaaretega. 

Need on alalhoitud päikesejõud, ühe veel vanema, valgusega täidetud maailmaseisundi järelkuma. 

Kuid veenaistel ei ole enam võimet valguskulda oma süütutes sügavustes valvata. Alberich varastab 

selle ja sedamaid pimeneb vetevool. Kosmiline mälestus kustub; puhtad hingepõhjad ununevad 

ärkvel päevainimese meelest, kelle jaoks sepistatakse nüüd kuldsõrmus. Tekib maise isiksuse endasse 

sulgunud teadvus: „sõrmus“, ja koos sellega muutub egoism käimalükkavaks maailmajõuks. 

Hing võib tänapäeval taas kasvada üle kitsaste meeleteadvuse piiride, tähelepaneliku vaatleja jaoks 

viitavad sellele paljud märgid. „Vetevaimu“-teadvus tahab kui unede sügavikest tagasi pöörduda. 

Alguses ähmase kujuna ning seal, kus ta on jäänud mõistmise poolt valgustamata, tungimas peale kui 

luupainaja. Hing peab sellega tuttavaks saama; ta peab õppima, isegi kui ta alguses seda veel tagasi 

                                                           
26

 Saksa keeles: „Der tiefe Brunnen weiß es wohl, einst waren alle tief und stumm, und alle wussten drum …“ 
Tsitaat Hugo von Hofmannstahli luuletusest „Maailma saladus“ („Weltgeheimnis“) (tlk). 
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tõrjuda tahaks, sellega dialoogi pidama kui oma teise Minaga, mis on esialgu veel ebaselgusega 

kaetud. 

Me kõik teame seda muinasjuttu, mis jutustab meile, kuidas kaevus olev konn küsib printsessi käest, 

miks too nutab. Printsess ütleb talle ja ta pakub, et toob printsessile kuldse pallikese tagasi, kui too 

teda armastama hakkab ja lubab tal endaga koos elada. Printsess nõustub, mõteldes, et konn ei 

suuda niikuinii kaevust väljuda ning tema saab oma palli tagasi. Olles konna unustanud, on printsess 

jahmunud ja hirmunud, kui konn järgmisel päeval ilmub ja palub tal oma lubadus täita. Kuningatütar 

ei taha konnaga midagi tegemist teha. Tema isa aga, kuningas – tema on see „teadja“, kes tunneb ja 

valvab vaimse maailma seadusi – käsib tal oma lubadust täita. Tüdruk võtab südame rindu, istub koos 

konnaga laua ääres ja läheb temaga koos voodisse: kuni ta konna pikalt mõtlemata vastu seina 

virutab – seepeale seisab tema ees nõidusest vabastatud kuningapoeg! 

On vaja märkimisväärset tahte tugevdamist, et äratada peidetud Mina, mis lebab nõiutuna keset 

unenägude põimumist. Hinge algatusvõime peab toimima, et kiskuda peidetud Mina tema 

ebaselgusest; alles siis ilmub ta oma tõelisel vaimsel kujul. See on ülemeelelise inimese äratamine, 

kes tuleb ürgaegadest ja toob kosmilise mälu tänapäeva. See, mis oli unenäoline, tagasi pööratud elu 

hingesügavustes, saab nüüd vabaks, et vaadata ettepoole. Selle ülemeelelise teadvuse nõidusest 

vabastamisega on seotud vabaduse kogemused, mis vaimu jaoks võivad tähendada suurimat õnne. 

Muinasjutt jutustab kolme raudse sideme purunemisest, mille truu teener oli lasknud oma südame 

ümber panna sel ajal, kui tema isand oli nõiutud. Vaimu poole püüdlev inimene, kes ustavuses 

hingeteed käib, on meie sees oleva peidetud vaiminimese teener; sest ta teab, et ta peab kõikide 

oma jõududega teenima surematu olemusliikme äratamist. Ainult sügavaima südamerahu 

saavutamisel, mille puhul kõik maise inimese tungid ja soovid vaikima peavad, saab võimalikuks seda 

teed tõesti lõpuni käia. Süda tuleb panna „raudsetesse sidemetesse“. Kuid läbi surma läinud 

südamejõud hakkavad pühitsema oma ülestõusmist niipea, kui hing, vaimuga ühinenult, oma riiki 

saabuda tohib. 

„Raudse Heinrichi“ kujuga viidatakse just sellele, et siin on tegemist südamepühitsusega. 

Südamejõududega kohtumist ja nende muundamise saladust on tihti kujutatud lõvi pildiga. Me 

võisime seda pilti tundma õppida juba muinasjuttudes „Eluvesi“ ja „Kaksteist jahimeest“: esimeses oli 

ähvardav lõvi, teises tark lõvi. 

Ikka ja jälle kerkib esile see motiiv – ka legendides –, kuidas inimene peab õppima lõviga koos elama. 

Taaniel heidetakse Paabeli vangipõlves lõvikoopasse; kuid metsloomad ei rebi teda puruks. Või 

Hieronymus, vaikne õpetlane, istub oma foliantide kohale kummardunult; tema kõrval lebab vaguralt 

lõvi. Südamerahu, mis aga tähendab: rahu oma saatusega, peab esmalt hinge astuma, kui hingele 

peab osaks saama tõeline valgustamine, nagu seda just Hieronymus vajab, et Piiblit tõlkida. 

Muljetavaldav on võimas müürifriis, mis on välja pandud Berliini muuseumide orientalistika 

osakonnas. Jumalanna Ištari värava juurde viib protsessioonitänav, vasakult ja paremalt ääristavad 

seda sinise lasuurvärviga kaetud telliskividest müürid: sellelt siniselt taustalt tõusevad esile kollaselt 

ja valkjalt helendavad sammuvad lõvid, umbes rinnakõrgusel ja sellisel viisil, et nad templivärava 

poole sammujale justkui vastu tuleksid. Kui siis usklike rongkäik jumalanna kultusele voogas või üksik 

pühitsust otsiv inimene pühalikult mööda Babüloonia tänavat läks, siis tulid lakkamatult lõvid ja 
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veelkord lõvid unenägude meeleolusse kastetud sinisest tema südamesse. „Ma ei suuda lõvi käest 

pääseda,“ nii võis sammuja küll iseendale öelda. 

Pühitsusteel, nii õpime me tänapäeval Rudolf Steineri vaimuteaduse vahendusel taas mõistma, 

hakkab vaimselt ärkav inimene omaenda kehakuju sisemiselt nägema. Kui ta näiteks magamajäämise 

hetkel hingeolemusega oma kehalistest katetest välja tõusma hakkab, siis hakkavad keha üksikud 

elundid avanema oma tegelikus loomuses. Ta võib saada teadlikuks sellest, kuidas igas elundis on 

olemas kalduvus moodustada terviklikku loomavormi. Tuksuvas südames peitub lõvi oma julguse ja 

uhkusega, kuid ka kõikide võimalustega kiskjalikuks vägivallaks. Hingavates kopsudes tahaks kotkas 

üha avada oma tiivad ja kiskuda end lahti maa raskusest; kuid keha seadus sunnib ta jälle tagasi. Kui 

südant ja kopsu koos vaadelda, siis ilmub vaimsele nägemisele „greif“. See on lõvi-kotkas. Sellised 

mütoloogiast tuntud imepärased olendid ei pärine kummalisest fantaasiast; need viitavad vanale 

unenäotaolisele nägemisele, mis koges selles pildis teatud tarkusejõudusid, mis, ühendatuna 

julgusega, tahavad inimest meelitada end Maa piiratusest lahti rebima. Greifi kujus ilmub igatsus 

valguse järele, mille Lutsifer meisse on istutanud, tiivustades hinge fantaasiale ja vaimsele 

nägemisele. Muinasjutus „Greiflind“, mille me leiame Grimmide kogumikus alemanni keeles 

jutustatuna, tuleb see olend kujukalt esile. Greif astub meile vastu ka vapikilpidel ja linnanimedes 

(Greifswald, Greifenberg jne). Selliseid olendeid tajuti selgeltnägeva intuitsiooniga kord veel teatud 

perekondades toimivatena. Nende kujundusjõudude kehas, mis on iseloomulik sugupõlvede 

järgnevusele või ka kogu sugukonnale ehk linnahingele, olid ülekaalus kas südame lõvijõud või 

hingamise kotkajõud või mõlemad koos: siis võis kõikide sellise sugukonna liikmete puhul kogeda 

julgust või hoogu. See oli otsekui nende perekonna „tootem“, mida tajuti pärilikkuse liinis toimivat; ta 

kandis endas nende annet, mille üle nad uhked olid, teisest küljest aga ka kõiki nende ohtusid. Nii 

ilmusid karu, hunt, hirv, leopard ja mitmed linnukujud vapiloomadena. 

Kui nüüd astub vaimse tajumise ette ainevahetusloomuse võimas toime, siis sünnib sõnni 

imaginatsioon. Kui tegemist on pigem toitvate jõududega, siis ilmub lehm, kuid sõnnis väljendub 

rohkem tungidejõud. Kotka, lõvi ja sõnni omavaheline koostoime, mille võimsatest jõududest tõuseb 

üles inimpea, annab „sfinksi“ pildi. Nii ilmus kord egiptlase selgeltnägevas unes inimkeha saladus, see 

tähendab: selle aluseks olev kujundusjõudude loomus. 

Pühitsemine südame jõududesse nõuab julgust ja teisest küljest saatuse vastuvõtmist. Sest kõik, mis 

elab hinge sügavustes kui vastuhakk saatuse jõududele, kui kõrkus või solvatud uhkus, peegeldub 

imaginatiivses vaatluses (või ka unenägudes). Lõvi ähvardab rändurit; ta tõkestab tal tee. „Lõvi peab 

muutuma talleks“, tavatseti öelda, kui viidati lunastustahtele, mis on valmis saatust kannatlikult enda 

peale võtma. Ent kõrgeimas mõttes viidatakse sellega selle Ühe ohvrijõule, kes tahtis kanda kogu 

Maa süüd. 

Kui inimese südames hakkab vabanema jõud, mis on võitnud masenduse ja saatuse üle virisemise, 

siis ilmub pilt linnust, kes juubeldavalt eeterkõrgustesse tõuseb. See tähendab, et südames hakkavad 

tööle lunastavad jõud. Miski, mis tahaks tänus kõrgustesse lennata, mis tahaks „laulda ja hüpelda“, 

vabaneb Maa tolmust. See on lõoke. 

Varasematel aegadel tajuti veel hästi lõokese seost lõvi jõududega; lõokest nimetatakse veel 

erinevates vanades dialektides „Leewerick“, „Lewercke“, vanas hollandi keeles „Leeuwercke“ (Lew või 

Leu on vanad vormid sõnale Löwe, lõvi). Hessi dialektis oli veel Grimmide aegadel kasutusel nimetus 

„Löweneckerchen“. 
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Mees, kellel oli ees pikk reis, küsis oma kolmelt tütrelt, mida ta peaks neile kaasa tooma. Kõige 

vanem soovis endale pärleid; teine soovis teemante; kõige noorem, tema lemmiktütar, küsis „laulvat, 

hüplevat lõokest“. Ta on juba koduteel, kuid pole ikka veel sellist leidnud. Siis tuleb ta läbi metsa, 

milles seisab uhke loss ja selle kõrval puu, mille tipus laulab ja hüpleb lõoke. Kui ta tahab oma teenril 

lasta seda alla tuua, siis hüppab lehestiku alt välja möirgav lõvi: „Kes minu laulvat, hüplevat lõokest 

röövida tahab,“ hüüab ta, „selle söön ma ära.“ Mees suudab ennast päästa ainult lubades, et annab 

lõvile esimese asja, mida ta koju tagasi jõudes kohtab. See aga on just tema noorim tütar, kes talle 

kojupöördumisel vastu ruttab. Ta kingib tütrele lõokese, peab aga talle samas ütlema, et on lubanud 

ta enda lõvile. Tüdruk on meeleldi valmis saatust kandma ja ütleb hüvasti. Teda võtab vastu lõvi koos 

kogu oma õukonnaga; sest lõvi on suur kuningas. Öösiti ilmub lõvi inimkujul; siis pühitsevad nad oma 

pulma. Päeval nad magavad. 

Me oleme juba kohtunud kolme õega ja oleme nendes ära tundnud inimese kolme hingeliikme 

ilmutuse. See on aistinghinge omapära, et ta soovib pärleid: pärlites avaldub unenäoline tarkus 

(Dante nimetab kuud „igaveseks pärliks“ taevameres). Mõistushingele on samuti omane, et ta 

armastab teemante: ta püüab maailma mõista jahedate, selgeks lihvitud ideede abil. Kuid kõige 

noorem hingejõud – me teame teda kui teadvushinge – tahab enamat: temas ärkab vabaduseiha. Ta 

tahab võitu Maa kogu raskuse üle ja surematu, taevasse tungiva vaimujõu ärkamist. Ja ta on valmis 

seda teed käima, kui see ka julgust ja ohvreid nõuab. Ta teab, et oma isiksus tuleb kaalule panna 

vaimse eesmärgi nimel. 

Rudolf Steiner kujutab seda loomaimaginatsioonide esiletõusmist veelgi üksikasjalikumalt, kui meie 

seda siin esitanud oleme.27 Ta räägib seoses sfinksikuju öise kogemusega sellest, kuidas nende 

piltidega on seotud moraalsed muljed. Siis teab hing pärast: „See, mis sind õigupoolest päeval sinu 

isiklike huvide poole kihutab, tuleb sellest, mida sa öösiti justkui oma loomaliku jätkuna näed. Päeval 

sa seda ei näe; kuid see on sinus jõuna. Need on jõud, mis sind teatud mõttes alla tõmbavad ja 

isiklike huvide suunas ahvatlevad … Ja kui seda muljet üha enam ja enam välja arendada, siis jõutakse 

selleni, et ära tunda, kes on õigupoolest meie evolutsioonis tõeline Lutsifer. Mida kaugemale tagasi 

me oma selgeltnägeva pilgu suuname sellele ajale, mis vastab paradiisi imaginatsioonile, seda 

kaunimaks muutub see kujutis, mis alles hilisematel aegadel tõesti meenutab loomalikkust. Ja kui me 

läheme tagasi isegi paradiisi aega, siis võime me öelda, et vormid (sõnn, lõvi, kotkas), mida me nende 

nimetustega nimetame nendel vanadel aegadel, võisid ka meie jaoks olla teatavas mõttes ilu 

sümboliteks.“ Ja veelgi enam tagasi liikudes ilmub Lutsifer vaimupilgule ülevas ilus. Siis ilmutab ta 

oma tõelist kuju, sest ta on „ühest küljest ilu vaim, teisest küljest egoismi vaim“. Ja see on see vaim, 

kelle seltskonnas me viibime alates magamajäämisest kuni ärkamiseni: „Hetkel, mil tõstetaks loor, 

mis katab öö pimedusega, leiaksime me kohe, et Lutsifer on meie kõrval“. Ja Rudolf Steiner räägib 

sellest, „et inimene liigub tuleviku suunas, mil talle ilmub igal ärkamisel, alguses kiirelt möödalibiseva 

unenäona ning siis üha selgemini ja selgemini, mulje: sinu öine kaaslane oli Lutsifer.“ See tõsiasi oli 

kreeklastele pühitsuskogemusena täiesti tuntud. Nad nimetasid seda kuju „Eroseks“. Ja nad oskasid 

seda Erost, kes võib ju äratada hinges armastuse kauni ja suursuguse vastu, kuid samal ajal täidab 

hinge isiklike-egoistlike tunnetega, kujutada inimeste ja jumalate vahemehena28. Eros ei puhka enne, 

kui Psyche – inimese hing, keda ta kirglikult armastab – on kantud üles Olümposele. Iidne muinasjutt 

                                                           
27

 Loengutsüklis „Milline tähendus on okultsel arenemisel inimese katetele ja tema minale?“ („Welche 

Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und für sein Selbst?“), peetud Haagis 
1913, GA 145 
28

 Vt Platoni „Pidusöök“, Diotima kõne 
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„Eros (või Amor) ja Psyche“, nagu seda jutustab Apuleius, peegeldab neid saladusi; eelkõige hakkab 

silma nende motiivide sugulus meie muinasjutuga, millele ka Wilhelm Grimm juba oma „Märkustes“ 

osutas. Ta ütleb neid kahte võrreldes: „Süda pannakse proovile ning kõik maine ja kuri langeb maha 

puhtas armastuses sündinud tunnetuse ees. Meie lugu nõustub ka sellega, et valgus toob õnnetusi ja 

öö, mis seob lahti kõik köidikud, päästab võlulummuse igakord vabadusse.“ See, mida Grimm siin 

nimetab „õnnetusteks“, tundub sellisena ainult maisele arusaamisele. Psyche naudib oma abikaasa 

armastust ilma iialgi teda nägemata. Nad kuuluvad ainult öö kuningriiki. Tema õed veenavad teda, et 

mees on koletislik elajas ja tahab seetõttu tema pilgu eest hoiduda, ning ärgitavad teda lampi läitma: 

„Kuid mida nägi ta eeldatava koletise asemel? Tema ees lebas armastuse jumal oma täies ilus ja 

sellest vaatepildist hakkas lamp heledamini põlema“ … Üks piisk hõõguvat õli pudeneb seejuures 

jumala paremale õlale; ta ärkab sellest ja tõuseb vaikides õhku. Nii jutustab Apuleius ning järgnevalt 

räägib ta eksirännakutest ja katsumustest, mida Psyche peab oma kaotatud abikaasa pärast läbima. 

See on pildiline kirjeldus hinge katsumustest ja puhastusastmetest, mis on inimhingele määratud teel 

surematu eluni. Need algavad kohe pärast seda öist avastust. See on tunnetuse lamp, mille läitmiseks 

tunneb Psyche end sunnitud olevat. Muidugi puhastamata, skepsisega täidetud tunnetusiha lamp. 

See, mis öö riigis on ülev ilu kehastus, mis hinge pilgu eest peab veel peidus olema, võib 

magamajäämise või ärkamise hetkedel muutuda kirega täidetuks ja seetõttu ilmuda võimsates 

loomavormides. Nagu mälupilt seisab päevateadvuse ees sfinksilaadne kuju: see on „koletis“, kellest 

õed räägivad. Teatud mõttes on see ka lõvi kuju, mis meie saksa muinasjutus imaginatiivse 

nägemusena päevateadvusesse maha jääb. Südame jõud, mida tuleb muundada ja vabastada, 

ilmuvad kuningliku lõvi pildina. Öö riigis on ta ülev kuju, kellest saab hinge kaaslane. 

Ka meie muinasjutt kirjeldab, kuidas lõvi väldib küünlavalgust. Kui kõikidest ettevaatusabinõudest 

hoolimata tõrvikuvalguse kiir tema peale langeb – see on juhuslikult teise õe pulm, kuhu noor naine 

oma lõvist abikaasaga on tulnud –, siis juhtub „õnnetus“. Lõvi kaob. Tema asemel ilmub valge tuvi ja 

lendleb uksest välja. Siiski, enne äralendamist räägib ta nii: „Seitse aastat pean ma maailmas ringi 

lendama: iga seitsme sammu tagant aga tahan ma lasta kukkuda ühel punasel veretilgal ja ühel valgel 

sulel, need peavad sulle teed näitama ja kui sa neid jälgi mööda käid, siis saad sa mind lunastada.“ 

See oli tunnetuse tõrvik, mis heitis kiire saladusele, mis leidis aset ainult öö sügavustes ja mis 

peegeldus pildis. Nüüd aga näitab tuvi teed, mida mööda tuleb käia: see on müstiline 

seitsmeastmeline tee. Muinasjutus „Kaksteist venda“ me juba kohtasime neid „seitset aastat“, mis on 

vajalikud lunastamiseks. Püha Vaim saab juhiks sellel teel. Kuid muinasjutupilt näitab, et see ei ole 

mitte ainult vaimu jõud, mis annab hingele suuna. Igal seitsmendal sammul laseb tuvi kukkuda mitte 

ainult valge sule, vaid ka punase verepiisa. Hing sammub oma teel edasi endiselt vere-armastuse 

mõju all olevana. Eros on ikka veel tüdruku südame tiivustav jõud; ta on alles osaliselt vaimsustatud. 

Poeetilise jõuga, mis laseb tajuda kõrgema tõe hingust, oskab muinasjutt kujutada ustava abikaasa 

rännakuid. Kui seitse aastat on peaaegu läbi: „Siis rõõmustas ta ja arvas, et on varsti vabastatud, kuid 

oli sellest veel nii kaugel.“ Natuke aega enne seitsme aasta lõppu kaotab ta jälje. Enam ei lange maale 

mitte ühtegi verepiiska ega sulge. See tundub jälle olevat „õnnetus“. Kuid see on märk sellest, et 

hingele on antud vabadus. Ta ei vaja enam juhtimist ja peab nüüd õppima tegutsema oma sisimast 

vabadusest. Ta küsib Päikeselt ja Kuult ja kõigilt neljalt tuulelt teateid lendleva tuvi kohta. Ainult 

lõunatuul teab seda; kuid Päike ja Kuu annavad talle kingitusi, mis võivad talle hädas kasulikud olla: 

karbikese ja muna. Hing on saanud võimeliseks kogema end kosmoses; oma tunnetusteel on ta välja 

kasvanud kitsast maisest teadvusest. Varustatuna nende jõududega, peab ta nüüd alles täide saatma 
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tegelikud ületamisteod. Ta peab kogema „sisemist lõunat“. Lõunatuul ütleb talle, et tuvi on jälle 

muutunud lõviks ja võitleb lohega Punase mere ääres; lohe aga on nõiutud kuningatütar. Aga 

põhjatuul annab talle nõu rännata Punase mere äärde ja lüüa lohet vitsaga, nii et lõvi saaks temast 

võitu. „Sisemine põhi“ vahendab hingele neid mõttejõudusid, mille abil ta „sisemises lõunas“ saab 

võita kirgedeloomust. Süda, mis tuleb vabastada vere võimu alt, vajab pea tarkust. Süda üksi ei 

suudaks iial läbida „Punase mere“ lahingut. Kui aga lõvi ja lohe oma inimkuju tagasi saavad, siis peab 

päästja kohe oma abikaasa heitma „greiflinnu“ selga, kes istub Punase mere ääres. Tema viib nad üle 

mere koju. Armastatu järgib nõuannet; kui aga võitlus juba võidetuna tundub, hüppab loheprintsess 

noorukit kätel hoides greiflinnule ja röövib ta oma kuningriiki. Ja „vaene kaugelerännanu“ seisab seal 

taas mahajäetuna ja peab „pikki, pikki teid“ käima, kuni ta leiab lossi, kus need kaks koos elavad. Ta 

saab teada, et valmistatakse ette pulmi; nii avab ta oma hädas karbikese, mille Päike talle kinkinud 

oli, ja tõmbab välja päikesesäralise kleidi. Kui ta sellesse riietatult lossi tuleb, siis imestavad kõik. 

Pruut palub seda endale pulmakleidiks. Ta annab selle talle tingimusel, et võib ühe öö peigmehe 

kambris magada. Seda talle võimaldatakse, kuid kavalusega, sest valepruut laseb peigmehele anda 

unerohtu. Seetõttu ei tunne kuningapoeg ära oma õiget abikaasat, kes terve öö tema voodi kõrval 

istub ning talle oma seitsmeaastasest palverännakust ja kõikidest katsumustest räägib. Lõvile on see 

ainult kui puudes sahistav tuul. Öö möödub kasutult. Oma hädas avab tüdruk järgmisel hommikul 

muna; sellest ronib välja kana kaheteistkümne kuldse tibukesega. Valepruut on sellest nii 

vaimustatud, et ta kanakest endale ihaldab. Jälle seab armastaja sama tingimuse ja võib veelkord 

öösel kuningapoja kambrisse astuda. Seekord on too aga unerohu välja valanud; sest tema 

kammerteener, kellelt ta küsis eelmise öö pomina ja sahina kohta, reetis talle saladuse. Siis tunneb ta 

ära oma truu naise, hüppab koos temaga greiflinnu selga ja nad jõuavad koju, kust nad leiavad oma 

lapse, kes on vahepeal täiskasvanuks ja kauniks muutunud. 

Nendes piltides on peidetud vaimuotsija sisemised kogemused. Kui müstik on oma teel õppinud 

taltsutama madalamat loomust, see tähendab, ta on lohet vitsaga löönud ja selle nõidusest 

vabastanud, siis peab ta leidma üleslennu jõu, mis tõstab ta meelteahelatest välja, kõrgemale 

vaimuvalda. Keskaja müstika keeles oli greiflind ülemeelelise jumalanägemise sümbol. Dante laseb 

isegi Kristusel sellel kujul ilmuda („Purgatoorium“, laulud 29 ja 31). Ta õpetab: lunastaja kaksikolemus 

ilmub kotkas ja lõvis, mille puhul kord astub rohkem esile tema olemuse jumalik külg (kotkas) ja kord 

rohkem inimlik külg (lõvi), pidevas muundumises ja siiski oma sügavamas mõttes muutumatult. 

Maised ja vaimsed jõud on tema sees tasakaalus. Sest Kristus vahendab hinge tasakaaluseisundit. 

Sellega ei ole vastuolus see, et me varem kujutasime greifi lutsifeersete vaimustusjõudude pildina. 

Kristus kui „müstiline greif“ ongi justkui „tõeline Lutsifer“: tõeline valgusetooja, kes tahab illusoorse 

vaimuvalguse asemel nüüdsest peale tõelist vaimuvalgust tuua. Alles seal, kus on saavutatud eetilise 

ja meelelise inimese kooskõla, saab toimuda inimsüdame lunastamine. 

Aga siin on vajalik valvsus. Kui paljud müstikud, arvates, et nad on askeesi abil ennast ammu 

kirgedeloomusest vabastanud, kandsid vaimuvalda ainult peenenenud meelelisust! Sellest annab 

tunnistust paljude müstiliste nägemuste erootiline värving ning Madonnale ja Kristusele pühendatud 

mitmete hümnide tume kirglikkus. Loheprintsess on greifil minema lennanud ja annab noorukile 

maagilist unerohtu. Sellistel juhtudel on meelteloomus „sublimeeritud“, nagu ütleks psühhoanalüüs, 

aga mitte tõeliselt muundatud. 

Hingeline pettekujutlus peidab müstiku eest tõelist vaimuvalgust. Madalamad tungijõud, mis siiski 

tahavad näida vaimsetena, tuleb kõigepealt puhastatud hingejõudude sära abil ligi meelitada ning siis 
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võita. Kuid hing, mis on käinud õilistamise teed, on võinud end läbistada kosmiliste valgusjõududega; 

ta ilmub nüüd päikesesäralises kleidis. Talle on avaldatud uue vaimukeha saladus, millest on valmis 

avanema noorenenud, heledamad meeled; ta võib avada muna, millest lipsavad välja kuldsed tibud. 

Inimese meeleline loomus, astudes kontakti nende ülemeeleliste kingitustega, mida hing oli 

võimeline saama kosmilistest kõrgustest, kaotab oma jõu. Vaimuteadvus vabaneb lõplikult 

madalamate tungide ahelatest, mis hoidsid teda hingeillusioonis. Nüüd saab ta vilja lõigata 

kogemustest, mida hing on saanud oma müstilisel palverännakul. Eros õilistatakse. Greiflind kannab 

armastajad Punase mere äärest minema. Lõvi on muundunud puhtaks inimkujuks. 

Muinasjutus ilmub iga jõud, niipea kui see on end lahti rebinud instinktiivsest elust ja siseneb ärkvel 

tunnetuse sfääri, inimkujul. Ta on nõidusest vabastatud. Sügavaim müstiline protsess aga, mis saab 

aset leida hinge sügavustes, on Erose vaimsustamine: Lutsiferi jõud muundub sammhaaval Püha 

Vaimu valguseks. Sellega oleme me astunud kristliku müsteeriumi pinnale. 

Muinasjutt „Jorinda ja Joringel“ viitab vere jõudude pühitsemisele pildiga veripunasest lillest, mille 

südames on suur sädelev kastepiisk. Joringel, kellest on saanud karjane, näeb lille unes ja rändab kuni 

üheksanda päevani. Hommikuvalguses leiab ta selle ja nopib. Lillel on jõud kõiki asju nõiduse kütkeist 

vabastada. Lille abiga vabastab Joringel ka oma Jorinde, kes istub nõiutud lossis ööbikuks muudetuna 

vangis. 

Lõokest võib teatavas mõttes tajuda kui ööbiku vastandpilti. Lõoke laulab varahommikul juubeldus- 

ja tänulaulu. Ööbik tõstab häält õhtul; tema meloodias on melanhooliat. 

Temast ei kõla veel vabastatud südamejõud, nagu lõokesest; see on lunastamata igatsus, mis, alla 

surutuna hirmust Maa ees, tahaks end kehalise olemise kitsusest vabaks võidelda. Ööbik on veel kuu 

võimu all. 

Seetõttu nõidus nõid kuu valguses Jorinde ööbikuks. Muinasjutt puudutab kosmilist saladust: kas 

pole need kuu mõjud, mis muudavad igatsevaks ja melanhoolseks? Nad seovad hingeelu ahelatesse. 

Johannese ilmutusraamatus on pilt naisest taevais, kes on riietatud päikesesse ja hoiab kuud oma 

jalgade all. Võit kuu võimu üle on samaaegselt neitsi lunastamine. Inimveri on kuu nõiduse kütkes ja 

ei saa seda iial ise murda. Ta vajab armujõudu ülalt, mis suudab verevoolule üle kanduda; see peab 

taevase kastena langema maisesse tundmisse ja soovimisse. Motiiv punasest lillest kastepärliga viitab 

Graali saladusele ja Kristuse vere lunastavale mõjule. 

Ainult Kristus suudab melanhooliat kuni põhjani tervendada. Sest melanhoolia on olemasolutunde 

haigestumine selle päris juurte juures: see on kannatus kehastumise kui sellise ürgtõsiasja tõttu. On 

ainult üks imelill, mis suudab vabastada ööbiku nõiduse kütkest. 

Jung-Stilling, Goethe noorpõlvesõber Strasbourgi ajast, põimis selle muinasjutu oma lapsepõlve 

mälestustesse; üleüldse peame me tänama teda selle muinasjutu säilimise eest. Seda rääkis väikesele 

Heinrichile tädi, kui nad istusid metsaraiesmikul, kui vana isa Stilling läks metsa puid otsima. Metsas 

põimuvad võlujõud äratasid vanas mehes kõrgemad meeled; ta nägi hetkiti visioone siseruumist, kus 

surnud oma ülendatud elu elavad, ja muinasjutupaleedest, mis olid nagu pühakute kodud ja kutsusid 

teda sisenema. Hingemaailma valgus avanes talle kui päike. Pilgud kõrgematesse maailmadesse, mis 

keset päevaelu sisemistele meeltele avaneda ja taas sulguda võisid, ei olnud nendel aegadel mingi 

haruldus. Tagasitulek päevateadvusesse tundus sellistele inimestele pärast neid armurikkaid 
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silmapilke alles kui tõeline „nõiduse kütkesse langemine“. Seega sel ajal, kui noored olid süvenenud 

muinasjuttu „Jorinde ja Joringel“, oli vana mees viidud eemale nendesse valdadesse, kus muinasjutud 

tegelikult aset leiavad. 

 

Pimeduse jõud 
 

Novalis ütles, et „tõeliselt moraalne inimene“ on ka „luuletaja“. Tema jaoks oli poeesia „moraalse 

meele“ ilmutuseks, mille hooleks on usaldatud teine maailmakord ja tuleviku teadmine. „Tõeline 

muinasjutulaulik on tuleviku nägija.“ 

Kui see moraalne elund (Novalis nimetab seda meelsasti „südameks, hingeks“ („das Gemüt“)) ärkab 

ja loovaks muutub, siis peab ta kohe oma piire kogema. Inimene, kes suudab endale luua sisemise 

maailma, ideaalse riigi, näeb end samal ajal siiski kõikjal aheldatuna maise korra reeglite poolt. 

Tänapäeva loodusseadused ei hooli tema moraalse meele nõudmistest. „Ideaalne inimene“, kes 

tahaks tegutseda, on nende poolt jõuetuna seisma määratud. Ta peab valuliselt kogema, kuidas ta 

seotud kätega maailma kulgemise juures seisab. Sellises seisundis võib hing paista kui „Ilma käteta 

tüdruk“. Kes aga on süüdi selles, et ta on määratud jõuetuna seisma? 

Muinasjutt jutustab: vaesunud möldri juurde astub ühel päeval metsas kurat ja lubab talle rikkust, kui 

ta selle eest on valmis talle andma selle, mis seisab tema veski taga. Mölder on tingimusega nõus; 

sest ta arvab, et see võib olla ainult õunapuu. See oli aga möldri kaunis tütar, keda kurat silmas pidas. 

Kuna aga tüdruk oli nii vaga ja puhas, ei suutnud kurat tema üle pärast endale väljatingitud 

kolmeaastast tähtaega võimu saavutada. Siiski läheb tal korda panna möldrit oma tütre käsi otsast 

raiuma, kuid ta ei suuda puudutada tüdruku hinge. 

Inimene, kes on kaotanud iidse tarkuse rikkuse, kes on muutunud „vaeseks“, sõlmib kokkuleppe 

jõuga, kelle eesmärgid on talle esmalt läbinähtamatud. Goethe esitab seda Maa pimedusest tõusvat 

jõudu Mefistofelesena. See ei ole Eedeni aia ahvatleja. Lutsiferi ahvatlus toimib meie ihadeloomuses; 

tema on jõud, mis algselt sundis meid kehastuma. Lutsifer haarab inimhinge „nõiduse kütkesse“, kuid 

ei ole veel selle hävitaja. Muinasjutt osutab sellele erinevusele pildi abil. Mölder arvab, et võõras 

mees peab silmas “õunapuud“ veski taga. See on ju „tunnetuse puu“, mis on mao meelevalla all. Kuid 

see kurat tahab enamat: ta tahab enda alluvusse saada hinge jõudusid, mis on jäänud veel puhtaks ja 

neitsilikuks, et niimoodi hävitada see, mis inimolemuses on igavene. 

Seda õudset, alguses veel läbipaistmatut jõudu on mitmekordselt kogenud inimesed keskaja lõpul ja 

uusaja lävel, kui esile kerkisid uued mõistusejõud, mis inimestele sureva vana teadmise asemel 

tõotasid uut teadmist maailmast. Meeltemaailma uurimine puhtalt maiste seaduste vahendusel ja 

selle maailma üle võimu saavutamine tehnoloogia abil on kingitused, mis on saadud sellest lepingust 

kuradiga. See, mis on Rudolf Steineri vaimuteaduses kirjeldatud ahrimaanse jõuna, nagu see on 

tuntud Pärsia mütoloogias, see on „Fausti“ kurat. Muinasjutud „Karunahk“ ja „Kuradi tahmane vend“ 

kirjeldavad sedasama jõudu, mis lubab rikkusi. (3) Ta heidab pimeduse üle hinge sügavuste, 

„moraalse meele“ sügavuste ja allutab seeläbi igasuguse inimpüüdluse maisele ja mööduvale. 
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Iga kord määratakse kindlaks ajaperiood (teistes muinasjuttudes seitse aastat, meie omas ainult 

kolm); pärast selle perioodi möödumist koristab kurat omale saagiks hinge. Andudes täielikult 

intellektuaalsele teadmisele sureb nimelt hinge side jumalaga tasapisi ära. Siiski jutustatakse möldri 

tütrest, kuidas ta selle aja mööda saadab jumalakartuses ja patuta ning kolme aasta pärast joonistab 

enda ümber kriidiga ringi; kurat ei suuda nende puhtuses hoitud hingejõududeni jõuda. Valgete 

jõudude maagiline ring kaitseb neitsit. Kui kogu teadmises, mis inimese täielikult mateeria sisse 

tõmbab, toimib hingehävitav jõud, seega „must maagia“, siis on olemas puhastumise ja tervendamise 

teed, mida „valge maagiana“ saab neile vastu asetada. Muinasjutt tahab kujutada, kuidas inimene 

võib kahjustamatult pühenduda Maa-teadmisele, mis seob ta ahrimaanse jõuga, kui ta selle jõu 

olemuse läbi näeb ning samal ajal püüdleb oma „moraalse meele“ arendamise poole. Neitsi 

päästetakse, kuid ta peab ohverdama oma käed. Nii halvatakse kõrgem inimene oma tahtes. Ta võib 

endiselt luua mõtteid jumalikust, kuid ei suuda neid enam ellu viia. Goethe rääkis oma 

draamafragmendis „Mahomet“ nendest kõrgema inimese liikmetest: „Ma tundsin oma käsi ja jalgu 

pimedusse mässituna, kuid ma ei suutnud end vabastada.“ Äratatu vestluses oma emaga esitab ema 

talle nüüd küsimuse, kas tal on käed, millega haarata kõikjalolevat Jumalat, kellest ta oli 

fantaseerinud. Ja ta vastab emale: „Tugevamad, põlevamad kui need, mis sinu armastuse eest sind 

tänavad. Ei lähe enam kaua, kui mulle nende kasutamine võimalikuks saab.“ 

„Ilma käteta tüdruk“ on aga hing, kes on kaotanud võimaluse neid vaimukäsi kasutada; ahrimaanne 

jõud, mis kangestab mõistuse jõude, on selle temalt röövinud. Muinasjutt jutustab nüüd, kuidas 

neidis asub palverännakule. Kuuvalguses leiab ta kuningliku aia, milles säravad kõige kaunimad viljad. 

Ingli kaitse all siseneb ta aeda ja võib oma nälga kustutada pirni süües, kuigi väljas on vaht, kes peab 

pirne valvama. 

Kui inimene kord „teadmiste puust“ sõi, siis aeti ta taevasest aiast välja, et tal seejärel ei oleks 

võimalust süüa „elupuust“. Kui esimene, teadmiste puu ilmub tavaliselt õunapuu pildis, siis teist 

puud, mis jäi puutumata, võib vaadelda kui pirnipuud. Õun oma tugeva ainese ja ümmarguse 

vormiga tundus alati olevat tunnetuse vili. Inimene saab teadlikuks omaenda olemusest ja mõistab 

end kui Mina. Pirni vorm ja selle võime hõlpsalt vedelikuks lahustuda pakub õunale kontrasti. 

Unenäolaadne tarkus, mitte ärkvel tunnetus, on see vili, mis valmib pirnipuul. Siin avaneb maailm, 

mis pidi jääma kaitstuks maise-egoistliku teadvuse haarde eest. See on ingli tarkus, kelle kuningriiki 

hing võib siseneda öösel. Selles kuningriigis saab temast kuninganna ning kuningas, kes teda 

armastab, sest ta on nii kaunis ja vaga, laseb talle teha „hõbedased käed“. 

See, kes võib ärgata maagilises kuuvalguses ja siseneda peidetud maailmadesse, võib samuti saada 

„hõbedased käed“. Öö kuningriik viljastab aimdusmeele; ta äratab kujutlusvõime, mis suudab tõusta 

kõrgemale maisest mõistusest ja kunstilistes kujundites mõista maailma, mis on endiselt pilgu eest 

varjatud. 

Uuesti sekkub kurat; ta vahetab salaja valede kirjade vastu ümber sõnumiviija kirjad, kui kaugel 

asuvat kuningat teavitatakse poja sünnist ja too sellele vastuse saadab. Noor kuninganna 

pagendatakse õukonnast võltsitud kirja alusel. See, mis vaimu puudutust kogenud hinges kõrgema 

eluna ärkab, peab materialistliku mõtlemisega pimestatud ajal saama põlguse osaliseks. See 

tõrjutakse ümbruse poolt tagasi. Jälle algavad katsumused; ja taas on ingli juhtimine väga lähedal. 

Hinge üksinduses, heidetuna tagasi iseendasse, leiab sisemine inimene alles tõelise vabaduse. Just 

elades läbi vastuolu, milles meie igavene olemus maise tegelikkuse suhtes seisab ja mida ahrimaanne 
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vaim alles täielikult mõistma õpetab, tugevneb kõrgem Mina. Siis avastab kõrgem Mina püha paiga 

hinge sisemuses, kus loodusseadused enam ei valitse ja vabadusel on täielik võim. 

Eemaletõugatud kuninganna, nii jutustatakse, elab seitse aastat üksildases majakeses, mille ees ripub 

silt: „Siin võib igaüks vabalt elada“. Üks ingel valge neitsi kujul hoolitseb sel ajal tema ja tema väikese 

poja eest. Pojakese nimi on aga „Valulik“. On näha, kuidas selles muinasjutus taas hinge 

pühitsusteele viidatakse. Genoveva-saaga meenutab mõnedes seikades seda muinasjuttu. Väga 

tähelepanuväärselt on ka kirjeldatud taaskohtumist üksikus majakeses, mille juurde kuninga pärast 

seitsmeaastast palverännakut juhatab valge ingel. Esmalt ei tunne ta oma naist ära, sest sellel on 

kasvanud uued elavad käed. Tõendina näitab ingel talle alleshoitud hõbekäsi. Hing saab tagasi 

täieliku teovõimu, kui ta saab oma jõudu rakendada sisimas vabaduses. Vaim ei pea enam elama 

ainult fantaasias ja aimduses, sest nüüd elab temas muundamisjõud. „Hõbekäte“ asemel on talle 

antud „elavad käed“. Kurja nõiduse toime on murtud. (13) 

Lõpetuseks võib siia lisada Novalise sõnad: „See sõltub ainult meie elundite ja enesetunnetuse 

nõrkusest, et me ei näe haldjate maailma. Kõik muinasjutud on ainult unenäod sellest kodusest 

maailmast, mis asub kõikjal ja eikusagil. Kõrgemad jõud meis, kes kord geeniustena meie tahte ellu 

viivad, on praegu muusad, kes meid sellel vaevalisel teel magusate meenutustega kosutavad.“ 

Seda „enesetunnetust“, mis laseb meil üles ärgata sissepoole, samamoodi nagu välise tunnetuse (see 

tähendab meeltemaailmaga kohtumise) kaudu me ju üha väljapoole üles ärkame, on meile 

muinasjuttude maailmas tihti kirjeldatud. Näiteks muinasjutus „Klaaskirst“, mis kujutab rida eneses 

ärkamise sündmusi. 

Metsas eksinud rätsep ronib tamme latva, et seal ööd mööda saata. Kuna tal on kaasas tema 

triikraud, siis ei saa läbi puude puhuv tuul teda minema kanda. Nii näeb ta pimeduses valgust, mille 

suunas ta läheb, kuni jõuab tillukese majakeseni, kus teda võtab vastu vana hall mees. Ta leiab sealt 

hea öömaja ja magab rahulikult hommikuni, kui kõva lärm ta üles ehmatab. Ta hüppab üles ja 

kiirustab välja. Seal näeb ta raevukat lahingut suure musta sõnni ja kauni hirve vahel. Maapind 

väriseb, õhk müriseb: lõpuks lööb hirv sõnnile sarved kehasse. Sõnn vajub möirates maha ja sureb. 

Siis võtab hirv hämmingus rätsepakese oma sarvedele ja kannab minema. Ta peatub kaljurünga 

jalamil, lööb peidetud ukse oma sarvedega lahti – ja rätsep võib, julgustatuna kalju sisemusest 

kostvast häälest, siseneda salajasse kaljuriiki. 

Kas pole arusaadav, et tuul kõhna rätsepakese minema puhub, kui too end puu otsas 

magamajäämiseks sisse seab? Igal õhtul puhub tuul ära intellektuaalse inimese kuivetunud teadvuse, 

kui ta hakkab end oma kehast vabastama, sest see on liiga kerge. Selleks, et meie ettekujutuste elu 

magama jäädes ei haihtuks, peab see koguma sisemist kaalu. Vaimse koolitustee vaatepunktist on 

vaja tihendada mõttejõudusid, et need võiksid veel üleminekul unne ärkvel püsida. On hea, kui 

rätsep oma triikrauda alati endaga kaasas kannab! Muinasjutt oskab väga piltlikult kujutada, kuidas 

inimteadvus magades elementaarmaailma satub; kuidas ta vastu võetakse elementaarvaimu 

teadvuse poolt ja kuidas ta võib uuesti üles ärgata. Mida ta seal tajub? Ta kogeb nagu välispidiselt 

võimsat võitlust, mis toimub inimorganismis alati siis, kui me üles ärkame. Hirv ja sõnn võitlevad 

teineteisega. 

Need mõlemad loomad kujutavad oma vormijõududes vastandeid, mis kõige selgemalt ilmnevad 

nende „peaehtes“ – sarvedes. Sõnni sarvi võib näha kui naha paksendusi: võimsad tungid, mis 
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suruvad altpoolt üles pähe, justkui paisutatakse ja tõkestatakse sarvedes. Täiesti erinevad on hirve 

sarved, mis igal aastal asendatakse ning harukaupa kasvavad. Hirvel on luud, mis muidu kõige enam 

jäigastumisele kalduvad, endas säilitanud noorendava jõu. Hirv on justkui ühe osa vormijõududest, 

mis tema luustikku vormivad, keha raskusest lahti rebinud; ta suunab need ülespoole, valgusele 

vastu. Kas pole need mitte ülestõusmise jõud, mis ilmuvad hirve pealuu kohal, samal ajal kui muidu 

ainult surmajõud peast allapoole toimivad? 

Sellepärast ilmub legendis jahimehele, kes hirve jälitab, valgusrist hirve sarvede vahel: see on Kristus-

jõudude pilt. Märgates neid pühasid jõude, peatub ta ja ei lase enam nooli looma suunas. Nii võib 

hirve kuju sügavama vaatluse abil Hubertuse legend arusaadavaks saada. 

Inimese kõrgem loomus vahendab meile teadvuse jõude; igal hommikul peab see kõrgem loomus 

uuesti võitlema, et suruda ainevahetussüsteemi toime tagasi oma kohale, sest magamise ajal võtab 

ainevahetussüsteem võimu kogu keha üle. Sellest sõltub, et me suudame oma peas üles ärgata. Kuid 

magades valguvad madalama loomuse sügavustest, mis peaks saatma üles toitvaid jõude ja 

substantse, ka kõik madalamad tungid üles. Nad pimestavad vaimuteadvuse. See on nagu peidetud 

mürgivool, mis igal öösel koos toitvate jõududega samuti magava inimese ajju üles saadetakse. 

Muinasjutt vaatab neid madalamaid tunge musta pullina, kes on tegelikult ka kuri maag. Ainult 

kõrgendatud teadvusjõudude abil on võimalik need tumedad jõud peast välja tõugata. Siis aga on 

võimalik jõuda vaimse ärkamiseni enne igahommikust füüsilist ärkamist: on võimalik kogeda hirve 

võitu pulli üle ja sisenemist lossi kaljuseina taga. 

Samamoodi on Graali lossi võimalik siseneda ainult müstilisel viisil. See tõuseb õhtul üles vaimuotsija 

ette. Rudolf Steiner on kujukalt kirjeldanud, kuidas siin on tegemist magamajäämise kogemusega või 

õigemini vaimse ärkamise kogemusega samal ajal, kui keha jääb magama. Vormijõudude toimimine 

magaja kehas saab avalduda imaginatiivsele pilgule. Kui vaim ei lähe magades teadvusetusse, vaid 

suudab teadlikult vaadata tagasi eeterkehale siis, kui ta on kehast lahkumas, siis ilmnevad teatud 

kindlad pildid. „Kui me läheneme oma eeterkehale, siis me tunneme, nagu läheneksime millelegi, mis 

tõukab meid tagasi. Me jõuaksime nagu vaimse kalju juurde. Siis me tunneme, nagu oleksime 

millessegi sisse lastud. Esmalt olime väljaspool …“ Nendel hetkedel saame me teadlikuks 

vegetatiivsetest protsessidest, mis peavad uuendama päeva jooksul ära kasutatud jõudusid ja 

eelkõige peavad uuendama aju poolt ära kasutatud substantse. Siis ilmub aju mitte sellisena, nagu 

anatoom seda näeks, vaid kui loss, milles inimene lebab nõiutuna – teadvuse poolt mahajäetuna. 

„Aju, mis asub koljus, sümboliseerib maist inimest kui nõiutud olendit, kes elab lossis. Me näeme 

oma inimlikku olemust justkui vangistatuna lossi müüride taha. Selle sümboliks, kokkutõmbunud 

sümboliks on meie kolju… Ja siis voolavad kogu ülejäänud organismist ülespoole jõud, mis toidavad 

seda inimest, kes on vangistatud koljusse kui võimsasse lossikindlusse.“29 Rudolf Steiner jätkab 

kirjeldades, kuidas (Graali legendi tähenduses) mõõk ja veritsev piik lossi tuuakse: piik, mis haavas 

parandamatult kuningat ja näib teda igal õhtul uuesti haavavat. Me teame selle saaga ühest teisest 

kirjeldusest (Wolfram von Eschenbachi ja Richard Wagneri järgi), et selle piigihoobi andis Graali 

kuningale kuri maag. 

                                                           
29

 Loengutsüklist „Milline tähendus on okultsel arenemisel inimese katetele ja tema minale?“ („Welche 

Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und für sein Selbst?“) Haag 1913, GA 145 
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Meie muinasjutus on samuti „must maag“, kes hiilis kord võõrana külalislahkesse krahvilossi ja nõidus 

oma õeluses ära selle omanikud, venna ja õe. Siin edastatakse meile novellilaadselt sündmus, mis aga 

siiski laseb läbi kumada väga tähendusrikastel imaginatsioonidel. Rätsep, kes oli kaljusse sisenenud 

rauast ukse kaudu, leidis muinasjutuliselt sisustatud saalid; lisaks ühe klaaskasti, mille sees oli 

miniatuurne loss, ning klaaskirstu, milles lamas imekaunis neidis. Neiu lamas suletud silmadega, kuid 

hingas veel. Rätsepal läheb korda ta äratada. Neiu räägib talle oma nõidusesse sattumise loo. Tema 

vend muundati hirveks; must maag ise võttis musta sõnni kuju, et tal oleks võimalik tema vastu 

võidelda. Tänu võidule sõnni üle on nüüd võimalik kõik vabastada ja taastada; rätsep aga võib 

äratatud neiu altari ette viia. 

Selles muinasjutus ei ole küll hingepilgu ette asetatud Graali müsteerium, vaid piirkond, kus see aset 

leiab. Eeterjõud, mis on aju vorminud ja selle läbistanud, ilmuvad „klaaskirstuna“, milles surmaunne 

vajunult puhkab neidis. Hing on külmunud omaenda intellektuaalsuses. Kuid see on ainult näiline 

surm; ta ootab äratamist. See on seesama klaasist kirst, milles puhkas Lumivalguke pärast seda, kui ta 

oli maitsenud mürgitatud õuna. Pimeduse jõud, mis ronib üles keha sügavustest ja mürgitab aju 

peent struktuuri, halvab vaimuteadvust; nii on kõrgemad intuitiivsed võimed inimkonna evolutsiooni 

käigus uinutatud. Kuid neid võib uuesti vabastada ja taaselustada „maagi“ üle võitu saavutades. 

Materialismi ületamine on midagi enamat kui intellektuaalne küsimus: see on Mina tahteakt, mis 

sirutub alla hinge peidetud piirkondadesse. See kutsub üles äratusele. 

Mitte kunagi aga ei pääse see, kes seda äratustegu teostada tahab, kohtumisest hingepimeduse 

vaimsete põhjustega. Muinasjutus tuleb maag või nõid esmalt ära tunda. Just pilk kurja toimimisele 

võimaldab juba inimese esimest sisemist ärkamist. On kasvatajaid ja lapsevanemaid, keda häirib see, 

et muinasjuttudes kõikjal kujutatakse õelust ja kurjust oma ülemaailmses võimsuses. Need inimesed 

tahaksid jutustada kaunitest neidistest ja üllastest printsidest, kuid eelistavad mitte mainida nõidu, 

kurje kasuemasid ja võimsaid maage. Kuid kui me lastele jutustades pehmendame tumedate jõudude 

kirjeldusi või jätame need hoopis välja, siis võtame me muinasjutult selle, ka alateadlikult toimiva 

äratusjõu. Sest teadmine kurjast äratab inimsüdametes headuse jõu. 

Viis, kuidas tõelised muinasjutud oskavad jaotada valgust ja pimedust, loob kuulajas tervikliku 

reaalsustunde. See, kes on sügavalt läbistatud heade jõudude võidust, nagu seda ju alati muinasjutu 

lõpus kujutatakse ja pühitsetakse, kogeb kurja kui maailmas vajalikku. See on jõud, mille läbi hea 

saab esmalt ärgata omaenda olemusele. Inimeste kuningriik saab särada ainult pimeduse taustal. 

Sama lugu on kõikide nende motiividega, mis kujutavad kurja halastamatut karistamist. Need on 

põhimõtteliselt apokalüptilised pildid: pildid „viimsest kohtupäevast“, mis vaimse maailma valguses 

ilmub kui kohtuotsus iseenda üle. Vaimu puhastav mõju, mis võidab pettekujutluse ja hävitab 

kaduva, tähendab inimolemuse igavese tuuma vabanemist. 

Sellepärast langetavad mitmete muinasjuttude lõpus kurjuse esindajad kohtuotsuse iseenda üle: 

näiteks muinasjutus „Hanetüdruk“ kõrk teenija, kes hakkas omavoliliselt kuningannaks. „Valged 

hobused“ peavad ta surnuks lohistama: tarkuse jõud, mis on kogu meelepimeduse endalt maha 

raputanud, lasevad madalamal mõistusel just oma maist raskust tunda; ta tunneb, et nad teda 

aegamööda hävitavad. Muinasjutus „Valge pruut ja must pruut“ läheb samamoodi vanal nõial ja 

tema mustal tütrel; seal on kuri naine „nii pimestatud, et ta ei märka midagi“, kui talle esitatakse 

küsimus: „Mille on ära teeninud see, kes on teinud seda ja toda?“ Ta vastab küsimusele nii, nagu 

langetaks otsust mõne teise hinge üle. Hingemaailmas, kuhu me pärast surma siseneme, leiame me 
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end samuti seisundis, kus me vaatame oma tegudele ja suhtumistele objektiivselt ja õpime selle 

kõrgema maailma valguses nende üle otsustama, nagu need oleksid kellegi teise teod. 

„Lumivalgukeses“ on kirjeldatud sisemist rahutust, mis tõmbab kurja kuninganna pulmapeole. Ta 

kardab, aga läheb sellegipoolest. Ta on sunnitud järgima sisemist tungi ja astuma tulistesse 

kingadesse, milles ta end surnuks tantsib. Muinasjutus „Kadakapuu“ on viimse kohtupäeva sisemine 

loomus väljendatud kõige kujukamalt. Süüdioleva kasuema teadvus muundub linnu laulu ajal; esmalt 

hoiab ta oma kõrvad ja silmad suletuna. Kuid mürin täidab tema kõrvu ja välgud sähvivad tema silme 

ees. Tundub, nagu maja kõiguks ja süttiks leekidesse. See on „Dies irae, dies illa“ piksemeeleolu, mida 

elab läbi ka Gretchen „Faustis“. Oma süüst teadlik kasuema väljub majast sisemisest hirmust aetuna, 

sest ta arvab, et maailmalõpp on käes. Nii tabab teda tema saatus – saada lömastatud veskikivi poolt. 

Moraalsed realiteedid, mis tähendavad samal ajal maailma hävitamist ja taasloomist, haaravad 

tulevikus ja tegelikult küll juba maises elus inimhinge. Südametunnistuse regioon, mis esmalt on 

olnud hinge eest rohkem või vähem looritatud, murrab üha tugevamini läbi: see ülendab ja lohutab 

või surub alla ja hävitab. Need on kogemused, mille jõulisust saab võrrelda ainult 

looduskatastroofidega. Ka siin on kohased Novalise sõnad, mida me juba nimetasime: „Tõeline 

muinasjutulaulik on tuleviku nägija.“ 

Germaanlaste apokalüptilistes piltides ilmub hiiglaslik hunt kui kõikide pimedusejõudude 

vallapäästmine. Odini valitsust ähvardab „hunt Fenrir“, Loki poolt sigitatud koletis; jumala enda aga 

neelab hunt kord tulevikus viimases võitluses alla. Siis algab „ragnarök“. Hundi imaginatsioon viitab 

jõududele, mis oma olemuse poolest ei tulene inimese sisemusest, vaid on temasse sisenenud siis, 

kui ta oma tahtega mateeria maailmale andus ja hakkas üha enam end lahti ütlema jumalikust 

valgusemaailmast. See, mida pärslased vaatlesid kui Ahrimani, kelle vastu inimene on kutsutud 

valgusejõudude teenistuses kõikidel aegadel võitlema, asetub oma luustavas toimes inimloomuse 

peidetud vormijõududesse kui hunt Fenrir. Germaani pühitsetud vaatasid enam eeterkehas 

toimuvaid protsesse ja tajusid seal Ahrimani hävitavaid jõude. Võitlus inimolemuse ja selle tagajärjel 

ka kogu maailma jumalatuks muutumise vastu on Odini rahva püha missioon. Germaani rassil on 

maailma-ajalooline saatus, et nad peavad läbi materialismi sügavuste sammuma, aga ka maailma 

nendest sügavustest taas välja uue vaimuilmutuseni juhtima. See viimane on „Vidari“ ülesanne: selle 

jumala ülesanne, kes Odini surma eest hunt Fenririle kätte maksab ja seega uue jumalate maailma 

ette valmistab. 

See, millest müüt jutustab kui rahvaste ja aegade saatusest, ilmub muinasjutu imaginatiivsele pilgule 

kui seesmine protsess ja seetõttu kui miniatuurpilt. Peidetud hingearengud peegelduvad vastu selles, 

kui hunt ähvardab neelata seitset kitsetalle või õgib Punamütsikese ja tema vanaema. 

Kas ei juhita kõige õrnemaid vormijõudusid igas inimlapses jäigastumisele? Kas ei pimene noorukiea 

jooksul süütud meelejõud, mis lõpuks neelatakse alla tumedate maiste ihade poolt? 

Teadaolevalt armastavad väga väikesed lapsed just muinasjuttu „Hunt ja seitse kitsetalle“. Küllap 

seetõttu, et nad võivad selles loos näha omaenda hinge saatust. Lapse hinge tungid on ju puhtad ja 

veel pimeduse poolt puutumata; need kasvavad emaliku valve kaitse all. Noore inimese ülemeelelise 

vaatluse vaatekohast võib öelda, et esimesel seitsmel aastal ümbritseb lapse õrnu tunge ja 

vormijõude veel peen eeterkest. Nagu sel ajal esimesed piimahambad välja tõugatakse ja kehas saab 

ilmsiks omaenda kujundustung, mis nüüd hakkab uusi hambaid moodustama, nii saab samal ajal ka 

kujutluselu vabaks nagu emalikust kestast; laps saab kooliküpseks. Ta avaneb maailmanäljaselt 
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välisele meelteriigile. Kitsed on teadaolevalt uudishimulikud. Aga kas pole see süütu himu, mis lapse 

hingeelus väljapoole tungib? Ta tahab kõike teada saada ja kõike ise kogeda! Siis juhtub, nagu 

rebeneks peen unenäoloor, mis veel hingejõudude kohal lebas. Ent ärkamine maisele maailmale toob 

endaga kaasa kohtumise mateeria tumedate jõududega. Hunt neelab kitsetalled alla, ütleb 

muinasjutt. Sest nad avasid talle ukse, kuna ta oskas end nii hästi maskeerida. 

Petlikku jõudu, mis teab, kuidas eksitada mitte midagi kahtlustavaid tundeid, ja mille eesmärk on 

hävitada inimeses olev valgusloomus, on alati kujutatud hundina. Ka hunt Fenrir on Edda-pärimuses 

valede jõud; see pimendab kujundusjõudude keha, milles kord veel jumalad ilmuda suutsid. Tema 

jõud on nimelt tema lõugades; ja ainult see, kes on suur vaikimises, Vidar, torkab talle mõõga 

lõugade vahele. Ta muudab ta tummaks. 

Kuid miks oli kitsetallesid, kes oma ema kaitse all üles kasvasid, seitse? Kus iganes me kohtame 

muinasjuttudes number seitset, on sellega viidatud planeetide toimele. Planeetide maailm istutas 

kord inimesse seitsmekordsed hingetungid, just nagu kaksteist meelt tulenevad sodiaagi tähtede 

toimest. Nimelt enne kui me võisime endasse vastu võtta Mina, surematu individuaalsuse alge, anti 

meile tungijõud, millest on ehitatud aistingorganism („astraalkeha“). Selle seaduspära, mille järgi on 

liigendatud kogu inimlik tundmuselu, ühe väljenduse võib leida heliredelis selle seitsme noodiga. 

Seitsmekordsed planeedijõud peegelduvad nii hinge kõrgemates võimetes kui ka madalamates 

instinktides. Sellele vastavalt on kujutised erinevates muinasjuttudes ja müütides erinevad. Nõnda 

näeme me seitset kaarnat, seitset päkapikku, seitset kitsetalle ja seitsmepäist lohet. Iidne tarkus 

õpetas, et seitsmekordne planetaarne toime vormis inimkeha seitse peamist elundit. Aju, kopsud, 

neerud, süda, sapipõis, maks ja põrn tähistasid iidses meditsiinis Kuu, Merkuuri, Veenuse, Päikese, 

Marsi, Jupiteri ja Saturni mikrokosmilisi kujutisi. Inimhinge seitsmekordne valgusloomus, millele 

religioosses sümbolismis vastab „seitse küünlajalga“, saab taaselustuda nendes seitsmes elundis. Ei 

ole ju olemas mitte ainult pea-teadvus, saksakeelses väljendis „auf Herz und Nieren prüfen“ (midagi 

põhjalikult proovile panema, sõna-sõnalt: südant ja neere läbi katsuma) on veel teadmine, et hoopis 

teised elundid kui aju on meis mõtete ja tundejõudude kandjad. Kuid süütud, valgusega täidetud 

hingetungid langevad ohvriks saatusele, mis kaasneb kehastumise kui sellisega. Kui need tõmmatakse 

maise keha materiaalsesse loomusesse, nad kustuvad. Nad jäävad seotuks meie inimolemuse 

alateadlikes sügavustes. Ainult kõige õrnem kitsetall, nii kirjeldab meie muinasjutt, pääseb sellest 

saatusest. Väike kitsetall ronib kellakappi. Kas ei kanna iga inimene endaga kaasas „kella“, mis jääb 

seisma alles siis, kui lööb surmatund? Kõige lapselikum kõikidest hingejõududest on peidetud 

südamesse. Seal räägib ta ikka veel; sest hunt ei ole suutnud teda hävitada. Tema üksi leiab uuesti 

„ema“ ja saab talle rääkida, mis teiste õdede-vendadega on juhtunud. Ühenduses tarkusega, mis on 

taas ärganud hinge emalikes sügavustes, saab vigastamatu südamejõud taas leida teised hingejõud, 

mis olid pimestatud. Inimese ülemeelelise loomuse taasärkamist kujutab kitsetallede õnnelik 

vabanemine koletise kõhust. Raske materiaalne loomus on täielikult kõvastumas. Surnud 

intellektuaalse mõtlemise, egoistliku tundmise ja pimeda tahtmise jõud toimivad nagu kivid, mis 

tõmbavad teadvuse alla maisesse raskusesse. Nad lasuvad madalama kehalise teadvuse peal nagu 

luupainaja; kuid vaimne loomus oma valguselunditega võib rebida end lahti mateeria surmaunest. 

„Punamütsikese“ piltides kirjeldatakse meile midagi sarnast. Noor hingejõud, mis on oma punases 

mütsis äratuntav kui Mina-tunne, nagu see end veres kogema ja verest lähtuvalt rääkima hakkab, 

läheb külastama vanaema. (13) 
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Vanagermaani laulus Rändaja Rigist jutustatakse, kuidas palverännakul olev jumal jõuab Ai ja Edda 

juurde. „Edda“ on esiema. Kuid samal ajal nimetatakse germaani keeles püha ürgtarkust „Eddaks“; ta 

on suguluses hindude ürgteadmise, „Vedaga“. Aimduslik teadvus, mis magab hingepõhjades, kandis 

mälestust inimsoo pühast päritolust. See oli jumalate mälu, mille hing oma puhtaks jäänud 

kujundusjõududes alles hoidis. See vajas hoolt, et mitte hääbuda. See peab üha uut toitu saama, nii 

öeldakse. Kui näiteks laulik jumalatemüüdi ülevaid pilte värssidesse valatult ühest hõimust teise 

kandis, siis said kuulajate hingesügavused üha uut elavdust. Tugevnes mälestus jumalate 

maailmadest, kust inimene pärineb. Kogu religioosne õpetus, samuti muinasjutupildid, olid seega 

toiduks esiemale, „Eddale“, kes elas hinge aluspõhjades. 

„Punamütsike“ kuulutab pöördepunkti arengus. Minateadlik hing kaotab end meeltemaailma 

ahvatlustes. Ta avab pilgu väljapoole; kuid sel viisil kaob tema meelest ürgne vaimuteadvus. Ta ei leia 

enam „Eddat“, ürgset tarkust, kui ta küünitab alla hingesügavustesse; selle asemel on hunt haaranud 

enda valdusesse peidetud vormijõud. Pimedus, mis võib neelata ka noore Mina, ähvardab valla 

pääseda inimloomuse sügavustest. Nendes sügavikes elab saagihimuline ahnus, mitte püha mälestus 

jumalatest: koletis vaatab meile vastu meie enda kuristikust. 

Hunti jälitav ärgas tunnetusjõud on ainus, kes saab appi tulla. Nii nagu müüdis on see Vidar, üllas 

jumalapoeg, kes lööb hunt Fenriri lõugade vahele terase ja valmistab nii ette jumalate 

tagasipöördumise, nii viitab muinasjutt jahimehele, kes vanaema majast möödudes kuuleb hunti 

norskamas: ta päästab Punamütsikese ja esiema magava koletise kõhust. Müütiline jumalatepilt 

viitab prohvetlikult võimsale sündmusele, mis leiab aset germaani rahva arengus; muinasjutu 

miniatuurne pilt aga hinge ärkamisele, mis võib toimuda igas inimeses. 

Noore inim-Mina lapsejõud ootab vabastamist piiratud maise teadvuse haardest. See ei saa enam 

toimuda ainult iidse tarkuse traditsioonide abil. Need traditsioonid muutusid ise pimedaks enne, kui 

Mina kaotas oma seose vaimse maailmaga. „Edda“, esiema on alla neelatud; ja nii neelatakse 

Punamütsike koos temaga. Sest inimene, kes on kaotanud mälestuse oma pühast päritolust, kaotab 

lõpuks ka oma tõelise inimlikkuse. Loom neelab ta alla. 

Inim-Mina päästmine materialismi poolt ähvardavast lämbumissurmast toob ka kaasa tõelise ürgse 

teadmise taasuuenemise, „Edda“ äratamise. 

 

Miikaeli saladus muinasjuturüüs 
 

Maise kehastumisega siseneb inimene jõuvälja, milles tal on raskusi, et end oma tõelises olemuses 

kehtestada. Pimeduse jõud on suur, hinge esmaste vastupanujõudude jaoks liiga tugev. Hing peab 

taluma needmist ja nõidumist ning ta isegi neelatakse pimeda jõu poolt alla. Pahaaimamatult, 

vallutatuna pimedate tungide poolt, siseneb ta saatuslikku ringi. Maagia valitseb meelteilmas. Kus on 

jõud, mis suudaks nõidust murda ja hinge selle haardest vabaks võidelda? Selleks on vaja ime. 

Me oleme lunastusmotiivi selle erinevates kujudes tundma õppinud. Me kuulsime muinasjuttudes 

abistavatest olenditest, kes ilmuvad ootamatult; katsumustest, mida tuleb läbida; ohvritegudest, 
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mille abil on võimalik ühte tuua teise asemel. Kuid ainult väga harva ilmneb selle vaimujõu pale, kes 

varustab inimest sellise jõuga, et too võib võitjana suurest pimedusest väljuda. 

Nägija Patmoselt kirjeldab arhetüüpi kõikidele nendele võitlustele, mida võideldakse igavikulise eest 

inimeses: peaingel Miikael võitleb taevas päikesesse riietatud, tähtedega kroonitud neitsi eest, kes on 

sünnitamas. Veripunane seitsmepäine lohe seisab neitsi ees, oodates lapse sündi, et see siis alla 

neelata (Ilm 12). Kõik võitlused vaimu eest, mida võideldakse Maa peal, et kiskuda inimkonda 

kaduviku jõudude käest, on Miikaeli ülemaise teo järelkajad. Nõnda on Perseus, kes vabastab 

Andromeda, Kreeka legendide maailma vaimurüütel ja Apollonit, kes tapab Pythoni, võib vaadelda 

kui Kreeka Miikaeli. Püha Jüri, kes päästab neitsi lohe käest, esindab Miikaeli kristlikus legendis. Iga 

päev, nii kõlab legendis, nõuab lohe, kes eluneb linna kõrval järves, ühe nooruki või neiu, kes 

määratakse kindlaks loosiga ja siis antakse lohe kätte; kuni ühel päeval langeb loos kuningatütrele. 

Kas ei põhine meie tsivilisatsioon sellel, et iga päev peab nooruk surema ja neitsi ohverdatakse? See, 

mis iga lapsega kui taevane võlujõud maisesse olemisse sisse astub ja vaimustusena noorsugu 

tiivustab, kustutatakse. Ihade loomus pimestab neitsiliku hinge valgusjõu; maiseks muutunud 

intellekt laseb jumalikel vaimuaimdustel tarduda. Igapäevasus teotab ideaali. Kui maine Mina 

purustab ühenduse pühade kõrgustega, siis neelab lohe nooruki ja neitsi alla. 

Seistes vastakuti lohe jõuga peab inimese arhetüüp saama taas püsti tõstetud: see on Miikaeli 

sõdalase missioon! Seega on tegemist äratustegudega. Ka rahvajutud teavad selliseid kangelasi, kes 

päästavad neidiseid. See motiiv ilmneb kõige selgemal kujul muinasjutus „Kaks venda“, millest oli 

eespool juttu. Üks kahest õnnelikust vennast ja nimelt see, kes läks lääne poole, jõuab linna, mis on 

täielikult kaetud musta looriga. Tema küsimuse peale räägib võõrastemaja pidaja, et hommikul 

antakse kuninga ainus tütar lohe kätte. Sest lohe nõuab igal aastal ühte puhast neitsit; muidu laastaks 

ta kogu maa. Kõik rüütlid, kes julgesid võitlusse minna, on seni lohele alla jäänud. Järgmisel hommikul 

ronib nooruk lohe mäest üles. Seal seisab väike kirik; altaril näeb ta kolme karikat, mille juures on kiri: 

„See, kes joob tühjaks need peekrid, saab kõige tugevamaks meheks Maa peal ja suudab käsitseda 

mõõka, mis lebab ukse läve ees.“ Nooruk leiab maa seest mõõga, kuid ei suuda seda liigutada. Siis 

läheb ta altari juurde ja joob karikad tühjaks. Nüüd on ta piisavalt tugev selleks, et tõmmata mõõk 

maast välja ja seda viibutada. Kui tuleb tund, mil neitsi peab lohe kätte antama, astub ta 

seitsmepealise koletisega võitlusse ja võidab selle. Pärast mõningaid seiklusi saab talle osaks auhind: 

abielu kuningatütrega ja kuningatrooni pärimine. 

Seda mõõka, mis aitab lohet võita, ja jõudu, mis on vajalik selle valdamiseks, hoitakse pühas paigas. 

Inimjõud ei ole sellise võitluse jaoks piisav; lohe jõud on tugevam kogu inimlikust hingejõust. Ainult 

altarilt saab inim-Mina, kes peab korda saatma päästjateo, vastu võtta suurima jõu. See on altarivein, 

mida nooruk joob. Et see ilmub kolmes karikas, on imaginatsioon kolmekordsest täitumisest Kristus-

jõududega, mille poole vaimuotsija peab püüdlema. Kõikjal, kus muinasjutus või ka religioosses 

sümboolikas nimetatakse arvu kolm, seal viidatakse sellele, et ei ole piisav võtta tervendavaid jõude 

vastu ainult mõistmisega või aimava südamega. Terve inimene oma mõtlemise, tundmise ja tahtega 

on üles kutsutud laskma end jumalikest jõududest läbistada seal, kus ilmub number kolm. Alles terve 

inimese läbistamine Kristuse jõuga annab suurima jõu; ta saab mõõga valdajaks. Nii suudab ka 

germaani saagas ainult üks, Wälsungeni soo järeltulija, jumalate mõõga puust välja tõmmata; Richard 

Wagner kujutab „Valküüris“ dramaatiliselt, kuidas Siegmund suurimas hädas mõõga leiab ja selle 
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endale kätte võitleb, sellele mõõgale paneb ta nimeks „Notung“30. Ainult tunnetusel, mis ulatub 

tahteni, on vabastav mõju. See kisub inimolemuse igavikulise osa kaduviku jõudude käest: isekuse ja 

surma käest. Jah! Hinges on olemas teadmine oma jumalikust päritolust ja igavikulisest sihist. „Mäe 

kõrgustes“, kõrgeima pühamu lävel võib seda leida. See ootab vaimujulget. See, kes tunneb vaimu 

ainult kui maailmast ärapöördunud pea-teadmist või kui harrast meeleolu, ei vabasta neitsit kunagi. 

Vaim tahab olla kogetud kui mõõgavõim. 

Tema selguse ees laguneb madalam teadmine, mis tahab inimest ainult mateeriasse köita. Tema 

valgusjõu ees haihtub isekus, mis tõuseb üles seitsmekordsest tungide võimust. Ainult seal, kus võib 

leida mõõga altari lähedalt, astume me Miikaeli pühamusse. 

Novalis on oma suures ilmutusmuinasjutus teoses „Heinrich von Ofterdingen“ kujutanud 

tähendusrikast hetke maailmade kulgemises. Kuningas, kes tähtkujude omavahelise mängu järgi 

mõistatab inimkonna saatuseseadusi, hüüab teatud punktis: „Raud, viska sina oma mõõk maailma, 

nii et nad saaksid teada, kus valitseb rahu!“ 

Lugu jätkub: „Kangelane rebis mõõga puusalt, seadis selle teraga taeva poole, siis haaras selle ja 

viskas avatud aknast üle linna ja jäämere. Komeedina lendas see läbi õhu ja paistis mägede vööndis 

heleda heliga kildudeks purunevat, sest see kukkus sädemeid lüües alla …“ 

Miikaeli jõudude sisenemist inimkonna hingeellu vaatab Novalis kosmilises visioonis. Jumalate mõõk 

kukub meteoriitide parvena tähtede maailmast Maa peale; meteoriitse rauana tuleb see alla. 

Luuletaja kujutab nüüd, kuidas leitakse „õrn raudkepike“ ja viiakse see uinuva poisi Erose hälli juurde. 

Poiss ärkab selle peale üles, haarab rauast vääriseseme ja kasvab silmanähtavalt. Raua poolt juhituna 

asub ta oma maailmarännakule.31 

On teada, et inimorganism vajab rauda. See on aktiivne punastes verelibledes; ilma rauata kaotaks 

inimene vastupanujõu maises elus. Ta muutuks kahvatuks, passiivseks ja maailma eitavaks. Raud 

seevastu stimuleerib tema aktiivsust. Ta saab seda mitmesuguselt kasutada. Ühe puhul toimib see 

aktiivsus sõjaka julgusena, teisi muudab see metsikuks ja riiakaks; selle puhul aga, kes raua jõude 

veres vaimsustada suudab, äratab see vaimseid initsiatiive. Juba varajases eas paistab inimene, kes 

seda vaimset-kosmilist rauamõju tugevalt endas kannab, kahel viisil välja: esiteks läbi alistamatu 

sisemise vabaduse tahte selle asemel, et loiult alistuda konventsioonidele ja saatusele, ning teiseks 

läbi igakülgse ärksa tunnetuspüüdluse selle asemel, et kooliõpetust pimedalt vastu võtta. Inimesed 

on kaotanud oma võime näha, kui jumalikult ilus võib olla see murdumatu vaimujõud nooruki 

kasvamises. On vaja seda ainult muinasjutu-pilguga vaatama õppida. 

Muinasjutt „Raudne Hans“ viitab nendele arengusaladustele. Ühel kuningal on tema lossi lähedal 

müstiline mets. Üks jahimees teise järel kaob selles selgitamatul viisil; seetõttu on keelatud sellesse 

metsa siseneda. Kuni ühel päeval teatab õukonnas endast üks vapper jahimees, kes julgeb taas selle 

seikluse ette võtta. Ta leiab metsas lammijärve ja selles metsiku mehe roostepruuni naha ja pikkade 

rippuvate juustega. Metsik mees püütakse kinni, aheldatakse ja lukustatakse ühte just selle jaoks 

valmistatud raudvarbadega puuri. Seal ta nüüd istub lossihoovis, nagu metsloom vaatamiseks välja 

                                                           
30

 die Not – häda (saksa keeles) (tlk) 
31

 Selle muinasjutu kohta, mis hõlmab tervet apokalüpsist, vaata lähemalt Rudolf Meyeri teosest „Novalis, 
Kristuse kogemus ja uus vaimuilmutus“ („Novalis, Das Christus-Erlebnis und die neue Geistesoffenbarung“), 
Stuttgart 1972 
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pandud. Kuninganna ise on puuri võtme ära peitnud. Ühel päeval mängib kuninga kaheksa-aastane 

poeg kuldse palliga; pall kukub puuri ja kuningapoeg palub metsikut meest, et see talle palli välja 

annaks. See keeldub esialgu; poisi palvete peale teatab ta siiski, et on valmis palli andma, kui poiss ta 

esmalt puurist välja laseb. Metsik mees teab isegi kohta, kus kuninganna võtit hoiab, ja ahvatleb 

lõpuks poissi seda tegu tegema. Vabastamise hetkel aga põgeneb ta puurist ja võtab poisi endaga 

metsa kaasa. Seal peab kuningapoeg valvama kuldset kaevu ja saab käsu, et mitte miski ei tohi 

sellesse kukkuda ega rikkuda selle puhtust. See aga tal ei õnnestu. Esimesel päeval põletab ta oma 

sõrme ja kastab selle tahtmatult vette, et seda jahutada. Kohe muutub sõrm kuldseks ja seda kulda ei 

ole võimalik maha kraapida. Õhtul tuleb „Raudne Hans“, sest nii kutsutakse metsikut meest, kaevu 

juurde tagasi ja näeb, et poiss ei ole katsumust läbinud. Teisel päeval on see üks juuksekarv, mis 

vette kukub ja seejuures kuldseks muutub. Kolmandal päeval on need poisi juuksed, mis üle tema 

näo alla langevad, kui ta oma peegelpildi vaatamiseks kaevu kohale kummardub. Ta seob kiiresti oma 

taskuräti kuldsete juuste ümber; kuid Raudne Hans avastab need siiski ja tõukab ta nüüd enesest ära. 

Kuningapoeg peab minema välja maailma ja kogema vaesust. Kuid tema süda pole kuri ja talle 

lubatakse üks eelis. Oma suurimas hädas võib ta minna metsa äärde ja hüüda metsa: „Raudne Hans!“ 

Siis saabub abi: „Minu jõud on suur, suurem kui sa arvad, ja mul on suured varud hõbedat ja kulda.“ 

Siin on viidatud millelegi põhimõttelisele. Muinasjuttudes ja legendides kutsutakse poisid – peamiselt 

siis, kui nad on neljateistaastased – imelistele katsumustele ja tegudele. Parzival on nende „süütute 

narride“ arhetüüp (14). Ka tema on vaba kõikidest seostest suure maailmaga; tema ema Herzeloyde 

kasvatab ta üles kiriku traditsioonidest ja rüütellikest tavadest eemal metsa üksinduses. Kui ta on 

neljateistaastane, siis lubab ema tal minna üksinda jahile metsa ja nurmele; kuid manitseb teda, et ta 

oleks ettevaatlik, kui ta näeb inimesi, kes on täielikult rauda rüütatud. Ta peab endale selliseid 

inimesi nähes risti ette lööma ja minema jooksma. Kuid kui ta näeb nõmmel viit täies raudrüüs rüütlit 

metsast välja ratsutamas, siis ei jookse ta minema; kui rüütlite turvised ja piigid helgivad heledas 

päikesevalguses ja nende kilbid tärisevad, siis ta usub, et need on Jumala inglid! Seetõttu langeb ta 

palvetades põlvili. Keskaegne eepos kujutab idealistlike jõudude ärkamist noores inimeses. Rüütlid 

raudses rüüs! See pilt võib neljateistaastases poisis äratada aimduse jumalikust missioonist, mida 

inimene peab Maa peal täitma. Ta kogeb selles pildis maist küpsust ja maist kutsumust. Nüüd aga ei 

hoia teda miski tagasi; ta rebib ennast oma emast lahti. Too laseb tal minna, riietatuna narri riietusse 

ja relvastatuna ainult viskodaga. Ja nii jõuab ta lossi juurde mere ääres ning lossivärava juures näeb ta 

rüütlit punases raudrüüs teda narritavalt võitlusse kutsumas. Parzival, kes usaldab oma süütut jõudu, 

tabab rüütlit oma lihtsa viskodaga. Ta võtab võidetult varustuse ning rüütab ja relvastab end sellega. 

Nüüd on Parzivalist saanud „punane rüütel“. 

Kuitahes treenimatu ja rumal võib olla süütu narri jõud inimeste maailma sisenedes, siiski on talle 

määratud edu seal, kus võitlustes kogenud rüütel läbi kukub: ta võib punases veretules valitsevat 

jõudu mänglevalt taltsutada. Olles saavutanud võidu tulejõudude üle, saadab Parzivali nüüd edu ka 

edasistes seiklustes. Ainult seetõttu, et ta on alistanud punase rüütli, saab ta vabastada Blanchefleuri 

(Valge Liilia) Belrapeires; ja ainult seetõttu, et ta on neiu leidnud, jõuab ta Graali lossini. Sest ainult 

puhastatud veri võtab vastu Püha Graali. Siin on tegemist hingemõjudega, mis noores inimeses 

sugugi täit teadlikkust ei vaja. Võimsate tundmuste tormis ja üllaste inimeesmärkide aimduses 

annavad need endast noores hinges teada. Graal kaob tema jaoks küll jälle; kuid hing saab seda oma 

saatuse heitlustes uuesti otsida ja läbi kannatusrikaste tunnetuste lõpuks leida. 
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Nii läheb ka poisil muinasjutus „Raudne Hans“. Ta on ainult kaheksa-aastane. Selles eas ilmneb veres 

olev raud esmalt teistsugusel viisil. Umbes pärast hammaste vahetumist vabaneb lapses kujutluste 

elu ja tekib rõõmus õppimisiha. Noor küsimuste esitamise tung, mis ei lase end piirata 

tunnetuspiiridel, ja rahuldamatu tung maailma poole kõigis selle ilmingutes ja seiklustes, mida see 

lubab julgetele – kõik see väljendub tihti teatud tormakuses. Sest kogu raua kiirgus inimloomuses 

põhjustab aktiivsust, kuid ka taltsutamatust. See on ebamugav maailma jaoks, kellele ei meeldi, kui 

tema hästikorrastatud rutiinid segi paisatakse või tema autoriteeti õõnestatakse küsimuste 

esitamisega, millele ta kogu oma tarkuse juures ise vastuseid ei tea. Sest „metsik mees“ pole 

kuningale, kes peab valvama oma iidset pärandust, mitte päris ohutu. Teda ei saa lihtsalt tappa; kuid 

teda puuri sulgedes suureneb üldine turvatunne. Järeleproovitud kasvatusreeglid, eriti intellektuaalse 

koolituse ajastul, on peaaegu kõik loodud selleks, et panna Raudset Hansu trellide taha. Häda sellele, 

kes julgeb puuri avada! 

Poisi kuldne pall veereb vangi juurde puuri. Kuidas ei peaks hing seejuures oma lapsepõlve unistuste 

muinasjutukulda kaotama! Ainult vähesed leiavad võtme ja avavad metsiku mehe raudtrellid. See on 

noor hingejõud, mis ei allu konventsiooni sunnile, mis ei lase tappa oma tungi esitada küsimusi 

kõikide asjade olemuse kohta, mis ei kaota julgust tundmatute ja läbiproovimata teede ees, isegi kui 

need tema elu proovile panevad. Kui jäik inimmaailm vastuseid ei anna, siis annavad neid siiski 

omaenda hingepõhjad! Noor hing hakkab üksildaseks muutuma. Ta eraldab end meelsasti aeg-ajalt ja 

elab omaenda sisemist elu. (15) 

Muinasjutu kaev südame sügavaimates sügavustes ei keeldu oma kulda jagamast. Müstiliselt särades 

ahvatleb ja võlub ta pilku. Kuid hing, kes aina vaatab ainult omaenda sügavustesse, armub omaenda 

peegelpilti nagu Narkissos. Siis kaovad kaev ja unistuste mets. Muinasjutu kuld ei salli ahnust, mis 

tema järele küünitab, või enesearmastust, mis tahaks kõiges ainult iseennast nautida. 

Poiss, kes pidi valvama kuldset kaevu, kuid selle „teotab“, heidetakse välja maailma. Nüüd peab ta 

teenima nagu Tuhkatriinu. Sellegipoolest ei saa keegi temalt võtta tema kuldseid juukseid; need 

jäävad talle püha reliikviana tema lapsepõlve unistusest. Kuid nüüdsest peale peidab ta need 

mütsikese alla. (13) Kuidas peaks ta muidu inimeste seas elada suutma? 

Nüüd alustab kuningapoeg rännakuid. Ta käib „paljukäidud ja käimata“ radadel. Lõpuks jõuab ta ühe 

kuninga õukonda ja kaastundest võetakse ta kööki teenima. Ühel päeval, kui ta peab kandma toite 

kuninglikule lauale, jätab ta oma mütsikese pähe. Kuningas noomib teda selle eest; aga tema poeb 

ettekäände taha, et tema peas olevat kole kärn. Siis nõuab kuningas, et ta köögitööst vabastataks. 

Kokk on hea südamega ja vahetab ta aednikupoisi vastu. Nüüd hoolitseb ta lillede eest aias. Ühel 

päeval, kui ta suure kuumuse pärast oma mütsikese ära võtab, sätendavad ja helgivad tema kuldsed 

juuksed päikese käes nii, et see sära kiirgab kuningatütre tuppa. Kuningatütar hüppab püsti ja näeb 

aednikupoissi. Nüüd peab poiss kuningatütrele tooma kimbu lilli. Taas on see nooruki jaoks 

iseloomulik, et ta aialillede asemel valib kimbu metsikuid põllulilli. „Metsikud lilled lõhnavad 

tugevamini,“ vastab ta aednikule, kui too talle selle pärast etteheiteid teeb. Kuningatütar võtab tal 

lihtsalt mütsi peast, kui ta tema tuppa astub; ta vaatab tema kuldseid lokke ja kingib talle peotäie 

tukateid. Nooruk aga väljub ja tukatitest mitte hoolides kingib need aedniku lastele mängimiseks. 

Teisel ja kolmandal päeval läheb samamoodi. 

Hinge suhtumine „kulda“ on vaimuvalgust otsiva ränduri jaoks otsustav. See puudutab nii maist kulda 

kui ka tarkuse kulda. Vaade nii ühele kui ka teisele äratab hinges iha. Ainult see, kes kullaiha nii 
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materiaalses kui ka vaimses mõttes on täiesti vaigistanud, saab õigel viisil võtta vastu armu 

vaimumaailmadest. Talle avanevad peidetud jõuallikad. Ta õpib kasutama jõudusid, mis saavad osaks 

ainult isekusest puhastunud hingedele. Temast saab headuse maag. 

Tõelised roosiristlased hilisemast keskajast – mitte need võltsid alkeemikud, kes kiitlesid oma 

kullavalmistamise kunstiga – tegid endale põhiliseks reegliks, et nad mitte kunagi ei kasutanud seda 

tarkust, mida nad olid oma teel omandanud, isikliku edevuse või mugavuse teenimiseks. Kuldsete 

juuste varjamine, lahtiütlemine kuninglikust päritolust teenijatöö kasuks ja keeldumine vastu võtta 

teenimatut kulda, mille abil säilitatakse vabadus inimeste suhtes – need on märgid roosiristi tõelisest 

õpilasest. Kõrgeimate kosmiliste jõudude vastuvõtmine, Miikaeli tahtejõudude säramine inimhinge 

on seotud nende rangete eeltingimustega. 

Alati on olnud tegemist sellega, et leida esmalt vaimse püüdluse lähtekohta. Siis tunti: ma pean oma 

elutundmustes õppima tagasi minema lapsepõlve aastatesse, kui minus valitsesid veel ihadest 

puutumatud hingejõud; sealt on vaja uuesti alustada. Ma pean uuesti leidma oma sisemise lapse. 

Kui on soov alustada südamejõududest, mis peavad viima võiduni vere üle, siis on vaja minna tagasi 

umbes neljateistkümnendasse või viieteistkümnendasse eluaastasse, kui esmalt ärkavad hinges 

tunded laia maailma vastu. Kuid kui on soov võtta lähtekohaks nooruslikud tunnetusjõud, mis on veel 

kooliteadmise poolt juhmistamata või egoistliku arvestuse poolt eksitamata, siis on vajalik 

taasäratada lapselik mõtlemine ja naiivne tundmine, mis on veel alles umbes kaheksa-aastaselt. 

See nooruk või poiss inimeses on nagu kookonis hingepõhjadesse jäänud; ta ei ole ennast edasi 

arendanud. On vaja tema juurde tagasi pöörduda ja kutsuda teda uuele elule. Ta võib esile tõusta 

inimese loomuse peidetud vormijõududest ja peegelduda imaginatiivsetes vormides. Siis tõusevad 

Graali-imaginatsioonid „süütust narrist“ või ka muinasjutupildid poisist, kes vabastas Raudse Hansu, 

istus kaevu ääres ja heideti laia maailma. 

Sellele järgnevad puhastumise etapid, millele viitab poisi teenijatöö köögis ja aias. Siis leiab aset 

ärkamine vaimutegudele; alles seejärel kirjeldatakse vaimu armuannetuse tegelikke astmeid. 

Muinasjutt jutustab, kuidas maad laastab sõda. Kuningas ei suuda vaenlasele vastu seista. Siis 

ratsutab üks nooruk koos raudrüüdes rüütlite väesalgaga vaenlase ridadesse ja lööb nad põgenema. 

Mitte keegi kuninga sõjaväest ei tunne ära päästjat, kes lahingu võitis. Sest ta on pärast lahingut 

kadunud. Kuid see on aedniku poiss, kes oli Raudset Hansu appi kutsunud. See ilmus kohe ja andis 

talle rohkem, kui ta soovis: „Suure väe sõjamehi, täiesti rauda rüütatud, kelle mõõgad välguvad 

päikese käes …“ Suure võidu õhtul annab nooruk väesalga tagasi Raudsele Hansule ja naaseb ise 

aednikupoisina koju, ilma et keegi oleks teda ära tundnud. 

Kui inimese sees olev kuningas satub suurimasse hädasse, siis on jõudnud kätte tegutsemise tund. 

Inimkonna vaimne pärand on ohus. Maised jõud on tugevamad ja võinuksid selle hävitada, kui ei 

oleks üles kasvanud noor, seni tundmatu vaimujõud, mis üksi saab aidata. Mina tahe, mis on 

kõikidest ihadest vabana hoitud ja rännakul läbi maa sügavuste tugevdatud, saab oma teenistusse 

kutsuda tugevaimaid maailmajõude. Need ainult ootavad, et võiksid teenida vaimult julget. 

Need jõud uinuvad rauas. Raud aga valitseb punases veres ja läbistab seda esmalt madalamate 

enesekehtestamistungidega. Ainult tarkuse abil, millest on eemal hoitud kogu „kullaahnus“, saab 

sisemine raud niimoodi vaimsustatud, et temast võiks saada kõrgemate moraalsete jõudude kandja. 
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Ta läbistab inimese olemust vaimujulgusega. Rudolf Steiner on iseloomustanud seda sisemist raua 

kiirgamist kui tähtede sadu veres; see ilmub mikrokosmilise vastena suurele kosmilisele protsessile, 

kui meteoriidiparved sajavad rauana maa peale. Selliste jõudude arenemisel põhineb sügavamas 

aluspõhjas inimese vabadus. Tõeline minasuse loomingulisest allikast lähtuv moraalne teguviis oleks 

võimatu ilma selle raua toimeta veres. 

Nüüd kirjeldab muinasjutt võitja kolmekordset ilmumist. Kuningas käsib korraldada suure 

pidusöömaaja. Kuningatütar peab viskama kuldset õuna; võib-olla ilmub siis tundmatu rüütel. Nooruk 

palub Raudselt Hansult õnnistust, et tal läheks korda õun kinni püüda. Selle nõusoleku ta saab ja 

lisaks sellele punase turvistiku ja raudja hobuse. Punase rüütlina ilmub ta pidusöögile ja püüab kinni 

kuldse õuna; ratsutab aga seejärel kohe minema. Pidusöögi teisel päeval ilmub ta valges raudrüüs 

valgel hobusel ratsutades; kolmandal päeval mustas raudrüüs mustal hobusel. Kuningas ei ole rahul 

sellega, et võõras ennast kunagi ei näita, ja laseb teda sel korral jälitada. Jälitajad ei suuda teda küll 

kinni võtta, kuid haavavad teda jalast; ja kiirel ratsutamisel kukub noorukil kiiver peast. Siis helgivad 

vastu tema kuldsed juuksed. 

See viib aednikupoisi avastamiseni; sest kuningatütar teab ju tema juuste saladust. Tal kästakse 

kuninga ette ilmuda ja ta näitab kolme kuldset õuna, mille ta on kinni püüdnud. Kui ta tohib endale 

midagi paluda, siis palub ta kuningatütre kätt. Kuna ta on oma teoga päästnud kuningriigi ja näitab, 

et ta on kuningapoeg, siis lubab kuningas tal printsessiga abielluda. Pulmapeo ajal avanevad uksed ja 

siseneb väärikas kuningas suure saatjaskonnaga. See on Raudne Hans, kes on nüüd nõidusest 

vabastatud. Ta embab noorukit ja ütleb: „Kõik minu varandused peavad olema sinu omad.“ 

Poiss, kellel kunagi oli kuldne pall ja kes selle siis kaotas, on nüüd püüdnud kinni kuldsed õunad. Ja nii 

saavad talle osaks elupuu viljad, mis võivad muuta inimese olemuse surematuks. Siin ilmneb aga 

kuningatütre tõeline tähendus. Ta on kuldsete õunte annetaja; ta kuulub sellesse kuningriiki, millest 

inimkond pärast mao kiusatusele alistumist välja aeti. Kuningatütar ise on see igavene osa 

inimhinges, mida ei ole pattulangemisse kaasa kistud. 

Ainult võitjana võib nooruk sirutada oma käe kuningatütrele. Ja temast saab võitja, sest ta suutis 

oodata, kuni jõud temas küpsesid. Võit omaenda vere tulejõudude üle avaldub siis, kui ilmub punane 

rüütel. See on Parzivali aste, mida me siin taas kohtame. Puhaste mõttejõudude valitsemine ilmneb 

teise astmena; see saab ilmsiks valge rüütli kujus (me oleme juba viidanud „valgele ratsanikule“ 

Johannese ilmutuses). Alles vaimu laskumine mateeria tumedasse loomusse ja seeläbi kõige 

materiaalse vaimsustamine on täieliku võidu märgiks: ilmub must rüütel ja peab ennast lõpuks 

näitama. Vaimselt ärganuid võib eksimatult ära tunda alles selle järgi, et nad teavad, kuidas Maad 

vaimust valitseda. Ta on kui „punane rüütel“ puhastanud oma tundeloomuse ja kui „valge rüütel“ 

vaimsustanud oma teadmise, nii võib ta saada „mustaks rüütliks“ ainult oma maist tahet täielikult 

Kristus-jõududega läbistades. Alles sellel astmel võib ta neitsiga abiellu astuda. Ta pühitseb 

„kuninglikku pulma“. Selles pulmas ilmub aga ka juhtiv vaim, kelle tõeline kuju oli siiamaani varjule 

jäänud, ilmub oma kõikehaaravas kuninglikkuses. Vabadusele üles kutsuvate kosmiliste tahtejõudude 

vahendaja ilmutab ennast kui Raua Isand: Püha Miikael. 
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Müstiline pulm 
 

Silmapaistvaks jooneks paljudes muinasjuttudes on Novalise sõnade kohaselt see: „Et kui midagi 

võimatut muutub võimalikuks, siis muutub ootamatult võimalikuks ka midagi muud võimatut; et kui 

inimene iseennast ületab, siis ületab ta ühtlasi ka looduse; ja sünnib ime, et talle võimaldatakse 

meeldivat sel hetkel, kui ebameeldiv muutub tema jaoks meeldivaks.“ Nõidus haihtub, kui inimene 

näiteks hakkab armastama seda, kes on nõiutud. „Võib-olla toimuks samasugune muundumine, kui 

inimene suudaks armastada maailmas olevat kurja,“ lisab Novalis küsimusena. 

Siin puudutame me „müstilise pulma“ saladust, millest teadis kuulutada keskaeg. Pulm, mida Püha 

Franciscus pühitseb oma kalliks peetud „emand Vaesusega“, on näide sellest hingepüüdlusest. See 

peegeldub olulistes muinasjutupiltides. Mõtelgem näiteks „Kuningas Rästashabemest“, kes eskordib 

uhke neiu, kelle isa oli tolle hüljanud, tolle kuningriigist välja: ta ise on kerjuserüüs ja asub koos 

neiuga elama vaesesse hütti. Ta juhib neiut läbi katsumuste astmete, mille eesmärgiks on murda neiu 

uhkus. Kuni neiu on vabanenud kogu oma kuninglikust väärikusest ja sattudes kuningliku söömaaja 

piduliku seltskonna naerualuseks, elab läbi sügavaimat alandust: siis tõstab kuningas Rästashabe neiu 

enda seisusesse. Tema ongi seesama, kes kord kerjusena neiu kõrval seisis ja nüüd endast teada 

annab. Nad pühitsevad pulmi; neiu aga ilmub kõige hiilgavamas riietuses. See on alandlikkuse helk, 

milles alles inimhinge tõeline ilu särama lööb. 

Eros, kes sind armastab ja õilistab, 

tahab sind kirka ja puhtana – 32 

nii kirjeldab luuletaja Conrad Ferdinand Meyer seda müstilist tõsiasja. „Erose ja Psyche“ põhimotiiv 

on siin tõstetud kristliku saatusetarkuse valgusesse. 

Muinasjutud „Tuhatnahk“ ja „Tuhkatriinu“ kujutavad veelgi piltlikumalt selle suursugususe sündi, mis 

võib järgneda teenimisele tahmatolmus. Need on valgustumise astmed, mis juhivad inimolemust 

kaduvusest välja ühendusse igavikulisega. 

Juba nimi „Tuhatnahk“ viitab inimhinge tõelise olemuse mittetunnustamisele, mida inimhing siin Maa 

peal peab taluma. Tuhatnaha kannatustee motiiv on üsna erinev sellest, mis esines muinasjutus 

„Kuningas Rästashabe“. Mõlemal juhul keeldub kuningatütar abieluettepanekutest. „Kuningas 

Rästashabemes“ uhkusest: kuningad ja printsid ei ole tema jaoks piisavalt head ja ta pilkab neid kõiki. 

Neitsilik inimhing keeldub ühinemisest ülevate kosmosejõududega, mis tahavad teda läbistada ja 

valgustada. Ta on teadlik oma erilisest seisundist. „Lutsifer“, vaim, kes tahab meid juhtida meie enda 

iseka valguse ja meie enda iseka tahte juurde, toimib hinges. Tema tragöödiaks on „pattulangemine“, 

millest ta alles aeglaselt uuesti üles tõstetakse. 

Teisiti on lugu „Tuhatnaha“ saatusega. Muinasjutus „Tuhatnahk“ on loobumine kuninglikkusest ja 

vabatahtlik elama asumine maisesse vaesusesse kuningatütre enda otsus; see põhineb iidsete 

tarkusejõudude ohverdamisel. 

Lugu räägib, et tema isa, kuningas, oli kaotanud oma kuldsete juustega naise ja ei suutnud kogu 

maailmast leida teist naist, kes oleks sama kaunis ja kellel oleksid samasugused kuldsed juuksed. Siis  

                                                           
32

 Saksa keeles: Eros, der dich liebt und reinigt, will dich selig und gereinigt (tlk). 
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süttis ta armastusest oma tütre vastu, kes oli kui ema peegelpilt. Tütar aga keeldus sellesse abiellu 

astumast. Sest „Jumal on keelanud, et isa oma tütrega abielluks, sellest patust ei või sündida midagi 

head ja riik tõmmatakse kaasa hukatusse.“ 

Hinge iidsed tarkusejõud on välja surnud. Tulevikujõud, mis on kasvamas, kannavad samapalju 

valgusjõudu, kuid need peavad kõigepealt läbima maise maailma, et kasvada täielikult iseseisvaks. 

Need peavad lahkuma ülemeelelise elu kuningriigist. Sest see oleks jumalikust arenguplaanist 

üleastumine ja seega patt vaimu vastu, kui see noor hingejõud, kes on kutsutud ärkvel teadvusele, 

peaks langema tagasi vanasse selgeltnägevasse teadvusse ja kasutama vanu vaimujõude. Noor 

hingejõud muutuks meediumiks, justnagu Rapuntsel. Seetõttu – ja seda teadsid kõik pühitsetud, kes 

teenisid inimkonna arengut – pidi hinge areng olema teatud ajaks ära lõigatud ülemeelelisest 

kogemusest. Hingejõud pidi võtma kõik vaimsed-kosmilised jõud endasse ja ootama, kuni ta neid 

vastvabastatud Minast uuel viisil arendada võib. 

Inimene ei tea sellel astmel enam midagi oma kosmilisest päritolust ja kogeb end surevas maises 

kehas. Need, kes tahavad uurida tema olemust, langevad põhimõttelise pettekujutluse ohvriks. Nad 

usuvad, et kuna inimese kehaline loomus kõikides üksikasjades meenutab seda või teist loomaliiki, 

siis kogu inimene on ainult loomaliku arengu tulemus Maa peal. Nad muutuvad „darvinistideks“; 

nagu Ernst Haeckel, seavad nad üles meie loomadest esivanemate rea sugupuu. 

Muinasjutukeeles jutustatakse sedasama umbes nii: kuldsete juustega kuningatütar mõtles välja 

kavala plaani, et põgeneda oma isa kuningriigist. Ta palus isalt nahkset kasukat, mis oleks kokku 

õmmeldud kõiksuguste loomade nahkadest, keda selle riigis oli võimalik jahtida. Olles oma näo ja 

käed tahmaga määrinud, põgenes ta öösel selles kasukas. Teel olles ronis ta ühte puuõõnde. Kui 

nüüd kuningas, kellele see mets kuulub, leiab ta jahil olles magavana puutüvest, siis peavad kuningas 

ja tema jahimehed teda üheks haruldaseks loomaks. Selgub, et tüdruk ei suuda meenutada oma 

päritolu ega nime. Seetõttu kutsutakse teda tema loomanahkadest kasuka järgi Tuhatnahaks. Ta 

võetakse kaasa ja tal lubatakse köögis teenida nagu Tuhkatriinu. 

Neitsi leidmine puuõõnest on motiiv, mida kohtame ka muinasjutus „Maarja laps“. Seal ilmneb see 

kui Maa-küpsuse kogemus. Tüdruk on neliteist aastat vana, kui ta taevast alla heidetakse. (14) Selles 

vanuses ärkab maine teadvus alles täielikult kehaloomuses; ja nimelt „puuõõnes“. Teadmiste Puu on 

närvisüsteemi pilt, mille oksad sirutuvad ülevalt allapoole. Aga see süsteem on jäigastunud. Selles 

valitsevad veel ainult surmajõud: see on õõnes puu. Kõrgem teadvus jääb selles magama, maine-

meeleline teadvus aga ärkab. Ta tunneb end läbistatuna loomalikest tungidest. 

Meeltel põhinev teadus võib meile kirjeldada ainult inimese petlikku kuju. Alles see, kes on võimeline 

saama teadlikuks oma Mina sisimast olemusest, oma moraalses oleluses juurduvast ja tunnetuses 

astmehaaval vabanevast vaimisiksusest, ületab selle meeltenäivuse. Ta leiab omaenda algkuju, nagu 

see on kosmilistest jõududest põimitud, oma tõelises Minas peidetuna. Ja ta võib püüda seda 

arendada. Siis hakkab tema ees avanema ülemeeleline, kõikide kõiksuse jõududega ühenduses olev 

inimese kuju, nagu seda mitte kunagi loodusteadus, vaid ainult vaimuteadus – lähtuvalt 

selgeltnägevast vaatlusest – kujutada suudab. Siis peaks ütlema umbes nii: kui ma hingeelu, mis on 

endiselt veel maistest tungidest läbistatud ja kehaliste vajaduste poolt pimendatud, üha enam 

tõelisest Minast lähtuvalt vaimsustan, siis löövad minus särama uued, puhtamad 

tundmustemaailmad. See viib puhastatud „aistingkeha“ („astraalkeha“) avastamiseni. Minnes järjest 

sügavamale inimese loomusesse, võib avastada peidetud vormijõudude elu, need vormijõud on 
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tegevad kõikides kasvuprotsessides, kuid toimivad ka peenendatud kujul mõtete vormimisel: need 

vormijõud ühinevad meis teiseks peidetud organismiks, mis, nagu igasugune kasvamine, allub teatud 

kuumõjudele („eeterkeha“). Alles inimolemuse sügavaim läbistamine kutsub esile tunnetuse, et ka 

meie füüsiline keha ei saa olla pelgalt pärilikkusjõudude tulemus, vaid see on oma sisimas 

reeglipärasuses üles ehitanud kogu kosmose jõudude poolt; ja et see kuni oma üksikute organite ja 

vormijõududeni välja on mikrokosmos, kõikide sodiaagi tähemõjude peegeldus. See „makrokosmose 

ja mikrokosmose vastavus“, nagu seda tavatsetakse nimetada, on ligipääsetav ainult ülemeelelise 

inimolemuse täielikule tunnetusele. Veel keskaegsetes täheteaduse- ja meditsiiniraamatutes võib 

leida jooniseid sellest inimkuju liigendatusest sodiaagimärkide järgi. Paracelsusel oli õigus, kui ta 

lähtuvalt oma intuitiivsest inimkeha tunnetusest ütles: „Meie, inimesed, oleme nähtamatud.“ Sest 

isegi meie füüsilise keha tegelik kuju peidab end meeltepilgu eest. See inimese tähtederuumist 

sündinud ürgvorm on hävimatu loomusega: see saab „ülestõusmiskehaks“ kristliku ülestõusmise 

tõsiasja mõttes. Selles kehas triumfeerib igavene Mina. Selles võib see kord oma äratajaga ühineda ja 

oma loomalikuks muutunud loomuse pettekuju lõplikult endalt maha raputada. 

Igas tõelises tunnetuspürgimuses on vähem oluline koguda õpetusi ja mõistetesüsteeme; olulised on 

hinges toimuvad sisemised äratusteod. Kolmeastmelises äratuses ilmneb saladus kolmest kattest, 

mida inim-Mina on saanud kosmose ülemeelelistelt jõududelt ja mida ta esmalt ainult 

mitteteadlikult-peidetult endas kannab. 

Muinasjutt näitab neidsamu tõdesid piltides: see räägib, et kuningatütar on oma isalt palunud kolme 

kleiti, mis on peened nagu ämblikuvõrk: ühte nii kuldset nagu päike, ühte nii hõbedast nagu kuu ja 

ühte nii säravat nagu tähed. Ja need kolm rüüd pidid mahtuma pähklikoorde. Ja isa võimaldas talle 

selle soovi täitumise; ta lasi kõikidel oma kuningriigi neitsitel neid kleite kududa. Alles kui Tuhatnahk 

saab teada, et kuningas, kelle riiki ta pärast põgenemist on sattunud ja keda ta köögitüdrukuna 

teenib, peab suurt pidusöömaaega, ilmub ta kleitides, mida ta on hoidnud peidus pähklikoores. 

Peetakse kolm pidustust ja kolm korda kannab ta üksteise järel päikesesäralist, kuukumalist ja 

tähesäralist rüüd. Üha uuesti tantsib kuningas temaga, sest kuningale tundub ta kauneim kõikidest 

neitsitest. 

Iga kord peab ta aga lõpuks, pärast seda, kui ta on taas selga pannud oma tuhatnahkse ürbi ja end 

tahmaga määrinud, kuningale leivasupi keetma. Selle sisse paneb ta esimesel korral kuldse sõrmuse, 

teisel korral kuldse kedervarrekese ja kolmandal korral kuldse hasplikese; need kolm väärtuslikku asja 

on ta oma isa kuningriigist kaasa toonud. Hing, kes on viinud aistingulise „astraalkeha“ puhastumiseni 

(kleit, mis on kuldne nagu päike), saab end vaimuga siduda: ta pühendab kuningale sõrmuse. Hing, 

kes on õppinud kontrollima eeterlikke vormijõudusid (kleit, mis on hõbedane nagu kuu), saab koos 

vaimuga mõelda jumalikke mõtteid: ta pühendab kuningale kuldse kedervarre. Hing, kes on teada 

saanud füüsilise keha kosmilise vormi saladuse (kleit, mis on särav nagu tähed), saab sirutuda oma 

mõtetes ülemeelelise maailmamäluni ja nõnda mäletada oma päritolu jumalikus kosmoses: ta 

pühendab kuningale kuldse hasplikese, millel saab ju üksikud niidid pikkadesse vihtidesse ühendada. 

Iga kord, kui kuningas pärast seda laseb ta enda juurde kutsuda, seisab ta teenijarüüs kuninga ees ja 

annab talle kõige alandlikuma vastuse: „Ma ei kõlba mitte millekski muuks kui selleks, et minu pea 

pihta saapaid visataks.“ On alati teatud: müstiku ülemeelelise teadvuse ärkamine ähvardab esmalt 

suurendada uhkuse ja pettekujutluste jõude hinges. Nõnda võime me ära tunda tõelise vaimuõpilase 

selle järgi, et ta on ikka ja jälle valmis tagasihoidlikult oma maisesse teadvusesse süüvima ja, mis 
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puudutab enesehinnangut, siis näitama üles alandlikkust. Alles kolmas ärkamise aste viib täieliku 

vaimutunnetuseni; see teostub kuninglikus pulmas. 

Muinasjutt „Tuhkatriinu“ valib teistsuguse lähtekoha. See algab „ema haual“. Ürgne tarkus lebab 

hinge sügavustesse vajununa. Kunagi elas inimene selle valguses; sellelt sai ta jõudu, selle läbi oli ta 

„rikas“. Sellest ajast alates, kui iidne tarkus hauda kanti, on inimkonnale tulnud talv. Lumekate on 

langenud ema hauale. Maailm on muutunud külmaks. 

Muinasjutt räägib, kuidas rikka mehe naine lebab surivoodil ja kutsub oma tütrekese enda juurde. 

„Ole hea ja vaga,“ manitseb ta teda, „mina tahan taevast alla sinu peale vaadata ja alati sinuga olla.“ 

Tüdruk läheb päevast päeva ema hauale; ta jääb heaks ja vagaks. Järgmisel aastal võtab tema isa aga 

teise naise. 

Mida muud on religioon kui truudus „ema hauale“? Sügavustesse vajunud tarkuse mäletamine ajal, 

mil aimava hinge sügavused on kaetud külmuse ja intellekti kõrkusega; usk maailma hinge 

kõikjalolekusse ajal, mil inimhing on sunnitud teenima kaduvuse tolmus. (16) 

„Tuhkatriinu“ peab taluma põlgust sellest ajast alates, kui kasuema uhked tütred majja sisse kolivad. 

Nad paljastavad oma olemuse, kui nad oma soove välja ütlevad. See juhtub siis, kui isa tahab reisile 

minna. „Ilusaid kleite,“ soovib üks nendest, „pärleid ja vääriskive,“ küsib teine; aga Tuhkatriinu ütleb: 

„Isa, esimene oks, mis riivab koduteel teie kübarat, see murdke minu jaoks.“ Muinasjuttudes 

kujutatakse kurje hingejõude tihti kahekordselt. Selles ilmneb intuitiivne teadmine, et inimolemus 

võib minna eksiteele kahes suunas: esimene on see, kui hinges toimivad uhkus ja edevus, ja teine on 

see, mis viib sisemise jäikuseni, kui hing on sattunud mateeria jõudude mõju alla. Vaimuteaduse 

keeles on need „lutsifeerne“ ja „ahrimaanne“ eksimine. Nende kahe jõu vahel ähvardab hinge tõelist 

elu lämbumine juhul, kui ta ei saa siseneda omaenda olemuse sügavustesse ja äratada seal 

kõrgemaid jõudusid. Müstik ütleks: endiselt on olemas süütu hingejõud, mis ei ole sattunud 

inimkonna pattulangemise mõju alla. Seda pead sa otsima! See on ilmunud Maa peal läbi Jeesus 

Kristuse, uue Aadama. See on oks, mis võrsus „Jesse juurest“. Seda võib istutada igasse inimhinge, 

see võib seal juurduda ja puuks kasvada. Rahvalaul kõlab: 

Ja meie armas Jumalaema, 

see nägi ühe unenäo, 

kuidas tema südame all 

oli kasvanud üks puu. 

Ja kuidas selle puu vari 

langes üle kogu maa. 

Issand Jeesus Kristus, Lunastaja, 

nii oli tema nimi … 

Lastelegendis „Sarapuu oks“, mis on samuti võetud Grimmide kogusse, räägitakse, kuidas Jumalaema 

läheb metsa Kristus-lapsele maasikaid otsima. Kui ta kummardub kõige magusamaid maasikaid 

korjama, hüppab uss rohu seest välja. Jumalaema ehmub ja põgeneb sarapuupõõsa juurde ning 

peidab end selle taha. Uss aga roomab minema. Sellest ajast alates on sarapuuoks kõige kindlam 

kaitse usside ja madude vastu. 
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Madu varitseb maa peal kasvavate punaste marjade ümber niisamuti, nagu ta varitseb punases 

veres. Sarapuupõõsas omakorda kujutab endast kõige puhtamaid elujõude, mis ei ole sattunud 

pattulangemise mõju alla. 

See on üks niisugune sarapuuoks, mille isa toob oma reisilt koju Tuhkatriinule, kes istutab selle oma 

ema hauale. Ta kastab seda oma pisaratega ja sellest kasvab kena puu. Kolm korda päevas läheb 

Tuhkatriinu selle alla. Ja kui ta palvetab, siis tuleb väike valge linnuke puu pealt alla ja viskab talle alla 

selle, mida ta oli palunud. 

Tuhkatriinu kogeb, et tema palvetele vastatakse. Sest Kristus ütleb: „Taevane Isa tahab anda Püha 

Vaimu nendele, kes talt seda küsivad!“ Nii nagu Jordani ristimise ajal Jeesuse peale, kes oli inimkonna 

puhas võsu, laskus Vaimu tuvi, nii kogeb müstik midagi sarnast: Vaimu arm laskub alla hinge peale, 

kes korrapärases süvenemises püüdleb selle süütu hingejõu poole, mis ei ole maomürgist pimestatud 

ja mille juured võivad tõmmata toitu hinge peidetud sügavustest. Südame alt kasvab esile elu 

puhtaim võsu: hinge üsk võib saada emaks sellele noorele Jumalajõule. Kristlik müstik ütleks, et meie 

peidetud hingesügavustes elab „Maarja“, Jumalasünnitaja. Muinasjutt aga räägib siiski ainult „ema 

hauast“. 

Jälle korraldab kuningas, justnagu „Tuhatnaha“ muinasjutus, kolmepäevase pidustuse. Siin on veelgi 

selgem sarnasus kutsega „kuninglikku pulma“, millest räägib Piibli tähendamissõna. Kuninga poeg 

peab endale valima pruudi kuningriigi neidude hulgast. Kõik on kutsutud. Kuid selles muinasjutus on 

otsustavaks küsimuseks see, kas tütardel on „pulmadeks sobivat kleiti“, et nad saaksid peole minna. 

Kõrgid kasuõed kaunistavad ennast nii ilusaks, kui nad vähegi oskavad; kuid Tuhkatriinul ei lubata 

kaasa minna, sest tal ei ole ei kleiti ega kingi tantsuks. 

Kuna ta ei lakka luba palumast, siis esitab kasuema veel ühe tingimuse: ta puistab vaagnatäie läätsi 

tuha sisse ja annab tüdrukule kaks tundi aega, et need kõik välja korjata. Siin esineb eriti selgelt 

motiiv, millest räägib Novalis: „et kui midagi võimatut muutub võimalikuks, siis muutub ootamatult 

võimalikuks ka midagi muud võimatut“. Tahe korda saata võimatut on iseloomulikuks omaduseks 

muinasjutu kangelastele ja muinasjutu kangelannade kõige liigutavamaks vooruseks. Tüdruk hüüab 

välja aeda: „Teie taltsad tuvikesed, teie turteltuvid, kõik teie linnukesed taeva all, tulge ja aidake mul 

korjata: head terad potikesse, halvad terad pugukesse.“ 

Oluline on eristamisvõime; see on otsustusvõime test, mida siin tuleb läbida. Alati on peetud 

sisemise hingearengu põhitingimuseks seda, et vaimuõpilane õpiks oma teel rangelt eristama olulist 

ebaolulisest, igavikulist kaduvast. Temast peab saama „olemuslik“33 inimene, nagu seda väljendab 

saksa müstika keel. Imekaunilt kirjeldab meie muinasjutt seda, kuidas valged tuvid appi ruttavad. Ja 

kuidas siis pärast seda, kui test on edukalt läbitud, muudetakse ülesanne veelgi keerulisemaks ja 

täidetakse taas. Head vaimujõud teenivad Tuhkatriinut. Ta on saavutanud „vaimu kohaloleku“ kui 

armujõu selle kõige otsesemas tähenduses. Kui sellegipoolest lahkuvad kuri kasuema ja tema kõrgid 

tütred ilma teda kaasa võtmata, läheb Tuhkatriinu oma ema hauale sarapuu all ja hüüab: „Puuke, 

raputa oma oksi, heida kulda ja hõbedat minu üle.“ Valge lind viskab talle kleidi ja kingad, nendes 

võib ta ilmuda pulmapidustustele. Nii peavad kõik külalised teda võõraks kuningatütreks ja 

kuningapoeg tantsib ainult temaga. Siiski libiseb ta õhtul kuningapoja käest, lipsab tuvimajja ja sealt 

edasi kööki. Kui teda otsitakse, siis lebab ta jälle seal, mustuses ja tahmas. 

                                                           
33

 Saksa keeles „wesentliche“ tähendab ka „oluline“ (tlk). 
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Inimese olemuse puhastumine avaldub ülemeelelisele tunnetusele hingerüü säras. Igal õhtul, kui 

inimese hingelis-vaimne osa tõuseb magavast kehast üles, hakkab hinge kate – astraalkeha – särama 

vastavalt oma sisemise arengu ja vaimsustumise astmele, mida ta on suutnud saavutada. 

Ülemeeleline maailm valgustub seeläbi vaimu pilgule. Hing kogeb kohtumist kõrgema Minaga. Vaim-

ise tahab hingega ühineda. 

Paulus räägib taevasest „eluasemest“, mis meid ootab, kui maine telkhoone maha kistakse ja me 

„alasti“ oleme (2 Ko 5). Meie muinasjutupiltides peegelduvad kirgastumiselamused, nagu neid kristlik 

müstika kirjeldada oskas kui oma kõige õndsamaid kogemusi. 

Tegelikult on asi nii, et hingel võis olla pikk ühendus vaimuga öö kuningriigis ilma, et ta sellest teadlik 

oli. Selle mõjud annavad endast aimamisi tunda igapäevase elu meeleoludes ja uutes otsustes. Kuid 

hinge jõud ei ole veel piisav selleks, et teadlikult üle kanda seda, mis on magades kogetud. Tavaliselt 

ärkab inimene üles ainult oma peas; meeltetajud ja kujutluste elu summutavad siis öö kuningriigi 

õrnad muljed. Ühendus kõrgema Isega puruneb taas. Siiski on olemas kõrgem ärkamine tunnete elus; 

öiseid pilte vahendab siis teine, peenem närvisüsteem, milles toimub meie alateadlik une-elu. Kuid ka 

see ei ole piisav selleks, et päevateadvusel olles vaimumaailma meenutada. Alles ärkamine tahte 

sügavustes, maises teadvuses tahtepärane kinnihoidmine ülemeeleliselt kogetust võimaldab 

kõrgemat Iset täielikult hingeeluga ühendada. Nüüd on oluline see, et saada teadlikuks otsekui 

ülemeelelise kuldsest rajast, kui hing ärgates kiirustab alla tumedatest astmetest, et taas maisesse 

kehasse sukelduda. Ta peab õppima teadvusesse tooma seda, mida ta on kogenud, just sel hetkel, kui 

see ähvardab tal käest libiseda. 

Muinasjutt jutustab, kuidas Tuhkatriinu oma pulmakleitides lipsab kuningapoja käest minema iga 

kord pärast seda, kui too on temaga tantsinud. Esimesel korral läbi tuvimaja (millises peas ei toimu 

seesama, mis tuvimajas, kui mõtted sealt sisse ja välja lendavad ilma, et me neid suudaks kinni 

hoida?). Teisel korral läbi pirnipuu (pirnipuust ja õunapuust rääkisime me juba seoses muinasjutuga 

„Ilma käteta tüdruk“). Kolmandal korral jääb neiu kuldne king trepi külge kinni, kuna kuningapoeg on 

lasknud treppi pigitada. Nüüd otsib kuningapoeg neiut, kelle jalga sobiks selline habras king. Esmalt 

püüavad mõlemad uhked kasuõed oma jalga kinga sisse suruda. Kuid mõlemal korral on nende jalg 

liiga suur: ühel kasuõel on liiga pikad varbad, teisel aga liiga suur kand. Nad lõikavad oma ema 

soovitusel vastavalt liiga pikkadest varvastest või liiga suurest kannast tüki ära. Aga tuvid, kes istuvad 

sarapuul, hüüavad neile järgi, et veri on kinga sees, kui kuningapoeg nendega „ema hauast“ mööda 

ratsutab. Nii toob kuningapoeg nad jälle tagasi. Ainult Tuhkatriinul, keda kuningapoja eest esmalt 

peidus hoiti ja kelle kuningapoeg lõpuks siiski avastab, on kuldkinga jaoks paras jalg. Sellest tunneb 

prints ära oma tõelise pruudi. Ja tuvid sarapuul kinnitavad seda, kui ta nendest mööda ratsutab. 

Käesoleva muinasjutu puhul on väga sügava tähendusega see, et kuningapoeg testib jalga. See, 

kuidas inimene asetab oma jala maha ja kuidas ta sellega astub, näitab tema suhet Maaga. Kas ta 

näiteks astub kõndides rohkem varvaste või kannaga, see on oluline. On olemas jalaaste, mis lükkab 

Maad liiga palju eemale, ja teine jalaaste, mis klammerdub liiga palju Maa külge. Siin näeme me taas 

hinge kahekordset kõrvalekaldumist (lutsifeerset või ahrimaanset), mis ohustab inimese olemust. 

Ainult selline jalaaste, mis on ületanud Maa raskuse ning seetõttu suudab liikuda Maa peal ühtlaselt 

ja rütmiliselt, on vabastatud hinge astumine. Temast saab „tantsija“, sest ta on võitnud „raskuse 

vaimu“. 
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Inimese tõelist küpsust, tema Kristuse vaimus kantavat ühendust ülemeeleliste maailmadega võib 

eksimatult ära tunda tema suhtest Maaga. 

Kui kuningas oma pruudi kirikusse toob, siis istuvad nende õlgadele mõlemad tuvid. Nii jõuab 

muinasjutt oma kõrghetkeni nelipühi müsteeriumis, justnagu ka muinasjutt „Kolm keelt“. Hing, mis 

on hakanud ühinema oma kõrgema Isega, tõstetakse inspiratsiooni astmele. Kristliku müstika mõttes 

võis rääkida Püha Vaimu elamaasumisest hingesisemuses. 

Mõlema õe üle, kes „verega kingas“ üritasid pettuse teel kuninglikuks pruudiks saada, mõistetakse 

kohut. Kui nad kirikusse astuvad, nokivad tuvid nende silmad välja. Pimedana siseneb hing 

vaimsetesse maailmadesse, kui ta ei ole veel ületanud madalamat meelelist loomust ning kui ta 

puhastamata püüab jõuga tungida ühendusse ülemeelelise eluga. Ta langeb veelgi suuremasse 

pimedusse. Muinasjutt ei õpeta fanaatilisi viise vaimuni jõudmiseks; see lükkab tagasi kogu egoistliku 

ahnuse ülemeelelise maailma järele. See lisab armule õiges kohas sügavaima tõsiduse. 

 

Neitsi Sophia 
 

Viimati vaadeldud muinasjutud lubavad meil jälgida inimhinge katsumuste teed, kui inimhing 

püüdleb, et saada vääriliseks vaimu vastu võtma. Teistes muinasjuttudes on see pigem Mina, võitlev 

ja eneseteadvust janunev inimvaim, kes tahaks uuesti saavutada hinge puhast algpilti. Esimesel juhul 

on lähtekohaks võetud tunded, millest lähtudes võib hing asuda müstilise süvenemise teele; teisel 

juhul on viidatud tunnetuse mõistatusele, mis ajendab mõtlevat inimest maailma uurima ja omaenda 

sisemust avastama. Selline pühitsustee ilmub meie ette pühalik-kaunites piltides, kui me vaatleme 

muinasjuttu „Ustav Johannes“. See viib meid otse selle valvurikuju juurde, kelle käes on piiritute 

saladuste võti. Tema on meie muinasjutumaailma peidetud õpetaja ja inspireerija, kes tahab noorele 

kuningapojale näidata tolle pärandust ja juhatab teda ühest muinasjutulisest kambrist teise, et 

kuningapoeg saaks teadlikuks oma hiilgavatest varandustest: seda õpetajat kutsutakse 

„Johanneseks“. 

Kui keskaja kiriklik traditsioon räägib „Peetrusest, kelle käes on võtmed“, siis muinasjutupiltide tarkus 

pajatab „Johannesest, kelle käes on võtmed“. See tarkus on tunnistajaks esoteerilisele (peidetult 

toimivale) kristlusele, mis on alati olemas olnud. Kui Peetrus saab ülestõusnud Issandalt käsu: „Toida 

minu lambukesi!“, seega ülesande asutada kirik, siis jüngrile, keda Issand armastas, anti teistsugune 

pärandus. Tema kuuleb sõnu ristilt: „Vaata, see on sinu ema!“ Evangeelium lisab: „Ja alates sellest 

tunnist see jünger võttis tema oma koju.“ Need vähesed sõnad viitavad sisimale hingekogemusele. 

Veel hilisematel kristlikel aegadel püüdlesid paljud inimsüdamed süvenemise jõu abil läbi elada 

kannatustee astmeid, kuni nad võisid seista risti all; seal kogesid nad „müstilist surma“. Siiski, kui 

madalam Mina-loomus suri, siis avanes hing, et võtta vastu kõrgem saladus. Müstik muutus ise 

„Johanneseks“ ja võis „ema“ enda juurde võtta. Aga ta nimetas teda „neitsi Sophiaks“. Oma 

Johannese evangeeliumit puudutavates loengutes on Rudolf Steiner viidanud sellele, kuidas selles 

evangeeliumis ei nimetata Issanda ema kunagi nimepidi. Temale viidatakse ainult kolm korda: seoses 

Kaana pulmaga, kus ta koos Kristusega teeb esimese „tunnustähe“; järgmises peatükis nimetatakse 

teda „pruudiks“ ja Ristija Johannes nimetab iseennast ainult „peigmehe sõbraks“; risti all aga 
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usaldatakse ta ühele jüngrile kui kõige püham pärandus. Mitte kunagi aga ei nimeta Johannes teda 

Maarjaks. Seda, mida Johannes austab oma sügavaima vaikimisega, on teistes varakristlikes 

kirjutistes piltlikult väljendatud. Need räägivad näiteks „emast kõrgustes“, Sophiast, kes oli ka tuvi. 

Nendes kirjutistes ütleb Ülestõusnu ise maisele Maarjale: „Minu ema mateerias – sina, kelles ma 

elasin.“ Kristlik gnoosis teadis rääkida Valguse Neitsi saatustest, tema laskumisest taevastest 

kõrgustest, tema eksirännakutest mateeria maailmas, tema hüüdest jumaliku abikaasa järele ja tema 

kojutoomisest Kristuse poolt.34 Jäänused sellest müstilisest kirjandusest, mis selle kiriklike vastaste 

poolt fanaatiliselt välja juuriti, või ainult veel osaliselt moonutatud tsitaadid vastaste kirjutistest 

võivad meile anda aimu sellest, mida Valgus-Neitsi Sophia tähendas esimestel kristlikel sajanditel. Nii 

jõuab suur müüt tema kannatusteest meieni iidses kirjutises „Pistis-Sophia“; Ülestõusnu ise põimib 

selle müüdi oma õpetusse valguse kuningriigist, mida ta edastab oma jüngritele. Kui neitsi otsis 

looritatud valgusaaret, vedas valguse röövel teda ninapidi: seda, mida ta otsib, võib leida ainult 

sügavustes. Tema pilk juhiti allapoole ja lummatuna järgnes ta ihade maailmadesse, kus tema enda 

valgusolemus täielikult tumenes. Kuid Kristus kuulis tema hüüet ja laskus alla; omaenda 

kannatusteekonnal asetas ta puhastumise müsteeriumi samm-sammult inimkonna ette. Seda, mida 

oli üksikute inimeste poolt iidsetest aegadest alates müsteeriumikeskustes otsitud, suurt „katarsist“, 

hinge puhastumist: seda võis nüüdsest alates leida igaüks, kui ta järgis kannatustee astmeid. 

Vabaduses talutud valu muundab hinge säravaks tarkuseks. Taas avanevad tarkust kiirgavale hingele 

kõrgemate maailmade väravad, milles elu kuldsed aarded lebavad looritatuna. See on hing, kes jõuab 

„valguse aardeni“, ja selles aardes peitub jõud endas taasluua kogu eksistentsi. Ta ilmutab oma 

omanikule ülestõusmise saladusi. „Mistõttu,“ ütleb Ülestõusnu, „peate te jutlustama kogu inimrassile 

ja ütlema: ärge lakake päeval ega öösel otsimast puhastavaid müsteeriume, seni kuni te olete need 

leidnud.“ Kes need leiab, võtab vastu ka puhta neitsi Sophia. 

Kolmanda ja neljanda sajandi manilaste tarkuses elasid need valgus-müsteeriumid edasi. Kuigi 

manilasi suruti avalikult maha ning põlustati ikka ja jälle, säilitasid nad oma salajase teadmise 

varjatud viisidel kogu keskaja vältel ja need saladused voolasid muinasjuttude piltidemaailma. Seal 

ilmub „kuldse lossi kuningatütar“, kelle võitis endale kuningapoeg muinasjutus „Kuldne lind“. Või 

„kuldse päikese lossi kuningatütar“, keda noormees „kristallkeraga“ võlujõu abil peab vabastama. 

Nendest muinasjuttudest läheb üle Maa imepärane sõnum, mis peab äratama igatsust ja julgust. 

Selliste piltidega puistasid teadjad aimduse teri paljudesse südametesse. Üksikud aga asusid 

tunnetuspüüdlusest innustatuna teele. Albert Steffen laseb oma draamas „Manilased“ („Die 

Manichäer“) rääkida Meistril: 

… Me ise saatsime selle saaga välja, 

et see ärataks igatsuse kõrgeima tungi. 

Me ei ole nendele, kes meid tõeliselt otsivad, 

mitte kunagi meie maal teed takistanud. 

Oleme me ju ise nagu nemadki sellistest sügavustest 

pidevas muundumises ülespoole astunud, 

kõrguselt kõrgusele, hinge ümber kujundades, 

nii et me lõpuks jumalatega võrdseteks saaksime … 

                                                           
34

 Eleuse müsteerium Persephone röövimisest ja tema päästmisest Dionysose poolt on muundunud kujul üle 
läinud kristlikku müstikasse. 
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Miks aga paistab kuningatütar kuldne või elab isegi „kuldse päikese lossis“? Kuna selles neitsilikus 

kujus avaldub valguses inimese mälestus oma kosmilisest algupärast. Nendes piltides peegeldub 

tunnetus, et ainult üks osa meie inimlikust loomusest on olnud võimeline sisenema kehastumisse; 

teine osa – justkui meie „parem pool“ – on pidanud jääma meist maha päikesevalguse kõrgustesse. 

See on „igavene naiselikkus“, mis kuulub meile ürgalgusest peale; kuid mille me oleme unustanud, 

sest me oleme takerdunud Maa-ihadesse. See on kosmiline abielurikkumine, mille Maa-inimkond on 

sooritanud.35 Ülemeelelise vaimu-teadvuse ärkamine on oma Mina taasavastamine selle tõelises 

olemuses. Kõik mehe ja naise maised ühendused oma kõige õilsamal kujul saavad olla ainult selle 

kaduvaks sümboliks: elu pidevates ärkamisprotsessides, mis toimuvad inimeselt inimesele, kui hinged 

üksteist oma algkujudes kohtavad. Vastasel korral tähendaks maine armastus ainult „nõidust“;  meie 

kohal olev hingeruum, milles peaks ilmuma meie enda algkuju, saab siis hõivatud meelepildi poolt, 

mis hinge kõik idealistlikud tundmused kire abil endasse imeb ja alla kugistab. 

Muinasjutus „Kristallkera“ on raske katsumus seatud noormehe ette, kes saab kuningatütart näha 

ainult „inimsilmadega“ ja nõnda näeb teda koleda ja kuivetununa. Ta peab laskuma allika juurde, kus 

pruuskab ja möirgab metshärg. Ta peab metshärja mõõgaga tapma. Siis tõuseb metshärja seest 

lendu tulelind, kes muneb hõõguva muna, mille sisse on munakollasena peidetud kristallkera.  Ainult 

selle abil saab purustada nõiduse ja tunda kuningatütart ära tema tõelises ilus ja hiilguses. Hing, kelle 

sügavaim allikas on madalamate kirgede poolt pimestatud, ei suuda jõuda oma ülemeelelise 

algkujuni. Püüdluses tarkuse poole leiab hing esmalt ainult meeltemaailma teadmisi, milles toimivad 

surma jõud. Alles siis, kui hing suudab tundmuste ja tungide voogamisest välja kristalliseerida selge 

mõtlemise jõu, avastab ta enda sees uue elukeskpunkti. Tulisest lõõmavast egoismist vabaneb 

vooruslik Mina-tuum kui ülemeeleline jõuvorm. Hing jõuab kristallkerani. Mõttejõudude puhastava 

toime abil ületatakse madalam meelteteadmine ja muundatakse see uuesti säravaks tarkuseks. 

Pärsia Mithrase müsteeriumites, mille kultust levitasid Rooma leegionid kogu Rooma impeeriumis 

kuni Saksamaani välja, on sõnni võitmisel kangelase poolt kõikides vaimu katsumustes keskne koht. 

See on Miikaeli-teo variatsioon, mis on kooskõlas iidse Pärsia tarkusega. Ülaltoodud muinasjutupildis 

on selle järelkaja. 

Muinasjutt „Ustav Johannes“ annab oma selgepiirilistes piltides teadmise ülemeelelise elu 

seadustest. Lahke tõsidus vaatab meile vastu tema tarkusepalgest. 

Vana kuningas, kes on suremas, laseb oma kõige armastatuma teenri, „ustava Johannese“, oma 

voodi äärde kutsuda, et usaldada talle mure oma poja pärast. Ustav Johannes peab poissi õpetama ja 

juhatama. Kuningapoeg võib küll näha kogu oma pärandust, kõiki lossi ruume ja kõiki säilitatavaid 

aardeid: „Kuid sa ei tohi talle näidata kõige viimast tuba pika koridori lõpus, kuhu on peidetud Kuldse 

Katuse Kuningatütre pilt. Kui ta seda pilti näeb, siis valdab teda tugev armastus printsessi vastu. Ta 

langeb minestusse ja hiljem peab ta kuningatütre pärast suurtesse ohtudesse sattuma; sa pead teda 

selle eest kaitsma.“ Ustav Johannes annab kuningale lubaduse oma elu kaalule pannes seda 

ülesannet täita. Kui ta aga pärast kuninga surma näitab pojale tema isa pärandust selle kogu 

hiilguses, siis paneb too tähele, et ustav Johannes ei ava kõige viimast ust. Kuningapoeg nõuab, et 

see uks talle avataks. Ta ähvardab vägivallaga ega taha oma nõudmisest taganeda. 

                                                           
35

 Siegfried, kes unustab burgundide õukonnas valküüri, kelle ta oli üles äratanud, hukkub selle ülemeelelise 
„abielurikkumise“ traagika tõttu. 
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Raske südamega otsib teener suurest kimbust välja õige võtme ja avab ukse. Juhtubki õnnetus. Pilti 

nähes langeb nooruk põrandale; kui ta minestusest toibub, on tema esimene küsimus: „Kes on sellel 

kaunil pildil? Minu armastus tema vastu on nii suur, et kui kõik puulehed oleksid keeled, ei suudaks 

nad seda siiski välja öelda.“ Ta tahab asuda kosjaretkele ning ustav Johannes peab välja mõtlema teid 

ja vahendeid, mis aitaksid neil pääseda kuningatütre palge ette. 

Oma laskumisega vaimukõrgustest on inimkond kaotanud ürgse teadvuse, mille abil ta võiks end veel 

tunda kuningana kõikide looduse aarete üle. Iidsed vaimujõud vaibusid; kuid samal ajal tõusid oma 

ülesandeid täitma nende elavad juhid ja taevaliku pärandi valvurid, kelle kätte usaldati elu 

müsteeriumite võtmed. Justkui vana kuninga surivoodilt – vahetu ülesandena vaimsetelt jõududelt, 

kes on Maa olelusest tagasi tõmbumas – võtab inimkonna teenistusse määratu vastu pühitsuse. 

Raske vastutuskoorem pannakse tema hingele. Tema teenistus algab siis, kui ta kohtab inimese 

tunnetusotsingut. Ta juhib õpilase läbi kõikide ürgse tarkuse aardekambrite. Ta ütleb talle, et see kõik 

on tema pärandus. Tunnetuse otsija saab seejuures teadlikuks oma kõrgest päritolust: jah, ta on 

kuningapoeg! Siiski, ainult tähelepanelik saab teadlikuks sellest, et kõige viimsem jääb talle suletuks; 

kõik vaimuaarded ei ole tema jaoks piisavad, kui tema pilk ei ole tunginud salajasimas kambris asuva 

pildini. Sellel sügavustest tuleval küsimusel, mis püüdleb müsteeriumi poole, on jõud, mis ajendab 

juhti avama pühamu ust. Kuid juba pildil nähtavast tõest, tõe aimdusest, väljub vägi, mis ähvardab 

halvata kõik elujõud, kui ta puudutab ebaküpset hinge. Hing saab aimduse elu kõrgemast seisundist, 

mis kiirgab tarkuse kullas ja mille ilu äratab temas armastuse varem tundmata jõudusid. See 

kohtumine tarkuse ideaaliga süütab tohutu jõuga entusiasmi, mis on tõelise õpilase märgiks. Sellisele 

inimesele võib „Valgus-Neitsi“ valvur sillutada tee edasi, sest vastavalt vaimsele seadusele on see 

tema kohus. (17) 

Sügavamale tungivad hinged tunnetasid Johannese evangeeliumi autorit kui tõelist juhti 

müsteeriumite juurde, kui nad süvenesid tema sõnadesse. Elava hingejuhina võis tema kuju otsijate 

jaoks taas üles tõusta. Nad teadsid: „See jünger ei sure.“ Sisemises ühenduses tema juhtiva jõuga 

leiab hing tee, mis viib kirjutatud sõnast kaugemale vabasse vaimuriiki. Hing võib lahkuda kindlalt 

maalt ja söandada minna avatud merele, kui tema nõuanne teda saadab. Novalis väljendab seda 

meeleolu nõnda: „Püha Vaim on enam kui Piibel; ta peab meie jaoks olema kristluse õpetaja.“ 

Muinasjutt rüütab hinge katsumused seiklusrikka reisi piltidesse. Selleks, et jõuda Kuldse Katuse 

Kuningatütre palge ette, peab kuningapoeg võtma ühe vaaditäie viiest vaaditäiest kullast, mille ta on 

pärinud oma isalt, ja laskma oma riigi kullasseppadel see ümber töötada fantastilisteks esemeteks; ta 

peab need laevale laadima ja koos ustava Johannesega, kaupmeesteks maskeerituna, purjetama üle 

mere kauge linna poole. Teener meelitab kuningatütre kavalusega laevale ja kui too seisab nagu laps 

imestuses kuldsete kunstiteoste ees, on teener juba ammu lasknud ankru hiivata. Alles siis, kui nad 

on kaugel merel, saab kuningatütar teadlikuks oma röövimisest ja on alguses lohutamatu. Kuid 

niipea, kui kuningapoeg avaldab oma tõelise päritolu ja oma piiritu armastuse, kingib neiu talle oma 

südame. 

Vaimuteaduslik tunnetus võiks täna öelda: kui sa tahad tungida oma algkuju vaatlemiseni, mis on 

peidetud ülemeelelistesse valdadesse, siis pead sa esmalt endale välja kujundama elavad, sisemiselt 

vastupidavad kujutlused, mis muudavad su võimeliseks tooma – võiks isegi peaaegu öelda püüdma – 

vaimse maailma sisu oma teadvusse. Sinu algkuju põimub kiirgavas tarkuse-elemendis. Otsi oma 

hinge sügavustes seda, mis on selle elemendiga suguluses. Sa leiad endas olevat rikkaliku 
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tarkusepärandi. Möödunud kultuurid või täpsemini, vaimuteaduse mõttes viis suurt epohhi, on 

töötanud selleks, et inimkonda kujundada. Nad on panustanud oma „viis vaati kulda“. Nad on 

inimkonna sisse lasknud üksteise järel voolata vaimujõude, mida sa tänapäeval taas üles tuua saad. 

Kui sa haarad need teadvusjõud, mis sulle kuuluvad, ja kasutad neid sisemises aktiivsuses, et 

sepistada uus kujutluste maailm, mis on vaimse maailmaga olemuslikult suguluses, siis tuleb sinu 

igavene Ise sulle vaimuvalgusest armurikkalt vastu. Ta kingib end sulle oma ilmutuse ilus. 

Kuid nüüd alles algavad hinge tõelised katsumused, mida tunnetuse otsija ei saa vältida. Muinasjutt 

jutustab, kuidas ustav Johannes kuuleb meresõidu ajal pealt õhus toimuvat vestlus. Kolm kaarnat 

lendavad üle laeva ja räägivad kuningapoja kojupöördumisest. Kuningapoega ootavad kolm ohtu: 

randumisel, lossi sisenemisel ja pulmapeol. Kui ta randub, siis hüppab talle vastu raudjas hobune; kui 

ta selle selga istub, siis kannab see ta minema õhuavarustesse. Kui ta siseneb paleesse, siis näeb ta 

enda ette laotatuna kaunist särki, mis särab nagu kuld ja hõbe; kui ta selle selga paneb, siis põletab 

see teda kuni luudeni, sest see on tehtud pigist ja väävlist. Pulmatantsul muutub tema pruut 

kahvatuks ja kukub tema käte vahelt maha. Kuid igakord on võimalik pääsetee. See, kes seda teab, 

võib hobuse kohe maha lasta, särgi tulle visata, pruudi üles tõsta ning imeda kolm tilka verd tema 

paremast rinnast ja need välja sülitada. Kuid kui ta oma teadmist reedab, siis muutub ta ise pealaest 

jalatallani kiviks. 

Ustav Johannes, kes mõistab lindude keelt, kuulis seda kõike. Ta otsustab oma isanda päästa. Kuid 

tema hing leinab, sest ta aimab õnnetust liginemas. Kui nad randuvad, siis läheb ennustus täide. Kolm 

korda sekkub ustav Johannes, et kuningapoega päästa. Aga teised teenijad laimavad teda ja noor 

kuningas, kes teda kaks korda kaitseb, satub kolmandal korral ka ise tema suhtes segadusse. Ta ei 

mõista enam oma juhi käitumist. Nii mõistab ta ustava Johannese võlla. Aga enne otsuse täideviimist 

kõneleb ustav teener veel ühe korra. Nüüd avaldab ta oma tegude põhjused. Siiski ei aita enam 

kuninga armuandmine; sest ustav Johannes on pärast viimaste sõnade lausumist kivina maha 

langenud. 

Sügavas kahetsuses laseb kuningas Johannese raidkuju oma voodi kõrvale asetada. Mil iganes ta 

Johannese poole vaatab, on tema ainsaks sooviks teda ellu tagasi kutsuda. Kuninganna sünnitab talle 

kaksikud. Ühel päeval, kui need tema jalge ees mängivad, hakkab Johannese raidkuju rääkima: „Jah, 

sa saad mind ellu äratada, kui sa ohverdad selle, mida sa maailmas kõige enam armastad.“ Kuningas 

on valmis tooma suurima ohvri. Ja ta toob selle ohvri, kui raidkuju talt nõuab, et ta oma lastel pea 

maha raiuks ja nende verega kivi määriks. Seeläbi ärkab ustav Johannes taas ellu. Aga tasuks kuninga 

teo eest äratab ta ellu ka lapsed, nagu poleks nendega midagi juhtunud. Sel ajal viibib kuninganna 

kirikus ja tema palve sisuks on ainult üks mõte, mõte ustava Johannesega toimunud õnnetusest. Kui 

kuninganna koju pöördub, paneb kuningas ta proovile, kas ka kuninganna on valmis samaks 

ohvriteoks. Ja kuninganna on selleks valmis. Siis toob kuningas ustava Johannese ja elluäratatud 

lapsed peidust välja. Õnnejoovastus täidab neid kõiki. 

Seal, kus müütides või religioossetes ürikutes räägitakse kaarnatest, on neile tihti antud ülesanne 

tuua vaimumaailmades viibijale sõnumeid Maa pealt. Wodani, Eelija ja Barbarossa kaarnad on 

vahendajad kahe maailma vahel (9). Ustav Johannes juhib kuningapoega olemasolu teiselt kaldalt 

tagasi meeltemaailma. Siis kuuleb ta salaja pealt seadusi, mis valitsevad siis, kui vaimne kogemus 

tahab ühineda Maa-teadvusega. „Vaata, ta viib Kuldse Katuse Kuningatütre endaga koju.“ „Kuid ta ei 

ole teda veel endale saanud.“ Need on vaimsed vestlused päevateadvuse läve taga, mis saavad 
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teatavaks pühitsetule. Ta saab teada, et kõik ülemeelelistes valdades kogetu on ohus niipea, kui see 

hakkab segunema kehalise teadvusega; see kustutatakse või läbistatakse pettepiltide poolt, mis 

moonutavad puhast vaimset nägemist. „Randumisega“ kaasnevad ohud. Teadja võib neile õigel viisil 

vastu astuda, kuna ta näeb neid läbi. 

Inimlik Mina võib küll viivuks tõusta vaimse kogemuse valgustatud valdadesse; kuid temas olevad 

kalduvused tõmbavad ta jälle verejõudude võimusesse, mis teda igapäevaselt loomulikus oleluses 

kannavad. Sellel silmapilgul aga peaks vaimne kujunditemaailm haihtuma, kuna nägemine tumeneb 

niipea, kui vere tungideloomus selle koos endaga kaasa kisub: see on nagu raudjas hobune, kes koos 

oma ratsanikuga minema ratsutab. Selle asemel tekivad nägemused, mis tõusevad soovide 

loomusest; need toimivad kui sundkujutlused hinges, kui ülemeeleline seguneb hinges oleva 

kireelemendiga. Seetõttu peab ärkvelteadvus sellistel puhkudel säilitama täieliku kontrolli vere üle. 

Ta peab suutma madalamat kirejõudu surmast läbi juhtida. 

Teiseks ähvardab vaimuotsijat võimas illusioon, kui ta kehast vabana oma katte peale alla vaatab. Ta 

näeb eeterlikku kehalisust sädelemas ülevas tarkuses, mis oli kunagi aktiivne tema maist keha luues. 

Seda sügavamale tunneb ta end omakorda sellesse sisse tõmmatavat. Ta igatseb lipsata sellesse 

säravasse särki. Kuid ta ei näe, et need eeterlikud kujundusjõud on oma ühenduse tõttu 

meelteloomusega läbistatud soovidest ja ihadest ning mateeriast tumestatud (muinasjutt nimetab 

seda „väävliks ja pigiks“). Ülemeelelise teadvuse õrnad vormid põlevad nende jõududega kontaktis 

olles ära; hallutsinatsioonid tungivad sisse, kui ei võideta võltsi sära maagilist jõudu. 

Kui nüüd on läinud korda vaimsed kogemused maise teadvusega ühendada, nii et ülemeelelist 

maailma on võimalik mäletada, siis peab kolmandaks siiski üks pettumus tunnetajale vastu astuma. 

Vaimne kahvatub; ta kaotab oma sisemise elukülluse, kui teda püütakse kinni hoida maiste mõtete 

abil. Tõelist vaimset tegelikkust tahetakse ette kujutada meeltega tajutaval viisil ja seetõttu ei ole 

võimalik pilku heita sellele kõrgemale elule, mis on omane ideederiigile. Tõeliselt tark aga ei oota 

puhtalt algpildilt verele omast tegelikkust. Ustav Johannes peab imema veretilku kahvatuks 

muutunud pruudist; ainult siis saavutab too sellise elu, mis on vaba tungidest ja illusioonidest. 

Ka Goethe Faust oma ülivõimsas ihas haarab talle ilmunud Helena kuju järele. Aga see rebib end 

tema käest võimsate vapustuste saatel lahti. Faust langeb meelemärkusetult tagasi: 

Ja miks ei peaks, täis iha ülemaist, 

ma ellu tooma ülevaimat naist?36 

Nii küsib ta tagasi vaadates ja läheb vastu klassikalise volbriöö „haruldasele seiklusele“, et Helenat 

uuesti võita. Muinasjutu kuningapoeg võiks öelda Fausti sõnu: 

Ta on mu ainus siht ja kogu elu 

mul temata on ainult oleskelu.37 

Ja nägijatar Manto kinnitab talle: „Ma seda armastan, kes ihkab võimatut.“38 Goethe sügavaimad 

hingekogemused on kooskõlas selle muinasjutu tarkuse ja meeleoluga. Need pärinevad samast 

elamusteallikast. 

                                                           
36

 August Sanga tõlge (tlk). 
37

 August Sanga tõlge (tlk). 
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Abielu taevase elu endaga on nüüd saavutatud. See elu teatab endast inimteadvusele esmalt puhta 

mõtte vormis; aga puhas ideedemaailm, mis on saanud osaks tunnetuse otsijale, ei paista talle soojalt 

läbi hingestatuna ja jõududest läbistatuna, vaid külma ja jõuetuna. Ta ei suuda andestada oma 

vaimsele juhile, kellele ta on tänu võlgu kogu oma arengu eest, et too on purustanud selle pettekuju, 

mille ta oli oma soovidest lähtuvalt loonud ülemeelelisest maailmast, ning võtnud vaimselt tõelisuselt 

ära igasuguse meelelise maski, et talle kinkida tunnetuse puhtaim vorm. Otsija usk oma senisesse 

juhti on tugevalt kõigutatud. Kahtlused saavutavad tema hinges võimu; ta ütleb end täielikult lahti 

sellest vaimsest autoriteedist, mis seni on lähtunud müsteeriumitest ja mis veel toimis igas 

pärimusena edasiantud ilmutuses. Kas pole see mitte tänapäeva teadvuse tunnus? 

Õigupoolest on uuema inimkonna vaimuarengus, mis filosoofia ja kaasaegse teaduse abil puhta 

mõtte maailma vallutas, juba teatav pühitsus. See on ärksa minasuse võitlus ja seega nõuab 

täisealisust. Vaimsed jõud, kes kunagi juhtisid inimest tunnetuse ja vabaduseni Minas, on nüüd 

sunnitud end õigustama iseseisvaks saanud inimese ees. Müsteeriumitarkus antakse üle „timuka“ 

kätte. Kui ta tahab, et teda mõistetaks tema tõelises loomuses ja tema vaimsetes tingimustes, siis 

peab ta laskuma täielikult nendesse vormidesse, milles elab kaasaegne intellektuaalne inimkond. 

Maine teadvus on vangistatud mineraalide maailma; ta on muutunud surnud intellektiks. Sellesse 

mineraalseks muutunud teadvusesse peab ka laskuma kõrgema teadmise valvur, kui ta tahab 

selgitada oma tegusid ja esitada oma saladusi kontrollimiseks inimlikule otsustusvõimele. 

Ta peab ise „kiviks muutuma“. Muinasjutt kirjeldab kannatusteed, mida läbib suur pühitsetu, kes 

peab inimkonda vabadusele juhtima. 

Vaimu elavat ilmutust saab ainult veel surnud mõtlemise vormides edasi anda. Tema ürgomane keel 

vaikib; ta nagu kivistuks raidkujuks. Nüüd peab see, kes on vabaduseni jõudnud ja vana juhtimise 

tagasi lükanud, tooma vastuohvri. Ta saab sooritada sisima vabaduse teo, mille kaudu on võimalik 

tarkuse taasäratamine. 

Ühendusest inimliku tarkusepüüdluse ja valgusega täidetud vaimureaalsuse vahel, mis esmalt särab 

hinge sisimas ainult kui ideede maailm, sünnib noor jõud. See jõud on uus Mina – õigupoolest 

topeltolend, sest tema vabadus avaldub nii tunnetamises kui ka tegutsemises. Need „kaksikud“ – me 

teame neid teisest muinasjutust kui kuldseid kaksikuid, kes pidid aga veel läbi maise maailma käima – 

tuleb ohvriks tuua. Noored vaimujõud, kuigi nad tõusevad sügavaimast isiklikust elamusest, peavad 

siiski kogu isikliku ületama. Muinasjutt ütleb: veri peab voolama. See aga, mida tunnetaja on valmis 

enese soojusest ohverdama, tuleb kasuks ülemeelelisele vaimuelule. Ilmutav juhtolend vabaneb 

surmajäikusest, mis asub nõidusena kogu abstraktse mõtlemise kohal. Ta muutub elavaks 

inspiratsiooniks. Johannes kui igavene vaimukuju vabaneb nõidusest muundunud tunnetuseotsija 

teadvuse ees. Inspireerijana on ta taas kohal. Tekkida saab vabadusel ja ohvril põhinev suhe ärganud 

inimvaimu ja tarkusega täidetud inimkonnajuhtimise vahel. Seeläbi toimub müsteeriumite taassünd. 

Nad juhatavad sisse „Johannese ajastu“. Siis tõusevad tunnetuslikud jõud neile toodud kestva 

südameohvri abil üles vaimsele elule. 

Prohvetliku jõuga kirjeldab muinasjutt kogu inimliku vaimse püüdluse saatuseteed. Ta vabastab 

kattest tunnetuspüüdluse eesmärgi: neitsi Sophia. Ja ta nimetab kõige pühama pärandi valvurit: 

Johannest, kes jäi ustavaks oma Issandale. 

                                                                                                                                                                                     
38

 August Sanga tõlge (tlk). 
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Kuldse Katuse Kuningatütre pulmareis juhib selle maailmadeajastu lävele, mille koidikut ennustas 

Novalis: 

Möödas on pikk valuunenägu, 

Sophie on südame igavene preestrinna. 

 

Üksikmotiivid ja täiendavad seisukohad 
 

Muinasjutud kätkevad endas õigupoolest sellist elamussisu, mis osutab kaugele üle igasuguse pelga 

„mõistmise“. Sellist elamussisu, mis meid pigem üles kutsub koos muinasjututegelastega elama, nii 

nagu elatakse koos inimestega, kellest igaühega võidakse luua täiesti isiklik suhe, mis ei sõltu ainult 

„mõistmisest“. Mitte kunagi ei tohiks tekkida tundmus: „selgitamise“ abil on muinasjutu „ime“ 

hakanud minu jaoks lahenema. Sellepärast oleme ühte või teist motiivi selgitades ka tihti loobunud 

kujutlustele liiga teravaid kontuure andmast. Mõnikord pidanuks piisama sellest, kui ergutasime oma 

kirjeldusega lugeja mõtete suunda ja jätsime lugeja fantaasia hooleks selle, kas ta, olles lähedases 

suhtes muinasjututegelastega, tahaks lasta neil endale veelgi rohkem öelda. 

Järgnevalt on visandatud veel hulk erilisi motiive ja kujundeid, mis on juba käsitletuga teatud 

ühenduses. Võib-olla on sellega piiritletud Grimmide muinasjutukogumikust leitavate oluliste 

motiivide ring. Lihtsalt on võimalik näha, kuidas ka sellised muinasjutud, mida siin ei mainitud või 

ainult kergelt puudutati, muutuvad oma põhielementides arusaadavaks tänu siin kirjeldatud 

imaginatsioonidele. Teisest küljest saadakse muinasjutukeelde sisse elades varsti teadlikuks sellest, 

kuidas võivad avaneda veel hoopis teised seosed kui need, mida siin läbi arutati. See on eriline võlu, 

mis peitub imaginatiivses kujundirikkuses, mille muinasjutumaailm meile avab: mitte kunagi ei tule 

karta, et kui ühte või teist on kirjeldatud ja selgitatud, siis võetakse sellega teistelt avastamisrõõm. 

Muinasjutt sarnaneb inimestega, kes endas alati rohkemat sisaldavad, kui esmalt välja paistab. 

Nende jaoks, kes on muinasjutumaailmaga tuttavad uuema kirjandusteaduse või etnoloogia 

vaatepunktist, olgu veel märgitud, et autor ei soovi mingilgi määral vähetähtsaks pidada neid 

mahukaid töid, mis viimastel aastakümnetel on selles valdkonnas tehtud agarate kogujate ja uurijate 

poolt. Kes ei tahaks meelsasti vastu võtta impulsse näiteks sellisest raamatust nagu Bolte ja Polivka 

teos, mis põhineb vendade Grimmide „Laste- ja kodumuinasjuttude“ kolmandas köites sisalduvatel 

„Märkustel“? Teatud muinasjuttude variantide ilmnemine erinevates kultuurides, iseloomulike 

motiivide edasiarenemine aja jooksul, nagu seda järgivad kaasaegsed uurijad, võimaldab heita pilku 

kõige üllatavamatele seostele ning võib meid juhtida muinasjuttude tekkimise peidetud allikatele. 

Sellegipoolest peab ütlema: sellised meetodid ei suuda lõppude lõpuks mitte midagi öelda 

muinasjuttude päritolu ja mõttesisu kohta. See peaks aga olema kogu tõelise teaduse kõige üllam 

eesmärk: tungida algallikani ja näidata arengukäigus peituvaid seaduspärasid. Uurimused, mis on 

pigem formaalse iseloomuga, nagu näiteks stiiliküsimuste arutelu, saavad kujuneda seda viljakamaks, 

mida enam on esmalt jõutud selguseni saagade, müütide ja muinasjuttude elamussisu osas. 

Järgnevate lõikude ees olevad arvud vastavad eelnevas tekstis antud viidetele. 
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1. Pedagoogilised seisukohad 
 

Kes peab tegelema lastega, see on kogenud, kuidas vanadest muinasjuttudest tulenevad sügavad, 

mitte millegagi asendatavad mõjud lapse hinge arengule. Nad mähivad hinge maagia sisse, mis on 

vastujõuna vajalik ja tervendav, kui mõelda üha tugevnevatele tehnoloogilise keskkonna mõjudele, 

milles laste hinged muutuvad liiga kiiresti intellektuaalseks ja Maa suhtes ärksaks. Kui osatakse 

muinasjutu jutustamise või ka kunstipärase esitamise kaudu nukuteatri abil elavdada mitmekesiseid 

meeleolusid, rõõmsaid ja vapustavaid, põnevaid ja rahustavaid, siis koondatakse kuulaja hinges 

tundmusjõude: see on oluline vahend, et hajevil, ühelt muljelt teisele hüplevaid lapsi keskenduma 

suunata. 

Me saavutame õige suhte muinasjutu tegelastesse alles siis, kui laps ise nõuab, et sama lugu 

räägitaks ikka uuesti ja uuesti, just nagu väga väikesed lapsed ei tüdi iialgi kuulamast „Hunti ja seitset 

kitsetalle“ või tahavad ise mängida lugu „Punamütsikesest“. Need tegelased võivad tihti saada 

elavateks kaaslasteks nagu nukk, kelle eest väike tüdruk hoolitseb ja keda kaunistab, keda ta tahab 

ümbritseda kogu emalikkuse ja tähelepanuga. Muidugi teab laps, et nukk ei ole „päriselt“ elus, kuid 

kogu oma kujutlusvõime jõuga annab ta sellele kõik, mis suurendab selle reaalsust. Põhimõtteliselt ei 

kahtle lapsed mitte kunagi pakutava sisemises tõelisuses ega muinasjutu kangelaste ja kangelannade 

olemasolus senikaua, kuni jutustaja on piisavalt tugevalt ühenduses muinasjutu tõesisuga. Kuid kuna 

paljudel emadel ja õpetajatel ei ole enam tänapäeval seda intuitiivset tõekogemust pildiliste 

sündmuste osas, mida nad jutustavad, siis hakkavad lapsed meie päevil juba liialt vara 

muinasjuttudesse skeptiliselt suhtuma. 

Eelkõige on hinge tervislikuks arenguks suurima tähtsusega see, et tehnoloogilisele maailmapildile, 

millesse lapsed liiga varakult sisse kasvavad tehnoloogilise maailmaga lävimise ja kahjuks üha 

tehnoloogilisemaks muutuvate mänguasjade tõttu, asetada vastu hingestatud visioon loodusest. Siin 

on tegemist olulise abiga lapse kehastumisel. Sest hinge õrnemad jõud kogevad tegelikult šokki, kui 

nad kohtavad hingetu maailma tontlikku masinavärki; nad tõmbuvad sellest pelglikult eemale. 

Olemasolu hingestatust võib aga esile kutsuda, kui lastele tutvustada fantaasiarikkal viisil 

loodusvaimude elu ja tegevust: virgad juuremehikesed maa sees, saladuslikud nümfid allikates ja 

tiikides, õrnad valguse- ja lillehaldjad, kelle tegevuseta tunneks maailm puudust värvist ja lõhnast. 

Peatükis „Abivalmitest olenditest“ oleme me viidanud loodusvaimude seosele taimemaalima 

mitmekesise eluga. Selles valdkonnas peaksime me suutma üha uuesti improviseerivalt ning kujukalt 

jutustada nende eluviisidest ja tegevustest, kas näidates lapsele aeda või jalutades temaga metsades 

ja aasadel. Paracelsusel, keda tänapäeval meditsiini vallas kaasaegse ravikunsti pioneerina uuesti 

tõsiselt võtma hakatakse, oli ka selline külg, mis tundub meie aja teadvusele täiesti võõrana: see oli 

usk elementaarvaimudesse, nii nagu nad esinevad muinasjuttudes ja rahvasaagades. Proovitagu kord 

eelarvamusteta hingega tema päkapikkude, undiinide ja teiste loodusolendite kirjeldustesse 

süveneda – ta räägib veerahvast, mäerahvast, tulerahvast ja tuulerahvast, samuti hiiglaste ja 

melusiinide sugudest, „kõikidest, kes näevad välja nagu inimesed, kuid siiski ei pärine Aadamast“ –, 

siis peab endale tunnistama: see on vahetu nägemine, millest lähtuvalt suur arst ja loodustark 

rääkida suutis. Nii nagu botaanik eristab liikide järgi taimi või zooloog loomi, nii annab Paracelsus 



104 
 

oma raamatus „Liber de nymphis“39 klassifitseeriva kirjelduse loodusvaimudest. Paracelsus on 

tunnetaja „looduse valguses“, nagu ta seda selgeltnägevat tajumisvõimet nimetas: „Sest loodus 

annab valguse, mille abil on teda võimalik tunnetada tema enda säras. Aga ka inimeses on valgus 

lisaks sellele valgusele, mis on sündinud looduses. See on valgus, mille abil inimene kogeb, õpib 

tundma ja uurib üleloomulikke asju …“ 

Muinasjuttudele esitatakse tänapäeval pedagoogilisest küljest vastuväiteid, mis tihti tulenevad 

kitsarinnalisest arusaamast selles osas, mis võib toimida moraalselt või ebamoraalselt. Nii on juba 

vennad Grimmid sellistele kõhklustele oma muinasjuttude koguteose eessõnas andnud kartlike 

hingede jaoks sobiva vastuse. Nad rõhutavad sisemist puhtust, mis läbistab neid luuleteoseid, ja 

tahavad, et muinasjutukogu vaadeldaks kui „hariduslikku raamatut“: „Me ei otsi sellise raamatu jaoks 

seda puhtust, mida võib saavutada, kui väiklaselt kõrvale heita see, millel on seos igapäevase elu 

teatud asjaolude ja tingimustega ning mida mingil juhul ei saa varjata. Sellise puhtuse taotlemisel 

oleksime me illusiooni ohvrid, et see, mis on võimalik trükitud raamatus, peab olema võimalik ka 

reaalses elus. Meie otsime puhtust, mis seisneb sirgjoonelise loo tõesuses, mis ei vaja toeks ühtegi 

valet. Samal ajal oleme sellest uuest väljaandest hoolikalt kustutanud kõik väljendid, mis ei ole lastele 

sobivad. Kui siiski väidetakse, et lapsevanemad võivad ikkagi tunda kohmetust ühe või teise asja 

suhtes või leiavad midagi vastuväiteid tekitavat, nii et nad ei soovi, et see raamat satuks laste kätte, 

siis teatud üksikutel puhkudel võib selleks olla alust, sel juhul võib lapsevanem teha valiku, kuid 

üldiselt, see tähendab tervetel asjaoludel, ei ole see kindlasti vajalik. Miski ei saa meid kaitsta 

paremini kui loodus ise, kes on pannud lilled ja lehed kasvama sellistes vormides ja värvides; igaüks, 

kes leiab, et need ei vasta tema erisoovidele, ei saa nõuda, et need oleksid seetõttu teisiti värvitud ja 

vormitud … Veelgi enam, me ei tea mitte ühtegi nii tervet ja jõulist raamatut, mis on rahvast harinud, 

kui Piibel, mida võib asetada kõikide oluliste raamatute etteotsa, kus sellised kaalutlused ei oleks 

kohased veelgi suuremal määral; kuid õige kasutus ei leia neis midagi kurja, vaid, nagu ütleb kaunis 

sõna, on see tunnistuseks meie südamele. Lapsed osutavad ilma hirmuta tähtede suunas, samal ajal 

kui teised, vastavalt rahvausule, kardavad sellega ingleid solvata.“ 

Tänapäeval mängib tihti rolli ka vastuväide, et laps võib muinasjuttude kaudu liiga palju julmust 

õppida, eriti selles osas, kuidas drastiliselt kujutatakse kurjade karistamist. Meile tundub, et 

niisugune kartlik ettevaatus põhineb peamiselt sellel, et ei saada aru, kuidas muinasjuttudes toimub 

vaimsete seaduspärade imaginatiivne kujutamine. Peatükis „Pimeduse jõud“ käsitleme neid saladusi 

lähemalt. Maailma oleluses valitseb õiglus, mis toimib järeleandmatult ja mida ka laps juba tajuma 

peaks; mida aga laps mõttekana tajub, kui ainult jutustaja ise mõistab seda kujutada lähtuvalt suurest 

tõsidusest, mis maailma sündmustele kord juba omane on ning mitte mingil viisil headusele ja armule 

vasturääkiv ei ole, mida ju muinasjuttude maailmas ülirohkelt ilmneb: kas heade haldjate ja teiste 

eluliste abiliste kujul, olgu sel viisil, kuidas muinasjuttude kangelased ja kangelannad kannatusi ja 

segadusi läbides lõpuks oma eesmärgile jõuavad või kuidas inimsüdame kõige sügavam igatsus alati 

täide läheb, samuti kuidas truudusele ja ohvrimeelsusele saab osaks vääriline tasu ja kirgastumine. 

Lapsed, kelle eest tegelikkuse ühte poolt, mis on pime ja kahtlane, alati varjata püütakse, muutuvad 

hiljem illusioonidele kalduvateks inimesteks. Nendes nõrgestatakse võimet suuta taluda terviklikku 

elutegelikkust; see võime on vajalik selleks, et läbi töötada olemasolu vasturääkivusi. 

                                                           

39 Täispealkiri: „Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus“ (tlk). 
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Palju kordi heidetakse ka muinasjuttudele ette, et nõiad ja võlurid täidavad lapse hinge hirmuga. 

Selle põhjus on siiski enamasti nende inimeste hingemeeleolus, kes muinasjutte jutustavad. Just 

võitu pimedate jõudude üle peab veenvalt kirjeldama: triumfeerib jumalikkus, mis toetab alandlikke, 

ustavaid ja puhtaid, et maises vallas oma võimu täies hiilguses kehtestada. Peale selle püüab õige 

meeleoluga muinasjutujutustaja sügavale tõsidusele ja poeetilisele meeleolule tasakaaluks ikka ja 

jälle pakkuda humoorikate olukordade kirjeldusi; ta ei peaks iialgi jätma muinasjutule lisamata 

maiselt jõulist nooti, tervistavat elutubliduse ja noorusvärskuse vürtsi. 

Eriline raskus seisneb paljude muinasjutuvestjate jaoks selles, et „kurja kasuema“ pilt võib lapse 

hinge istutada eelarvamusi, mis võivad teha teise ema ülesande lõputult raskeks. Sellele peab 

kõigepealt vastama: muinasjutt võtab oma pildid reaalsest elust. Isegi siiralt pingutades ei ole lihtne 

ema asendada. Head kavatsused ja õige suhtumine ei ole siin piisav. Selliseid saatuseülesandeid on 

võimalik tõeliselt lahendada ainult ühenduses nähtamatute maailmadega, see tähendab, teadliku 

suhestumisega surnute kohalolekusse. Kui keegi soovib võtta lapse ema koha, kuid kardab lapsega 

surnud emast rääkida, siis põrkub ta pidevalt kasvatusraskustele. Surnute maailm, eelkõige surnud 

isa või surnud ema, tahavad, et neid võetaks teadlikult kaasa maise elu suhetesse. Kui inimesed end 

mõtetes ja suhtumises surnutele avavad, siis saavad nad kogeda surnute abistavat jõudu. „Kasuema“ 

on muinasjutu mõistes ainult see, kes end varjutavalt tõelise ema ette seab, teda justkui kinni katab, 

nii et nähtamatu ema ei saa enam meie maailma mõjutada. Sellisel viisil asetub ka kogu materiaalne 

maailm, milles me elame, tänapäeval pimendavalt jumaliku maailma ette, nii et me unustame oma 

vaimse kodumaa. Materialism toimib meie igavese inimolemusega nagu „kuri kasuema“, nagu „jäik 

ema“. See pilt on tabav. 

See, kes suudab aga endas viljeleda õigeid suhteid surnutega, leiab sellises saatuseolukorras ka 

lahendustpakkuvaid sõnu, mis suudavad lastes usaldust tekitada. Kui noor hing on jõudnud ikka, mil 

õigustatult tekib küsimus, kas muinasjutud on „tõesed“, sest ilmnema hakkab vajadus põhjuslike 

selgituste järele, siis on samamoodi vaja leida õigeid sõnu, et kahtlusi vaigistada. Siiski mitte nii, et 

mõttepärasel viisil muinasjutu sügavamat tarkusesisu analüüsida. Tihti piisab sellest, kui vihjata, et 

maailma kõrval, milles kõik toimub rangete loodusseaduste kohaselt, asub teine riik, milles on hinge 

tõeline kodu. Võib rääkida sellest, et alati on olnud selliseid anderikkaid inimesi, kelle jaoks väravad 

sellesse imelisse riiki olid avatud. Võib lasta aimata, kuidas varasematel aegadel selliseid isikuid veel 

palju tihedamini leida oli, tihti lihtsa väljanägemisega ja elamas üksildastes kohtades, nagu ju 

muinasjutud isegi jutustavad; et tänapäevalgi ei ole puudus sellistest valgustatud isiksustest ja et 

maailm ei suudaks toime tulla ilma selliste tarkade meeste ja naisteta. Samamoodi oli alati olemas 

kuningaid ja kuningannasid – isegi veel sellel ajal, kui maised troonid kõikuma lõid või monarhia 

traditsioonid paljudes maades radikaalselt likvideeriti. Muinasjutukuningaid ja kütkestavaid 

muinasjutuprintsesse ei peaks tahtma kõrvaldada poliitilistest seisukohtadest lähtudes. See teeb 

lapse hingele head ja äratab temas aukartustunde, kui ta saab aimu sellest, et parimad kuningad on 

need, kes kannavad nähtamatuid kroone, ja et see on arm, kui sellised inimesed kõnnivad Maa peal 

ka täna. Võib-olla antakse meile endile võimalus neid kusagil kohata? Ja õnnistus on meiega, kui me 

suudame nad õigel ajal ära tunda, hoolimata nende tagasihoidlikust maisest välimusest! 
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2. Hobuse saladusest 
 

Grimmide „Märkused“ muinasjutu „Hanetüdruk“ teemal osundavad ka ühele teistsugusele 

kahekõnele kuningatütre ja hobusepea vahel: 

Oh Folle (Fohlen), siin sa ripud, 

Oh kaunis tüdruk, siin sa lähed …40 

Sellest võib eeldada, et hobuse nime „Falada“ lingvistiline päritolu on seotud sõnaga „Fohlen“ (varss, 

sälg). Rolandi hobust kutsutakse ka „Valentich“. Ning „Faland“ (või Valand, Voland) oli nimi, mida 

kasutati kuradi puhul. Rahvausk räägib, et kuradit võib alati ära tunda tema „hobukapjade“ järgi isegi 

siis, kui ta ilmub inimese kujul. Sellele viitab isegi tema nimi „Faland“. „Nooremas Eddas“ räägitakse, 

kuidas Loki end ükskord märaks muutis ja sünnitas varsa, kellest pidi saama kõigist parim hobune: 

„Sleipnir“, Odini hobune. See on jõud, mis toimib instinktina, valitsedes veres. See on loomult 

lutsifeerne; kuid seda juhib siiski veel Odini teenimise vaim. Hobune, keda germaanlane kunagi püha 

olendina austas, muutub siiski üha enam madalama intellektuaalsuse pildiks: inimest hullutada 

tahtva kuratliku kavaluse pildiks. Siin avaldub (nagu ka neljas apokalüptilises hobuses) intelligentsuse 

arengu saladus. Esmalt toimib see inimeses kui tarkusega täidetud instinkt. Iidsetel kultuuriajastutel 

ei suutnud hing vabalt mõelda. Tungid, mis olid palju targemad kui pea, juhtisid ja õpetasid teda. Nii 

tekkis „kentauri“ imaginatsioon. Kentaur Chiron oli näiteks veel Kreeka kangelaste tark õpetaja; see 

ei olnud inimlik mõistus, mis temas rääkis, vaid loodustungidest tõusev tarkus. See aste, kui inimene 

oli ikka veel hobusega kokku põimunud, tuli ületada. Nüüd alles pidi inimesest saama ratsanik; ta 

õppis ise hobust juhtima. Sellega hakkas ta instinktiivseid tarkusejõude oma Minast lähtuvalt 

valitsema. Milline meelehoiak aga tema mõtlemisele suuna annab, see ilmneb alati hobuse värvis. 

Näiteks räägime me veel meelsasti „sõgedast fanatismist“41. Õigupoolest peaks alati küsima, kui 

inimene oma maailmavaadet esitleb, kas ta ratsutab valgel, punasel või mustal hobusel. 

Need astmed on väga selged muinasjutus „Raudne Hans“, mida me oleme juba käsitlenud. 

Muinasjutus „Ustav Ferdinand ja truudusetu Ferdinand“ annab rääkiv kimmel noormehele tarka nõu. 

Sarnasusi on leida Šveitsi muinasjuttudes „Karunahk“ ja selle modifikatsioonis „Krahv Kuldjuus“; seda 

oleme me põhjalikult käsitlenud raamatus „Šveitsi muinasjuttude tarkus“ („Die Weisheit der 

Schweizer Märchen“). See valge hobune, keda hoitakse vangis rohekuue (see tähendab kuradi) tallis, 

viib nooruki hulljulge ratsasõiduga võluriigist välja; hobune annab noorukile kõikides hädades tarka 

nõu ning viib ta lõpuks hiilgavale võidule. 

Bretooni muinasjutus „Peronnik“, mis näib olevat „Parzivali“ eelaste, peab kangelane selleks, et 

ületada kõik hädaohud, kätte saama noore varsa. See varss traavib võlur Rogéari saatjaskonnas, see 

võlur ratsutab iga päev oma musta mära seljas mööda metsaäärt. Oluline punkt on see, et varss ei ole 

rautatud ning ta on „varss ilma valjasteta“. See viitab lapselikule, koolitamata hingejõule, mis on 

puutumata intellektuaalse hariduse poolt, nagu ka Peronnik ise, ilmudes kui „tobuke“, kes oma 

koolitamata loomuse tõttu saab veel kõikides olukordades toetuda südame kindlusele. – Lõuna-

Šveitsi muinasjutt „Kolmeteistkümnendast pojast“ ehk „Tredeshinist“ räägib hobusest, mis on „valge 

                                                           
40

 das Fohlen – varss, sälg (sks) (tlk). 
41

 Prinzipien reiten – otsetõlkes „põhimõtetel ratsutama“, sellega tähistatakse saksa keeles sõgedat fanatismi 
(tlk). 
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kui värske lumi ja kiire kui tuul“. See hobune kuulub suurele võlurile, kuid kuningas, kelle õukonnas 

Tredeshin laulikuna teenib, ihaldab seda hobust nii väga, et jääb haigeks. Sest mis on üks kuningas, 

kellel on võimas riik, kuid kes ei saa enda omaks nimetada sellist ratsut! Kes iganes talle selle hobuse 

toob, saab naiseks printsessi ning kaasavaraks pool kuningriiki. Lumivalget ratsut valvavad võluri tallis 

tallipoisid; nad valvavad ka võluri musti ratsusid veripunaste sõõrmetega. Ilmselgelt esindavad need 

tallipoisid inimese meeli; nad hoiavad tumedaid kirgi köidikutes, kuid valvavad ka lumivalget ratsut. 

Seda lumivalget ratsut on võimalik varastada ainult siis, kui osatakse tallipoisid magama uinutada. 

Tredeshin saab ainult õhtul võluri elamule läheneda ja tallipoistelt valge hobuse varastada, kui ta 

tallipoisid kavalusega unele suigutab. See valge ratsu peab osutama võimele, mis jääb meele-

olelusele ärkveloleku ajal varjatuks. Ilma selle võimeta ei saa meie sees elav vaiminimene tunda end 

tõelise kuningana, kuitahes suur olgu tema kuningriik. Muinasjutu keel viitab seega mõttejõule, mis 

võib vaimuilmas ringi liikuda, vabana meelteköidikutest. See mõttejõud peab minema üle 

vaiminimese omandisse. Ärkvel päevaelu ajal on meie mõtlemine eelkõige seotud meie kehaga ja 

meie ettekujutused liiguvad meelteilma piirides. Kuid magamajäämise hetkel, kui meelteelamused 

vaibuvad, tuleb ettekujutused vabastada ning lasta puhtal mõttevalgusel vaim keha-elust välja kanda. 

Tredeshin muudab end nende äsjaärganud võimete kandjaks. Teda kujutatakse kui trubaduuri, kes 

on kutsutud vaimukuningriiki. 

Muinasjutus „Kuldne lind“ ilmub kuldne hobune, kes suudab joosta kiiremini kui tuul. Kui hing on end 

vabastanud meelteloomusest, siis saab ta lasta end maailmamõtetel kanda. Ta on saavutanud 

vabaduse ruumist ja ajast. Sellega on viidatud päikesepühitsusele. Mõttejõud, mis tulevad päikese 

puhastest valdadest, on valmis end kinkima inimese vaimule. Ainult läbi nende võib too leida 

ühenduse oma kõrgema Isega, kes viibib veel vaimsetes kõrgustes. Kuningapoeg saab tuua „kuldse 

lossi kauni printsessi“ koju ainult kuldsel hobusel. 

Muinasjutus „Vaesest möldrisellist ja kassist“ lubab vana mölder anda veski oma kolme selli hulgast 

sellele, kes toob koju parima hobuse. Kaks vanemat selli peavad end küll väga targaks, kuid üks toob 

koju pimeda kronu ja teine lombaka. Kuid lollike Hans, kes on seitse aastat teeninud kassi, saab 

lõpuks tasuks nii suurepärase hobuse, millist veel mitte kunagi möldri õuel nähtud pole. Inimene võib 

olla väga uhke oma maailmavaate üle, mille ta on omandanud siin või seal; küsimus on ainult selles, 

kas selle abil on ka võimalik olemasolu mõistatust läbi näha ja elu tõeliselt edasi viia. Võib-olla ei ole 

tühipaljast õpetatusest ja  taibukatest põhimõtetest märgatud, et see on vaid „pime“ või „lombakas“ 

kronu, kes on koju kaasa toodud! 

Kus aga meie ajastul intelligents veel instinktiivselt tegutseb, seal võib see väga lihtsalt hakata  tööle 

madalama egoismi teenistuses. Tungid rafineeritakse. „See“, millest psühhoanalüütik meelsasti 

räägib, oskab oma eesmärke varjata ja neid siiski kõikide vahendite abil ellu viia. Enam ei tegutse 

ärkvel inimene; teda dirigeeritakse altpoolt. Sellest hoolimata on „hobuse kabi“ nähtav kõiges, mida 

inimene teeb: on vaja ainult piisavalt täpselt tähele panna! See on jäänuk vanast kentaurist. 

Psühhoanalüüs on põhiolemuselt teadus sellest kentaurist, kes elab peidetult inimese sees. 

Alateadliku hingeelu instinktiivne tarkus on aja jooksul muutunud tungide-loomuse hiilivaks 

kavaluseks: „Falandil“, kuradil on hobuse kabi, mitte inimese jalg. Selle vaatluse täienduseks võib 

juurde lugeda seda, mida on mujal öeldud eesli kohta: näiteks alapeatükis „Põhja muinasjuttudest“. 
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3. Karunahk 
 

Täpselt väljendatuna ilmneb karu imaginatsioon siis, kui inimmõistus siseneb loogiliste reeglite ja 

faktiliste tõestuste raskesse raudrüüsse. Ta on pugenud sisse materialistlike mõttevormide hullusärki. 

See inimlik loogika, mis tahab püsti tõusta, kuid sellegipoolest ei suuda vabaneda Maa raskusest, 

tundub ülimalt naeruväärsena gnoomide riigis, kelle täielik ja intuitiivne mõistmisvõime ei vaja mitte 

mingeid pikalevenivaid lõppjäreldusi. Inimese ebakindlalt kobav mõtlemine on nende jaoks lõbustuse 

objektiks. 

Nüüd aga võib vaimuotsija jaoks osutuda vajalikuks läbida maise mõtlemise koolitus selle täpsete 

meetoditega; see tähendab, ta peab otsustama pugeda karunahka. Nii juhtub ühega kahest „kuldsest 

lapsest“. Hing, kes on toonud maisesse ellu kaasa külluslikult valguskulda, peab mõneks ajaks 

sisenema intellektuaalsetesse mõttevormidesse, kui ta tahab materialistlikul ajastul läbi lüüa. 

Samamoodi on Grimmide muinasjutus „Karunahk“ soldat, kes sõlmib seitsmeks aastaks lepingu 

kuradiga. See tähendab alati teatavat liitu mefistofelliku väega, kui inimvaim andub kaasaegsele 

loodusteadusele. Selleks, et õppida valitsema Maa jõude, peab inimvaim läbima sellise koolituse, mis 

esmalt toob kaasa tema hingeelu teatava pimenemise ja tühjenemise – ka siis, kui ta neid Maa jõude 

hiljem arstina, tehnikuna või keemikuna tahab kasutada headuse teenistuses. Intuitiivsed-kunstilised 

võimed halvatakse; hingejõud känguvad sellel perioodil rohkem või vähem. Muinasjutt ütleb, et 

„soldat“ (see on nimelt võitleja kurjuse vastu) peab seitse aastat karunahka kandma; ta ei tohi sel ajal 

end pesta, kammida, oma küüsi lõigata ega Meie Isa palvet lugeda. Viimasest tingimusest on näha, 

mida on silmas peetud: ta peab oma hingeelu hooletusse jätma. Vaimselt vaadates viib täielik 

süvenemine teaduslikesse püüdlustesse ja uuringutesse, mis vastab meie ajastu materialistlikule 

vaimule, peaaegu alati hingeelu laastatuseni. Sisemise arengu jaoks on see alati riskiks. Kuid miks ei 

peaks keegi, kes tunneb end „soldatina“, võtma endale vaimset riski? On ainult tervendav, kui ta 

samal ajal ka ise läbi näeb, et seega on ta muutunud „karunahaks“; ja mitte igaveseks! 

Me oleme juba maininud ühte teist karunaha-muinasjuttu, mis leidub Graubündeni rikkalikus 

muinasjutuvaramus. Muinasjutus „Krahv Kuldjuus“ asetatakse hobune ja karu teineteise kõrvale. 

Mõlemad seisavad nõiutuna rohekuue, kuradi tallis. Nooruk, kes tema juurde „kooli“ läheb, peab 

neid toitma, kuid kui hobune hakkab rääkima, siis otsustab ta mõlemad loomad vabastada. Pärast 

nende põgenemist rohekuue juurest käsib hobune noorukit metsas karu tappa ja tema nahk maha 

võtta. Sest sellesse nahka peab ta end mässima, et peita oma kuldseid juukseid. Maailm nimelt ei 

suudaks taluda tarkuse poole püüdleva hinge helendust; ja kõrgema teadmise õpilasele on kohane 

alandlikkuse harjutamine. Kui noor inimene kavatseb realiseerida oma ideaale ja vaimseid võimeid 

vastavalt kaasaja nõuetele, siis peab ta esmalt kannatlikus püüdluses omandama maise mõistuse 

käsitsemise oskuse ja teadmise meelelisest teadusest. Kõrgemad vaimsed jõud peavad mõneks ajaks 

tagasi tõmbuma hinge sisimasse sügavusse. Nii ilmub tõeline tarkuse õpilane maailmale „karunahas“. 

Alles siis, kui ta on läbinud kõik katsumused, mis tagavad vaimule täieliku meisterlikkuse iseenda ning 

materiaalse maailma üle, võib ta lõplikult maha heita karunaha, mis kattis tema kullasära. 

See, kuidas pealkirja „Karunahk“ on kasutatud teatud okultses voolus, saab kõige paremini selgeks 

Grimmelshauseni, „Seiklusliku Simplizissimuse“ („Der abenteuerliche Simplizissimus“) kuulsa autori, 

esmakordselt 1670. aastal ilmunud jutustusest. See ilmus pealkirja all „Esimene Karunahk. Mitte ilma 

erilise sellesse peidetud õpetliku saladuseta, samuti kõigile neile, kes niimoodi sõimavad ja end 
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niimoodi sõimata lasevad, nagu ka muidu igaühele teisele (seekord küll ainult selle kauni autiitli 

päritolust) näiteks esitletuna kui Illiterato Ignorantio, lisanimega Idiota.“ („Der Erste Beernhäuter. 

Nicht ohne sonderbare darunter verborgene Lehrreiche Geheimniß, sowol allen denen, die so zu 

schelten pflegen und sich so schelten lassen, als auch sonst jedermann (vor dißmal nur vom Ursprung 

dieses schönen Ehren-Tituls) andern zum Exempel vorgestellet von Illiterato Ignorantio, zugenannt 

Idiota.“) – See jutustus, mis ilmselt Grimmide „Karunaha“ versioonile suures osas aluseks oli, polnud 

sugugi ainult pilamisena mõeldud, nagu kirjandusteadus seda laiaulatuslikult käsitleb. Sellega, et 

autor nimetab iseennast õpetamata ja teadmisteta võhikuks, asetab ta end täielikult sellesse 

vaimuvoolu, mida Cusanus juba oli ülistanud kui „Docta ignorantia“ ja mida siis eelkõige roosiristlikus 

traditsioonis edasi kanti. Tema kangelase Simplizissimuse Parzivali-laadne iseloom viitab samasse 

suunda. 

 

4. Elukutsed muinasjutus 
 

Muinasjutt „Mõlemast reisikaaslasest“ laseb omavahel seltsida rätsepal ja kingsepal. Üks on lõbus ja 

lustakas, teisel on peas nägu, nagu oleks ta äädikat joonud, huumorimeeleta vennike. Temas on 

tunda Maa raskust. Rätsepat kujutatakse muinasjuttudes tavaliselt ettevõtmishimulisena; tal on 

sangviiniline temperament nii heas kui ka halvas mõttes. Seevastu kingsepp, kes peab andma 

inimestele jalgade alla maiselt tugevaid taldu, on raskepärasem; justkui koormatud saatusega maistel 

teedel, mida inimesed käima peavad. Õige kingsepp teab, kuidas kõik need inimesed, kelle kingi ta 

parandab, oma jalga Maa peale asetavad. Sellest, kuidas nad oma taldu läbi kannavad, ilmneb nende 

kõnnak – ja seega paljugi nende maisest saatusest. Inimhing ühineb teadvustamatult sellega, millega 

ta tegeleb. See, mida kingsepp tahtmatult oma käsitööga endasse vastu võtab, võib tema hinge 

melanhooliana koormata või ka äkkvihani viia, kui ta ei suuda seda läbi töötada. Meie muinasjutus 

ilmub kingsepp kui rätsepa tume teisik; teda võib vaadata pildina teatud deemonlikest jõududest, mis 

imbuvad valgusest täidetud hinge, nii et see tumeneb, ja vaevavad seda kurjade sisendustega. 

Kui aga kingsepp on täidetud südameheadusega, suudab ta endasse võtta teiste inimeste saatuste 

pimedad teed ning aidata neid lunastada. Richard Wagneri ooperis „Nürnbergi meisterlauljad“ („Die 

Meistersinger von Nürnberg“) on Hans Sachs, kingsepp-poeet, kujutatud just sellise 

südamepühitsetuna, kes teab igaühe kohta, „kust tal king pigistab“. Ja kuna Jakob Böhme oli 

kingsepp, siis ei jäänud ta ebamaiselt müstilisse valgusse, nagu keskaegsed pühakud. 

Sügavamõttelisel viisil mõistab ta, kuidas ühendada Kristuse valgus Maa raskusega. Ta mõtiskleb 

pidevalt kurja mõistatuse üle ning milleks valgusel on vaja pimedust, et suuta ise ilmneda. Sellist 

kingseppa kohtame me näiteks ka muinasjutus „Kadakapuu“. 

Kaluri, soldati, kullassepa, jahimehe ja karjuse elukutsed tulevad käsitlemisele meie 

muinasjutuvaatlustes. Olgu siin ainult veel möldrile viidatud. Võib öelda, et igas inimeses on 

saladuslik veski. See töötab läbi kõik selle, mida me päevast päeva meeltemuljetena ja 

saatuseelamustena endasse vastu võtame; see muudab selle toiduks meie inimolemuse peidetud 

osale. Me saame ju kogemusi, et nende abil targemaks muutuda; me elame läbi saatusesündmusi, et 

nende abil tugevamaks kasvada. Vaimuteaduse keeles räägitakse kujundavate jõudude kehast, mis 

on tegev meie füüsilises kehalisuses ning peidetud kujurina töötab meie sisemise vormi kallal 

vastavalt nendele muljetele ja ajenditele, mida ta elult saab. Soome rahvuseeposes Kalevala on jutt 
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just saladusliku veski „Sampo“ sepistamisest.42 Selles sümbolis ilmub kujundavate jõudude keha. 

Kõrgem teadvus, mis tegutseb meie sees peidetult, töötab selles eeterlikus organisatsioonis. Ta saab 

ilmuda pildina möldrist, kes valmistab toitu. Kuid hing, kes ärkab eeterlike vormijõudude riigis ja õpib 

nägema substantside muundamise müsteeriume, kogeb iseend „kauni möldritütrena“, nagu näiteks 

muinasjutus „Rumpelstiltskin“. Nii on ka muinasjutus „Möldri sell ja kass“ küsimus selles, kes mõistab 

hakata vana veski omanikuks. See, mida lollike Hans peab õppima, kujutab endast tunnetuse teed. Ta 

saavutab meisterlikkuse eeterlike vormijõudude üle, mis inimese üles ehitavad ja teda pidevalt 

muundavad. Ta töötab nimelt hõbedaste tööriistadega hõbedase maja kallal. Veski määratakse talle, 

kuna ta toob koju parima hobuse. 

 

5. Näki-muinasjutud 
 

Saksa muinasjutt viib meid ka veeolendite, undiinide ja näkkide riiki. Nad ilmuvad eeterlikule 

selgeltnägemisele olenditena, kes tunnevad igatsust inimliku järele; nad tahavad unistavat, end 

elementaarjõududesse kaotanud inimest oma valda tõmmata. Vee ääres elavad inimesed säilitavad 

tihti kauem seda seisundit, mis ei lase hingel täielikult tulla unenägude põimumisest selgepiirilisse 

ärkvel päevateadvusse. Päevast päeva palju tunde laineid vaadates muutub hing avaraks; ta tõmbab 

peeneid eeterjõude õrnalt kehalisusest välja. Seejuures moodustub ilma piirideta teadvus, milles 

mänglevad imaginatsioonid. Talle ilmutavad end kujud, kes ei suuda saavutada tahket kehavormi, 

vaid on jäänud vesisesse-eeterlikku elementi, elades pidevates muundumistes. Kui hing  hakkab neid 

tajuma, siis ta ka teab: see on seisund, milles ta ise kord on elanud. Voogavas eluelemendis 

mänglesid ürgvanadel aegadel inimolendid Maa peal. Veel ei olnud neil maist kehakuju, mis oleks 

allunud raskusele. Nad seisid veel „vetevaimu“ („Wassermann“) astmel, nagu öeldakse okultses 

teaduses. Sellel arenguastmel ei suutnud inimhing veel arendada isiklikku siseelu. Sest ta ei elanud 

veel oma vere soojusesse suletuna. Oma tungides süütuna, kuid ilma sooja siseeluta, mis ju alles 

moodustab inimkonna rikkuse ja ilu, kudus ta oma unenäolist olemasolu. Seetõttu ütleb 

muinasjututarkus: „Undiinidel ei ole hinge.“ Fouqué on oma muinasjutulises poeesias kujutanud 

selliste mahajäänud olendite igatsust. Elementaarkuningriigid igatsevad saada muundatud ja 

lunastatud inimhinge puhaste jõudude poolt. „Undiin“ ei tea veel, milline on elu soojas veres ja mis 

võib sellest õide puhkeda. Ta alles püüab armastuse jõudu saavutada. 

Muinasjutupildid on mitmekülgselt valgustavad. Kas pole siis olemas inimesi, kes on undiini loomuse 

endas veel alles hoidnud? Kes justkui veel äranõiutuna eetermaailmas elavad ja seetõttu tundmuste 

poolest süütuna siiski sooja inimoleluse suhtes alati mõnevõrra osavõtmatult ringi rändavad? Nad ei 

ole veel suutnud piisavalt siseelu arendada. Tihti on vaja südame-elamust, enne kui nad selle 

uneluslummuse murravad. See, mida muinasjutud teavad rääkida armastusjõudude ärkamisest ja 

undiini muundumisest armastavaks inimolendiks, kehtib ka sellise peidetud „näki“ kohta, kes veel 

mõnedes inimhingedes oma järelmõjusid avaldab. 

Imeline muinasjutt „Näkineiust tiigis“ sisaldab selliseid jooni. Noor mees kasvab üles, omades sellist 

salajast ühendust näkiriigiga. Ta hoidub veest kaugele. Kui ta võib kogeda sügava armastuse õnne, siis 
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 Vt siia juurde Rudolf Meyeri põhjalikku käsitlust „Soome vaimupärand“ („Das Geisteserbe Finnlands“), 
Stuttgart 1964 
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tundub, et ta on sellest peidetud nõidusköidikust vabanenud. Kuni ühel päeval näkk ta siiski tiigis 

enda valdusesse saab. Temast maha jäänud naisele näidatakse unenäos, kuidas teda vabastada. Ta 

peab tooma näkile tiigi äärde kuldse kammi, kuldse flöödi ja kuldse kedervarre, nii et näkk röövitud 

mehe vetevallast vabaks annaks. Tarkuse valgus, mille toob ohvriks inimlik armastus, loob 

elementaarmaailmades lunastust. Eetermaailma olevused igatsevad vaimuga läbivalgustatud 

hingeandide järele, mida suudab pakkuda inimsüda. 

Muinasjutt peegeldab teadvuse protsesse: nõidusesse kütkestamist ja lunastamist. Kuid see võib ka 

suunata meie pilgu surmajärgsele elule. Armastav abikaasa ulatab vaimuabi surnu hingele, sest hing 

vajab selliseid valguskingitusi. Ta on ikka veel undiini nõiduse kütkes. Üksteise järel ilmuvad 

veevoogudest surnud inimese pea, siis rind ja viimaks kogu keha. Hinge ärkamine surmavallas toimub 

siin kolmes etapis. 

Siiski rebivad vetevood lõpuks armastajad teineteisest eemale. Nad peavad läbima muundumisi. Nad 

tulevad uutes inimkujudes taas kuivale maale. Nende ümber on võõrad inimesed, kes ei tea nende 

kodu. Neid lahutavad teineteisest mäed ja orud. Nukrus ja igatsus täidavad nende hingi. Kui aga uus 

kevad üle maa läheb, kohtavad nad teineteist. „Juhus tahtis seda.“ Aga nad ei tunne esmalt teineteist 

ära. Nad on ainult rõõmsad, et ei ole enam üksi. Nad elavad karjaseelu. Alles siis, kui ühel õhtul 

täiskuu valguses võtab mees välja oma flöödi ja puhub kaunist, aga kurba laulu, tunneb naine ta ära. 

Kord oli temagi mänginud seda laulu tiigi ääres, et vabastada oma armastatu undiini käest. Nad 

tunnevad teineteist ära selle meloodia järgi, kuigi neil on nüüd teistsugused kujud. 

Muundumise saladused avalduvad hingele, kui ta suudab käia läbi veeolendite maailmaga. Sest: 

„Inimese hing on nagu vesi …“ Goethe sai inspiratsiooni undiinide riigist, kui ta luuletas oma „Laulu 

vaimudest vete kohal“ („Gesang der Geister über den Wassern“), vaadates Staubbachi koske 

Lauterbrunneni orus. Seal sai ta teada suurest müsteeriumist, mis puudutab inimhinge muundumist 

ühest Maa-elust teise. 

 

6. Talve müsteerium 
 

Iidsetes Hibernia pühitsuskohtades viljeldavates müsteeriumites asetusid vaimse tee kindlatel 

astmetel vaataja silme ette võimsad maastikupildid. Rudolf Steiner kirjeldab, kuidas see imaginatiivne 

kogemus viib esmalt surevasse, jäigastuvasse maailma.43 Talvemaastikud lumehelveste ja 

jääväljadega ilmusid vaimuõpilasele, kui ta hakkas kogema oma meeleelundite olemust. Need on 

kujundatud kosmosest. Aga siin maises kehas nad jäigastuvad. Seevastu nägi vaimuotsija suviseid 

pilte tõusmas kui imelisi loodusunenägusid, kui ta ei kogenud end enam oma meeleelundite 

paljususes, vaid tajus end ühtsena, justkui südamesse koondatuna. Ja siin avanes talle tulevik. 

Lumekristallides avaldusid imaginatiivsele pilgule mateeriasse surevad vaimujõud, suve 

unenäopiltides ilmusid tuleviku maailmakõiksuse eojõud. Inimene seisab kui vahendaja jäigastuva ja 

taassündiva maailma vahel. Muinasjutt „Kadakapuu“ maalib just selliseid üleminekuid 

talvemeeleolust suvisele meeleolule erakordselt poeetilisel viisil. Samasugustest asjaoludest lähtuvalt 

on kujutatud muinasjutt „Lumivalguke“ ühes professor H. Beckhi artiklis ja nimelt kui kristlusest 

                                                           
43

 Rudolf Steiner, „Müsteeriumikeskused“ („Mysteriengestaltungen“), loengutsükkel 1923, GA 232, Dornach 
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läbistatud elamus aastaaegade kulgemisest. Langevate lumehelveste seest räägib hingele 

advendimeeleolu, kui hing ootab jumaliku lapse sündi taevastest kõrgustest. Ta on valmis endasse 

vastu võtma surematut idu. Siis järgneb üleminek jõulusündmusele, kristlikule sünnile ning seejärel 

paastuaja ja kannatusaja meeleolule. Sügavalt liigutav saatuslik suure reede meeleolu muutub 

haudapaneku pühalikuks rahuks, kuni ülesärkamisel klaasist kirstus võib pühitseda hinge 

ülestõusmise püha. Siin ei ole sugugi vaja mõelda välistele pühadeaegadele; need võivad saada 

hingetee võrdpildiks. On vaja õppida rääkima sisemisest hingekalendrist. See peegeldub 

Lumivalgukese saatuseastmetes. 

Me leiame talve müsteeriumi olulise kujutuse ühes muinasjutus, mida vennad Grimmid jutustavad 

oma „Märkustes“ nr 88 nõidusest vabastamise muinasjutu variandina, mis meenutab muinasjuttu 

„Laulev hüplev lõoke“. See pärineb Schwalmi piirkonnast, kuid seda jutustatakse sarnaselt inglise 

muinasjutuga „Kaunitar ja Koletis“. Kaupmees, kes läheb laadale, küsib oma kolmelt tütrelt, mida ta 

neile peaks tooma. Kõige vanem palub kaunist kleiti, teine kingapaari, kuid kolmas palub roosi. 

Viimast soovi täita tundub võimatuna, sest on talv. Lõpuks oma koduteel jõuab kaupmees lossi 

juurde, millel on aed, kus on poolenisti suvi ja poolenisti talv. Ühes aiapooles on kõik õites. Ta nopib 

suurest roosihekist ühe õie oma tütrele. Kuid kui ta minema ratsutab, siis tuleb kohutav must koletis 

pruusates talle järele ja ähvardab talt elu võtta. Tal õnnestub pääseda ainult siis, kui ta lubab 

koletisele oma tütre, „kauneima neiu maailmas“. 

Veelgi sügavamõttelisemaks on see roosimotiiv muutunud Šveitsi muinasjutus „Nõiutud prints“. Siin 

leiab isa, kui ta on astunud suurde nõiutud lossi ja teda on seal saladuslikul viisil vastu võetud, kogu 

aia kevadõites, kuigi on karm talv. Ta nopib kauneima roosi allika lähedalt. Kuid selle eest peab ta 

lubama oma noorima tütre jubedale maole, kes järsku allikast välja roomab. Kristliku müstitsismi 

keeles on õitsev roos pilt inimese puhastatud vere-loomusest. Seetõttu oli see alati Kristuse 

armastuse müstiline sümbol. Tema ilmumine põhineb sügavaima kontrasti elamusel: ta õitseb 

piirkonnas, kus valitseb kevad, samal ajal kui kõikjal ümberringi lasub lumi. Meie mõte juhitakse 

seeläbi jõulumüsteeriumile, samamoodi nagu muinasjutus „Kolm mehikest metsas“. Mölder, kes 

noppis kauni roosi oma noorimale tütrele, pidi kohe kohtama ka jubedat madu, kes roomas välja 

allikast, mille juures kaunis roosipõõsas õites seisis. Muinasjutt tahab öelda, et kes iganes püüab 

mõista roosi müsteeriumi, peab tahes-tahtmata kohtama ka madu. Hing ei tohi tahta vältida 

eneseteadvust. Esmalt peab ta tundma õppima jõude, mis endiselt valitsevad tema veres. Ta peab 

abielluma maoga. Nüüd peab hing leidma julguse, et süüdata öösel küünal ja vabastada kõrgema 

teadmise kiire abil mao loomus nõidusest. Need on alandlikkuse katsumused, mis pannakse möldri 

tütrele; need näitavad selgelt kristliku müstitsismi rada, mille kõrgeim eesmärk on armastuse 

jõudude kirgastamine: mao vabastamine nõidusest. 

 

7. Õun 
 

Me saame jälgida õuna motiivi kõikide rahvaste müütides ja saagades, samuti selle mitmesuguseid 

variatsioone muinasjuttude maailmas. Selle näite abil saab näidata just imaginatsioonikeele 

seaduspärasid. Hästi tuntud on „Noorema Edda“ õunad, mida Idunn anumas säilitab ja mida süües 

saavad jumalad pidevalt uuesti nooreneda, kuni saabub jumalate hämarik. Need on selle Elupuu 

viljad, millele Piibli sõnade järgi Issand Jumal inimest keelas ligineda pärast seda, kui ta oli söönud 
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Tunnetuse Puust ja seega hakanud sisenema surma sfääri. Sügavamõtteline on see joon germaani 

mütoloogias, mis annab Idunni naiseks Bragile, skaldide kunstide jumalale. Sest see on just poeesia, 

laulu jumalik vägi, mis pidevalt läbistab inimesi pühade elujõududega ning sellega suudab hoida 

teatavat tasakaalu vastuseks intellektuaalsele arengule, mis on seotud vananemise ja surma 

jõududega. 

Kes ei mõtleks nendest kuldsetest õuntest, mida vastavalt Kreeka saagale valvavad kaugel 

Lääneookeani rannikul Hesperiidide aias jumalikud neitsid! Herakles, surematu elu poole püüdlev 

kangelane, peab ühe oma raskeima katsumusena võtma ette rännaku Hesperiidide aeda ja tooma 

sealt kolm õuna. Siin viitab legend pühitsuse teatavale astmele. Atlas, Atlantise ürgtarkuse valvur, 

võtab selle ülesande Heraklese eest täita. See hiiglane kannab oma õlgadel taevavõlvi, mis tähendab, 

et tal on endiselt kosmiline teadvus, mis kannab endas mäluna kogu taevalaotust. Selge on see, et 

Herakles peab saavutama need jõud, mida inimkond on evolutsiooni käigus kaotanud, mida aga veel 

valvatakse peidetud pühitsuskohtades, teisel pool teadaolevat maailma, põhjavajunud Atlantise 

lähistel. Kuldsed õunad viitavad elu-uuendavate jõudude saladusele, mida jumaliku seaduse kohaselt 

tuleb hoida inimihade eest varjul, kuid mida peab saavutama otsija, kes tahab äratab eneses selle, 

mis on surematu. Saaga räägib kohutavast lohest, kes tõkestab teed aeda. Kui tahetakse jõuda puuni, 

siis tuleb kõigepealt lohe magama panna ja tappa. Atlas suudab seda teha. Atlantlase inimesel oli veel 

võime minna mälus tagasi ürgse valguse juurde. Armust antud hetkedel olid justkui veel paradiisi 

väravad talle avatud. Herakles peab sellel vaimsel palverännakul, mis viib ta sellise pühitsetud koha 

väravate juurde, läbima hinge katsumusi. Lohe võitmine tähistab võidu saavutamist oma ihade üle, 

mis varjavad ligipääsu elu peidetud saladuste juurde. 

See saaga on algkujuks tervele reale muinasjuttudele, mis kirjeldavad paljudes variatsioonides elu 

uuendavate jõudude otsingut. Näiteks ühes Šveitsi muinasjutus räägitakse „kolmest kuldsest õunast“, 

mida hea prints peab tooma oma haigele isale nõiutud aiast, samamoodi, nagu seda kujutab 

muinasjutt „Eluvesi“. Üks talupoeg tuleb õukonda ning toob teateid nõiutud aiast ja kuldsetest 

õuntest; ta on üks neist lihtsatest rahvalikest kujudest, kes teatud hingevalgustuse abil on endas 

säilitanud jäänuki vanast vaimuteadmisest. Selles loos sisenetakse nõiutud aeda keskpäeval, kuigi 

muinasjutus „Eluvesi“ on müsteerium ligipääsetav ainult öö vaikuses. Sellega viidatakse hinge 

eemaldumisele valgusemaailmadesse. Vaimsust saab kosmilistes ruumides otsida ja leida, kuid 

katsumuses, mis leiab aset öö vallas, on viidatud teele sissepoole, inimhinge sügavustesse. Nii ilmub 

siin purskkaevu juures neitsi, „hele kui päike“. See on inimese puhas valgusloomus, mille vaimuotsija 

leiab taas pühades eetervaldades. Ta peab neitsi vabastama, see tähendab, et ta peab õppima teda 

ühendama omaenda ärkvel Mina-teadvusega. Oht, millele neitsi tema tähelepanu juhib, seisneb 

ainult selles, et selle aia lindude magusad laulud lummavad teda, nii et ta unustab, milleks ta siia tuli 

ega märka aja möödumist. Vaimuotsija ei tohi seega end kaotada ebamaises õndsuses, paradiislikes 

naudingutes. Ta peab sel ajal, kui ta kogeb end kehast vabana eetermaailmas, suutma ärkvel hoida 

mälestust Maast ja oma inimlikest kohustustest. Sarnased motiivid on tuntud „Kuldlegendis“ Setist, 

Aadama pojast, kes võttis ette palverännaku paradiisi, et muretseda oma haigele isale halastuse 

puust tervendavat õli, kuid kellele peaingel Miikael ütles, et see peab jääma talle keelatuks, kuni kord 

tuhandete aastate pärast Lunastaja Maale tuleb. 

Saagade ja muinasjuttude seletamises, nagu seda viljeldakse psühhoanalüüsi teatud suunal, ei näi 

mitte ükski mõttepilt olevat rohkem õigustatud kui õuna oma. See ilmub tõesti alati seoses 

soovijõudude ärkamisega. Mõtelgem ainult sellele kaunile õunale, millest haige kuningatütar peab 
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end „terveks sööma“, nagu seda on kujutatud muinasjutus „Greiflind“. Või ka mürgitatud õunale, 

mida maitseb Lumivalguke, langedes seeläbi surmaunne. Selle psühholoogialiigi eksimus seisneb 

ainult selles, et ta peab noore inimese Maa-küpsust ühekülgselt suguliseks küpsuseks. Inimese 

arengu vaimse vaatluse seisukohast Rudolf Steineri vaimuteaduse mõttes peaks ütlema: noor 

inimene muutub sellel arenguastmel esmakordselt täielikult avatuks meelteilma muljetele. Teadmine 

vastassugupoolest on ainult üks väljendus sellest hinge kõikehõlmavast ärkamisest, mis toimub 

lapsepõlve ja noorukiea vahelisel lävel ning mida muinasjutupildid ikka ja jälle imelisel viisil 

peegeldavad. Oluline on mõista, et see hingetungide ülesvoogamine, mis võib toimuda kord 

tormiliselt, kord igatsevalt, on taevalikku päritolu. See, mis on hinges küpsenud kogemisvõimena – 

vili, mille järele hing igatseb või haarab –, on sellel arenguastmel eriti ohustatud verejõudude poolt, 

mis tahavad seda vallutada. Siis muutub hinge armastusvõime meeleliseks ihaks. See muutub 

psühholoogiliseks tõsiasjaks, mis on ebakõlas selle algupärase loomusega. Sest sugutung ei ole 

mingilgi moel armastusvõime tõeliseks algatajaks. Pigem on ta selle väärastajaks. Seksuaalsus 

pimestab Erose jumalikku jõudu. Seeläbi aga ilmneb õun „mürgisena“. „Madu“ on sekkunud 

paradiisikogemusse, kui me seda arengutõsiasja Piibli imaginatsioonides kirjeldada tahame. 

Kui kuri kasuema jälitab Lumivalgukest päkapikkude riiki ja meelitab teda mürgitatud õuna sööma, 

siis peab Lumivalguke selle õuna tõttu surema. „Lumivalguke himustas kaunist õuna,“ ütleb 

muinasjutt, viidates niimoodi meelteihade ärkamisele. Lumivalguke on karske valgusloomus, kes elab 

peidetuna inimeses. Ta on kõdunematu, seda teavad päkapikud ja nii ei „lase nad teda alla musta 

maa sisse“. Kuigi ta võib langeda sügavasse nõiutud unne, äratatakse ta klaaskirstust taas üles elule 

niipea, kui ta on võimeline endast välja heitma mürgitatud õuna, mis on võõras tema tõelisele 

loomusele. Selles mõttes võib õuna vaadata ka kui pilti inimese isekast loomusest. See sümboliseerib 

Mina, kes on kukkunud liiga sügavale meelteloomusesse. See ei ole enam „kuldne õun“, mis kannab 

endas elustavaid jõudusid. Seda õuna saab noppida ainult peidetud kohtades inimene, kes on 

võidelnud lohega – ja  kus seda antakse armukingitusena noorukile, nagu aedniku poiss muinasjutus 

„Raudne Hans“ või nagu Šveitsi muinasjutus „Krahv Kuldjuus“, seal peab see nooruk alati veel 

tagantjärele katsumusi läbima, mis näitaksid, et ta valitseb oma meelteloomust. Seevastu on 

„Tunnetuse Puu“ vili täis surma mõjutusi. Jubedal viisil ilmub see pilt surmatoovast õunast alamsaksa 

keelses muinasjutus „Kadakapuu“. Samal viisil räägitakse sellest Šveitsi muinasjutus „Vennake ja 

õeke“. Ema saadab oma kaks last metsa puid korjama. Laps, kes tuleb esimesena koormaga koju, 

peab saama tasuks ilusa punase õuna. Kui poiss esimesena tagasi tuleb, meelitab ema ta kambrisse ja 

käsib tal kirstust õun võtta. Kui vennake halba aimamata kirstu kohale kummardub, siis laseb ema 

raskel kaanel kukkuda ja raiub seega tema pea otsast. Taas on tegemist arenguprotsessiga, millele 

muinasjutt tahab viidata. Nooruslikud tungid hinges, mis ilmuvad kui vennake ja õeke, on teel 

eneseteadlikuks saamisele. Meelteloomus on hingetungide emaks. Sellepärast ilmub „ema“ 

(peamiselt kutsutakse teda ju „kasuemaks“) kui isekate ihade ärataja. Ta kutsub poissi õuna järele 

küünitama, seega tappes noore vaimutahte. Ta muudab ta „peatuks“, see tähendab, ta heidab ta alla 

piiratud ihadeloomusesse. Liigutav on see, kuidas hiljem õeke kodus avab küna, millesse tema surnud 

vennake on asetatud, ja väike valge tuvi sealt välja taeva poole lendab. Surnukirstust, mis peidab 

endas õunu, tõuseb vabanenuna lendu vaimutuvi, pärast seda, kui on läbitud kannatuste astmed. 

Kaasaegse hingeuurimise põhieksimus on see, kui ta arvab, et näeb meelelises ihas Maa-küpsusega 

ärkavate soovijõudude algupärast kuju. Sugutung saavutab alles seal oma jõu, kus noor hing ei 

mõista kaitsta ideaale, mis hakkavad tõusma südame ärganud armastusjõust. See, mida 

psühhoanalüüsis nimetatakse „libiidoks“, ei ole nende küpsevate hingejõudude tõeline allikas: seda 
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peab mõistma ning muinasjututarkus saab meid just selliste arusaamisteni juhatada. „Libiido“ neelab 

alla ja hävitab ainult neid imepäraseid jõude, mida hing väärtusliku pärandusena kõrgemast 

maailmast Maa-ellu kaasa kannab; mis aga alles tema arengu käigus, eelkõige noorusea lävel, üles 

ärkavad. 

 

8. Taevased kaksikud 
 

Üks Rumeenia muinasjutt räägib loo kahest „Kuldsest lapsest“. Need sünnitab nende isale kaunis 

noor naine; armukade teenijanna tapab nad ja paneb hälli noore koera. Mees viskab oma naise välja 

ja abiellub tema asemel teenijannaga. Aga hauast õuemüüri ääres, kuhu teenijanna kuldsed lapsed 

maha on matnud, kasvavad kaks õunapuud kuldsete okste ja kuldsete õuntega. Nad kasvavad 

tapetud kuldlaste südametest. Ajendatuna hirmust, et tema kuritegu välja tuleb, laseb kuri naine 

puud maha raiuda. Kuid mehe lemmiklammas on söönud ühe kuldse õuna ja sünnitab nüüd kaks 

kuldset tallekest. Ka need laseb naine tappa, kuid kui tema teenijatüdruk puhastab oja ääres 

korjuseid, siis uhutakse sisikonnad teisele kaldale ja nendest sünnivad taas kaks kuldset poissi. Kiiresti 

kasvavad nad kiirgavalt kauniks. Pärast oma äratõugatud ema otsimist ja leidmist pöörduvad nad 

isamajja tagasi, mähituna kerjuseriietesse. Isa tunneb nad ära ja võtab rõõmuga vastu. – Inimese 

päikeseline olemus, kogetuna tema duaalsuses, peab meelte-olelusse uputatuna oma surma surema. 

Kuid see inimese olemus on hävimatu: inimhinge arengus läbib ta lihtsalt ühe muundumise teise 

järel. Kuldne õunapuu on ju paradiisipuu, mis särab veel paradiislikus ürgvalguses. Kuid selle vilju ei 

või anda maisele inimesele vahetul kujul. Need peavad esmalt läbima ohverduse ja alles seeläbi 

saavutama omaksvõtmise, muutudes seesmiselt kogetavaks. Valguse pruudi koha peale trüginud 

„teenijanna“ hävitav tahe püüab päikeselist tarkust kustutada. Ta ei suuda seda tarkust siiski 

täielikult hävitada; saladuslikul viisil taasloob tarkus end „lamba“ kujul, mõlema kuldse talle kujul, 

keda peab ohverdama. See on ilmne viide ürgtarkuse muundumisest kristluse müsteeriumiks, läbi 

mille seda saab päästa ja lõpuks tuua täielikule taassünnile inimeseks saamises. 

Kellele muinasjuttude pildimaailm on avanud sisemise pilgu inimese igavese loomuse 

kaksikolemusele, sellel võib seeläbi ka avaneda ühe suure kristliku saladuse mõistmine. Teadaolevalt 

räägitakse meile Matteuse ja Luuka evangeeliumites kaks täiesti erinevat lugu Jeesuslapse sünnist. 

Need jäävad lahendamatusse vastuollu seni, kuni me peame silmas ainult ühte Jeesuslast (kui 

Kristuse sünni kujutamist ei taheta lihtsuse tõttu kriitilise teoloogia mõttes üldse legendide valda 

kuuluvaks lugeda). Oma loengutsüklites evangeeliumite teemal selgitas ja põhjendas Rudolf Steiner 

üksikasjalikult, et peab rääkima kahest Jeesuslapsest, kes sündisid meie ajaarvamise alguses. Üks on 

sündinud kui tarkusekuningas, kelle majja targad mehed Idast palverännaku teevad (vastavalt 

Matteusele); teine kui vaesuse laps, kelle üle taevad avanevad ja kelle sõime äärde tulevad ainult 

lihtsad karjased (Luuka järgi). Esimene laps kui varakult arenenud individuaalsus, kelles on kokku 

võetud inimkultuuride maine küpsus; teine seevastu kui igavene laps, kes vaatab maailma armastava 

südame sügavustest. Mõlemad koos – see oleks alles terve inimkond! Nendes kohtuvad küps 

isiksusjõud ja hinge igavene pärand. Esimene aga jõuaks tardumiseni ja oma arengu lõpule, kui ta 

teise taevase olendi kaudu noorendust ei leiaks. Kuidas nad teineteist otsivad ja leiavad, kuidas nad 

saladuslikul viisil üheks saavad ning alles seeläbi üks inimene Kristus-vaimu kandjaks küpseda saab – 

seda on vaimu-uurimisest tulenevalt üksikasjalikult kujutatud. Kuigi see võib traditsioonidele 
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tuginevale religioossele tundmusele kõlada alguses võõrana, siis võib sügavamast ja ulatuslikumast 

inimarengu seaduste mõistmisest kasvada välja ka uus vaade Kristuse olemusele ja tema saamisele. 

Näiteks see, kes hakkab mõistma muinasjutu „kaht kuldset last“ või „kaht venda“, kes lähevad itta ja 

läände, lahkuvad teineteisest ning suurimas hädas teineteist aitama tõttavad – sellel on ka õige 

ettevalmistus, et läheneda Jeesuse lapsepõlve saladusele uuel viisil. Sest müstilises traditsioonis on 

see alati teada olnud. 

 

9. Kaarnad 
 

Kaarnad mängivad germaani pildivaramus olulist rolli. Nad on jumalate saadikud. Nende kaudu saab 

juhtiv rahvavaim uudiseid sellest, mis Maal toimub. Odin saadab kaarnad „Huginni ja Muninni“ 

(„Mõistmine“ ja „Mälu“) välja maailma. Mida see aga tähendab? Rudolf Steiner on vaimuteaduse 

vaatekohast kirjeldanud, kuidas juhtivad olendid peavad saatma väikese osa oma jõududest 

ülemeelelisest maailmast alla meeltesfääri. Kui nad tahavad toimida maises maailmas, siis peavad 

nad justkui oma jumaliku teadvuse äärega ka seda maailma puudutama. Kui nüüd need 

väljasaadetud jõud eralduvad ja muutuvad sõltumatuks, siis tekivad linnuvormid. Zeusi kotkas ja 

Odini kaarnad ei ole fantastilised rahvakujutlused, nagu unistab materialistlik „valgustamine“. Nad 

moodustavad vaimse tajumise jaoks justkui kõrgema kõikehõlmava vaim-teadvuse tundlad; need on 

elundid mis laienevad atmosfääri ülemeelelisse ellu. Oma vormis ja käitumises ei ole võimalik neid 

mõista ainuüksi neist endist lähtuvalt. Jumalik olevus justkui uurib läbi nende maise maailma 

perifeeriat. See, kes Zeusi kotka poolt rööviti ja kanti üles jumalate halli, nagu see juhtus 

Ganymedesega, on vastu võetud vaimse maailma ellu. Jumalikud mõtted kannavad teda nagu 

tiibadel kõrgemale iseendast välja. 

Seevastu tähendab vendade muundumine kaarnateks muinasjutukeeles seda, et osa nende 

kõrgematest tarkusejõududest läheb kaduma, kui areneb isiklik teadvus. Sellel, mis väljas maises 

atmosfääris kaarnatena elab, on vaste ka inimhinges; ka sinna on rahvavaim jumalikke jõude saatnud. 

Odin annetas oma rahvale mõtte ja mälu jõud, see tähendab, meenutuse jumalikust maailmast, mis 

saatis meid endid sõnumitoojatena alla maisesse eksistentsi. Kui nüüd mõte elust vaimutegelikkuses 

eraldub ja mälestus meie olemuse ülevast algupärast katkeb, siis peab Odin arvestama sellega, et 

tema kaarnad ei suuda leida teed tagasi tema juurde. Seetõttu ütleb rändav jumal „Eddas“, Grimniri 

laulus sünge lõpuennustuse: „Ma kardan Huginni pärast, et ta ei tule koju tagasi, kuid veelgi suurem 

on mu mure Muninni pärast.“ Püha ürgmälu, mis suutis hoida hinge jumalatega ühenduses, kustub; 

jumalate maailm muutub hinge jaoks „hämaraks“. 

Nii räägib müüt sellest, et jumal kaotab oma kaarnad; kuid muinasjutus muunduvad inimlikud 

tarkusejõud kaarnateks ja lendavad minema. Need on kaks erinevat vaatepunkti, mida siin 

rakendatakse. Müüdis ei leia jumalikud mõtte- ja mälujõud enam oma teed koju. Jumalate jaoks on 

see kaotus, kui inimteadvus vaimsest maailmast võõrdub. Muinasjutus esitatakse hingearengu 

vaatepunkt: ülemeelelised mõtlemisjõud rebivad end lahti inimesest, kes on ärkamas 

eneseteadlikuks. Nad valitsevad veel välismaailma kaarnates, kuid mitte enam hingesisimas. Hing 

peab õppima taasäratama iseendas needsamad jõud, mis ikka veel põimuvad ja elavad Maa 

ümbruses. Siis suudab hing taas liituda jumalike juhtivate jõududega. Ta võib taas vaimusõnumeid 

vastu võtta. 
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Muinasjutus „Kaksteist venda“ on need kaksteist kosmilist meelt, kes muutuvad kaarnateks; seevastu 

kirjeldab muinasjutt „Seitse kaarnat“ jõudude seitsmekordsust, viidates pigem hingetungidele, mis 

sünnivad „astraalmaailmast“. Tüdruk astub ju ka tähtede maailma; ja nimelt planeetide maailma, 

mida vaadeldi alati seitsmikuna. „Hommikutäht“ – iidsetest aegadest jumalate sõnumitooja ja vaimse 

valgustumise täht – annab talle võtme sellesse riiki, kus ta võib taasleida oma seitse venda, oma 

ülemeelelised teadvusjõud. Inimlik mõtlemine hakkab taas läbi imbuma jumalate mõtlemisest. 

Vennad Grimmid jutustavad veel ühe muinasjutu „Kaaren“, milles nad räägivad väikesest 

kuningatütrest, kes on oma ema poolt ära nõiutud. Muudetuna kaarnaks, lendab laps aknast välja ja 

peidab end pimedas metsas. Ühel päeval kuuleb üks mees, kelle tee läbi selle metsa viib, kaarna 

appihüüdu. Tüdruk räägib talle, et ta on sünni poolest nõiutud kuningatütar, kuid et mees saab teda 

lunastada. Pärast mitmeid katsumusi, mida ta peab läbima, mis tal aga esmalt ebaõnnestuvad, leiab 

mees tüdruku kuldses lossis, mis asub klaasmäe otsas, kuhu on võimatu ronida. Kuid teatud 

imeasjade abiga, mille ta kätte saab, õnnestub tal viimaks siiski mäest üles ronida ning nähtamatuna 

lossi siseneda. Oluline joon selles loos on see, kuidas ta näeb neiut saalis istumas, tema ees kuldne 

veiniga täidetud karikas; mees tõmbab oma sõrmest sõrmuse, mille neiu oli talle kord andnud, ja 

laseb sellel karikasse kukkuda. Kui neiu sõrmuse ära tunneb, teab ta ka, et mees, kes ta nõidusest 

vabastab, on lähedal. Inimese kõrgem vaimuloomus peab elama varjuelu (muinasjutt ütleb: kaarnaks 

nõiutuna võlumetsas elama) nii kaua, kuni vaimuotsija suudab taastada ühenduse temaga ja äratada 

ta täisellu, kandes teda pea sfäärist üle südame sfääri. Sellele viitab sõrmuse kukutamine veiniga 

täidetud kuldsesse karikasse. Ühendus ideaalpildiga on alguses ainult mõttekogemus, mis töötab 

hinges mälestusena; kuid selleks, et toimuks vabanemine, peab see sukelduma südame sügavustesse 

ja seal taassündima. Karika saladus on selle sakraalseks pildiks. Graubündeni muinasjuttude vaatluses 

vaatleme veel ühte „Kaarnat“, milles lunastus on eriti mõjuvalt kujutatud kui müstiline hingetee. 

 

10. Hingejõudude kolmesus 
 

Nagu Tuhatnahk paneb kuldse sõrmuse, kedervarrekese ja hasplikese kuninga supi sisse ning sõlmib 

selle abil temaga salajase sideme, nii kohtame me muinasjuttudes tihti kolme sellist imelist kingitust, 

mis väljendavad hinge omadusi. On vaja ainult jõuda nende imaginatiivse mõistmiseni, võttes arvesse 

seda, kuidas igaüks neist töötab. Kindlasti on kolm kingitust alati teatud mõttes seotud mõtlemise, 

tundmise ja tahte kolmesusega või siis nende kolme kehalise katte, milles inim-Mina eluneb, vaimse 

valitsemisega. Nii on näiteks muinasjutus „Kedervars, süstik ja nõel“; sest nendes kolmes imelises 

tööriistas, mis peaksid vaese tüdruku majja (kes tegelikult aga on kõige rikkam!) tooma kosilase, 

ilmutab end kolme hingejõu toimimine. Kõigepealt on vaimu poolt valgustatud mõtlemine, mis peab 

hinges aktiivseks muutuma (tüdruk on viieteistaastane); selle läbi saavutab ta alles oma tõelise Mina 

ja saab õppida sellega ühinema. Siis peab ta arendama tarkusega täidetud tundmist, mis võib 

sisemise kujundlikkuse küllusega kududa paradiisiunelma. Kolmandaks on oluline aktiivne, kogu 

inimolemust õilistav tahe, mis on võimeline muutma keha ja hinge vaimu elupaigaks. Muinasjutt 

ütleb: kedervars ketrab kuldse lõnga, mis järgneb kuningapojale ja toob ta majja; süstik koob 

kallihinnalise pildivaiba, üle mille kuningapoeg võib astuda, kui ta majja siseneb; nõel kaunistab nagu 

nähtamatu vaimse abiga kogu ruumi sameti ja siidiga, et kosilast väärikalt vastu võtta. Mõtlemine, 
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tundmine ja tahe kutsutakse appi, et hinges müsteeriumile sobilikku vastuvõttu ette valmistada; siis 

võib pühitseda „kuninglikku pulma“. 

Teisele kinkide kolmikule on viidatud muinasjutus, mis kõlab järgnevalt: rätsepa kolm poega lahkuvad 

kodunt ametit õppima, üks puusepaks, üks möldriks ja üks treialiks. Nende õpilaspäevade lõpus saab 

igaüks kingituse, mille nad võivad endaga kaasa koju viia; kinkide nimed on „Lauake, kata end“, 

„Kuldeesel“ ja „Kaigas kotist“. Esimesed kaks on atavistlikud võimed ja igaüks, kes neid endas vanal 

viisil taasäratab, peab olema ettevaatlik, et ei toimuks nende võimete väärkasutust egoistlike 

hingejõudude poolt. Nad viivad kergesti illusioonidesse. 

Me õppisime näiteks juba tundma toitvat imekappi ühes teises muinasjutus; kuldkala andis selle 

kalurile ja ta naisele. See on, nagu ka „Lauake“, väga iidne anne, mis kunagi oli omane kogu 

inimkonnale, kuid on sumbunud seoses meie tänapäevase teadvuse arenguga. Meie alateadvuses 

toimib kosmiline inimene, kes võtab endasse maailmaruumi toitvaid jõude ning loob ja uuendab 

nendest alati meie keha. Inimese ärkava isekusega tuli seda süütut, tarkusega täidetud osa meie 

olemusest varjata; egoismi kapriisidele ei saa lubada ligipääsu peidetud elujõudude juurde, et nende 

tegevusse sekkuda ja neid rikkuda. 

Kuldeesel kujutab ühte teist instinktiivset võimet. Siin on meil veel tegemist iidsete 

tarkusejõududega, mis on täielikult seotud kehaloomusesse; otsekui päritud kalduvustest tõusevad 

nad üles. Samal ajal kui me üha sügavamale maisesse maailma alla laskume, seguneb traditsioonilisse 

tarkusesse paljutki sellist, mis võib aimdust pimestada ja unenäoelu eksiteele viia. Eesel sülitab ju 

kulda; ta räägib veel vanast pärandist oma tarkust. Kuid kingitus, mis ei ole enam ajakohane, hääbub 

ühel päeval. Maisest maailmast läbiminekul läheb kuldsülitav eesel inimesel kaduma; ühel päeval on 

ta täiesti tavaline, ilma et tema omanik oleks seda märganud. Ta ei anna enam mingit kulda. 

Kui palju parem on siiski saavutada terve otsustusvõime, mis suudab end vabaduses kogu tungide ja 

tundmuste piiratud elust kõrgemale tõsta! Esmalt võib see võime tunduda vähem õilis ja vähem 

anderikas. Kuid ta annab sellele, kes teda käsitleda mõistab, alles esmakordselt ärkvel 

valitsemisvõime omaenda hingejõudude üle. Ta õpetab teda „vaimude vahel vahet tegema“. „Kaikale 

kotist“ kuulub tulevik. Ta on noor isiksusjõud; mõnikord võib ta veel käituda üsna tahumatult. Kuid 

tal on ju ka ülesanne inimene vabaks võidelda; ta peab ette võtma võitluse jõudude vastu, mis 

valitsevad hinge teadvustamatus alas ja tahavad talt röövida vaimupärandi. Need jõud pimendavad 

inimese olemust. Õilistav mõju aga lähtub sellisest mõtlemisest, milles tahe tugevalt kaasa lööb. Ta 

saavutab otsusekindluse kõikides reaalsetes eluolukordades. Muinasjutt jutustab, kuidas 

võõrastemaja peremees kahte esimest venda magamise ajal tüssab. Ta vahetab ära nende 

„Lauakese, kata end“ ja „Kuldeesli“. Kolmas aga, kes toob koju „Kaika kotist“, mõistab oma kaikaga 

peremehe üle õigust. Ta saab ka oma vendade jaoks mõlemad esimesed imekingitused tagasi. 

Kui me kasutame selle muinasjutu vaatlemisel inimese hingearengu vaimuteaduslikku liigendust, siis 

saaksime me täna öelda: inimesel oli aistinghinge ajajärgul veel ligipääs peidetud elujõududele; talle 

sai osaks „Lauake, kata end“. Mõistushinge ajastu kasutas veel viimaseid jäänuseid päritud 

selgeltnägelikkusest; ta elas pärimuse kuldsest tarkusest. Alles kaasaegne inimene, kes saavutab 

teadvushinge kui sisemise vabadusjõu, seisab päris uute võimete alguses, kuigi need võivad esmalt 

näida ebaolulised ja sageli tahumatud. 
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11. „Pöialpoiss“ 
 

„Teadvushinge“ noor jõud on vaimuriigis veel kääbus; kuid temas on vallutamistung. Julgus maailma 

minna, seda uurida, sellesse sukelduda ning tõusta sellest vigastamatuna taas ja taas – see on ju 

Fausti-laadse isiksuse põhjapanev loomuomadus, nagu see on ilmunud alates 15. ja 16. sajandist. 

„Pöialpoiss“ on üks nimi sellele uuele Mina-jõule, kes on sündinud „rätsepa pojana“. Kuid ta ei ole 

mingi toaskonutaja! See on uus tahtejõud, mis võitleb end vabaks hinge intellektuaalsest elust. Kuid 

mitte pelgalt loodustungina; vaimseks orientatsioonijõuks võiks nimetada seda uut elundit, mis 

hakkab hingeelus ärkama. „Pöialpoissi“ (samamoodi ilmub ta muinasjutus „Pöidlajämedune“) ei saa 

hävitada. Esmalt astub ta revolutsiooniliselt maailma; tal puudub austus vanade tarkuseaarete vastu. 

Pärast aardekambrisse hiilimist loobib Pöialpoiss kuninga raha aknast välja varastele. Miski ei näi 

tema eest kindlustatuna. Ta annab aarded üle röövlitele ja jätab endale ainult „ühe krossi“ tee peale. 

Ta tahab maailma tundma õppida koormast vabana. Tema ellusuhtumine on eksperimenteeriv. Tema 

jaoks on kogemus rohkem väärt kui pärimus. 

Mõistagi jõuab ta seejuures lehma pimedasse kõhtu; mateeria maailm ähvardab teda alla neelata. 

Kuid inimindividuaalsuse jõud, isegi kui ta mõnda aega „pimedas“ elama peab, ei saa pikas 

perspektiivis alistuda mateeria pimedusele. Ta võitleb end hävitusjõududest lahti. Kui Pöialpoiss on 

juba jõudnud lihunikukirve alla, õnnestub tal siiski surmahädas püsima jääda. „Häda muudab 

kärmeks,“ ütleb meie muinasjutt. Nii räägib teadvushing. Varem tavatseti öelda: „Häda õpetab 

palvetama,“ ning see kehtis täielikult südamehinge kohta. Võitluses maise maailmaga, vabaks antud 

kõikide vaimuilma kaitsvate jõudude poolt, õpib noor Mina alles täielikult tugevnema. Ta tõuseb taas 

üles mateeria sügavikest! Muinasjutt on prohvetliku loomuga. Sellepärast näitab ta ennetavalt 

õnnelikku lõppu kõikidele nendele seiklustele, mille keskel kaasaegne inimkond praegu veel on. 

Tundub, nagu tooks Pöialpoiss oma rännakult koju väga vähe. See on „kross“, mille ta sai oma 

rännakul. Ta mõistis seda läbi kõigi oma katsumuste ustavalt hoida. See tundub olevat talisman, mis 

võib omanikule anda hävimatu elu jõu. See väike lihtne münt, millele on vermitud risti märk … 

Ka Soome legendide maailm tunneb pöialpoissi. Kalevala teises runos tõuseb ta merelainetest maale, 

kui iidne Väinamöinen palvetab oma elu kaitsva jõu poole. Ta tuleb, et aidata Väinamöisel langetada 

hiiglaslikku tamme, mis varjab oma okstega kaunist taevavalgust ja jätab seeläbi kogu maise oleluse 

pimedusse. Vanale selgeltnägelikkusele, millest Soome müüdid pärinevad, näivad nimelt inimesed, 

kes veel hämarates unedes viibides elementide maailma põimumisele ja toimimisele anduvad, 

hiiglase kujul olevat. Pöidlasuurusena aga ilmub olend, kes suudab end täielikult iseendasse 

tihendada ja kõiki oma jõude kokku tõmmata. See on aga inimene, kes arendab mõttejõudusid: „On 

aga mees imesugune, / sangar senninähtamatu, / püsti pöidla pikukene, / härja kabja kõrgukene!“44 

Seega on ta ainult näiliselt kääbus. Ta ilmutab end seda suurema kangelasena, mida võimsamalt ta 

oma mõttejõude rakendada suudab. Nii valitseb ta toorest väge. Ta langetab hiidtamme, mis aga 

tähendab: ta ületab vana rassi jõud, mis end veel sõjakates tungides välja elab ja seeläbi kogu vaimse 

elu mõju lämmatab. Alles sellise Atlantise ajast üle tulnud rassilise pärandi taltsutamisega on antud 

võimalus, et rahva kõrge kaitseingel ja kasvataja Väinamöinen saab oma vaimujõud lasta Soome 

rahvasse voolata. „Pöialpoiss“, kes rahva arengusse sekkub, kui ta hiigeltamme maha raiub, peab 

                                                           
44

 August Annisti tõlge (tlk). 
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selleks teedrajavalt toimima. See on esimene jõuline intellektuaalsuse sissevool hämaralt unelevasse 

rahvavaimu, millele siin imaginatiivselt viidatakse. 

 

12. „Valge madu“ 
 

Nagu muinasjutus „Mesilasema“, nõnda ruttavad ka muinasjutus „Valge madu“ loomad kolmest 

riigist maa alt, maa pealt ja maa kohalt (kalad, sipelgad, kaarnad) vaimuotsijale appi. Sel korral aga 

kirjeldatakse veelgi põhjalikumalt, kuidas nooruk nendega suhte saavutab; ta saab teadlikuks nende 

hädadest, nagu see toimub ka muinasjutus „Kolm keelt“. Ta suudab kuulatada „olendite ohkeid“, 

millest räägib Paulus. Ja nimelt seetõttu, et ta on salaja söönud „valget madu“. Seda peab ta kuninga 

teenrina iga päev kaetud vaagnal pärast muid roogi kuninga lauale kandma. Mitte keegi peale 

kuninga enda, kes oli oma tarkuse tõttu tuntud kogu maal, ei teadnud seda saladust. Ühel päeval 

võtab teener pärast kuninga söömaaega vaagnalt katte ja leiab valge mao. Ta maitseb sellest tüki, 

seejärel hakkab ta kõikjal loomade hääli mõistma: just nagu Siegfried kuulis lindude kõnet pärast 

seda, kui tema keelt oli niisutatud lohe verega. 

Mao pildiga viidatakse inimloomuse nendele jõududele, mis end ikka ja jälle iseendast lähtuvalt 

uuendavad. On ju madu veel endas alles hoidnud selle ammendamatu võimaluse, mida kujutab 

endast just eeterlike kujundusjõudude olemus. Inimeses on aga „madu püsti tõstetud“, kui kasutada 

Piibli väljendit. Ta on inimorganismis seotud lülisambaga. Seal on ta nende instinktiivsete 

teadvusjõudude kandja, mis lähtuvad seljaajust. Kuid kuna seal on pesapaik ka meie ihadeloomusele, 

siis ilmub ka kiusaja jõud mao pildis. Siiski on aga veel elujõude, mis ei ole madalamate tungide poolt 

rikutud ning on jäänud süütuks ja tarkusega täidetuks. Neid tajutakse „valge maona“. Meeltetajude 

kaudu võtab meie vaim, kes on ärkvel peas, väljast oma toidu. Kuid unenägude maailmast ulatatakse 

talle alatasa teistlaadi teadmisi. See elustab teda salapärasel viisil. See teadmine saadetakse varjatud 

viisil (seljaaju närvisüsteemi kaudu) üles pähe. See on põhjus, miks muinasjutu kuningas on nii „tark“. 

See kuningas valitseb kui kõrgem kõikehõlmav vaimuteadvus meie inimloomuses, mis endiselt on  

vahetus seoses kõikide looduse riikidega. Seeläbi saab kuningas inspiratsiooni maailmade tarkuselt. 

Kuid see protsess, mis teda igapäevaselt noorendab, on tavateadvuse eest rangelt peidetud. Kes 

iganes hakkab seda „avastama“ – nagu kuninga teener, kes võttis vaagnalt katte –, on saanud 

kogemuse tarkusest, mis seni ainult instinktiivselt temas toimima pidi. Nüüd on otsustav see, kuidas 

ta seoses nende uute võimetega käitub. Ta peab astuma end ilmutava maailmade tarkusega 

moraalsesse suhtesse, siis on tema edasine rada õnnistatud. Vastasel korral hävitab teda see 

ülemeelelisus, mille juurde ta on leidnud ligipääsu. 

 

13. „Punamütsikesest“ 
 

Kübarad ja mütsid aitavad kaasa sellele, et inimesed tunnevad, nagu oleksid nad oma peas suletud. 

Kui inimene tõstab tervituseks kübara, siis loobub ta oma „enesekehtestamisest“. Ta avab end 

millelegi endast kõrgemale. Tema suhtumine väljendab aukartust. Nõnda näiteks mängib müts, mis 

eraldab inim-Mina kõrgemast, rolli muinasjutus „Tähetaalrid“. Müts on esimene riideese, millest laps 
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peab loobuma, kui ta läheb välja laia maailma. Kõik maised mõttevormid, mis sulgevad meie pea 

maailmade valguse eest ja hoiavad meid kinni meie enda maailmas, on kõigepealt vaja hingelt jälle 

maha heita, kui hing tahab tõusta vaimuni. „Hanetüdruk“ kutsub esile tuule, mis puhub häbematul 

Konradil ikka ja jälle kübara peast; „Tuhkatriinus“ haarab sarapuuoks kübara peast koju kiirustaval 

isal. Iga kord viidatakse vaimujõule, mis lükkab meis tagasi ajuga seotud intellekti selleks, et ta saaks 

astuda selle asemele, sest ainult siis saab inimene olla taas aldis võtma vastu tarkusega täidetud 

maailmamõtteid. Temas „mõtleb“. Kes aga siiski on liigselt armunud omaenda punasesse mütsikesse, 

suudab vaevalt lahti öelda oma isiksuse-elamustest. Ta on nii uhke omaenda ideede üle, et ei suuda 

vastu võtta valgustust kõrgemalt. Ta seisab vastu Püha Vaimu armu sissevoolule. Muidugi on teisiti 

lugu aednikupoisiga muinasjutus „Raudne Hans“, kes selleks, et peita oma kuldseid juukseid, ei taha 

oma mütsikest maha võtta. Kuningatütar tahaks talt alati mütsikese maha kiskuda; kuid tema hoiab 

seda siiski tagasi. Siin avaldub kõrgeim tagasihoidlikkuse mõtteviis, sest poiss tahab esmalt endas 

arendada maise isiksuse ja maise mõtlemise jõude seni, kuni need on täielikult küpsed. Kuni selle 

ajani peab ta aga veel kandma oma „kübarat“ ja hoidma oma kuldseid juukseid peidus. Ta ei avalda 

inimeste riigis seda, mida ta peidetud vaimuvalgusena juba omandanud on, enne kui ta on vaimu abil 

saavutanud täieliku meisterlikkuse maise mateeria üle. See ideaal oli omane eriti just roosiristlikule 

pühitsusele. 

 

14. „Neljateistkümne aasta“ saladus 
 

Imaginatiivsete elamuste astmeline järjestus, nagu see Parzivali hinges aset leiab (eelkõige Chrétien 

de Troyes’ kirjelduse järgi), peegeldub muinasjuttudes paljukordselt. Kui hakata selle Graali-teekonna 

motiive vaimuteaduslikult mõistma, siis langeb sellega ka teistele sündmustele imeline valgus. Lisaks 

juba nimetatud lollikese-muinasjuttudele, olgu siin viidatud alamsaksa keelsele muinasjutule „Ustav 

Ferdinand ja truudusetu Ferdinand“. Kaks vaest inimest saavad lapse ja ei suuda talle ristivanemaid 

leida. Teel olles kohtab isa ühte vaest meest, kes end ristiisaks pakub. Kirikus annab salapärane 

võõras poisile nimeks „Ustav Ferdinand“ ja ristimiskingitusena jätab talle võtme, mida tuleb hoida 

kindlas kohas seni, kuni poiss saab neljateistkümne aastaseks. Siis aga peab poiss minema välja 

nõmmele, kus ta leiab lossi, mille ta saab selle võtmega avada. Mis iganes asub selles lossis, peab 

saama tema omaks. Kõik toimub õigeaegselt. Lossist tuleb välja üks kimmel. Ustav Ferdinand 

ratsutab sellel hobusel laia maailma. Hobune oskab rääkida ning annab talle nõu, kuni pärast raskeid 

katsumusi saab poisist kuningas. (Me õppisime juba „Faladas“ tundma tarka, rääkivat hobust.) See, 

kas inimene maisele küpsusele ärgates, see tähendab neljateistaastaselt, saab vastu võtta taevaseid 

tarkusejõude, on seotud tema sisima saatusega. Need on ju tema sünnieelsest olelusest vaimus 

pärinevad jõud, mida ta toob endaga kaasa maisesse olelusse ning mida ta suguküpsuse eas iseendas 

peab valitsema õppima. Muinasjutt viitab müsteeriumile, et teatud vaimne jõud asetatakse ristimise 

ajal alateadvusse, et seda saaks arengu hilisemal astmel (religioonis tähistatud leeritalitusega) 

teadlikult haarata ja edasi arendada. 

Umbes sellel ajal kohtab „Ustav Ferdinand“ oma teel ühte teist inimest; see nimetab end 

„Truudusetuks Ferdinandiks“. See haakub tema jälgedesse ega lase teda enam mitte kusagil vabaks. 

Nimelt suudab ta oma kaaslase mõtteid aimata. Ta ässitab kuningat, kelle teenistusse mõlemad on 

asunud, Ustavat Ferdinandi pidevalt väärkohtlema, andes talle võimatuid ülesandeid. Sellegipoolest 
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suudab Ustav Ferdinand oma kimmeli abiga need täita. Siin on tegemist „teisiku“ saladusega 

inimeses. Nii võime me nimetada oma madalamat vastandpilti, kes otsekui meie salajasi mõtteid loeb 

ja neid moonutab. „Ustav“ tähendab muinasjuttude keeles alati seda, kes ei murra sidet oma 

kõrgema Isega, kes seega alati toimib kooskõlas jumaliku maailmaga; „truudusetuks“ nimetatakse 

seda hingejõudu, mis tahab meid ära tõmmata meie tõelise missiooni juurest ja panna meid 

unustama oma valguse-päritolu. Ületades läve, mida tähistavad „neliteist aastat“, saab nooruslik hing 

ühest küljest võimaluse kohtuda ideaaliga: kosmiline vaimujõud (rääkiv kimmel) antakse tema 

käsutusse. Teisest küljest astub hing sellel ajal suhtesse pimedate maajõududega, mis muudavad ta 

truudusetuks oma tõelise olemuse suhtes; teatud liiki „peegelinimene“, kes tahaks muuta kogu üleva 

püüdluse karikatuuriks, leiab varjatud vastasmängijana ligipääsu hingepõhjadesse. Teda võib pidada 

deemonlikuks jõuks Mefistofelese mõjupiirkonnast. 

Olgu siin veel mainitud muinasjuttu „Kurat kolme kuldse juuksekarvaga“; sest see muinasjutt oskab 

väga sügavamõttelistes piltides kirjeldada hingekogemusi, mis noorele inimesele umbes Maa-

küpsuse ajal enesest teada annavad. Muidugi peab olema „õnnelaps“ see, kellele ämmaemad juba 

hälli juures ette kuulutab, et ta abiellub neljateistkümne aastaselt kuningatütrega! Kui see aeg on 

saabunud, juhitakse õnnelaps läbi elamuste, mis väljenduvad noore inimese hästituntud 

„maailmavalu“-tundmustena. Muinasjutus on need imaginatiivsed elamused, milles peegelduvad 

meie maailmaajastu sügav nõutus ja meie kogu inimoleluse patuhaigus. Turupurskkaev, millest 

kunagi voolas vein, on kuivanud; puu, mis kunagi kandis kuldseid õunu, on närtsinud; parvemees, kes 

pidevalt ühele ja teisele kaldale sõudma peab, ei suuda leida kedagi, kes teda välja vahetaks … 

Õnnelaps aga „teab kõike“. Ta leiab tee hingeelu sügavikesse, „põrgusse“. Seal saab ta magavalt 

kuradilt kolm kuldset juuksekarva. Unenäo sügavikest tõuseb talle üles lahendus 

maailmamõistatustele, mida on tabavalt imaginatiivselt väljendatud nimetatud kolme hädana. Isegi 

pimedusest, mis muidu ainult luupainajana raskelt hingede peal lasub, on võimalik välja kiskuda 

ettenägevat tarkust. Sest seal on tarkusekuld, mille abil on võimalik lahti harutada juurdlevad mõtted 

ja ületada igasugune raskemeelsus! 

 

15. Tagasihoitud jõud 
 

Nii nagu Parzivali tema ema kasvatuslike abinõude tulemusena tagasi hoiti ning samuti poissi 

muinasjutus „Raudne Hans“ sisemiselt ärganud vabadusjõu tulemusena tagasi hoiti, et nad ei 

sukelduks liiga kiiresti konventsioonidesse ja intellektuaalsesse jäikusesse, kirjeldab muinasjutt 

„Tugev Hans“ poissi, kelle hingejõudusid hoiti tagasi kõige erakordsemal viisil, kuni need ühel päeval 

ürgjõuliselt küpsenud on, äratades nüüd nii tugeva tegutsemistungi, mis end mitte ühegi väe poolt 

maailmas tõkestada ega heidutada ei lase. Tegemist on Šveitsi muinasjutuga, mille vennad Grimmid 

said Baselist. Oma vanemate ainsa lapsena, kes on sündinud kaugel eemal asuvas orus, röövitakse 

Hans juba kaheaastasena koos oma emaga ning viiakse koopasse. Seal kasvab ta vaikuses üles koos 

emaga, kes õpetab teda lugema ühest vanast rüütliraamatust, kuni teda haarab ohjeldamatu tung 

selgitada välja, kust ta pärit on. Ta saab jagu röövlitest, murrab koopast välja ja pöördub koos oma 

emaga tagasi isamajja. Kuid tema isa hurtsik raksatab kõikidest liitekohtadest, kui ta sisse astub ja 

koti aaretega, mille ta on võitnud, sinna maha asetab. Hans on purustanud majakese ja isa on 

ehmunud kaheteistaastase poisi jõust. Siin on tegemist hingega, kes oma maisele küpsusele 
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lähenedes lõhub kõik ahelad, mis hoiavad teda veel pärilikkuse ja traditsiooni küljes. Hans asub 

seikluste otsingule ning ühineb kahe hiiglasliku kaaslasega, „Kuuseväänajaga“, kes väänab kuuski 

nagu pajuvitsu, et teha neist köit oma haokubule, ja „Kaljupurustajaga“, kes lihtsalt kaljudest tükke 

lahti lööb, et endale nendest maja ehitada. Koos nende kahega saadab Hans korda tegusid, mis 

peegeldavad elamusi elementaarvaimude maailmas. „Kuuseväänaja“ ja „Kaljupurustaja“ on sellised 

jõud, mis toimivad metsikutes raevutsevates tormides ja maavärinates. Kuid ka inimolemuse 

sisemuses võib jõuliselt vallanduda see, mis hiiglaslike jõududena väljas looduses oma mängu 

mängib. Nii ilmutab end noore inimese ärkavas kireloomuses too tormihiiglane: see on 

Kuuseväänaja; ja revolutsioonilises ägedas kallaletungis kõige jäigastunu vastu ilmutab end 

maadeemon: see on „Kaljupurustaja“. Noored inimesed tunnevad vajadust raputada kõiki 

kindlaksmääratud kordi ja ühiskondliku elu traditsioonilisi vorme. Nende kahe kaaslasega peab 

küpsev inimene tuttavaks saama, kui ta on võimeline nooruse ürgjõulisteks kogemusteks. Kuid ta ei 

tohi lasta neil enda üle võimust saada. Muinasjutt näitab, kuidas Hans oma hinge puutumatust jõust 

lõpuks läbi murrab teiste jõududeni, mis saavad talle anda sisemise vabaduse elamuse ja seega ka 

võidu tungide üle. 

Veelgi iseäralikum on hingeareng, mida on kujutatud muinasjutus „Hans Mu Siilike“. Me õpime 

tundma hinge, kes lausa loomupärase kalduvuse mõjul ennast juba varajases lapsepõlves oma 

jõudude liigvarajasest jäigastumisest tagasi hoiab. On hingi, kes kehastuvad ainult tugevate 

„reservatsioonidega“. See muinasjutt viitab isegi välistele tunnustele: laps sünnib vanadele 

vanematele, kes kaua aega last igatsesid, suutmata last saada. Laps keeldub ema rinnast. Lugu räägib, 

et ta ei saanud emast juua, sest ta oleks torkinud teda oma okastega, kuna Hans oli nimelt „siil“. 

Kaheksa aastat lebab siililaps kerratõmbunult ahju taga; alles siis hakkab tema sisemaailm liigutama 

ja nimelt nii, et ta läheb „oma teed“. Ta eraldub ümbruskonnast ja eemaldub oma unemaailma. Poiss 

muinasjutus „Raudne Hans“ põgeneb samuti oma vanemate juurest, kui ta on kaheksa-aastane, ja 

vaatab muinasjutu kuldpurskkaevu. „Hans Mu Siilike“ soovib isalt torupilli, sest tema hing on täidetud 

muusikaga, ja kukke, kelle isa sepal rautada laskma peab: sest Hans tahaks minema ratsutada ja mitte 

kunagi enam tagasi tulla. Tema vanemad ei mõista teda, sest inimlikes mõistetes on ta „andetu laps“. 

Tema üle ei saa „uhke olla“. Ülemeeleliselt vaadatuna on tegemist hinge kalduvusega, mis ei saa 

„normaalsel“ viisil haarata oma valdusesse maist keha; see tundub ligipääsmatu nagu okastega siil. 

Kuid seetõttu saab areneda siseelu, mida iseloomustab eriline isiksusjõud ja sügav hingerikkus. „Hans 

Mu Siilike“ kannab endas meloodiat. Ta on isand unenägude kuningriigis, sisemiste maailmade 

kuningas. Ühel päeval leiab ta juba oma kuningatütre ja saab kätte oma õnne. Siis heidab ta endalt ka 

siilinaha, sest nüüd on ta jõudnud nii kaugele, et ta saab täielikult oma Minaga kehastuda: inimene 

inimeste seas! See hing on päästnud oma lapsepõlvejõud ja kandnud neid edasi hilisemasse ellu, 

jõud, mida teised „normaalsed“ või isegi varaküpsed lapsed endas liiga kiirelt ära kuluda lasevad. 

Võib-olla on siin kirjeldatud mõne muusiku, luuletaja või vaimsete maailmasaladuste kuulutaja 

lapsepõlveareng? 

Samamoodi läheb „Eeslikesel“, kellest Grimmide muinasjutt jutustab, kuidas ta kuningapojana sündis 

ja kuna ta muusikast nii palju rõõmu tundis, lõpuks oma kohmakatest jäsemetest hoolimata ühe 

kuulsa meistri juures lautomängu selgeks õppida suutis. Ta läheb välja maailma ja saavutab oma 

muusika jõu abil sissepääsu kuninglikku paleesse ja kuningatütre enda südamesse, kuni ta temaga 

abielludes lõpuks oma eeslinaha täielikult endalt heita võib. Igatahes on sellistes muinasjuttudes 

tegemist imaginatiivse biograafiaga, mis on ainult mõnevõrra kunstilisemalt sõnastatud kui need 

noorte inimeste „elulood“, mida tänapäeval „esitama“ peab, et teha eksamit või saada töökohta.  
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Ikka ja jälle on need lapselikuks jäänud natuurid, „lollikesed“, kellele kuulub muinasjutu eriline 

armastus. Kes ei tea „Hans Õnnelast“, kes oma isandat seitse aastat teenib ja saab selle eest tasuks 

kullakamaka, mis on sama suur kui tema pea? See on nimelt puhas pea-teadmine, mille ta on 

omandanud. Ta tunneb, et see on talle koormaks tema elurännakul. Ta püüab sellest vabaneda 

niipea kui võimalik, sest ta on teel „koju ema juurde“. Hans on üks neist õnnelikest loomustest, kes 

kogetut ja õpitut ballastina hinges kaasa tassida ei suuda, vaid kes pigemini mõistavad seda 

vormijõududeks muundada. Lõpuks on ta saanud kääriteritaja vahetada raske kivi vastu, millel ta 

rõõmsal meelel kaevu kukkuda laseb. Siin võib mõelda Nietzsche sõnadele: „Viska oma raskus 

sügavikku! Inimene, unusta! … Jumalik on unustamise kunst …“ Sest need on ju Lethe veed, millesse 

Hans raske koorma vajuda laseb. Õigupoolest toimub seesama meiega igal õhtul, kui me uinume. Siis 

läheb päeva jooksul kogetu ja õpitu üle teadvustamatusse; kuid see viljastab meie olemuse sügavusi. 

Alles see, mille me oleme juhtinud läbi unustuse, saab muunduda võimeteks; sellest saab 

instinktiivne jõud. Me oleksime võimelised seda üleminekut ärkvelelu piltidest unustuse riiki kinni 

püüdma imaginatsioonide jadasse, kui me suudaksime ärkvel-unes kogeda uinumise hetke. Esmalt 

tuleb seisund, mil me kaotame kontrolli oma mõttejõudude üle. Toimub mõtete põgenemine: Hans 

tormab minema hobusel, kes teda tormiliselt edasi kannab, keda ta aga õieti juhtida ei suuda ning 

kes ta lõpuks maha viskab. Ta vahetab hobuse lehma, lehma sea, sea hane ja hane raske kivi vastu 

ning on õnnelik, nähes seda kaevu vajumas. Nüüd saab ta minna tagasi oma ema juurde. Ta leiab elu 

noorendamise allika. Tavaliselt Maa peal selliste inimeste üle naerdakse. Siiski on asju, mis näivad 

maisele intellektile rumalusena, kuid võivad olla tarkuseks Jumala ees. 

 

16. Surnute riik 
 

Mõndagi võib õppida viisist, kuidas muinasjutud räägivad surnute maailmast. Muinasjutus 

„Tuhkatriinu“ saab surnud ema inspiratsiooniallikaks hingele, kes otsib ja püüdleb vaimu poole. Siiski 

lubab pildikeel duaalsust. Müstiku jaoks on „ema haud“ imaginatsioon omaenda hingepõhjast. Kuid 

vahetule religioossele elamusele võib see olla tõeline side surnud emaga, keda orvuksjäänud tüdruk 

kogeb oma hingejuhina ja elutee kaitsjana. Samamoodi on lugu ka muinasjutuga „Tähetaalrid“ – 

esmalt kirjeldab see neid müstilisi astmeid, mida läbides võib hing saada kosmosest täherüü. Need on 

puhtalt enesesalgamise teod, mida temalt nõutakse. Tüdruk peab loovutama hinge katted, Maal 

saavutatud jõud. Ainult siis, kui on jõutud täieliku tühjuseni, seisundini, millest räägivad keskaja 

müstikud, on loodud siseruum, millesse ülemeeleline maailm saab ilmutusrikkalt sisse voolata. 

Sellega on viidatud hingeseisundile, mis juhib teisele poole „imaginatsiooni“ (elavat pilditeadvust); 

see seisneb just imaginatiivsete elamuste tagasihoidmises ja taaskustutamises. Kui imaginatsioonide 

kujundamisel mängib meie kujutlusjõud veel oma rolli, siis järgmist, kõrgemat teadvusetasandit 

kogetakse vastupidi kui osasaamist puhtast armust. Rudolf Steiner nimetab seda oma 

vaimuteaduslikes kirjutistes „inspiratsiooniks“. Sellega olemuselt sama on teadvusseisund, millesse 

hing pärast surma tõuseb, kui vaimne kosmos hakkab talle armurikkalt oma jõudusid kinkima. Sealgi 

ilmub „tühi teadvus“ niipea, kui maise elu ja sellega seotud soovijõudude pildid on vaibunud. Alles 

see „tühjaks muutunud“ teadvus saab vastu võtta tähearmu. Seetõttu võib muinasjuttu „Tähetaalrid“ 

vaadata kui hinge teed pärast surma ja suhestada seda üksikasjus nende etappidaga, mida hing siis 

läbib. 
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Muinasjutt „Lumeeit“ on sarnane. Siin on samuti muinasjutupiltides väljendatud müstilise tee 

kogemused. Samal ajal peegeldavad need suurima täpsusega muundumismüsteeriume elus pärast 

surma. Kedervars pudeneb tüdruku käte vahelt, kui too istub kaevul ja ketrab. Tüdruk hüppab sellele 

järele, kaotades seejuures teadvuse. Sest see on unustuse kaev. Teisel maal, kaunil lilleaasal üles 

ärgates, alustab ta oma rännakut. Nii jõuab ta ahju juurde, milles leivapätsid on küpsenud, ja 

õunapuu juurde, millel on küpsed viljad. Sõnakuulelikult teeb ta seda, mis temalt paluti: ta võtab 

leivad ahjust välja ja raputab õunad puu otsast. Selles viljalõikuse pildis on täpselt kujutatud esimest 

surmajärgset perioodi. See on nii, nagu kõik meie maised kogemused tuleksid meile taas vastu 

vastupidises järjekorras ning läbiksid kõrgema maailma valguses teatud küpsemise. Nendest saab 

toidumoon vaimurännakul: leib ja puuvili surnute kuningriigis. Kohtumist surmajõududega kujutab 

alles tüdruku jõudmine Lumeeide majja, kelle pikad hambad tüdrukut hirmutavad. See pilt 

hammastest viitab luustumisjõududele. Siin peab tüdruk tööle asuma. Kui ta raputab sulgmadratsit, 

siis sajab Maa peal lund. Hing hakkab elama ja põimuma salajastes protsessides, mis toimuvad 

vaimumaal. Neid saab võrrelda ainult imelise puhta kristalliseerumisprotsessiga, millest tekivad 

lumehelbed. Siin tiheneb vaimne kõige peenemal viisil materiaalseks eksistentsiks. Surnu jaoks on 

õndsuseks võtta osa sellisest tegevusest ja seeläbi valmistuda ette uueks maiseks oleluseks. Kuni 

hakkab taas ärkama võimas koduigatsus Maa järele, ükskõik kui halb elu Maal ka ei olnud. Lumeeit 

vabastab meelsasti tööka tüdruku, kui too soovib rännata uude Maa-ellu. Ta annab tüdrukule tagasi 

kedervarre, ilma milleta ei suudaks too uuesti üles korjata oma elu katkenud lõngaotsa. Lumeeit 

laseb tüdrukul astuda läbi värava, millest kuldne vihm neiu peale sajab. Edaspidi Maa peal kutsutakse 

teda „kuldseks neiuks“; kuid laisk tütar esindab igas üksikasjas vastupidist ning peab tagasi 

pöörduma, läbides värava pigivihmas. See on hing, kellel on tema uues elus halb õnn. Tema saatus ei 

ole läbi põimitud tarkusega ning osutub ebakõlaliseks. Oli ta ju oma eelmises elus kedervarre 

meelega kaevu visanud, et sellele järele hüpata. Seetõttu ei suuda ta tunda huvi oma elu viljade vastu 

ning Lumeeide riigis, kus ta võib kududa puhtas kristalliseeruvas tarkuses, valmistab ta oma järgmist 

elu ette ilma armastuseta. Pimenenud meeltega, kuna tal puudub ustavus Maa vastu ja ta ei armasta 

inimese kohustusi, astub selline hing uuesti oma eluteele. Need on muundumise ülevad seadused, 

mida muinasjututarkus meile kirjeldab, kuidas need vaimumaailmades kattest vabanevad: sellega 

ühtlasi vaikselt osutades korduvate Maa-elude ja saatuse tasakaalustava toime (karma) saladustele. 

Need olid kristlikus-keskaegses maailmas dogmaatiliselt ja rangelt keelatud. Kuid müstilises 

valgustamises elavnesid need taas juba hingepilgu ees siin ja seal. 

Muinasjutt „Ristiisa Surm“ viitab selgelt sellelesamale elu ja surma saladusele. Nooruk, kelle ristiisaks 

on Surm ise (see iidne motiiv on meieni jõudnud erinevates variatsioonides), saab temalt kingituseks 

ande tervendada kõiki haigusi. Selleks antakse talle imeline ravimtaim; Šveitsi variatsioonis „Jumala 

õiglane“ („Gerechten Götti“) on see klaasike eluveega, mille tilkadel on tervendav jõud. Ta tohib aga 

oma annet kasutada ainult siis, kui Surm näitab end haige pea juures, kuid mitte kunagi siis, kui Surm 

on haige jalgade juures. Seega on siin tegemist sissejuhatusega arstikunsti saladustesse. Pühitsetud 

arst, umbes nagu Paracelsus, ei tohi kunagi tervendada „saatuse vastu“. Tema selgeltnägev pilk 

silmab surma jõu valitsemist patsiendi kehas. See on ju vaimse pilgu jaoks inimese loomuses alati 

toimiv. See toimib luustumisjõududes, mis läbistavad keha organisatsiooni ülevalt allapoole, samal 

ajal kui keha ülesehitavad protsessid, mis on kõikide tervendavate mõjude allikaks, läbistavad keha 

altpoolt ülespoole. Kui Surm, ilmutades end luukere imaginatsioonina, seisab voodi päitsis, siis on 

kõik „korras“. Alles siis, kui ta seisab jalutsis, see aga tähendab, et ta on võtnud võimust patsiendi 

kogu organismis, on patsient määratud surmale. Seda seadust peab pühitsetu austama. Muinasjutt 
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kirjeldab nüüd, kuidas arst satub kiusatusse tervendada „saatuse vastu“. See aga saab talle endale 

saatuslikuks. Surm juhib ta jääkülma käega maa-alusesse koopasse; seal peab ta nägema inimeste 

eluküünlaid – pikki, poolenisti ärapõlenuid ja väga väikesi. Ristiisa Surm näitab talle tema enda oma, 

mis tema kohkumuseks on imetilluke. Kogu tema anumine, et ristiisa süütaks talle uue, pika küünla, 

on asjatu. Surm ise ei saa seda teha. „Esmalt peab üks kustuma, enne kui saab süüdata uue,“ vastab 

talle ristiisa. Seetõttu peab arst kogema, kuidas tema küünal kustub ja ta ise ümber kukub. Surma 

halastamatust, kuid ka viidet sellele, kuidas eluküünal peidetud sügavustes kord uuele elule 

süüdatakse, tahab muinasjutt oma piltides meile näidata. 

 

17. Peidetud pilt 
 

See motiiv muinasjutust „Ustav Johannes“ kõlab ka muinasjutus „Valge pruut ja must pruut“. Seal on 

pildi valvuri nimi „Reginer“, mis tähendab „nõuandjat“. Ta on kuninga kutsar ning on selle pildi ise 

maalinud. Sest pilt kujutab tema õde, kes on nii puhas ja kaunis nagu päike. Ta riputab selle salaja 

oma tuppa, kuna tema armastus oma õe vastu on nii suur, et ta tahaks teda alati vaadata. 

Õukondlased räägivad sellest kuningale, kes käsib pildi enda juurde tuua ja „armub lootusetult“. 

Nüüd laseb ta vend Regineril kauni neiu, kellele ta uhkeid kleite saadab, ära tuua; sest ta tahab 

temaga abielluda. Kuid Reginer toob kurja kasuema kavaluse tõttu õige pruudi asemel hoopis oma 

kasuõe, kes on „must kui öö ja inetu kui patt“. Pettunud kuningas laseb süütu Regineri rästikute ja 

madude auku visata. 

See on pühitsetu saatus. Teadja hoiab peidus „valge pruudi“ pilti. Ta on inimese puhta algkuju valvur. 

Kui aga tunnetuseotsija seda nõuab, siis peab pühitsetu osutama talle teene ja hankima „pruudi“. Ka 

Raudne Heinrich muinasjutus „Konn-kuningas“ on selline kutsar. „Ghagavadgitas“ on see samuti 

„vankrijuht“, kes pühitseb kuningas Arjuna; vankrijuhis ilmutab end seal aga jumalik Krishna ise. 

Tarkuseotsija on alguses, kui kõrgema tunnetuse vahendaja talle teadmisi edastab, pettunud. Sest 

sellel teel õpib ta esmalt tundma teadmiste madalamat kuju, mõistuspärast teadmist, mis muudab 

hinge inetuks ja pimedaks. Ta peab alles õppima, et see sõltub tema enda tegudest, et vabastada 

tarkuse puhas vorm moonutusest ja nõidusest, millesse see teel temani sattunud on. Siis aga, kui see 

on muudetud pildi sarnaseks, tõstetakse ka äratõugatud Reginer taas üles. Sest kes on ületanud 

teadmise madalama vormi, see tunnustab ka omakorda kõrgema tarkuse vahendajat – pühitsetut. 

Kõige tuntum on Egiptuse pärimus „Saisi looritatud pildist“. Nagu kuningapoeg teadvusetuna maha 

kukub pildi ees, mida „ustav Johannes“ talle suletud kambris näitama peab, nii läheb ka noorukil, kes 

vaatas jumalanna Saisi pilti. Sest legend räägib: „Mitte ükski surelik ei tohi tõsta tema loori 

karistamatult.“ Sellele hoiatusele andis aga Novalis oma teoses „Saisi õpilased“ („Die Lehrlinge zu 

Sais“) ainsa inimväärilise vastuse: „Niisiis peame me püüdma saada surematuks!“ 

Muinasjutt „ustavast Johannesest“ annab imaginatsioonide keeles sama vastuse. 
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Teiste rahvaste muinasjutumaailmast 
 

Vene muinasjutud 
 

Maailma rahvastel on käesoleval ajal ülesanne üksteist tunnetada, nii et nad saaksid mõistmises ja 

vastastikuses tunnustuses ühineda ühtseks inimkonna-organismiks. Seal, kus see jääb tegemata, 

peavad nad üksteise vastu vägivaldselt välja astuma. Ka see viib tunnetuseni, kuid kannatusrikkal 

viisil, ning pildid, mida nad üksteisest saavad, muutuvad tihti moonutatuteks, kuna nendes toimib 

vägivaldsete kohtumiste poolt põhjustatud hirmu mõju. Tänapäeval teab igaüks, millised 

ettekujutused ja tundmused kaasa mängivad, kui on juttu „Ivanist“; ja nii mõndagi peab juhtuma 

enne, kui Euroopa rahvahinged õpivad üksteist puhtas valguses nägema ja jõuavad tõelise 

üksteisemõistmiseni. 

Muinasjutud, nagu nad pärinevad vanast rahvapärimusest, ilmutavad kõige imepärasemalt ja 

vahetumalt rahvahinge ja kõike seda, mis selle aluspõhjades veel unistab ja igatseb – nii kõrged 

ideaalid, mis selles toimivad, kui ka vaigistamatu tung ja lunastamata vägivald, mis selle sügavustes 

kõmiseb. Vene muinasjutus on see „Ivan“, kes kord tsaaripoja, siis taas talupoja poja kujul 

muinasjutukangelasena teele asub ja oma seiklusi läbima peab. 

Olgu siin viidatud suurele muinasjutukogumikule, mille eelmise sajandi45 keskpaigas koostas 

Afanasjev vendade Grimmide eeskuju järgi. Selles astub ikka ja jälle tähendusrikkalt esiplaanile Ivani 

kuju – kes on ju „Johannes“. Teda peab armastama, seda olendit! Võib-olla kõigepealt muiatakse 

tema üle heasüdamlikult, kuni temas avastatakse üha imetlusväärsemaid jooni ning tema taga lööb 

särama kõik see, mida me võime nimetada Johannese vaimseks püüdluseks. 

Afanasjev oli veel täidetud selle aukartusega rahvatraditsiooni ees, mis jätab vanade muinasjuttude 

intonatsiooni ja jutustusstiili võimalikult puutumatuks, kuna tunnetab nende sisemist tõde ja aimab 

pildimaailma vaimset tausta. Ta ise ütleb: „Rahvas ei ole seda välja mõelnud, ta jutustas sellest, 

millesse ta uskus ja seetõttu ei lubanud ta jutustustes ülemeelelisest … oma fantaasial piire ületada 

ega end kaotada õudsete ettekujutusi maailmas.“46 Kõige mitmekesisematest muinasjuttudest 

koonduvad kokku iseloomujooned, mis lasevad meie ette tõusta vene vaimuotsija algkujul. Sest Ivan 

on just „kirjeldamatu ilu“ ehk ka „Targa Vassilissa“ otsija. See on kuningatütar, keda vangis hoitakse 

või kes ootab kolm korda üheksa kuningriigi taga oma kosilast. Mistahes viisil esindab ta alati säravat 

neitsi Sophiat – seda inimkonna tarkusehinge, kelle valvuriks kord määrati Johannes, Issanda 

armastatud õpilane. Johannes on ka see, kes seisab kristliku inimkonna arengu juhina, et valmistada 

hingi ette Püha Vaimu ajastuks. Vene rahvale on erilisel määral ülesandeks tehtud seda 

tulevikuülesannet teenida. Tõotused, mis tema üle hõljuvad, leiavad oma vastuhelgi just sellistes 

Johannese-muinasjuttudes. 

                                                           
45

 Mõeldud on 19. sajandit (tlk). 
46

 Valiku sellest rikkalikust kogumikust võib leida pealkirja all „Ivan-Johannes, kolmkümmend kaunimat vene 
muinasjuttu“ („Iwan-Johannes, Dreißig der schönsten russischen Märchen“), Stuttgart 1975. Tõlkinud ja 
tõlgendustega täiendanud Friedel Lenz. – Lisaks olgu viidatud kogumikule „Vene rahvamuinasjutud“ („Russische 

Volksmärchen“) (välja andnud Eugen Diederichs), milles sisaldub viimasena käsitletud muinasjutt. 
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Ivan ehk kuningapoeg Johannes ilmub tihti kolmest pojast noorimana; tavaliselt on ta tobuke, nagu 

ka paljudes Saksa muinasjuttudes „lollike Hans“, näiteks muinasjutus „Greiflind“. Osutub aga, et tänu 

oma südamejõududele on ta valmis täitma raskeimaid ülesandeid. Mõnikord on isegi esile tõstetud, 

kuidas tema areng on jäänud maha nii, et teatud punktis siis seda võimsamalt läbi murda. 

Muinasjutus „Ma ei tea“ on talupoja poeg Johannes saanud kolmekümne kolme aastaseks, kuid ei 

suuda ikka veel kõndima õppida. Tema vanemad paluvad lakkamatult Jumalat, et see annaks nende 

pojale terved jalad. Kord, kui nad on läinud kirikusse jumalateenistusele, tuleb kerjus nende hüti 

aknakese juurde ja palub almust. Johannes tahaks talle seda anda, kuid ei suuda kohalt tõusta. 

„Tõuse üles ja anna mulle almust, sinu jalad on tervenenud,“ ütleb seepeale kerjus. Talupoja poeg 

Johannes tõuseb kohe ja kutsub kerjuse hütti külaliseks. Aga see ei joo mõdu, mida noormees talle 

pakub, vaid nõuab, et too ise toobi tühjendaks. Ja vaata: suur jõud voolab joojasse sisse! Siis aga 

võõras kaob ja kojupöörduvad vanemad arvavad oma rõõmus, et see pidi küll „üks püha inimene“ 

olema. Sellises pildis esitatakse meile vaimset ärkamist, nagu see umbes kolmekümne kolmanda 

eluaasta paiku hinge Kristus-jõududest lähtuvalt aset võib leida. Kui Johannes asub teele oma 

rännakule laia maailma, siis leiab ta suitsevate kõrvade ja leegitsevate sõõrmetega kangelasratsu. 

Hobune ütleb inimese häälega, et on oodanud teda täies jõus juba kolmkümmend kolm aastat. Ratsu 

on seega täpselt sama vana kui Johannes ise. Ta on tema enda tagasihoitud vaimujõud, tuline 

intelligentsus, kes kannab teda kõrgele üle metsade, mägede ja orgude ning juhib teda kuulsusrikaste 

muinasjutu-eesmärkide poole. 

Tihti, kui kuningapoeg tuleb võõrasse riiki, siis küsitakse temalt: „Kas sa tulid vabast tahtest või 

sunniviisil?“ Sellest on ära tunda vaimumaailmade otsijat, sest see mõistab rännata hingeteedel, kus 

saab käia ainult sisimas vabaduses. Mitte ükski väline jõud ei sunni teda. Seal, kus on vaja teha 

otsuseid vaimsest initsiatiivist tulenevalt, ei mõju enam see sund, mis tuleneb harjumusest või 

traditsioonist, samuti mitte kehaköidikutes oleva inimese ihadeloomusest. „Täiesti vabast tahtest 

tulin ma siia,“ vastab Johannes. „Ma otsin oma ema, kuninganna Anastassiat, kellel on kuldsed 

palmikud. Tormituul röövis ta meie aiast …“ Inimolemus, keda on läbi raputanud kirgede tormid, on 

kaotanud ligipääsu sellele ürgsele tarkusele, mis kunagi säras hinge emalikes sügavustes. Nimi 

Anastassia tähendab „Ülestõusmist“; selles peitub vene hinge tihe ja sügav side ülestõusmise 

saladusega, teadmine vaimu ülestõusmisest, mis on inimkonna jaoks kaduma läinud. 

Selleks, et teda tagasi võita, on vaja läbida kolm riiki; vaskne, hõbedane ja kuldne. Iidsetest 

traditsioonidest teame me õpetust maailma kolmest ajastust, kulla, hõbeda ja pronksi (või vase) 

ajast, mis on eelnenud meie ajastule. Hesiodos kirjeldab neid kreeklastele. Goethe templimuinasjutus 

iseloomustatakse kolme kuningat, kes ootavad nõidusest äratamist maa-aluses templis, samuti kui 

kuldset, hõbedast ja pronksist (st vaskset). Kui inimene peab ärkama oma tõelisele olemusele ja 

õppima end mõistma oma kõrgeimas väärikuses, siis tuleb tal taasavastada ürgne maailmatarkus ja 

ürgsed maailmajõud, mis kuulusid talle paradiisis. Kadunud ema otsijale ilmuvad need jõud kolme 

riigina, mis lebavad hingepõhjades, oodates nõidusest vabanemist. Hääl räägib: „Veel kunagi varem 

pole ma oma silmadega näinud vene vaimu, veel kunagi varem pole ma oma kõrvadega teda 

kuulnud, kuid nüüd ilmub vene vaim minu silmade ette.“ Nii tervitatakse Ivani, kuningapoega. Sest 

selles tõkestamatus edasitungimises sfääridesse, milles viibib „kirjeldamatu ilu“, neitsi Sophia, kes 

tahab saada kaasaks püüdlevale inimvaimule, ilmutab end alles see, mida vene olemus oma 

sügavustes endast tegelikult kujutab ja mida ta maailmale tähendab, kui ta oma kutsumusest kinni 

haarab. 
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„Nad abiellusid ja kutsusid pulmapeole kogu maailma,“ jutustatakse meile muinasjutus „Ivan 

Lehmapoeg“, kes võitis endale kuldjuukselise tsaaritari. See on hingejõud, kes tahaks olla õde-vend 

kogu maailmaga. Ta peab veel läbima mõningaid katsumusi, kuid ühel hetkel küpseb ta oma 

valgustumiseni vaimus. 

Muidugi peab ta esmalt astuma vastu surma jõududele; need ilmuvad „surematu luukere“ pildina. 

See tähendab inimvaimu läbiminekut materialistlike mõttevormide ja vallapäästetud tehnoloogia 

ajastust, kui surematu luukere purustab kaksteist raudketti, mis on tema ümber sepistatud, haarab 

„Maria, Meretütre“ ja raiub Ivani, kuningapoja, paljudeks pisikesteks tükkideks. Kuid kõik 

muinasjutud teavad, et vaim ärkab uuesti ellu. Nad tunnevad eluvett ja selle imejõudu, mis äratab 

tükkideks raiutud kuningapoja. Ja nad teavad ka saladust, kuidas seda, mis on vaimses saavutatud, 

saab järk-järgult tuua maisesse reaalsusse. Kui imepäraselt on see kujutatud muinasjutus 

„Merekuningas ja Vassilissa Tark“, kui Johannes pärast kuninglikku pulma Vassilissaga asub nüüd 

teele „pühale Venemaale“. Kujutatakse erinevaid muundumisi. Viidatakse apokalüptilise-kristliku 

arengu astmetele, mis muinasjutupiltides vastu peegelduvad. Kõigi poolt tundmatuna ja sügavas 

alandlikkuses astub särav iludus „pühale Venemaale“. 

Kui jutustatakse, kuidas ta asub teenistusse ohvrileivapagari juurde, et aidata küpsetada leiba altari 

tarbeks, siis viidatakse sellega pühitsusvoolule, mis läbib püha altaritalitust ja millele kõikehingestav 

Sophia jõud saladuslikult üle kandub, kuni lõpuks on tulnud hetk, kui ta saadab välja kaks tuvikest, 

kes koputavad kuningalossi aknale. Nad tulevad, et meenutada kuningapojale püha liitu „tarkusega“. 

On tuvide tund; vaimu valgustumise ajastu koidik, mille suunas Johannese kristlus elab ning mille eest 

kõik tõelised muinasjutukangelased võitlevad ja kannatavad, et lõpuks oma võite saavutada. 

Tõesti on rasked need teed, mida see rahvahing on veel määratud rändama. Venemaal räägitakse 

lugu „Käteta tüdruk“. Põhimõtteliselt on see sarnane saksa muinasjutule, mida me juba käsitlenud 

oleme. Kuid vene versioon nihutab keskpunkti lapse müsteeriumi. Käteta naine sünnitab poja: „kelle 

käed kuni küünarnukkideni olid kuldsed, tähed särasid tema puusadel, hele kuu tema laubal ja kuldne 

päike tema südamel.“ 

Siin on selgelt esitatud ülemeeleline sünd, millest kogu kosmose jõud armurikkalt osa võtavad. Kui 

mees oma naise välja viskab (saksa muinasjutus kutsutakse see esile kirjade äravahetamise teel), siis 

seotakse imik vaese ema rinnale ja ta saadetakse minema. Teel kummardub ta kaevu äärde, sest ta 

on janus. Seejuures libiseb tähelaps minema ja vajub vette. Ema kõnnib abitult ümber kaevu ääre; siis 

astub tema juurde üks vana mees ja küsib tema valu kohta. „Kummardu alla ja tõmba oma laps 

välja!“ nii käsib ta teda. „Isake, mul ei ole ju käsi, ainult käsivarred küünarnukkideni.“ Kuid mees 

manitseb teda veelkord. Siis sirutab naine oma käsivarred alla kaevu ja välja sirutudes kasvavad käed 

talle uuesti. Nii saab ta oma lapse sügavikest välja tõmmata. 

Kas pole see mitte vene hinge saatus, mida siin on kirjeldatud? Ta on määratud võimetusele 

tegutseda ning saab oma tähesaladust kanda veel ainult südames – püha tulevikulootusena. See hing 

on pidanud laskma jumaliku lapse vette vajuda; nüüd seisab ta meeleheitel Lethe kaevu ääres. Kuid 

on olemas nii tugev igatsuse jõud, mis võib sünnitada imesid. Teadjad ütlevad: talle kasvavad käed, 

vaimukäed, mis tõstavad kadumaläinud tähelapse sügavikest üles. Siis näitab ta teda maailmale. Sest 

vene inimese Kristuse valgusega täidetud hing peab kord tulevastel aegadel kuulutama tähtede-Mina 

sõnumit. Inimene, kosmiline olend, kelles kõik taevad on loonud kujutise iseendast, hakkab ise end 

„mõistma“. Ning iseend haarates saavutab ta võidu pimeduse jõu üle. 
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Bündneri muinasjutud 
 

Šveitsi kanton Graubünden on Euroopa ajaloos saanud mitmel viisil oluliste voolude ristumiskohaks. 

Esmalt võib märkida vanade rhaetide algupärast pärandit, kes oma mäeorgudes olid suutelised pikka 

aega säilitama loomulikku selgeltnägemist, nii et läbikäimine elementaarolevustega oli nende jaoks 

jäänud iseenesestmõistetavaks. Mõjutatuna Rooma tsivilisatsioonist ning hiljem põhja poolt peale 

tungivast alemanni elemendist, istutati sügavale selle rahva hinge rikkalik kultuuriline traditsioon. Ei 

tohi unustada Graubündeni suhteid prantsuse kultuuriga 17. sajandil ning pidevaid mõjutusi itaalia 

kultuurilt, eelkõige Engadinis. See selgitab, miks bündneri muinasjuttude kogujad suutsid veel 

suhteliselt hilisel ajal lõigata nii rikkaliku ja mitmekesise saagi. Suurimaid teeneid nende kogude 

koostamisel võib kahtlemata omistada Caspar Decurtinsile; tema „Retoromaani kogumikust“ 

(„Raetoromanische Chrestomathie“) on teised jutustajad rikkalikult ainest ammutanud.47 

Vaadelgem esmalt ühe rhaeti kõrgmäestiku poja noorukielamusi. Muinasjutus „Kolm tuult“ on 

kirjeldatud hinge kõnet sisemise arengu kolme valvuriga, keda me oleme muinasjuttudes tundma 

õppinud kui hingejõudude kolmesust. Üks nooruk on oma kõige õrnemas nooruses antud vanemate 

poolt vana eraku hoole alla, et ta ei langeks „Rohelise Kuuega Isanda“ võimusesse. Bündneri 

muinasjuttudes, nagu näiteks „Karunahk“ ja „Krahv Kuldjuus“, mida me juba mainisime, ilmub kiusaja 

tihti rohekuue kujul. Erak õpetab nüüd poissi lugema raamatust, „mis oli sama vana kui Metuusala“, 

ning viib ta kohta, kus kaks teed moodustavad risti. Poiss loeb ja loeb raamatut kaua aega, alludes 

ustavalt oma õpetaja ja meistri korraldustele, kuni lõpuks tuleb võimas kotkas, kes haarab ta oma 

küüniste vahele ning kannab kõrgele õhku. Kuid kuna poiss hoiab raamatut kindlalt käes ja jätkab 

segamatult lugemist, peab kotkas ta taas vabaks laskma. Muinasjutt kinnitab: „Ja ta on tõesti ja 

tõepoolest maandunud üleval Julieri tipus.“ Sellega tahab muinasjutt meid endid Graubündeni 

ülevate mäetippude maailma tõsta. Sest need on vaimse kõrguse elamused, mida muinasjutupiltides 

meie ette asetatakse. Eraku õpetus on juhend, kuidas elada meditatsioonis. Kui nooruk kuuleb enda 

ümber lärmi, mis tuleks justkui „nõidade koorilt“, ja oma raamatult üles vaatab, ent samal silmapilgul 

kotkas ta üles rebib, siis näitlikustavad sellised pildid meile imepäraselt üleminekut, mis kannab hinge 

meditatsioonist välja kehavabasse teadvusesse. 

Üleval Julieri tipus algab nüüd tegelik hingetee selle jaoks, kes võis läbida aastapikkuse 

ettevalmistuse kaugel igapäevasest elust. Ta leiab seal kolm heatahtlikku haldjat, kes elutsevad 

hiilgavas puhtast kristallist palees. Nad võtavad tema arendamise enda hooleks ning tal lubatakse 

nautida imelist läbikäimist nendega. Kui aga jõuab kätte aeg, mil tema habe hakkab kasvama, siis 

armub ta kõige kaunimasse haldjasse. Ka haldjas on nooruki endale valinud ning nüüd peavad tulema 

pulmad. Kuid siis hakkavad toimima elulised takistused, mis ähvardavad teda, kui ta peab uuesti 

tagasi orgu minema, mässida tema vanemate ja kõikide maiste sundide ringi. Alles pärast vaevalist 

vaimuotsingut ning mõningaid seiklusi õnnestub noorukil taas jõuda Julieri kõrgustesse ning leida 

sissepääs kristallpaleesse, et pühitseda igatsetud pulma. Jutustaja, Alpi maailma tõeline poeg, 

võinuks öelda ka koos Goethega: „Mäed on tummad meistrid ja loovad vaikivaid õpilasi.“ 

                                                           
47

 Esmalt avaldas Decurtins ise mõndagi saksa keeles Dietrich Jecklinsi kogumikus „Rahvapärast Graubündenist“ 
(„Volkstümliches aus Graubünden“). Suure kogumiku „Muinasjutud Bündnerimaalt“ („Märchen aus dem 

Bündnerland“) (Basel 1935) andis välja Gian Bundi. See on ümber jutustatud retoromaani kogumiku järgi. 
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Kuid Graubündeni hinge särab sisse ka kristliku müstitsismi valgus. Nii leiame me ühes Ülem-

Bündneri muinasjutus eriti muljetavaldaval viisil arendatuna hästituntud motiivi sellest, kuidas 

vabanetakse kaarna-loomuse nõiduse alt. Decurtins on selle üles tähendanud pealkirja „Kaaren“ all. 

Seal jutustatakse krahvist, kes on raha ja vara poolest vaene ning kellel on vaid üksainus tütreke, kelle 

pärast ta on suures mures, kuna see on kõige kallim, mis tal Maa peal on. Ühel päeval kõnnib ta 

kurvalt mööda metsa mõteldes, mis võib lapsest saada, kui ta ise peaks surema. Siis kuuleb ta ühelt 

tammeoksalt kraaksumas kaarna häält: „Too mulle oma tütar ja ma annan sulle nii palju raha, kui sa 

tahad.“ Krahv viib neiu metsa ja annab ta üle sulelisele peigmehele. 

See, mis paneb vaimuotsija liikuma, on hoolimine igavesest, keskaegse kristluse keeles võiks öelda 

„hinge õnnistusest“. Kaaren avaldab nüüd neiule oma kurja saatuse; sest üks nõid pani ta nõiduse 

kütke siis, kui ta oli veel nägus nooruk. Nii peab ta nüüd kaarnana pimedas metsas ringi lendama, 

kuigi oli kunagi aarete poolest rikas vürst. „Armas neiu,“ ütleb ta, „järgnege mulle minu lossi! Minge 

seal olevasse kabelisse! Põlvitage altari ette terveks päevaks, nutke ja paluge Jumalat! Täitke seal 

seisev kruus oma pisaratega ja kui ma õhtul koju tulen, siis piserdage seda minu sulgedele. Kuid ärge 

laske seejuures mitte ühelgi piisal maha langeda.“ 

See, mida kaarnamuinasjutus „Kaksteist venda“ nimetati nõiduse murdmise tingimuseks – seitse 

aastat vaikust –, on siin veelgi selgemalt rüütatud müstilise tarkuse keelde. See peab viitama hinge 

koolitusteele. See toimub inimloomuse kõige pühamas kohas, südame kambris, kus hing peab saama 

ohverdusküpseks. Muinasjutt ütleb: neiu peab põlvitama palee kabelis altari ees terve päeva ja 

paluma Jumalat. Esile tuleb kutsuda lunastusjõud, et põhjustada olemuse vaimse osa muundumist. 

Vihjed antakse imaginatiivses keeles. Need viitavad teatud keskendumisjõudude arengule. Õhtul, kui 

kaaren oma lennult koju naaseb, peab neiu pisaratega täidetud kruusikese tema sulgedele tühjaks 

valama; kuid seejuures ei tohi mitte ükski piisk maha langeda. See ebaõnnestub tal kaks korda, kuna 

ta teeb vale sammu, kui ta õhtul täidetud kruusiga kaarnale vastu läheb. Sügavaimas kurbuses ütleb 

kaaren talle: „Kui sa ka kolmandal korral pisaraid maha loksutad, siis pean ma veel sada aastat 

kaarnana metsas ringi lendama.“ Nii räägitakse ka greiflinnust48, et ainult üks kord saja aasta jooksul 

kingib ta ära ühe sule oma säravast sulestikust. Mitte iga päev ei osutu keegi vaimu poolt valituks. 

Inimarengu käigus ilmuvad ülemeelelise elu impulsid teatud rütmiliste intervallidega. Sellepärast on 

ülioluline mitte lasta armuhetkel käest libiseda. 

Mida tähendab siis see, et tuleb pisaratega täidetud kruusikesega kaarnale vastu minna, kui ta õhtul 

koju pöördub, ja see tema sulgedele tühjaks valada? Mõtiskluse vili tuleb magama jäädes kanda üle 

läve. See, mida on kogetud tunnete sügavuses, peab ühinema meie olemuse selle osaga, mis päeval 

elab varjuoleluses. Kui mõttejõud, mis ärkamisest kuni magamajäämiseni on end meeltemaailmas 

kaotanud, sisemusse tagasi pöörduvad, siis on vaja need vaimuelule tagasi anda. Nad pühitsevad 

oma ülestõusmist, kui nad südame ohvrijõust taaselustatakse. Kuid see nõuab sisima mõtete 

koondamise võimet, mida tuleb omandada harjutamise abil. Ainult seal, kus tunne tiheneb 

hingevalguseks, saavad teadvusjõud „nõidusest vabaks“. Siin on tegemist meditatsioonielus saadud 

intiimsete kogemustega, mida sellises muinasjutus edasi antakse. Nüüd on aga loo jutustajale tähtis 

kirjeldada kauni neiu ja noore vürsti, kes võlgneb talle oma õnneliku vabanemise nõidusest, vahelist 

                                                           
48

 Ticino muinasjutus „Greifi suled“: vt Walter Kelleri kogumikke „Ticino muinasjutud“ („Tessiner Märchen“) 
1927 ja „Ticinolaste kaminatule ääres“ („Am Kaminfeuer der Tessiner“) 1940. 
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pulma kui müstilist elamust. See tuleb esile iseloomulikus lõpulauses: „Ma teenisin lauas ja kui ma 

suppi maha loksutasin, siis andsid nad mulle jalahoobi, mis mu siia lennutas.“ 

See ei ole lihtsalt üks tavaline pulm, mis kord kaugel maal või ammusel ajal aset leidis. Seda pulma 

saab pühitseda kõikjal ja igas hinges, kui selleks on täidetud sisemised tingimused. Sest see on see 

„kuninglik pulm“, kuhu on oodatud kõik, kes on kutset kuulnud. Selles pulmas peab madalam Mina 

sobival viisil kõrgemat Mina teenima. Maise isiksuse jaoks on siiski raske püsida ärkvel, et mitte lasta 

neil kiirelt mööduvatel kogemustel minema lipsata ning tuua nende muinasjutuline toredus 

turvaliselt igapäevateadvusse. Jutustaja tunneb liigagi teravalt omaenda vaimse küpsuse 

ebapiisavust; seetõttu räägib ta oma kohmakusest pulmas ja jalahoobist, mis teda nii jämedalt tagasi 

meelteteadvusse langeda laseb. See oleks nagu äkiline äratõukamine ja tugev kokkpõrge maise 

tegelikkuse pinnaga. Kuid huumor, millega ta sellest rääkida mõistab, viitab tervele 

enesetunnetusele. Temas kohtuvad teadlikkus oma valitud-olekust ja sügav tagasihoidlikkus, millele 

iga tõeline enesetunnetus tarkuseõpilase juhib. 

Sarnane lõpuvormel kordub mitmes bündneri muinasjutus. Nõnda lõpetab jutuvestja loo kolmest 

möldripojast, kes jõudsid oma õnneni: „Ja kui ma parajasti läbi selle linna läksin, kutsusid nad mind ka 

pulma.“ Ta naudib veel ka nüüd mälestust pidusöögist. Siis ta aga jätkab: „Kui ma olin piisavalt 

söönud ja joonud, siis rääkisid nad mulle loo möldri kolmest pojast. Seejärel võttis üks teener mu 

kõrvast kinni ja ütles: ’Lase nüüd siit jalga ja räägi seda lugu ka teistele inimestele.’“ 

Jälle möönab jutuvestja, et ta on saanud osa sellistest pühitsetud vaimse elamuse hetkedest. Kuid ka 

siin võime me leida seda drastilist viisi, kuidas teadvus tuuakse tagasi igapäevamaailma. Maisel 

isiksusel ei ole põhjust suurustleda sellega, mida ta on läbi elanud, sest ta on sealt üsna jämedalt 

minema saadetud! Sellegipoolest tunneb ta kohustust, mis talle selliste elamustega on peale pandud. 

Humoorikas on ka lugu säravast imelinnust, kes laskub rändava nooruki vasakule õlale. See on 

fantaasialind, kes sosistab muinasjututarkust tema kõrva ning keda ihaldavad kõik, kes teda näevad. 

Grimmi muinasjuttude hulgas on „Kuldne hani“ siin jutustatud sündmusega väga seotud, kuigi 

üksikmotiivide poolest rikkalikum. Siin on taas teemaks kuningatütre tervendamine. Seekord ei ole ta 

tegelikult haige, kuid ainult väga kurb. Ta on „printsess, kes ei suutnud naerda“. Üks vaese mehe 

poeg on kuulnud tema õnnetusest ning samuti kuninga korraldusest, et see, kes ta naerma paneb, 

saab ta endale pruudiks. Nii asub ta teele kuninga õukonna poole. Oma teel kohtab ta vana naist, kes 

annab talle nõu. Naine ennustab talle, et kaunis lind laskub tema vasakule õlale. Ta peab linnu eest 

hoolitsema ning ei tohi teda mitte mingi hinna eest ära anda. Varsti pärast seda juhtub nii, nagu 

öeldud, ja nooruk toimib vana naise nõuande järgi. Kui võõrastemajas, kus ta ööbida tahab, mitmed 

külalised talle peale käivad, et ta imelinnu ära müüks, jääb noormees vankumatuks ja ei lase end 

ühestki rahapakkumisest ahvatleda. Peremees aga püüab lindu varastada siis, kui noormees magab. 

Seda kirjeldatakse naljatleval viisil, kuidas ta keskööl noormehe voodi juurde hiilib, et lindu minema 

viia. Vaevalt on ta lindu puudutanud, kui ta linnu sulgede külge kinni jääb. Sama juhtub perenaisega, 

kes tunni aja pärast kambrisse astub, et oma abikaasat vabastada; samuti teenijatüdrukuga. Igaüks 

jääb tugevalt enda ees oleva inimese külge. Järgmisel hommikul läheb nooruk koos oma linnuga ja 

kõikide nendega, kes selle külge kinni on jäänud, läbi küla. Kirikuõpetaja, kes parajasti just avatud 

aknal seisab, vihastab seda protsessiooni nähes. See on tema arusaama kohaselt skandaal. Nii 

jookseb ta suure kiiruga rongkäigule järele ja tahab teenijatüdrukule „korralikult lajatada“. Kuid oh 

häda! Ka tema jääb kättpidi teenijatüdruku külge kinni. Lõpuks läheb ka pagari naisega samamoodi, 
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kui too püüab isand kirikuõpetajat vabaks tirida, nähes seda veidrat protsessiooni valla 

pagaritöökojast mööda rändamas. Selles pidulikus rongkäigus tulevad nad kõik koos kuningalossi 

ette. Nad juhitakse kohe printsessi ette, kes seda vaatepilti nähes ei suuda naeru pidada. Tasuks 

lubatakse noorukil temaga abielluda, oma saatjaskonna laseb ta aga taas vabaks. 

Muinasjutu pildid tunduvad esmalt olevat kergekäeliselt kokku kootud, kuid nende taha on peidetud 

julge mõte. Inimeste hingeareng, mis üha enam intellektis jäigastuda ähvardas, valmistas teadjatele 

palju muret. Nad tundsid, et ühekülgne mõistusekultuur lasus halvavalt hingedele; dogmas 

jäigastunud kiriklikul teoloogial oli oluline roll selles saatuslikus arengus. Kust aga võis tulla vabastav 

toime? Kes suudaks hingele taas anda uue hoo? Ainult tarkus, mis mõistab end riietada fantaasia 

värvidemängu, võis vabastada hinge jäikusest ja anda talle vaimse vabaduse kogemuse. „Võime 

naerda“ on ju sisemise vabanemise märk! 

Nooruk, kes kuuleb kuningatütre hädast, otsib elavaid vaimujõudusid, mis tahaksid juhtida välja 

ühekülgse mõistusearengu köidikutest ja tiivustada hinge olemasolu-mõistatuse piltliku 

läbielamiseni. Vanemas naises, kes teda teel kõnetab, kohtab ta ürgvana tarkust, nagu see veel 

rahvahinges siin ja seal edasi pärandunud on. Naine tunneb temas ära vaimu poolt väljavalitu, keda 

on õnnistatud fantaasiaga. Äraostmatuna, kes ei lase oma annet muudel eesmärkidel ekspluateerida, 

peab ta oma kutsumust inimeste seas teenima. Nii saavad varsti ilmsiks mõjud, mis linnult, kes teda 

inspireerib, hingedele üle lähevad. Sest mis juhtub nüüd? 

Taas peame me, nagu seda tihti ette tuleb, panema tähele, et jutustus libiseb üle öö-elamustesse. 

Noorukil, kelle vasakul õlal istub kaunis lind, on nimelt anne jutustada muinasjutte ja saagasid. Talle 

on antud võim tõmmata inimhingi oma fantaasia maagilisse ringi. Tarkusest säravad pildid ei vahenda 

mitte ainult mööduvaid muljeid; nad tungivad palju sügavamale hingedesse, kui need ise seda 

suudavad aimata. Nad toimivad edasi öistes elamustes, hinged ei suuda enam neist vabaneda. Siis, 

kui nad magavad, hoiavad selle muinasjututarkuse maagilised jõud neid oma kütkes. Nägija 

hingepilgule avaneks pilt, kuidas nad kõik ihaldavad maagilist lindu ja üksteise järel satuvad selle 

nõiduse kütkesse, nii et nad enam sellest vabaneda ei suuda. 

Selline vabameelne vaimulaad, mis püüab levitada kõrgemate maailmade tarkust läbi muinasjuttude 

ja saagade piltide, leidis tavaliselt oma suurima vastase ametliku vaimuelu kandjates. Teoloog, kes 

hoidis vaimu dogmade-vangistuses, osutus tihti peamiseks vaenlaseks nendele, kes püüdsid külvata 

oma vaimuseemet imaginatsiooni keeles. Aga kas ei peaks lõpuks temagi sellele poolele võidetud 

saama ning see toimub tema koguduselambukeste vahendusel, keda ta näeb imelinnule järgnevat, 

ähvardades tema juurest ära joosta? Ta peab tahes-tahtmata selle pilditarkusega tegelema. Võib 

loota, et ka tema selle võlujõudu tunneb ja sellest enam vabaks ei saa! Siis võiks tagakiusajast võib-

olla veel järgija saada. Ja kas ei lase sellel teel veel kogu kogukond end kaasa tõmmata? Kirikuõpetaja 

valitseb külas „avalikku arvamust“. Aga see on pagarinaine, kes kõikidele külas leiba küpsetama peab. 

Tema tõmmatakse viimasena protsessiooni kaasa. On vaja suuta tajuda seda kavalpead, kes need 

pildid vormis, ja võib mõista: tulevikus küpsetatakse selles külas veel ainult sellist leiba, mida on 

puudutanud imelinnu võlu. 

Siis saab kogukond ikkagi süüa toitvamat leiba. Kas ei peaks rahva hing sellel teel mõistuseteadmise 

kohmakatest ahelatest vabanema? Kuningatütar, kes oli haaratud raskemeelusest, hakkab naerma. 

See on vabastatud vaimu naer, milles hakkab kasvama fantaasia lennujõud. Võidusõnumina kõlab see 

muinasjutust. 
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Lõpuks olgu suure hulga motiivide seast viidatud veel ühele iseloomulikule muinasjutule, mille 

pildiread on silmnähtavalt inspireeritud esoteerilisest kristlusest. „Talve müsteeriumi“ alapeatükis 

tõstsime juba esile bündneri muinasjuttu, mille tegevustiku alguspunktiks on südatalvel õitseva roosi 

otsing. See on „nõiutud prints“, kelle nõid oli nõidunud maoks, kes allikast välja roomab just siis, kui 

mölder oma tütrele kauni roosi murrab. Kes tahab võita seda roosi, peab käima ka teed, mis viib mao 

lunastamiseni. Vere loomuse puhastamine, mis ilmub müstilise roosi pildina, on seotud tingimusega, 

et hing peab esmalt saama tuttavaks jõududega, mis veel vere üle valitsevad. Muinasjutt ütleb: hing 

peab võtma julguse, et läita küünal öösel, kui ta on ühinenud oma salapärase abikaasaga. 

Ainult tunnetuse valgus võib vabastada maoloomuse nõidusest; sellel on vabastav mõju kõigele, mis 

veel läbinähtamatult hingepõhjades valitseb. Kuid selline tunnetus on alguses ise veel meelte poolt 

tuhmistatud. Nagu kreeka muinasjutus „Eros ja Psyche“ seisneb kuri saatus selles, et Psyche laseb 

oma imestunud erutuses vahatilga jumaliku nooruki õlale langeda, kui ta teda magavana vaatleb – nii 

läheb ka möldritütrel. Tunnetuse valgus temas ei ole veel kantud täielikust südamerahust. See peaks 

ainult valgustama, kuid see ka kõrvetab. Sellega on veel seotud kired. Valgustamine ei ole veel 

täiuslik. Kuidas aga on võimalik seda saavutada? 

Meie muinasjutt annab vastuse piltides, mis ilmutavad eksimatult kristlikku põhitooni. See jutustab, 

et ühekorraga on prints koos lossiga kadunud ning möldri tütar ei näe enda ees midagi muud kui 

ainult okaspõõsast ja paari rauast kingi. Nüüd peab ta nii kaua maailmas ringi rändama, kuni on 

rauast kingad läbi kandnud ... Rauast kingad tõmbavad ju jalad kogu väega alla Maa peale. Nägijaks 

muutunud hing ei tohi vaimuvalguses minema hõljuda. Ta peab õppima tundma Maa kogu raskust. 

Rauajõud, mis toimivad veres, tugevdavad teatavasti tervet tahet, et olla kohal maises ja täita tublilt 

oma kohustusi. Kuidas aga saab need rauast kingad läbi kanda? 

Rändav neiu kohtab metsas vana naist, kes annab nõu panna kingad veel sooja lehmasõnniku sisse, 

nii et need varsti läbinisti rabedaks muutuksid. See on õige pilt karjusrahva elust. Kingadega soojas 

lehmasõnnikus seismine võib tähendada ainult laudatööde tegemist. Samasugust alandliku maise 

teenistuse pilti kasutab kord Johannes Tauler, kes tunnistab end Jumala „vaeseks tallisulaseks ja 

tuhajuhaniks“49. Suur kristlik müstik teab, et hing, kes laseb end ülemeelelise valguse särast läbistada, 

vajab samas tervet sidet Maaga; seda aga on võimalik kindlustada ainult teenimises. Sellega taastub 

sisemine tasakaal üha uuesti.  

Kui nüüd vaene neiu on raudsed kingad sellisel viisil läbi kandnud, jõuab ta kuningapaleesse, kus ta 

palub üheks ööks peavarju. Hea kuninganna võtab ta vastu ja möldri tütar toob seal ilmale 

poisslapse. Samal hetkel aga võib kuulda salapärast häält: „Kuldne lamp ja hõbedane kepp! Kui sinu 

vanaema oleks seda teadnud, siis oleks ta sind mähkinud kuldsetesse mähkmetesse. Kui kuked ei 

kireks ja kellad ei heliseks, siis tuleksin ma sinu juurde!“ Mõistatuslikud sõnad jäävad esialgu 

arusaamatuks. Järgneval keskööl kuulevad kuninganna teenijannad valvates samu sõnu. Selle peale 

laseb kuninganna kõikidel kukkedel linnas kaelad kahekorra käänata ja kõik kellad vaigistada. Sel 

korral peab ta ise noore ema juures valvet. Kui aga hääl keskööl ütleb neidsamu sõnu, siis kuninganna 

vastab: „Kuked ei kire ja kellad ei helise, nii et tule meie juurde.“ Siis seisab, oh imet, kuninganna 

enda poeg tema ees! Kuna ta on nüüd täielikult vabastatud, siis saab ka pidada pulmi möldri tütrega.  
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 Sks keeles: „armer Stallknecht und Aschenbaltz“ (tlk). 
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Ainult sügavaimas vaikuses võib end ilmutada kõrge olend, kes oma tulekust keskööl nii 

mõistatuslikult teada annab. Kus päeva hääled on vaigistatud, kus ükski välise oleluse äratushüüd ei 

riku vaikuse põimumist, seal saab ta elule ärgata. Pühalik kõne, mis eelneb tema ilmumisele, 

tunnistab sellest, et kõige püham tahab end inimhingele jagada. Mitte midagi mao loomusest ei ole 

talle külge jäänud; ta on meelte ahelad minema heitnud. 

Ja ta teatab endast hingele just sellel tunnil, kui see võis sünnitada kuningliku lapse. See poeg on vili 

saladuslikust suhtest, mis tüdrukul oli selle olendiga, kes talle esmalt mao kujul lähenes, siis aga 

esimese tunnetuse kiires end kauni noorukina ilmutas. Hing on muutunud loovaks. Selle noore 

kuningliku jõu eo võis ta küll ainult peidetud riikidest vastu võtta. Valmis küpseda aga võis see idu 

hinges endas, kui see mõnda aega meeleldi harjutas „raudsete kingadega soojas lehmasõnnikus 

seismist“. Ülalttulevat inspiratsiooni peab toitma Maa ürgjõuga ning seda saab omandada ainult 

igapäevaelule truuks jäädes. 

Erose ja Psyche muinasjutt kirjeldab ainult, kuidas hing saab läbi puhastumise küpseks, et võtta osa 

jumalikust elust. Ta kantakse üles Olümposele. Meie bündneri muinasjutt tahab viidata sellele, kuidas 

hinge sisemuses on vajalik loova elu idu puhkemisele tuua ja kuidas see uus elu on Maaga ühinenud 

isiksuse sügavaim väljendus. 

Mida lubab vaikuse salapärane hääl kuningalapsele? „Kuldset lampi ja hõbedast keppi“. 

See, kes võib enda omaks tunnistada kuldse lambi, teab valgustumise armu, mis suudab ilmutada 

varjatut. Sellel, kes omab karjase hõbedast saua, on kuninga skepter, mille õrna maagia abil mõistab 

ta juhtida ka hinge tunge. Keskööl sündinud lapsest saab valitseja ilu kuningriigis. Sest ilu on tarkuse 

pehme vastuhelk. 

Kuid kes on muinasjutus see ülev pühitseja? See on lunastatud madu. Lutsifer muundub tarkuse ja ilu 

geeniuseks seal, kus hing taotleb roosi saladust, roosi, mis õitseb ainult sügavaimal talvel varjatud 

kohas. Karjusrahva ürgjõu abil saavutab muinasjutu kangelanna kõrge eesmärgi, mille ta on 

vabaduses valinud. 

 

Lõuna-Prantsuse muinasjutud 
 

Gascogne on maa, millel oli kunagi kõrge ja vaimne kultuur, katarite kodumaa, mis 12. ja 13. sajandil 

võis pühitseda maniluse tarkusega valgustatud kristluse õitsengut, siis aga julmades albilaste sõdades 

Rooma kiriku võimu poolt hävitati. Trubaduuride lauludes kanti midagi sellest kõrgest kultuurist edasi 

ning muinasjutu lihtsas rüüs kandus see üle rahva hinge. 

Alles suhteliselt hilja on jõutud kogumikuni sellistest muinasjuttudest, mida Jean François Bladé võis 

kuulata vahetult lihtsate inimeste suust, kes ise olid veel suhetes vaimsete maailmadega.50 

Olemuslikult on meie rahvamuinasjuttude motiivid lähedalt suguluses. Kui aga järele mõelda, kuidas 

me Gascogne’is paikneme vanade ja mitmekihiliste kultuuride pinnal, siis ei tekita imestust see, et 
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 „Gascogne’i rahvamuinasjutud“ („Contes populaires de la Gascogne“), 1886. Saksa keeles Konrad Sandkühleri 
tõlkes pealkirja all „Mees kõikides värvides“ („Der Mann in allen Farben“) Stuttgart 1977 ja „Taaveti kaarik“ 
(„Der Davidswagen“) Stuttgart 1972 
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näeme siin kokku kantuna hõrgutisi erinevate rahvaste kultuuridest. Keldi taust tuleb esile kõikjal 

seal, kus me tajume veel lähedust elementaarvaimudega. Sajandeid kestnud kreeka-rooma 

kultuurielu mõju väljendub sellistes motiivides, mis on seotud Oidipuse ja Odysseuse legendidega. 

Näiteks on seda suurepäraselt tunda selles, kuidas muinasjutus „Nooruk ja suur inimpeaga loom“  

sfinksi motiiv esile tõuseb, olles siin aga täielikult kristlikku elementi tõstetud. Lääne-Gooti 

kangelaslik meel, kes rajas siin kord Toulouse’i kuningriigi ja kelle aadel harrastas kõrgetes lossides 

keskaegset lembelaulikute kultuuri, ühendatuna katari tarkusega, annab nendele muinasjuttudele 

tõelise eetose. 

Meie muinasjutuga „Greiflind“ on näiteks tihedalt suguluses muinasjutt „Kolm apelsini“. Siin on isegi 

selgemini tunda, et meil on tegemist hesperiidide kuldsete puuviljadega, mis peidavad endas Elupuu, 

inimloomuse imelise noorenemise saladust. Kõikidest parim arst Montpellier’is ütleb siin kuningale: 

„Teie tütar saab terveks. Kuid vahendit, mille abil teda ravida, ei ole võimalik siit leida; see on kaugel, 

kaugel eemal välismaal, apelsinide maal. Sellel maal asub imekena aed, kus iialgi ei saja lund ega 

külmeta. Selles kenas aias seisab apelsinipuu, üle puistatud valgete õitega, ning selle peal laulavad nii 

öösel kui ka päeval seitsesada ööbikut. Apelsinipuul kasvab üheksa kuldpunast apelsini. Isand 

kuningas, saada ainult üks noor mees sinna, et noppida kolm apelsini ja need siia tuua. Kui teie tütar 

on söönud esimese apelsini, tõuseb ta voodist. Kui teie tütar on söönud teise apelsini, on ta kaunim 

ja tervem kui kunagi varem. Kui teie tütar on söönud kolmanda apelsini ütleb ta: ’Ma ei saa rahu ega 

puhkust enne, kui olen abiellunud selle noormehega, kes tõi mulle need kolm apelsini’.“ 

Jutuvestjad kirjeldavad ka elementide maailma, nagu see on kubisemas väikestest mehikestest, 

sireenidest ja teistest vaimurahvastest, osaliselt veel omaenda vaatlusest lähtuvalt. „Niisama tõeselt, 

nagu me kõik sureme, räägin ma ainult sellest, mida ma ise tean, ja lisaks võin ma raskusteta 

tõestada kõike, mida ma esitan.“ See on sellise jutuvestja kinnitus, kes endiselt suudab täpselt 

kirjeldada „väikese rahva“ elutavasid Maa kaljukoobastes. Siis räägitakse meile, et need olendid 

lõikavad ka vilja, aga ainult üks kord aastas, vana aasta õhtul. Sellega viidatakse piltides sellele 

südatalvise aja saladusele, kuidas Maa Vaim tõuseb igal aastal pühade ööde ajal oma säravaimasse 

ärkvel-olusse ning elementaarolevused selles valguses kaasa ärgata tohivad. See on tõene pilt, kui 

öeldakse, et nad koguvad vana aasta õhtul tuleva aasta eluks Maa vilju.  

Teises muinasjutus jõuab kangelane õhtul nõiutud lossi. Kui kell lööb kesköötundi, siis leiab ta end 

väikeste olendite keskelt. Imelikud olendid kukuvad järsku tükkhaaval korstnast alla: jalad, käed ja 

pea ühekaupa – kuid lõpuks sobituvad nad kokku nagu masinaosad ja tantsivad hingetus toimekuses, 

lauldes rütmiliselt ühtesid ja samu sõnu. Nad loendavad seejuures päevi esmaspäevast reedeni. Need 

on tööpäevad. Nad ei tunne laupäeva ja pühapäeva. Sest need on Vana ja Uue Lepingu pühitsetud 

päevad. Nad tunnistavad, et esimesed viis päeva on „kehadele ilma hingedeta“. Kuid need olendid 

igatsevad õigupoolest selle järele, kes suudaks kogu nädala pühaks muuta. Kangelane on tunginud 

all-loomuse valda, millest tõusevad tehnoloogia hingehävitavad jõud. Seal saab ta teadlikuks 

väsimatult tegusatest olenditest, kes tunglevad, et astuda inimese teenistusse selleks, et kogeda 

tema abil oma hingestatust, oma kristlikkust, mis võib toimuda ainult töönädalat pühapäeval 

pühitsedes. 

Seesama nooruk, kes on ühes Lõuna-Prantsusmaa külas üles kasvanud orvu ja karjapoisina, tohib ka 

leida teed üle-loomuse valda. Öösel mahajäetud kabelis leiab ta surnute kogukonna ja tohib 

esmakordselt vastu võtta altarisakramenti preestri käest, kes on surnud ja pühitseb nüüd missat. 
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Seejuures avastab surnud preester, et nooruki keelele on vajutatud kuldne liilia: märk sellest, et ta 

peab pärinema Prantsuse kuninglikust verest. 

Mis on see kuldne liilia keelel? Hölderlin oleks rääkinud „suu lillest“ ja viidanud sellega luuleandele, 

sõna jõule. See on märk, mille järgi tuntakse ära varjatud kuningaid. Sest need muinasjutud ei räägi 

mitte välisest kuningriigist; nad peavad alati silmas vaimuaadlit, mille tuld trubaduurid tundsid oma 

veresoontes voolamas. Kui nooruk naaseb surnute maailmast, siis leiab ta kabeli altari tagant vana 

malta mõõga. Selle mõõgaga saadab ta kunagi korda vabastusteo, sest sellega saab läbi lõigata tuule, 

mille hinguse taga peidab ennast võimas võlur. 

Altarilt saadud mõõk on ise sõna jõud. See vaimumõõk lõikab läbi tuule, näidates seega, et valitseb 

hingamisjõudude üle. Sõna maagiale, pühitsetud kõnejõule loodab see, kellele on kuldne liilia keelele 

vajutatud. See, keda varem tunti kui vallaslast, on nüüd asetatud oma kuninglikku väärikusse. Ta on, 

nagu muinasjutt teda nimetab, „kuninga tõeline poeg“. Sellistes muinasjuttudes pühitsetakse poeesia 

missiooni, püha teenistust sõnas. Nagu viimane kaja trubaduurideaja kõrgest kultuurist, võngub see 

rahva südametes. Lüürilist nooti, mis annab saksa rahvamuinasjuttudele nende maagilise meeleolu ja 

räägib nii iseloomulikult lapse südamele, ei ole siit leida. See on ballaadi toon, mis siin valitseb. 

Nende muinasjuttude stiil on nii kindlameelne, et see haarab lugejat koheselt. Meid kannab kaasa 

kangelase sammude rütm, mis ei talu ühtegi takistust, kui kõrge eesmärk on näha. Nii ilmub „kuldne 

tragun“, krahvi poeg oma lendaval hobusel läbi pilvede kiirelt nagu välk, Miikaeli võitleja täies 

vaimuväes. Ta päästab „valges rüüs neiu“ tolle rängast olukorrast; nii vabastas kord Perceval 

Blanchefleuri. Tal õnnestub suruda maha Öö Isandat, kes Klingsori-sarnase kujuna mõjub ja tema 

pruudi on röövinud ning hoiab teda nõiduse all. Olles võidetud, ütleb ta: „Sa oled minust tugevam, 

ometi ei suuda sa mind tappa. Kirjutatud on, et ma elan kuni viimse kohtupäevani, kuid siis ma enam 

ei tõuse.“ 

Kuni Maa aegade lõpuni vajab inimene seda pimeduse jõudu oma vastasena. See on maniluse 

mõtlemine, mis elas katarites. Ainult pidevas võitluses selle jõuga ilmutab end kõrgeim headus. 

Nii näeme me ka lihtsaid tegelasi aitamas ahistatud inimhinge selle võitluses. Selline tegelane on pika 

valge habemega kerjus muinasjutus „Täi“. Teda kutsutakse „Hansuks Metsast“ ja ta meenutab ühte 

„bonhomme’i“, nagu kustuti vaimu kandjaid katarite kogukondades. Ta astub mõtiskleva möldritütre 

ette ja lubab talle kena noort kosilast. Kuid vastaline, „kullasülitaja“ on juba kohal. See kaltsakas, üks 

süld pikk ja must nagu korsten, tuleb ähvardavalt neiu poole ja kiitleb oma väe üle. Ta on nimelt 

muutnud kauni noormehe, kes neiule oli määratud, täiks. Neiu peab abielluma oma kihlatuga sellise 

nõiduse all kogu oma eluks, kui ta ei oska lahendada kolme mõistatust, mida kullasülitaja esitab. Aga 

just seeläbi, et ta usaldab täi häält, kes on kärmelt roomanud tema kõrva, õnnestub neiul 

mõistatuste lahendamine. Sest täi suudab näha läbi kurja riugastest. Otsustaval hetkel roomab ta 

möldritütre suhu ja vastab sealt tema eest. Nii murrab ta saatanliku jõu nõiduse. Suurepärane on see, 

kuidas nooruk nõidusest vabastatakse ja Hans Metsast õigel hetkel taas ilmub, et soovitada 

veskirahval nüpeldada aheldatud kullasülitajat nii kaua, kuni too on sülitanud välja kõik kullatükid, 

mis ta on alla neelanud. Nüüd on nad rikkad ja võivad pidada oma pulmi. See tähendab, et hing leiab 

oma kõrgema olemuse, ta leiab vaimu, kes esmalt ühineb temaga üpris tagasihoidliku maski all; kuid 

kelle hääl suudab julgustada inimsüdant ja katsumuse ajal rääkida tema eest. Alles võitluses elu 

pimeda jõuga tugevneb hing oma tõelise Iseni. Kui ta ei oleks pidanud võitlema kurjaga, ei oleks ta 

kunagi olnud suuteline saavutama sellist rikkalikku kogemust, mis avab end talle lõpuks 
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tarkusekullana. Selliseid muinasjutte, mis suutsid lahti mõtestada kurja ja sellega võitlemise 

tähendust, levitasid bonhomme’id katari kogukondades 12. ja 13. sajandil. 

Viis, kuidas nendes Lõuna-Prantsuse muinasjuttudes moraalne maailmakord võidule juhitakse, mõjub 

nagu kangelasballaadid. Vapustaval viisil toimub see muinasjutus „Laulvast merest, tantsivast õunast 

ja ennustavast linnust“. Seal mõistetakse kurjale kuningannale, kui tema häbiteod paljastatud on, 

õiglane karistus. Noor kuningas, tema poeg, mõistab talle sada piitsahoopi ja surmanuhtluse. Kuid 

kuna kogu rahvas karjub: „Poeg ei tohi oma ema surma mõista!“, siis võtab kuningas karistuse ema 

eest enda peale. Ta laseb end tulba külge siduda ja piitsutada. Kui timukas ta verest nõretavana lahti 

seob, ütleb muinasjutt: „Ta oli ta nii kurvas olukorras, et igaühel oli temast kahju. Kuid ta ei nutnud, 

sest mees ei tohi nutta, eriti kui ta on valitseja ja seisab oma rahva ees.“ Kuid kui timuka mõõk nagu 

klaas kolm korda kuninga kaela vastu kildudeks puruneb, siis on kõigile selge, et jumalik õiglus on 

rahuldatud ja rohkem ohvreid ei nõua. 

Tõeline muinasjutukangelane ilmub nooruki kujul, keda nimetatakse „Meheks kõikides värvides“. Ta 

on vaese puuraiduri seitsmest pojast noorim. Kui ta välja laia maailma saadetakse, siis saab ta isalt 

lahkumiskingituseks ainult rüü, mis on kõikidest värvidest kokku õmmeldud, samal ajal kui kuus 

vanemat venda saavad igaüks kullatüki. Isa lohutab teda, et suudab talle anda ainult lapitöös 

riideeseme. Siiski on tunda, et selles kingituses, kuigi see jätab inimese välispidiselt vaeseks, peitub 

varjatud jõud, mis on sarnane sellele, mis peitus Joosepi kirjus kuues, mille too sai oma isalt ja mis 

eristas teda tema vendadest. Sest seeläbi muutus Joosep „unenägijaks“. See on hingerüü, mis annab 

omanikule unenäo jõud. See annab talle imaginatsioonivõime, mille abil ta on võimeline tunnetavalt 

sisemise elu saladustesse tungima. Ta võib käia pühitsusteed. 

Muinasjutt „Looritatu“ on samuti südantliigutav. Tema, kes ta on läinud läbi sügavate eksimuste, 

kuid, olles mõistnud oma viga, astub patukahetsusteel, võib saada inimeste suureks abistajaks. 

Tähelepandamatult teeb ta tegusid, mis mõjutavad rahva elu. Viimase tervendusteona päästab ta 

oma rahva musta katku käest. Kuid selle saavutamiseks peab ta esmalt noppima ühelt saarelt meres 

kuldse lille: „palsamlill, mis laulab nagu ööbik“. See on poeesia tervendav jõud, mis maailma 

valgustava väena suudab tervendada inimhingi mustast katkust, mille ohvriks nad peaksid langema, 

kui nad kaotavad seose vaimumaailmaga ja muutuvad seeläbi kaitsetuks hingesurma vastu. 

 

Põhja muinasjutud 
 

Põhja muinasjuttude pärimuses ilmub elementaarmaailm hiiglaslikumas mastaabis kui saksa 

muinasjuttudes.51 Hiiglaslikud „trollid“ astuvad kõikjal vaimuotsijale vastu. Atavistlikud hingevõimed, 

otsekui Skandinaavia võimsatest loodusjõududest hingedesse üle kandudes, on sellele rahvale 

tõeliseks ohuks. Muinasjutus „Peer Gynt“, mis on aluseks Henrik Ibseni luuleteosele, on need 

mäeelamused, mis kimbutavad kohkumatut jahimeest väljastpoolt ja seestpoolt. „Suur Vildak“, kes 

tal kõikjal tee peal ees seisab, on troll, kes tõuseb nii tema ümbrusest kui ka tema enda siseelust. 

Kaootilised jõud läbistavad põhja muinasjuttude imaginatiivset maailma. Nad ähvardavad lämmatada 

ärkvel Mina tema vabaduses. Seetõttu on see Mina kõikjal kutsutud võitlusele. Kõige 

                                                           
51

 Vt „Põhja rahvamuinasjutud“ („Nordische Volksmärchen“) (Eugen Diederichsi kogumik). 
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muljetavaldavamana kirjeldab neid hiiglaslikke jõude meile muinasjutt „Kuldsest lossist, mis rippus 

õhus“. Võitlus mitmepealiste trollidega, lohe taltsutamine ja kolme neiu vabastamine nõiutud lossist 

on motiivid, mis annavad sellele muinasjutule miikaelliku iseloomu. Põhja muinasjutumaailma 

ürgteemat võiks nimetada: „end vabaksvõitlev Mina“. 

Selles muinasjutus on eriti kütkestavaks kujuks tark eesel, kes noorukit teel pidevalt nõustab ja 

julgustab. Kui mäetroll Tuhapeetri oma talli viis, siis Tuhapeeter ei valinud kuldselt ega hõbedaselt 

säravat ratsut, vaid väikese halli eeslikese. Tuhapeeter on meessoost Tuhkatriinu: ta jääb 

tagasihoidlikult maise maailma piiridesse. Eesel annab talle jõu, mille me võime saavutada ärksalt 

oma kehas olles. Eesli ratsanik ei lase end juhtida hobuse instinktiivsel väel, olgu see üllas või madal. 

Eesel on õrnem loomus. Tasakaalukuse voorus juhib vaimuotsijat, kes võtab oma kangelasrännaku 

ette eeslikese seljas. Kas ei ratsutanud ka Kristus eesli seljas Jeruusalemma, et ilmutada inimeste 

hulgas oma vaimukuningriiki? 

Loomu poolest on põhja inimesel kalduvus liialdustele. Selles peitub tema võimaluste suurus, kuid ka 

tema haavatavus. Võib mõelda sellistele kujudele nagu „Brand“ ja „Peer Gynt“; lisaks võib mõelda ka 

sellise mehe visioonidele nagu Emanuel Swedenborg, mis kasvavad piiritusse ja on teatud mõttes 

ebaselged. Meie muinasjutt hoiatab Peer Gynti: see, kes otsekohe haarab kuldse või hõbedase 

hobuse, võib parimal juhul muutuda ainult unelejaks või visionääriks. Tal on alati oht saada vaimseks 

petiseks. Kuid see, kes nagu Tuhapeeter, kelle jaoks kõik hobused on liiga suured, jääb rangelt 

rahulike mõttejõudude juurde, kuitahes tagasihoidlikud need algselt näivad, õpib ületama 

hingekaost. Sest ainult need jõud puhastavad tema vaimu ja aitavad tal näha kõrgeid vaimueesmärke 

enda ees helendamas. Need tugevdavad tema hinge, kui ta tunneb end elementaarvõimude 

luupainaja poolt tasakaalust välja heidetuna. Võib tähele panna vestlust eeslikese ja Tuhapeetri 

vahel, kui nad lähenevad ühele suurele eesmärgile ja eesel juhib oma ratsaniku tähelepanu 

eesolevatele ohtudele. „Ma usun, et mul on hirm,“ ütleb noormees. „Oh, kellel on vaja karta?“ 

naerab eesel ja annab seejärel sobivat nõu, kuidas lähenevate jõududega hakkama saada. Lõpuks 

tuleb muidugi ka veel eeslil pea maha lüüa. Muidu ei suudaks ta ületada oma loomalikkust ja 

muutuda inimlikuks jõuks. 

Inspireeriv tarkus toimib ka selles vaimuotsijas veel kui instinktiivne hingejõud. Kuid see kandub üle 

mõtlemise mõõdetud selgusse. See juhatab sisemisele vabadusele mõtlemises ja tegutsemises. 

Tõeline vaimuotsija ületab kõik meediumlikud seisundid või visionäärsed kogemused senikaua, kui 

need tõusevad veel rahvaloomuse vanast pärandist; ta peab ainult teadma, kuidas sobitada julge 

meel ärkvel tasakaalukusega. 

 

Neegrimuinasjutud 
 

Mälestus meie olemuse kosmilisest algupärast elab kõikide müütide ja legendide tarkuses, kaasa 

arvatud mustade omades.52 Kimanaueze poeg, nii jutustab üks aafrika muinasjutt, peab abielluma. 

                                                           
52

 Siin olgu viidatud etnoloogiauurija Richard Karutzi raamatule „Musta inimese muinasjututarkus“ („Des 

schwarzen Menschen Märchenweisheit“); lisaks ka tema raamatukesele „Lugu müütides ja muinasjuttudes“ 
(„Die Mär in Mythen und Märchen“) (pärandist 1962). Ka Laurens van der Posti tööd, kes oli bušmanite sõber, 
juhatavad meid sisse musta mehe muinasjutumaailma. 
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Kuid ta ei võta ühtegi maist tüdrukut: „Kui ma pean kord abielluma, siis tohib see olla ainult Isand 

Päikese ja Emand Kuu tütar.“ Inimesed raputavad pead, sest kes suudab tõusta üles taevasse? 

Nooruk aga kirjutab abieluettepaneku Päikeseisale; selle viib konn kavalusega taevasse. Taeva tütred 

tavatsevad nimelt laskuda ämblikuvõrkudel alla Maa peale selleks, et allikast vett võtta. Konn lipsab 

sel puhul ühte kruusi ja kannab nii kirja üles taevasse. 

Kimanaueze poeg teab just oma igavesest olemusest, mis on jäänud maha valguse kõrgustesse, nagu 

ka saksa muinasjutus „Kuldse päikese lossi kuningatütar“. Ta tahab teda leida ja taasühineda 

kosmilise teadvusega. Me teame „konn-kuningat“, kes kadumaläinud palli kaevust tagasi tuua suutis. 

Nii kujutab konn ka aafrika muinasjutus hinge vana arenguastet: mälestust ürgvanadest aegadest, kui 

päikesejõud veel Maa peal toimisid. Peened ämblikuvõrgud ühendavad tänagi veel Maad nende 

kõrgustega. On olemas hingevõimeid, mida on ainult vaja taasavastada selleks, et end nagu ärkvel-

unes – konna abil, kes sukeldub allikasse – nendesse Maast kaugel asuvatesse maailmadesse ära 

kanda lasta. Sellega viidatakse päikesepühitsusele. Hinge teele, kes tahab jõuda oma valguses asuva 

igavese allika juurde. Tabavates imaginatsioonides peegeldavad sellised muinasjutupildid saladust 

meie laskumisest Maa peale. Öösel võtab konn salaja välja päikesetütre mõlemad silmad, 

päikesetütar jääb pimedaks. Nüüd peab too tahes-tahtmata konnale Maa peale järgnema ja 

ämblikuvõrkudel alla laskuma, kuna ta ainult seal all oma peigmehelt võib silmad tagasi saada. 

Sellega viidatakse inimese saamise saladusele. Sest hing peab esmalt kaotama oma taevasilmad, kui 

ta Maa peal elama hakkab, et need vahetada maiste silmade kehalise meeleorgani vastu. Ta peab 

muutuma kosmiliselt pimedaks, et maiselt ärgata. 

Usk inimolemuse taevasesse tuuma, – usk, mis oli kord omane kogu inimkonnale ja mida kiirgasid 

müsteeriumid Maa kõikidel mandritel – hingestab selgelt aafrika muinasjutumaailma. Kristus-valgus 

ei läbista veel aafrika rahvahinge. Sellegipoolest leiame me ka seal selle sügavalt liigutava motiivi, mis 

on suguluses kristliku legendiga jahilembesest piiskopist, kes ei suutnud jätta oma kirge isegi pühadel 

päevadel, kuni ühel päeval kohtas hirvesokku, kellel oli kuldne rist sarvede vahel. Selle Hubertuse-

motiivi võib kõrvutada ühe aafrika jutuga, mis räägib jahimehest, kes jälitab haavatud looma kuni ühe 

puuni. Olles väsinud, heidab ta pikali ja jääb teatud laadi ärkvel-unne. Üks vana mees võtab ta kaasa 

puu sisse ja viib ta ühte külla, mis on täidetud leinalauludega. Pealiku hüti juures näeb ta vanimat 

poega suremas, rinnust läbi lastuna. Kui ta küsib, mis on juhtunud, räägitakse talle, et kõik kardavad 

ühte jahimeest, kes tapab nende noori mehi, kuigi need ei ole talle midagi halba teinud. Jahimees 

mõistab, et silmas peetakse teda ennast. Kui ta jälle puu seest välja astub, siis näeb ta enda ees 

lebamas looma, kes on rinnust läbi lastud. Sellest ajast alates ei puuduta ta enam kunagi relva. Puu 

sisse minek viitab sellele, et ta oli võimeline sisenema elu varjatud piirkondadesse. Seal kohtas ta 

selle loomaliigi rühmahinge, kelle ees ta ise süüdi oli. 

Tuntud on ka lugu jänesest, kes saadeti ennemuiste välja kuu peale, et tuua inimestele Maa peal 

lohutavat sõnumit: „Nii, nagu mina alati surmas taasuuenen, nõnda saate teiegi surmas 

taasuuenema.“ Kuid jänes ise ei uskunud sellesse ning nii ütles ta inimestele: „Kuu ütleb, et erinevalt 

temast, kes surmas ju alati taasuueneb, ei pea teie iial surmas taasuuenema.“ Selle peale sai kuu 

väga vihaseks ja lõi jänest suu pihta, nii et tema mokk lõhenes. Kui bušman vaatab jänese lõhkist 

mokka, siis peab see talle alati meelde tuletama, et ei ole tõsi, kui öeldakse, et surm on meie lõpp. 
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Seega on see üks „jäneseõpetus“ ja mitte mingi taevane tarkus, kui keegi püüab inimesele selgeks 

teha, et ta on surelik olend ning mitte selline, kes surmas – nagu seda võib täheldada kuu puhul – 

olelusest olelusse sammudes nooreneb. 

Ürgtarkus on tänapäeval suuresti kaduma läinud; aafrika hõimud peavad tänapäeval käima teed, mis 

läheb läbi täieliku vaimusalgamise. Pidades neid nõndanimetatud „arenevateks rahvasteks“, 

õnnistame me neid nüüd oma tehnika kingitustega. Kas me aga neile ka vaimumaailmu, teed hingede 

ürgkoju uuel viisil avame – või on meil neile pakkuda siiski vaid vana „jäneseõpetus“? Siin saab 

muidugi ainult siis tervendaval viisil sekkuda, kui teada sellest vaimupärandist, mis veel elab ja 

põimub nende hingede aluspõhjades: küll maha maetult ja mitte mõistetult, kuid siiski pikisilmi 

äratajat ootavalt. 

 

Keldi tarkusepärand 
 

Keldi mõju võib õhtumaises vaimuelus leida kui kõikjal kohalolevat allhoovust. Oma vaatluste käigus 

nägime, et oleme ikka ja jälle ajendatud viitama sellele vaimsele pärandile. Selle viimasel kristluse-

eelsel aastatuhandel laialt üle Euroopa levinud rassi rahvusliku jõu purustasid roomlased, eelkõige 

Gallias ja Helveetias. Ajaloouurijale võib aga näida, nagu oleks see rass saladuslikul viisil oma 

ohvrijõuga mõjutanud kõiki õhtumaa kultuure: nimelt nii, et tema hing võimsas kiirguses edasi toimis 

ja keskaegset-kristlikku maailma kaugeleulatuvalt vaimsete ja kunstiliste impulssidega viljastas. Just 

nimelt võime maailma pildiliseks läbielamiseks, nagu see muinasjuttudes, saagades ja legendides 

oma väljenduse leiab, on tulnud sellest hoovusest ja on seega pikka aega suutnud vastu toimida 

hinge vaesumisele, mis meie tsivilisatsiooni intellektuaalse kultuuri ühekülgse valitsemise tõttu alati 

ähvardas ning mida ei suutnud peatada dogmadesse tardunud religioon. 

Iirimaa, „Roheline Saar“, oli koht, kus keldi pärand kuni üsna hiljutise ajani suhteliselt puutumatuna 

säilis. Sealt pärines esimene kogumik „Haldjalegendid“ („Fairy Legends“), mille vennad Grimmid veel 

samal aastal (1825) saksa keelde tõlkisid ja pealkirja „Iiri haldjamuinasjutud“ („Irische Elfenmärchen“) 

all välja andsid.53 Üksikasjalikus sissejuhatuses käsitlesid nad põhjalikult iirlaste ja šoti gaelide hulgas 

vanast ajast alates levinud usku haldjatesse, keda seal kõikjal „heaks rahvaks“ nimetatakse, sest mõni 

teine nimi solvaks neid. Iiri rahvastik elab nimelt – ja seda on võimalik veel ka meie sajandil vaadelda 

– teadvuses, et need olendid, kuigi maisele silmale nähtamatud, on alati kohal ja osalevad inimese 

elus, aidates ja kaitstes või mängides vingerpusse ja makstes kätte igaühele, kellel puudub 

lugupidamine „salajase rahva“ vastu. Nende iseloom on videvikuline, kord kaldumas heale, siis aga 

ajendatud kavalusest ja õelusest. Öeldakse, et nad on taevast alla tõugatud inglid, kes aga ei vajunud 

alla põrgusse; nüüd elavad nad pidevas kartuses ja ebakindluses, kas nad viimsel kohtupäeval armu 

leiavad. 

Sellest kogumikust leiame me haldjamuinasjutu „Sõrmkübaralillekesest“. Conrad Ferdinand Meyeri 

kauni ballaadi abiga on see lugu ka Saksamaal rahvalikuks saanud. See on lugu vaesest mehest 

Archelow orust, keda inimesed kartlikult vältisid suure küüru tõttu tema seljal, kuid keda 

sõrmkübaralille oksa tõttu, mille ta alati oma mütsikesele kinnitas, narriti Sõrmkübarakeseks. Sest 
                                                           
53

 Uuesti välja antud Stuttgartis 1962. aastal. Vt ka „Iiri rahvamuinasjutud“ („Irische Volksmärchen“) (Eugen 
Diederichs, Muinasjutud maailmakirjanduses (Die Märchen der Weltliteratur)). 
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punase sõrmkübaralille õit kannavad haldjad meelsasti oma peas; sellepärast nimetab rahvas seda 

lille ka saarel, kus see väga levinud on, „Haldjamütsikeseks“. Võib ette kujutada, et see vaene mees 

on loodusetark, kellel on suured teadmised tervendavatest taimedest ja nõiarohtudest ning kes on 

elementaarvaimudega lähedases läbikäimises. Seetõttu saab talle osaks heasoovlikkus, kuuvalguses – 

see on aeg, mil haldjarahvas end kõige paremini ilmutada saab – siseneda vanasse megaliitkalmesse, 

kust kõlab talle vastu võõrapärane, inimesi lummav haldjamuusika. Ta võib haldjate ringis läbi elada 

oma keha imelise noorenemise; haldjad võtavad küüru tema õlgadelt. Pärinevad nad ju ise „nooruse 

maalt“, mis ei tunne surma. 

Oma „Laste- ja kodumuinasjuttude“ („Kinder- und Hausmärchen“) 3. köites, mille lisas nad püüdsid 

teha esimest rännakut läbi kõikide rahvaste muinasjutukirjanduse, iseloomustasid vennad Grimmid 

iiri muinasjutte järgnevalt: „Paremini kui need muinasjutud ei suuda mitte miski kirjeldada iirlase 

loomust, mis on alati ärrituv, teatava metsikuse värvinguga, kuid ka vaimsete jõududega varustatud. 

Ainult selline vilgas kujutlusvõime oli võimeline väljendama legendi peamist mõtet jutustuses, mis 

pidevalt üllatab meid oma uute ja ootamatute pööretega. Peaaegu alati satuvad sündmused 

sasipuntrasse või harutatakse lahti seeläbi, et sekkub mõni vaimolenditest, keda lugematul arvul 

eluneb vees ja maal, metsas ja mäe peal, kaljude vahel ja kolgastes ning kes võivad võtta nii kõige 

võluvama kui ka koledaima vormi. Südametud, nagu nad on, üritavad nad köita inimest oma ringi, 

justkui oleks neis iha võtta endale inimese soojusest täidetud elu. Inimesed tunnevad nende riukaid 

ja hoiavad nende teelt eemale, kuid püüavad püsida nendega heades suhetes, umbes nagu 

sileeslased oma Rübezahli hoiavad, saades pahaseks, kui mõni võõras tema nime metsas hüüab, mida 

nad ise endale mitte kunagi ei luba.“ 

Võib näha, kuidas nendes olendites põimuvad valgus ja pimedus. Germaani kosmoloogias, mis jagab 

keltide uskumust haldjatesse, leiame me nad isegi olevat jagunenud vastandkuningriikidesse. Edda 

eristab „valgushaldjaid“, kes elunevad jumalate maailmas, „mustadest haldjatest“ sügaval maapõues. 

Viimaste all peetakse silmas päkapikkude sugu. 

Alles uuemal ajal on tegelik keldi mütoloogia, nende jumalate ja kangelaste saagad meile 

tuttavamaks saanud, mille seast ju haldjausk, nagu see rahvamuinasjuttudes peegeldub, on ainult 

viimane võsund. Keldi renessanss, mille tõid iiri poeedid ja kirjanikud 19. sajandi teisel poolel, on 

aidanud taaselustada ühe särava, kuid juba üle tuhande aasta põdurusele ja väljasuremisele 

määratud rassi kaua varjusurmas olnud vaimset pärandit. Siin on tegemist sügavalt müstilise 

liikumisega; seda ei tohi segi ajada iiri rahvuslusega või folkloristlike vooludega. Sellele liikumisele 

lisandub anglosaksi maailmas üks ajastust tulenev ülesanne, nimelt uue ärkava vaimsuse idusid eriti 

tõhusal viisil viljeleda ja neile lääne materialismi tormilise tõusu keskel eluvõimalus tagada. 

Keldi rassi suurus, mis kunagi Briti saartelt üle Gallia ja Hispaania Galiitsia läbi kogu Kesk-Euroopa ja 

edasi piki Doonau allavoolu itta oma kultuuri levitas, seisnes selles, et ta oli mõistnud üle kanda 

uppunud Atlantise kõrget vaimset pärandit. Druiidid, see preesterlike tarkade seisus, hoidis pikka 

aega oma käes keldi hõimude vaimset kasvatust ja juhtimist. Nad valvasid ustavalt päikeseteenistust, 

milles toimis edasi Atlantise oraaklite tarkus. See omakorda oli pärus ürgvanast Hüperboreast, mille 

abil püha päikesepärandit jäigastuvas maises oleluses alles hoida suudeti. See andis keltidele selle 

erilise sära, mis on sealt voolanud paljudesse Euroopa rahvaste legendidesse ja muinasjuttudesse. 

Kus näiteks kreeklased räägivad sellest silmapaistvast Hüperborea rahvast igavese päikese maal, kust 

kord Apollo luikede juhtimisel rännaku Hellasesse ette võttis, et ilmuda Kastaalia allikal Delfis ja laulu 
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kinkijana, muusade õpetajana seal rahvaid õnnelikuks teha, seal on viidatud nendele 

müsteeriumipaikadele, mis veel mõistsid valvata inimsoo süütu algupära saladust, ligipääsu igavese 

nooruse allikatele. Nii räägitakse Perseusest, Kreeka kangelasest, et esmalt elas ta koos 

hüperborealastega ja võttis osa nende pühast söömaajast enne, kui ta oli võimeline võitma oma 

kohutavat lahingut Medusaga. Herakles pidi püüdma jõudma hüperborealasteni, kui ta soovis saada 

hesperiidide kuldseid õunu. Siin ei ole vaja loetleda, kui paljud muinasjutud peegeldavad samuti neid 

müsteeriumite impulsse. Neid võib leida kirjeldatuna eriti seal, kus on juttu raskelt ligipääsetavast 

kohast  ning nõutud katsumused, mis ületavad igasuguse inimmõõdu. Poeedid austasid oma lauludes 

hüperborealasi, kelleni pole võimalik teed leida „ei maad pidi ega laevaga“. Sellega peab olema 

viidatud just sellele, et oli vaja veel üpris teistsuguseid teid, leidmaks ligipääsu nende saladustele; et 

tuleb käia vaimu teid ja läbida hinge katsumusi enne, kui avanevad selle ürgilmutuse väravad. Paigad 

Hibernial, sellel „Pühakute saarel“, kus maod ei saa elada, nagu Iirimaa kohta öelda tavatseti, olid 

hüperborea saladuse viimased valvurid. Me oleme oma „Talve müsteeriumi“ vaatluses viidanud 

teatud elamustele, mis sealt muinasjutupiltide maailma on sisse voolanud. 

Olgu siin nimetatud mõnede silmapaistvate isiksuste nimed, kes kuuluvad uus-keldi müstika kandjate 

hulka ja võivad meile tutvustada vana keldi maailma pildiaardeid. Vahetult pärast Esimest 

Maailmasõda said saksakeelses tõlkes tuntuks Fiona Macleodi raamatud, mis tahtsid meile 

vahendada keldi saagasid, nagu need veel tänapäeval selle saarerahva hinges edasi põimuvad.54 

Esimene ilmus pealkirja „Tuul ja laine“ („Wind und Woge“) all; teine, veel tähtsam kogumik 

„Unenägude riik“ („Das Reich der Träume“) seab meie hingepilgu ette ühe aarde Hebriidide 

saarestikus: Iona, püha Columba asupaiga, kust kord lähtusid suured iiri misjonid, mis kandsid 6. ja 7. 

sajandil mandrile roomlusest vaba kristlust. 

Fiona Macleod – see on inglise keeles kirjutav kirjanik William Sharp, kes keldi müstilise liikumise 

lipukandjana meelsasti sellesse naiselikku kujusse varjus ja seda nime pseudonüümina kasutas – ei 

astunud esile mitte ainult kogudes vana-iiri saagasid ja legende, milles paganlik-druiidilik element 

seguneb poeetiliselt kristlik-müstilise tarkusetraditsiooniga. Teda tuleb mõista ühe müütilise maailma 

elavdaja ja taaskujundajana; maailma, mis möödunud aegade säras tema aimava, selgeltnägeva pilgu 

ees koidupunas silmapiirilt tõuseb. „Ma usun, et me seisame vahetult ühe suure ja sügava murrangu 

ees vaimses elus; ma usun, et uus lunastus juba nüüd jumaliku vaimu poolt inimsüdamesse 

kavandatakse, inimsüdamesse, kes ise on kui naine, alla surutud unenäolisse olelusse, kuid keda siiski 

hoiavad püsti usk, kannatlikkus kauakestvas kannatuses, üles kodu poole suunatud pilk.“ Nii kuulutas 

Fiona Macleod sajandivahetusel uue inspiratsiooniajastu saabumist. 

Alles Hibernia müsteeriumitraditsiooni taustal saab meile mõistetavaks „Keldi mütoloogia“ 

(„Keltische Mythologie“), mille andis gaeli keelest ümberjutustatuna välja Ella Young ning mis võis 

nüüd ilmuda Maria Christiane Benningi poolt koostatud saksakeelses tõlkes.55 Siin kirjeldatakse 

kõrgete päikeseolendite, Tuatha De Danannide laskumist rohelisele saarele, mille üle Brigit, maailma 

hing, laotab oma taevase mantli. Nendes müütilistes piltides on kujutatud jumalate laskumist 

kaosesse kui päikesejõudude ohvrit pimeduse maailmale, mida nad tahavad korrastada ja kauniks 

kujundada. Siin võime me meenutada manilaste maailmavaadet. Keltoloog Ella Young pärineb ise 

Iirimaalt, kus ta veetis aastakümneid külades ja üksildastes asundustes rahva huultelt neid legende 

kuulates. Olgu siin näitena antud ainult mõned read, mis räägivad müütilistes piltides kõrge 
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 Viimane trükk Stuttgart 1978. 
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 Stuttgart 1977. 
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päikeseoraakli rajamisest Hibernia saarel: „Nuada, valge valguse viibutaja, seadis võiduoda üles 

Iirimaa keskele. See oli nagu suur tuline purskkaev. See oli nagu laulev leek. See põles vahetpidamata 

ja iga tuli Iirimaal on sellest süüdatud.“ See oda ilmub kui kõikide loovate jõudude sümbol, mida 

valvatakse päikesemüsteeriumis ja mida antakse edasi ümbritsevale maailmale. Nendes kohtades 

hallatakse valge maagia saladusi. Siis räägitakse, kuidas moonutatud kujuga elajad, fomoorlased, 

tõusevad pimedusest üles ning lähenevad valguseringile, mille võiduoda sära üle saare moodustas. 

Kui nad end selles valguses soojendavad, siis imevad nad tasapisi endasse selle jõudusid ja neis ärkab 

iha valgusoda endale haarata. Lõpuks see õnnestub Baloril, fomoorlaste ühesilmsel kuningal. Iidse 

Atlantise elemendi kandjaid iseloomustatakse legendides ja muinasjuttudes alati ühesilmsetena. Nad 

on arengus mahajääjad; neil on endiselt kükloobi silm, nagu seda meile kirjeldab Homerose eepos. 

Selle vastalise kätes aga muundub valgusoda tuliseks maoks, mis häda tekitades täidab ümbritseva 

õhu deemonitega. Nõnda muudavad fomoorlased end püha saare valitsejateks ja orjastavad Dana 

valguserahva. Kuid legend ennustab kõrge päikesekangelase tulekut, kes kord, enne kui saabub 

maailmalõpp, seab püha oda Iirimaa keskel uuesti üles. Ta on Lugh, kes murrab pimeduse jõu, 

Parzivali-sarnane kuju, kes toob püha oda – nagu Graali legendis – tagasi pühitsetud kohta. 

Raamatus „Keldi imelood“ („Celtic Wonder Tales“), milles Ella Young esitab kokkuvõtvalt eelkõige 

Fionni kangelaselu, jutustatakse meile, et kui maailm oli noor, enne kui need säravad jumalikud 

olendid laskusid Maa pimedusse, kõndisid nad püha tiigi kallastel. Seda tiiki toidetakse pidevalt 

kõrgele üles purskuvatest taevaallikatest. Selle kallastel kasvavad pühad sarapuud. Nende oksad 

ulatuvad kõrgele üles nähtamatutesse riikidesse. Nende pungad puhkevad, nad õitsevad ja kannavad 

vilja üheaegselt ning nad lasevad oma säravpunased pähklid ükshaaval tiiki kukkuda, kui need on 

küpsed. Siis tõuseb vete sügavustest vägevate uimedega lõhe, kelle soomused säravad nagu 

päikesekuld ja kuuhõbe. Ta püüab pähkleid, kui need kukuvad, ja neelab neid. Sellepärast on ta nii 

tark. 

See „tarkuseallikas“ ei saa kunagi vanaks; samuti ei saa väsida lõhe ega närtsi iialgi pühad sarapuud. 

Need, kes tahavad jõuda olemasolu algallikani, igatsevad seda allikat leida ja sellest juua tarkust, mis 

muudab inimese nägijaks. Kõik tõelised pildid, mida kajastavad muinasjutud ja müüdid, pärinevad 

sellest tarkusest. 

Meenutagem lastelegendi, mille me leiame Grimmide muinasjuttude hulka lisatuna pealkirja all 

„Sarapuuoks“. Seal põgeneb Jumalaema koos oma lapsega sarapuupõõsa juurde, et varjuda mao 

eest, kes on rohust üles hüpanud. Öeldakse, et sarapuupõõsad pakuvad kõige kindlamat kaitset 

usside ja madude eest. Seetõttu on tunnetatud, et sarapuu on vastand sellele puule, mida on alati 

kujutatud nii, et selle ümber on ennast kerinud madu – puule, millest Aadam ja Eeva sõid tunnetuse 

vilja, mis tõi neile surma. Sarapuupõõsas ilmub kui pilt Elupuust, millel küpseb süütu tarkuse vili. 

Vaatleme sarapuupähklit: see sulgeb oma vilja kõvasse koorikusse – vooruslikkuse pilt. Aga õun, mis 

meie muinasjuttudes esineb kui Tunnetuse Puu vili, pakub oma viljaliha kõigi pilkudele. Kui me 

vaatame punapõsist vilja, siis võime me tunda, kuidas see meelitab meid sööma. Sellepärast on 

Lumivalgukese muinasjutus öeldud: Lumivalguke himustas imekena õuna, mida maskeeritud 

kasuema talle pakkus; ja ta kukkus surmaunne suikununa maha, kui oli söönud mürgitatud poolt. Ka 

Tuhkatriinu loos ilmub sarapuuoks kui püha võsu; vaga neiu istutab selle oma ema hauale ja sellest 

kasvab üles puu, millele laskub valge tuvi, kes kingib lapsele taevased riided. 
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Aegade jooksul Elupuul küpsevad sarapuupähklid ei paku tõesti tarkust, mida võiks odavalt nautida! 

Neid pakutakse tunnetuseotsijale kui mõistatusi, mida ei saa lahendada ilma pingutuseta. 

Saagade pildid, mida meile Ella Youngi jutustuste abil iidseimast keldi tarkusevaramust vahendatakse, 

lasevad aimata ühe sügavustesse vajunud maailma päikesemaagiat, maailma, mis tõuseb vaatleva 

hingepilgu jaoks taas üles ja ilmub tulevikus oma täiuslikus ilus. Neid muinasjutte lugedes mõistame 

hästi, kui Padraic Colum ütles selle kirjaniku kohta, et ta tundus paljudele oma tuttavatele „nagu 

druiiditar, nagu keegi, keda mitmed otsijad iidses Celticas oleksid leidnud selle allika kõrvalt, millesse 

kukkusid pühad sarapuupähklid, ja kellelt ta oleks õppinud midagi müsteeriumite kohta.“ 

Padraic Colum, kes samuti kuulub keldi renessanssi esindajate hulka, kirjutas muinasjuturaamatu 

„Iirimaa kuninga poeg“ („The King of Ireland’s Son“), mis on tõlgitud saksa keelde pealkirja all „Der 

Köningssohn von Irland“.56 Selles jutustuses ilmub rikkalikult ürgvanu muinasjutumotiive ja imelisi 

juhtumisi, mis on aga põimitud suurde talitusse, võib öelda pühitsustalitusse, mille peab läbima 

legendaarne Iiri kuningapoeg. Võib tunda, et see raamat on läbinisti kootud tõelistest 

imaginatsioonidest, kuigi tervikuna kujutab see endast kaasaegse kirjaniku kirjanduslikku saavutust. 

Vanad „shanachied“, Iiri jutuvestjad ja ballaadilauljad olid selliste pildiliste varade valvuriks; nad 

valvasid seega ka rahvahinge, kes jäi teadlikuks oma ülevast minevikust. Colum kasvas üles selliste 

jutuvestjate hulgas ja võis tihti õhtuti turbatule ümber ringis nende lugusid kuulata. Sellest 

rahvatraditsiooni voolust ammutas ta materjali, kui ta koostas oma „Iirimaa kuninga poja“, kes leidis 

valgusemõõga ja läbis kõik katsumused, mida üks tõeline muinasjutukangelane peab läbima. 

Kui me tahame edasi jälgida keldi muinasjutu ja legendi traditsiooni, siis peame pöörama pilgu veel 

rahulikule Bretooni maailmale, kuhu sai kanduda nii palju olulist keldi vaimsest pärandist. See toimus 

siis, kui suur osa Briti ürgrahvastikust anglo-saksi sissetungide survel välja rändas. Nad asusid elama 

selles Prantsusmaa looderanniku regioonis, mida varem nimetati Armoricaks, kuid mis nüüdsest sai 

tuntuks kui Bretagne. Siin arendasid nad välja traditsioonid, mis on seotud nende viimase kuninga 

Arthuri legendaarse kujuga. 

Arthur oli nende jaoks sümbol, mis kandis endas murtud briti rahva kõiki lootusi hiilgavaks 

taassünniks. 12. sajandil muutus Arthuri kuju kogu Lääne-Euroopas üldtuntuks; selle aja eepiline 

poeesia avaldas talle austust, asetades ta Ümarlaua ja selle kuulsate kangelaste ringi säravaks 

keskpunktiks. Sest kui druiidide mõju oli taandunud või olid selle parimad esindajad asunud kristlikule 

tööle, siis suutis liidrirollis püsida üks teine seisus, kes oli kutsutud rahvuslikku pärimust valvama ja 

püha vaimustusleegina üha uuesti süütama. Need on bardid, kes olid ühinenud orduühingutesse ja 

kogunesid erinevates keskustes oma „barditoolide“ ümber. Nad arendasid välja „Ümarlaua 

süsteemi“, mida nad viljelesid oma bardide konverentsidel ja andsid edasi pildilisel viisil. Keskaja 

rüütellikkuse ideaalid, nagu need elasid ja särasid legendides, mida põimiti kuningas Arthuri õukonna 

kangelaste ümber, olid nende bardide poolt teadlikult kujundatud ja värssides ülistatud. Seega võtsid 

bardid rahvus-ülese ülesande, samal ajal kui rahvuslikud lootused üha enam kahanesid. Nende 

tegutsemisest lähtusid kõlblust arendavad jõud. Paljudes saagade ja muinasjuttude kangelastes, keda 
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bardid eesmärgiteadlikult kujundasid, kandusid need ideaalid edasi ja vermiti sellisel viisil rahvahinge 

sügavustesse.57 

Kuid see keldi vaimupärand hääbus kiirelt. Tõelised teadjad tunnetasid, et aeg vajas täiesti uusi 

hingevõimeid, et pidada ülal sidet vaimuga. Muinasjuttude „tobukestes“ ilmusid need saatuse poolt 

kutsutud päästjad. 

Kõikide nende saatuse poolt soositud muinasjutukangelaste algkuju võib näha bretooni muinasjutus 

Peronnikust. Ta kujutab endast Parzivali, Graali kangelase, eelastet. Eesliide „per“ viitab andele suuta 

läbi tungida seal, kus teised arvavad nägevat möödapääsmatuid takistusi. Ainult need hinged, kelle 

ürgjõud ei ole intellektuaalse kasvatuse ja viisakusreeglite abil halvatud, suudavad läbida elulisi 

katsumusi vaimuotsija teel. 

Uitajana, keda ei koorma mitte mingi koolitarkus ja kes on ilmselt ka üsna sobimatu mõneks 

tavapäraseks ametiks, rändab Peronnik läbi Bretagne’i. Juhus tahab, et ta saab teada ülesandest, 

mille täitmiseks ta tunneb endas jõudu olevat. Pärast seda, kui Peronnikule on talupoja naise majas 

hästi süüa antud, tuleb mööda rüütel ja küsib teed Kerglase lossi. Teda meelitab võimalus võita 

kuldset kaussi ja teemandist oda, mida hoitakse lossiisanda, võlur Rogéari poolt seal pimedasse 

võlvkambrisse peidetuna. Need kaks imeasja on väärt rohkem kui kõik maailma kroonid. Sest kauss 

pakub ammendamatult kõiki toite, mida vähegi soovida osatakse. Kes sellest joob, see terveneb oma 

kannatusest; surnud aga ärkavad taas ellu, kui see kauss puudutab nende huuli. Kuid teemantoda 

seevastu tapab ja hävitab kõik, mida tabab. 

Graali imaginatsioonides mängivad need kaks eset otsustavat rolli. Need on ju püha anum ja veritsev 

oda, mis ilmuvad Percevali hingepilgule, kui ta õhtul lossi siseneb. Graali loo käigus tuuakse need 

esemed müstilisse seosesse Kolgata ohvriteoga. Peronniku muinasjutus see vihje puudub; katarite 

poolt viljeldud Graali vool ja keldi traditsiooni jätkav Arthuri vool ei ole veel täielikult liitunud. Seega 

on võimalik seda kahekordset imaginatsiooni ka ilma kristluse müstiliste kogemusteta tundma 

õppida. Sest sellega on viidatud võimetele, mis toimivad peidetult igas inimeses, kuigi jäävad 

päevateadvusele täielikult nähtamatuks. Kaks maagilist eset hõlmavad kahekordset saladust. Üks on 

peidetud meie olemuse süütusse eluprotsessi, mida reguleerivad ja hoiavad ülal kosmose mõjud 

(Graali imaginatsioonis toob neitsi sisse püha anuma). Teine tõuseb võimsatest tungidest, mis 

toimivad isekusena veres ja mida tavaliselt hoiab kontrolli all ärkvel-teadvus (Graali imaginatsioonis 

haavab oda Kalamees-Kuningat). 

Nende hinnaliste esemete omanikuks saamine tähendab kontrolli saavutamist inimese olemuse 

peidetud toimimise üle. See tundub olevat võimatu, sest selleks on vaja suuta kõrgema teadvusega 

läbistada une sügavusi. Rüütel aga on selleks saanud juhiseid erakult. Kui Peronnik tähelepanelikult 

kuulab, kirjeldab rüütel seiklusi, mida tuleb läbida teel võluri lossini. Need on seitse katsumust, 

millele viidatakse piltlikult. Rüütel suudab neid küll üles lugeda, kuid ainult „tobukesel“ õnnestub 

need tegelikult ka läbida. Muinasjutt ütleb: „Tugevad püüavad võita ohtu oma jõuga ja tihti nad 

seejuures hävinevad, kuid nõrgad asuvad asja kallale külje pealt.“ Imeliselt on kirjeldatud loomulikku 

leidlikkust, millega Peronnik ennast oma eesmärgi saavutamiseks ette valmistab, ja otsustusvõimet, 

millega tal õnnestub valitseda igat olukorda. Nagu näiteks, kuidas ta saab jagu ähvardavast lõvist, 
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kellelt ta peab näppama „naerva lille“. Me teame juba saksa muinasjuttudest, mida lõvi kohtamine 

tähendab: see on omaenda südamejõudude tajumine koos kõigi nende uhkuse, äkilisuse ja mässuga 

saatuse seaduste vastu, milleks inimene võimeline on. Alles siis, kui jalule on seatud südamerahu, 

muutub ähvardav lõvi leebeks. Siin ei ole kohta vägivalla jaoks. Peronnik ei võitle lõviga, et mitte teda 

tagant kihutades äärmusteni viia. Ta teab, kuidas tüssata lõvi oma kavalustega. Huumor on märgiks 

vabadusest, mida on võimalik saavutada iseenda suhtes. Kes on selle saavutanud, võib noppida ka 

naerva lille. Ainult selle lillega suudab tobuke pärast võluri võitmist avada läbipääsu lossi 

võlvkambrisse, kuhu on peidetud kuldne kauss ja teemantoda. Selles, kellele avanevad sügavikud, 

milles elu saladused on kaitstud iga ebapuhta rünnaku eest, peab õitsele puhkema taimetaolise 

puhtusega hingejõud. 

Varustatuna nende kahe maagilise esemega siirdub võitja Bretagne’i kuninga õukonda. See oli alati 

kuningas Arthuri nimetus; Nantes’i linn oli tema kuninglik residents. Kui Peronnik sinna kohale jõuab, 

siis leiab ta linna ümberpiiratuna ja kõik elanikud nälgimas. Kuningas on oma suurimas hädas lasknud 

teatada, et linna päästjast saab tema pärija. Peronnikul õnnestub linn vabastada. Kuldanum ja 

teemantoda annavad talle võidu. Sest oda imejõuga lööb ta kõiki vaenlasi ning eluandva kausiga 

äratab ta langenud taas elule. Ta läheb läbi maailma kui vabastaja ja õnnistuste kinkija. Muinasjutt 

laseb tal lõpuks veel koos maa aadelkonnaga võtta ette ristisõja, et vabastada Püha Maa saratseenide 

käest. Sel viisil on muinasjutule antud selline pööre, et Peronnikus on tõusnud kangelane ka kristlaste 

jaoks, kes on võimeline neid võidule viima ja isegi uskmatutele lepitust tooma. Graali legendi 

kosmopoliitne vaim hingab juba sellesse muinasjuttu sisse. 

Sellise maailmakodaniku hoiakuga kohtume ka bretooni muinasjutus „Kristallpalee“.58 See jutustab 

müsteeriumirännakust, mille käigus lollike – siin on tema nimi Yvon, kes otsib oma kaunist õde 

Yvonne’i – astub julgelt vastu igale ohule ja ratsutab üha päikesetõusu poole kauge kristallpalee 

suunas Musta mere teisel kaldal. See on kindlasti rännak kuningriiki, mida võib leida ainult teiselpool 

surmaläve. Sellele viitavad kõik katsumused, eriti vaikus, mis valitseb selles kristallriigis. Sest see on 

käitumine, mida hing peab täiuseni valdama, olles ühenduses surnutega. Muinasjutt hõlmab ka 

teadmist sellest müsteeriumipaigast „Musta mere teisel kaldal“, mis on vanadest aegadest olnud 

vaimuotsijatele tuntud. See on seesama, kuhu argonaudid võtsid ette oma kangelasteekonna ja mille 

kuulsus oli jõudnud läände. 

Lõpuks olgu veel tähelepanu juhitud ühele gaeli muinasjutule, mis kannab selle kõikehõlmava 

kosmopoliitse suundumuse pitserit, mis on keldi traditsiooni alati iseloomustanud. See on „Keldi 

lohemüüt“, nagu seda gaelide hulgas mitmekesistes variatsioonides jutustatavat muinasjuttu on 

nimetanud Lord Campbell, „šoti Grimm“.59 Võttes arvesse loo laiahaardelist iseloomu, on selle 

pealkiri ühekülgselt valitud. Sest seda võib vaadelda kui tervet muinasjutumotiivide kogumit, mis 

tahab tuua erinevaid vaimu juurde viivaid teid kõrgema kooskõlani. 

See on suguluses muinasjutuga „Kaks venda“ Grimmide kollektsioonist, mis räägib kahest vennast, 

kelle teed viivad lahku itta ja läände, kuid kes leiavad teineteist taas lõpuks, kui üks peab teisele 

suurimas hädas appi kiirustama, et teda päästa. Gaeli muinasjutt räägib kolmest vennast, kes lähevad 

laia maailma: esimene läheb itta, teine läheb keskmist teed pidi ja kolmas läheb läände. Nende isa on 
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üks vana sepp, kellest saab kalur. Esmalt on ta vaene kalur, kes elas mererannal ja ei saanud mingit 

kalasaaki. Kuid ta saab rikkaks kaluriks, kui ta võtab vastu ühe merineitsi pakkumise, kes öö saabudes 

tema paadi lähedal vee peale tõuseb. Ta peab merineitsile lubama oma vanima poja; selle eest saab 

ta tulevikus rikkaliku kalasaagi. Me teame: kalur ilmub ju paljudes muinasjuttudes; ka Graali legend 

tunneb rikast Kalameest. Ta on inimene, kes elab kahe riigi piiril. Ühel päeval saab talle osaks arm, et 

ta suudab kanda rikkalikku vaimuilmutust öö rüpest üle maisesse teadvusse. 

Järgnevalt räägitu on oma põhimotiividelt suguluses muinasjutuga „Kuldsed lapsed“. Kalur püüab 

õngega välja rääkiva kala. See juhtub kolm korda, kuni kala annab kalurile nõu, et kalur ta teatud 

erilisel viisil lahti lõikaks ning annaks oma naisele süüa tüki südant ja maksa; seejärel sünnitab naine 

talle kolm poega. 

Olgu siin piltide küllusest esile tõstetud veel mõned motiivid. Kui kolm poissi saavad neljateist-

aastaseks, tahavad nad minna maailma rändama. Isa sepistab vanimale pojale raudsaua, et varustada 

teda võimsa jõuga tema rännaku jaoks. Need on mõttejõud, mis hakkavad sellel noorukil ärkama: 

nende abil saab ta jagu hiiglastest ja lõpuks võidab võitluse lohega, et vabastada kuningatütart. Kuna 

ta selle eest võidab kuningatütre käe, siis pärib ta kuningriigi. Muinasjutt nimetab seda Kreekaks, sest 

tema tee viis itta. Kuna tema isa püüdis hoida teda eemal merineitsist, kellele ta oli sünnist alates 

tõotatud, peab poiss oma rännakul vältima soolase merevee lähedusse sattumist. See vaimuotsija 

läheb mööda teed, mida mööda rändasid kord rahvad, kes liikusid Atlantisest itta. Nad otsisid 

maismaad. Kogu unenäotaoline selgeltnägemine, mis tõmbas inimesi läbikäimisse 

elementaarjõududega, pidi nende jaoks vaibuma. Nad pidid saama valitsejaks hiiglaste maailmas: 

selges mõttejõus pidi hing leidma vaimu. Kord pidi Perseus võitma võitluse lohega, et vabastada 

neitsi. Perseuse legendaarse kujuga viitasid kreeklased ka sellele suurele kuningale, kes ehitas 

Mükeene: ta on tuntud kreeka kultuuri rajajana, mis esimesena võttis endale selge mõtlemise 

missiooni ja oli võimeline kätte võitlema isiksuse vabaduse. 

Teine poeg, kes valis keskmise tee, jõuab kuninga õukonda, kus ei ole ühtegi naist, välja arvatud 

kuningatütar, keda hoitakse rangelt tornis peidus. Poiss aga jõuab kuningatütreni tuvi kujul ja võidab 

ta endale pärast vastavate katsumuste läbimist. Siin on kujutatud müstiku teed ja nimelt kristliku 

müstiku teed, nagu näitab motiivide lähedasem vaatlus. Kui lugu ütleb, et ta võidab endale Prantsuse 

kuninga tütre, siis näitab see, et varajasel keskajal oli Prantsusmaa saanud keskuseks, millest kiirgas 

esoteeriline kristlus. 

Kolmas vend ratsutab aga lääne poole, kus kõik teed viivad mereni. Tema katsumused on üsna 

erinevat laadi. Öösel siseneb ta täiesti mahajäetud lossi. Üks latern, mille sees on küünal, tuleb talle 

vastu ja juhib teda läbi pimedate ruumide. Kuningatütar selles nõiutud lossis jääb talle esmalt 

nähtamatuks. Ta saab teda vabastada ainult siis, kui ta läbib katsumuse, mis seisneb selles, et olla 

kuningatütre lähedal ilma teda puudutamata. Ainult siis, kui meeled vaikivad, saab vaim vähehaaval 

hakata enesest teatama oma tõelises kujus. Nii võidab ta pärast mitmesuguseid katsumusi kuldse 

lossi kuninga tütre. Nad purjetavad üle ookeani kuldsesse riiki, kus ta kord kuningaks peab saama. 

Sellel teel on tegemist ärkamisega öö riigis. Valgus, mis hakkab särama pimeduses, saab juhiks 

nendes peidetud regioonides, kus Hüperborea müsteeriume hoitakse luku taga eemal 

meelteteadvusse aheldatud inimkonnast. Keldi traditsioon teab, et see päikesehele vaimuvald tuleb 

taasleida, kui inimene ei taha täielikult kaotada sidet oma algupära jõududega. Sest teised vennad 

muudetakse lõpuks kurja maagia poolt kiviks. Ainult kolmas vend, kes on võitnud kuldse lossi 
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kuningatütre – kes on seesama, keda läheb võitma kuningapoeg muinasjutus „Ustav Johannes“ –, 

suudab neile abi tuua. Temast saab nende ärataja, kuigi alguses ei mõista nad tema tegu ja tasuvad 

talle halvasti. Aga kuidas leiab aset suur leppimine vendade vahel, sellest teavad rääkida ainult 

vähesed jutustajad. Tundub, et kolme voolu lõplik kooskõla ei taha end veel täielikult avaldada. Jääb 

küsimus, millal ja kuidas see toimub. See on inimkonna küsimus: kas maailmarändurid, kes on üle 

Maa valgunud laiali itta, keskregiooni ja läände, tunnevad üksteist taas ära kui vennad? 

See on seotud ka Maa rahvaste ärkamisega vaimule. Keldi hing on täidetud ettekuulutustega. Ta 

usub, et iidsete aegade suured kangelased tõusevad taas inimeste hulgast, kui kätte on jõudnud aeg, 

mil maailm oma hädas hakkab otsima kaotatud ürgtarkust. Nõnda ennustasid bardid, et Arthur tuleb 

taas ja kogub oma rüütlid enese ümber, et kehtestada vaimuriik. Iiri jutuvestjad viitavad Fionni 

tegelaskujule, keda nad peavad viimaseks kangelaseks, kes jõudis müsteeriumiteni. Nad ootavad 

tema tagasitulekut. Meie muinasjutuvaatlused lõppegu sellise ootuse toonis: 

Fionn 

Fionn, valgustatu, allikast, 

kus pühade okstega kaetult 

sarapuud allapoole kallutuvad, 

võitis kogu maailma tarkuse. 

Nüüd, peidetuna rohelise murukünka alla, 

kuninglikul troonil kaljusaalis, 

ootab tema vaim sarve kõmisevat huiget, 

mis äratab teda päästvatele tegudele. 

Iidse, kuid igavese lapsena, 

säravana oma vooruse kumas 

purustab ta aegade pimeduse. 

Ta kutsub ärkavat noorust! 




