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«Sećanja na Rudolfa Štajnera 
i Mariju Štajner-fon Sivers» (1) 

 
Anna Samweber 

 
 
U ovom tekstu biće data pojedina poglavlja iz knjige Ane Samveber „Sećanja na 
Rudolfa Štajnera i Mariju Štajner-fon Sivers“, izdavačka kuća Geteanum, Dornah 2009. 
– Ana Samveber je bila dugogodišnja saradnica i sekretarica Rudolfa Štajnera u 
Berlinu, a knjigu je priredio i objavio Jakob Štrajt. 
 
 
Uvod 
 
Anu Samveber (1884–1969) bliže sam upoznao tek pedesetih godina u Švajcarskoj. 
Nismo se videli više od deset godina, dok se nije ukazala prilika da je dva puta posetim 
na ceo dan 5. i 6. aprila 1968. u istočnom Berlinu. Ona je u to vreme stanovala u kući 
Lesing-Nikolaja. Ta osamdesetčetvorogodišnja dama primila me je sa zračećom 
srdačnošću i bila je tako otvorena, da je u toku ta dva dana samo par puta bila 
prekidana zbog zajedničkog ručka, pričajući o događajima iz svog života više od šest 
sati. Kada je počela da govori o svojim sećanjima na Rudolfa Štajnera, ja sam bio toliko 
dirnut, da sam u njenom prisustvu spontano zapisao ono što je ona ispričala. Posetio 
sam je u stvari bez ove namere, ali pošto sam našao da je to što govori veoma bitno, 
brzo sam uzeo olovku u ruku. Smatrala je važnim, da se ispričani događaji tačno 
zabeleže. Ona je naravno u svom životu uvek iznova pričala o tome mnogim ljudima, da 
bi dala prilog za ljudsku istinitu sliku Rudolfa Štajnera. Učesnik u ovim pričanjima bio 
je i moj prijatelj Francis Engel. 
       Ana Samveber, omanja, aktivna pri govorenju, temperamentna ličnost, pričala je 
sa očiglednom životnošću iz svog veoma budnog, konkretnog pamćenja. Kao 
višegodišnja saradnica Rudolfa Štajnera u Berlinu imala je neposrednog učešća u 
njegovom delovanju. Jednu godinu posle našeg susreta ona je umrla. Njena sećanja 
počivala su više godina u tim berlinskim zabeleškama u jednoj fijoci. Prvi put sam o 
tome pričao u jednom predavanju 1977. god. u Cirihu prilikom sećanja na Mariju 
Štajner. Eho je bio tako pozitivan, da sam otada češće bio zamoljen da ponešto 
saopštim iz toga. Ovim spisom odgovaram na tu višestruku želju. 
                                                                                                          

                                                                                                         Jakob Štrajt 
 

 
U Minhenu 
 
Bilo je petnaest godina kako sam otišla od kuće. Niko nije znao o mom dolasku. Na 
izlazu iz železničke stanice moje radoznale oči otkrile su plakat, na kome je bilo 
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najavljeno jedno predavanje o vaspitanju, i mislila sam, to će me vatreno interesovati. 
Pošto sam stigla pred roditeljsku kuću, htela sam u potpunosti da uživam u 
iznenađenju. Roditelji su živeli u prizemlju. Stavila sam svoje kučence pred vrata, 
pozvonila, ušla u predvorje i popela se stepenicama. Došla je majka, iznenađena 
opazila kučence pred vratima, pozvala oca, i dok su oni odgonetali i mrdali glavama, ja 
sam im potrčala u susret. Bio je to ponovni susret! 
       Za popodne je moja majka imala dogovor, da se u određeno vreme sretne sa 
mojom sestrom u kafeu Luitpold. Rekla mi je: „Moraš da pođeš sa mnom, tvoja sestra 
će se iznenaditi!“ Dakle, otišle smo zajedno u grad. Sestra još nije došla u kafe. 
Zainteresovano sam posegla za jednim časopisom, da bih konačno opet pročitala nešto 
u minhenskim novinama. Takođe sam mislila da se sakrijem iza časopisa, ako bi sestra 
naišla. Moj pogled je ponovo pao na najavu, koju sam već pročitala na plakatu: 
Predavanje o „Vaspitanju deteta...“, predavač Mihael Bauer. Vaspitanje! Tamo 
neizostavno moram da odem! Zapamtila sam mesto i vreme. Kada se pojavila moja 
sestra čuo se pozdrav Zdravo. Za nas su sledili radosni dani u kući. Ipak određenog 
dana otišla sam na večernje predavanje o „Vaspitanju deteta“. Na ovo predavanje došli 
su ljudi koji su mi se činili malo neobični, delom takođe čudno obučeni. Šta je pak 
govorio predavač, ostavilo je na mene snažan utisak. Bila sam kao van sebe. Otvorio 
mi se neki novi svet. Posle predavanja sam htela da mu priđem i obratim mu se; ali bilo 
je teško proći mimo žena koje su ga okruživale. To mi je pošlo za rukom tek na izlazu, 
kada je on došao sa jednom ljubaznom damom. Bila je to Margareta Morgenštern, 
supruga pesnika Kristijana Morgenšterna koji je umro prethodne godine, kako sam to 
kasnije saznala. Između ostalog postavila sam pitanje, da li će biti dalje sličnih 
predavanja. Tu me je ta dama uputila na „umetničku sobu“ u Minhenu, gde su se 
održavale antropozofske predstave, gde je bila biblioteka itd. Time sam našla, ništa ne 
sluteći, priključak na antropozofski pokret i počela sam da čitam knjige izvesnog dr 
Rudolfa Štajnera. Pošto sam odmah ponudila svoju pomoć, bila sam zamoljena, da 
radim zajedno sa ostalima na kartoteci antropozofske biblioteke i da tako dovedem u 
red ove knjige. Takođe sam pozvana da pomognem u organizovanju proslave u sećanju 
na Sofiju Štinde. 
       To je značilo, ja bih mogla da pomognem pri ukrašavanju prostorije cvećem i da na 
kraju proslave na vratima držim kutiju za novčane priloge. (U prosjačenju sam bila 
dabogme izvežbana). – Ja ustvari baš ništa nisam znala, šta se dešavalo kod ovih 
čudnih i meni ipak na neki način simpatičnih ljudi. O Rudolfu Štajneru sam znala samo 
iz literature koju sam počela da čitam. Došlo je veče. Pomogla sam da se prostorija 
ukrasi crvenim ružama. Gospodin Adolf Arenson je na početku svečano svirao na 
harmonijumu, a njegov sin, mali Hans, takođe je bio tu. Na podijumu je nekoliko njih u 
podeljenim ulogama pročitalo neki neobičan tekst ( Iz misterijske drame „Probuđenje 
duše“). Ulogu Benediktusa je čitao Rudolf Štajner, kojeg pak još nisam poznavala. 
Zatim je ovaj govornik došao za pult i održao govor u spomen, koji me je duboko 
ganuo. Tu sam bila dotaknuta izvesnošću: taj ko ovde govori, mora da je Rudolf Štajner, 
čije knjige čitam. Njegove reči i biće potresli su moju unutrašnjost. Još jednom je 
zasvirao harmonijum. Stala sam kod vrata sa kutijom za priloge. Posetioci su polako 
prolazili. Stavila sam svoju kutiju kod vrata i videla doktora Štajnera okruženog 
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nekolicinom ljudi u razgovoru. U meni se pojavila misao: Šta bi moralo doći u moj život, 
da bih smela da pružim ruku ovom čoveku? Ja sam inače sve drugo nego stidljiva i 
sentimentalna; ali, sada sam se okrenula. Potekle su mi suze. Tako sam stajala neko 
vreme i čekala, da pomognem pri raspremanju. Iznenada sam čula neki glas iza sebe. 
Preko mog ramena pojavila se šaka i dohvatila moju. Bio je to dr Štajner, rekao mi je: 
„... do viđenja u Berlinu!“ i nasmejao se na to. Bila sam zgranuta. Pa ja nemam nikakva 
posla sa Berlinom! 
       Posle otprilike četiri nedelje dobila sam jedno pismo iz Kelna od izvesne gospođe 
Hede Humel, koja je češće stenografisala predavanja Rudolfa Štajnera. Pisala mi je: 
„Na preporuku gospođe dr Štajner htela bih da vas zamolim, da zajedno sa mnom i sa 
gospođicom dr Elizabetom Vrede u mašinskom pismu prekucate predavanja Rudolfa 
Štajnera.“ Ovim me je pozvala da dođem u Keln. Ja sam pristala. 
       Na kelnskoj železničkoj stanici je kao znak raspoznavanja služila knjiga 
„Teozofija“. Obe dame su me primile veoma srdačno, i već smo u tramvaju bile na „ti“. I 
mada nisam bila član ovog Društva, sa mnom se postupalo veoma ljubazno. Od Rudolfa 
Štajnera sam pročitala tek dve knjige. Tri meseca sam ostala u Kelnu i kucala 
predavanja na pisaćoj mašini po diktatu gospođe Humel. Zatim je došao sudbinski 
telegram iz Berlina gospođi Humel: ja bi trebalo da odem tamo, radi prekucavanja 
zimskih predavanja Rudolfa Štajnera. 
 
 
U Berlinu 
 
Tako sam nešto kasnije opasala kožnim remenom svoju japansku torbu, u kojoj je bila 
poslagana moja odeća i razne sitnice, i otputovala u za mene toliko neizvestan Berlin, 
adresa Mocova ulica br. 17. Ovde se nalaze antropozofski centar i prostorije za 
stanovanje Rudolfa Štajnera i gospođe Marije Štajner, koje su oni koristili kada su bili u 
Berlinu. Srce mi je udaralo dok sam se penjala noseći svoju tešku kofer-torbu 
stepenicama u Mocovoj ulici na drugi sprat. Pozvonila sam. Vrata su se otvorila, i preda 
mnom je stajao Rudolf Štajner lično. Bila sam tako zbunjena, da mi je japanska torba 
ispala iz ruke i pukla na podu. Svo rublje i donje rublje ležalo je s ostalim stvarima 
pred doktorovim nogama. Pojavilo se samo od sebe i jedno vuneno klupko i otkotrljalo 
se između nogu dr Štajnera u dugi hodnik. Iznenađeno, ali ipak veselo, on je rekao: „Na 
ovaj način svakako nikada još nisam bio pozdravljen!“ – To je bio moj dolazak u Berlin. 
Uskoro sam počela sa prepisivanjem predavanja i sa drugim radovima na pisaćoj 
mašini. 
       Bilo je vreme rata. Namešteno je jedno utočište za decu, i Rudolf Štajner me je 
zamolio da preuzmem vođstvo ovog utočišta, što sam bez oklevanja učinila. Takođe je 
postojala i vojna bolnica, koju je finansirala jedna bogata žena član Antropozofskog 
društva (Helena Rehling iz Manhajma). Služba za pomoć bila je jako važna Rudolfu 
Štajneru. On je napravio neku vrstu medaljona, koji je bio darovan vrednim 
negovateljicama i pomagačima. Na njemu je pisalo: „Blagoslov pomagačima izlečenja“. 
Otisnuti metal pokazivao je ruke koje pomažu, i primaju sunčeve zrake, da bi ih nosilo 
na unesrećenu Zemlju i lečilo je. 
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Božićne igre u Berlinu 1916/17 
 
S velikom ljubavlju je Rudolf Štajner ponovo probudio božićne igre, koje je 
svojevremeno sakupio njegov poštovani bečki učitelj, prof. K. J. Šreer. One su igrane 
ne samo na Geteanumu, nego malo pomalo na sve više različitih mesta. Njihovo 
prikazivanje omogućava da se modernom čoveku na slikovit i osećajan način dovede 
do doživljaja vest Hristovog rođenja. Rudolf Štajner je mnogo držao do vernog 
prenošenja i pravog narodnog prikazivanja. 
       Usred rata obrazovala se u Berlinu jedna glumačka grupa, kompanjoni, koja je 
igrala predstave u raznim gradovima, pa i u bolnicama. Ja sam igrala u odgovarajućoj 
nošnji krčmaricu. U bolnici Virhov bila je zakazana rana jutarnja predstava. Ja sam 
pazila na rekvizite i odeću glumaca. Rano jutrom spakovala sam odeću u svoju 
japansku torbu, a šta nije htelo unutra nosila sam na sebi ispod krznenog mantila, tako 
da sam stvarno bila lepo debela i zaobljena. Bio je još mrak kada sam ušla u neki 
autobus. Tek posle duže vožnje primetila sam šokirana, da sam putovala u pogrešnom 
pravcu. Ušasnuta sam izašla iz njega. Autobusi su u toku rata zbog nedostatka benzina 
išli veoma retko, a taksiji su smeli da voze samo u nekim delovima grada. Zaustavila 
sam jedan taksi i rekla šoferu: „Hitno moram u kliniku Virhov!“ Šofer je odmerio moju 
zaobljenu figuru i moju užurbanost i pustio me u auto. Ulica ova, ulica ona, brzo smo 
vozili ulicama Berlina. U jednom momentu je upitao: „Možete li još, sve je u redu?“ Da, 
sve je bilo u redu... Sa malim zakašnjenjem stigli smo pred kliniku, gde se nestrpljivo 
čekalo na mene. Tu je bio i jedan lekar u belom mantilu. Kada sam izašla čulo se: „Evo 
konačno stiže!“ Tada je šofer sasvim ponosno rekao lekaru: „Ništa se još nije desilo!“ 
(misleći naravno da sam pred porođajem). Predstava je posle ovog uzbuđenja 
pokrenula i bolesne i zdrave. 
       Početkom februara 1917. Rudolf Štajner je na neko vreme došao u Berlin. U 
međuvremenu je neki član Društva ispričao u Dornahu, da se u Berlinu prikazuju 
božićne igre na izmenjen način. Kada me je Rudolf Štajner pozdravio, rekao je sasvim 
strogo: „Sam, pozovite mi zajedno sve kompanjone! Hteo bih da pogledam igru.“ Bila 
sam malo iznenađena; ali moralo je tako biti. Bez publike, Rudolfu Štajneru koji je 
sedeo u prvom redu, igrali smo božićnu igru od koje smo se rastali pre gotovo dva 
meseca. Primetila sam kako je on u toku predstave uzbuđeno spuštao svoje naočare, a 
prekrštenom nogom klatio gore-dole. Posle predstave je skočio na binu i rekao: „... Ovo 
su ipak krčmari, a ne krčmarice! Pastiri, a ne pastirice!“ Grmelo je. Na to mrtva tišina. 
Tada sam istupila i nisam spustila jačinu glasa: „Gospodine doktore, rat je: muškarci su 
na bojnom polju! Mi ovde moramo da zamenimo muškarce!“ Ponovo apsolutna tišina. 
Zatim su došle njegove oslobađajuće reči, postavljene jedna za drugom: „To – mogu – 
da – akceptiram!“ Posle toga nas je pozvao na kafu i kolače i bio je sa svima nama 
veoma srdačan i radostan. 
       Bilo je to na njemu nešto čarobno, kako je uvek ponovo primao trenutnu situaciju, i 
izlazio na kraj s tim. Svakog čoveka je sasvim sveže i uvek iznova prihvatao, takođe i 
kada bi se napravile greške. 
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Poziv u pomoć 
 
Gospođa dr Štajner je posedovala jedan lep brilijantski časovnik, koji je na zadnjem 
poklopcu nosio njene inicijale. On se pokvario, i ja sam ga ponela na popravku kod 
jednog nama znanog časovničara, daleko udaljenog od Mocove ulice. Bilo je kasno, 
jedne hladne maglovite novembarske večeri, u pravcu Nolendorfovog trga, gde su 
počeli radovi za podzemnu železnicu. Išla sam uz jedan poduži zid od dasaka. Iznenada 
su se pojavila iz mraka dva obličja i bacila se na mene. E pa, jednom mi je Rudol 
Štajner rekao, ako se ikada budem našla u nevolji, uvek smem da se obratim njemu. 
Kada su se ti momci sjurili na mene, jedan me je uhvatio otpozadi, da bi drugi mogao 
da me opljačka, ja sam u sebi spontano viknula: „Doktore pomozi mi!“ U tom trenutku 
su se ta dvojica trznuli, kao da ih je ubola tarantula, i otišli su od mene. 
       Kada je Rudolf Štajner ujutru došao na doručak, pozdravio me je rečima: „Dobro 
jutro Sam! Vi ste prošle noći vikali! Šta je to bilo?“ Zatim sam mu ispričala sled tog 
događaja. Pošto je mirno saslušao, ubacio je tešeći me, sasvim jednostavno: „Ja sam 
vam pomogao.“ 
 
 
O grđenju 
 
Pošto Rudolf Štajner iz unutrašnjih razloga nije mogao da grdi ljude svoje okoline, ako 
su nešto pogrešili, da ne bi kvario odnos učitelja prema učeniku, češće je prenosio 
takve neprijatne obaveze Mariji Štajner, koju je srdačno nazivao svojom „gospođom za 
čišćenje“ ili je čak jednom upotrebio izraz: „Ona mora da bude moja gvozdena metla.“ 
       No desilo se jednom da me je dr Štajner u prisustvu gospođe dr Štajner opet 
izgrdio. Tu je rekla gospođa doktor: „Zašto vi uvek grdite Sam?“ Na to je odgovorio 
gospodin doktor: „Pa i ja takođe smem neki put da grdim, i to moram da činim kod ljudi, 
za koje znam da će to podneti!“ Ja sam posle toga rekla: „Radosna sam kada me doktor 
grdi; jer tada znam da mu je stalo do mene i mog rada.“ 
 
 
Filozofija slobode i zlato 
 
Bilo je to 1917. godine, kada je predstojalo novo izdanje doktorove knjige „Filozofija 
slobode“. Rudolfu Štajneru je bio potreban jedan stari primerak, jer nije više imao kod 
sebe nijedan takav. Potražio je knjigu u antikvarijatu preko puta Mocove ulice. Pošto je 
bezuspešno tražio, ja sam kratko posle toga došla u istu knjižaru. Tamo zaposlene 
dame, koje sam inače dobro poznavala, skrenule su mi pažnju na nekoliko gomila 
knjiga koje su ležale uokolo i primetile su: „Pogledajte šta je on ponovo uradio!“ Znala 
sam da je on tražio svoju „Filozofiju“, i počela sam sa svoje strane da se okrećem i 
pretražujem. Pronašla sam je usred rasutih knjiga. 
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       Zadovoljna time vratila sam se kući trijumfujući: „Gospodine doktore, ja sam nešto 
pronašla preko u antikvarijatu!“ On pak: „Ali ne moju ’Filozofiju’, to ne verujem.“ – 
„Hoćemo li da se kladimo?“ – „U koliko?“ – „U 20 maraka.“ Sada sam pokazala knjigu, 
čime je on bio veoma zadovoljan i stavio mi u ruku dve zlatne kovanice od po 10 
maraka. 
       U to vreme je član našeg Društva gospodin Alfred Humel kao vojnik bio u kasarni u 
ulici generala Papa, bez večernjeg izlaska. Tako je morao da se odrekne učešća u 
predavanjima Rudolfa Štajnera. Ipak se mogao za deset zlatnih maraka izdejstvovati 
jedan izlazak ovom vojniku. Dakle otišla sam tamo i kupila Humelu dve slobodne 
večeri. Na taj način je zlato „Filozofije slobode“ zaista pribavilo slobodu. 
 
 
Šal, šešir i mantil 
 
Na jednom od većih javnih ciklusa Rudolfa Štajnera u Berlinu u vremenu, kada je on 
zastupao socijalno tročlanstvo, koristio je on svaki put poseban izlaz, koji je vodio do 
„umetničke sobe“, odakle sam ga ja vodila kroz neki dugi hodnik do izlaza. Posle jednog 
od ovih predavanja oko njega se okupilo mnogo ljudi, koji su mu prišli za svojim 
pitanjima i problemima i bili zahtevni još dugo vremena. Ja sam čekala kod sporednih 
vrata; već sam skinula sa čiviluka njegov mantil, šal i šešir i sve sam, čekajući njega, 
držala u svojoj ruci, da mu to predam, kada konačno bude slobodan. Tako sam stajala 
duže vremena kod sporednih vrata sale, dok nije došao. On je uzeo svoju garderobu, sa 
tim se vratio u umetničku sobu, i sve ponovo okačio na čiviluk. Zatim je uzeo sve jedno 
za drugim i obukao se. Ja sam pukla veoma iznenađena: „Ali gospodine doktore, da li 
možete da zamislite, kako je meni na duši?“ On pak: „A možete li vi da zamislite, kako je 
meni na duši?“ Nemo smo hodali kroz prilično mračan hodnik, kroz koji sam ga inače 
morala voditi držeći ga za ruku (jer je on veoma loše video u mraku). Iznenada je 
rekao: „Da li ste sada ljuti na mene, pa hoćete da me ostavite da hodam uza zid?“ I dalje 
je upitao, da li znam zašto je tako postupio (sa garderobom)? Pošto sam rekla da ne 
znam, uzvratio je: „Razmislite o tome!“ 
       Sutra i prekosutra, kada me je sreo, njegovo prvo pitanje je bilo: „Jeste li razmislili 
o tome?“ Ja sam bila sasvim uzrujana, i kada sam se posle sledeće noći opet probudila 
iz spavanja, to mi je došlo. Ja sam, kada su ljudi posle predavanja stajali oko 
gospodina doktora i okupirali ga, razmišljala otprilike nešto ovako: „Stojte vi samo kod 
njega, ja imam dabome njegov mantil, njegov šešir!“ Kada me je doktor sledećeg dana 
po četvrti put pitao, da li sam razmislila o tome, rekla sam: „Da gospodine doktore, 
sada znam zašto.“ On je odgovorio: „Vidite Sam, to tako baš ne sme da bude!“ – Njemu 
je bio duboko odbojan svaki kult ličnosti, i oko njega nije smelo da se pojavi ništa od 
toga. 
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Tajanstveni posetilac 
 
Jednog dana se prijavio kod mene u Potsdamskoj ulici (u novom lokalu i sekretarijatu 
berlinskog ogranka) neki elegantan gospodin, kako mi se činilo tip čoveka iz južnijih 
zemalja. Hteo je da razgovara sa Rudolfom Štajnerom. Ja sam mu rekla da on nije 
ovde. Međutim gospodin nije otišao i insistirao je, koliko je važno to, što on hoće da 
razgovara sa Rudolfom Štajnerom. Tada sam mu objasnila, da može otići sa mnom u 
Mocovu ulicu, gde se doktor nalazio u ovo vreme. Dok smo putovali taksijem palo mi je 
u oči, kako je taj stranac neprestano mrmljao za sebe neke mantre. Bivalo mi je od 
njega sve neprijatnije. Kada smo stigli u Mocovu ulicu, ja ga nisam odvela na drugi 
sprat kod doktora Štajnera, nego u radnu sobu na prvom spratu kod gospodina Valtera. 
Zamolila sam gospodina Valtera, da stranca uz vizit kartu prijavi kod Rudolfa Štajnera. 
Gospodin Valter se vratio sa odlučnim odbijanjem, kako Rudolf Štajner ne može da 
primi gospodina. Tako je ovaj morao da ode neobavljena posla. Nešto kasnije doktor je 
došao dole kod nas. Prodorno je rekao: „Sam, vi ste mi spasili život...“, i zahvalio mi je. 
Nagovestio je, da je mogao da se desi napad na njega. 
 
 
Kuhinjski sto 
 
Napolju u kuhinji nalazi se jedan sto. Ja ga zovem moj „sveti sto“. Dođite da ga 
pogledate (Ana Samveber je otišla napred; na njen odlučan, konkretan način pokazala 
je stari, masivan sto od tvrdog drveta tamne boje.) Moje pričanje će vam pojasniti, 
zašto je ovo za mene „sveti sto“. 
       Doktor je govorio u berlinskom ogranku u Potsdamskoj ulici, gde sada imam jedan 
mali stan, o misteriji Mihajla i njegovoj misiji. Bila sam duboko dirnuta i uzbuđena tim 
predavanjem. Posle toga Rudolf Štajner je mnogim članovima do jedan sat posle 
ponoći davao odgovore i razgovarao sa njima. Kada su svi otišli, on je došao kod mene, 
upravo za ovaj sto i rekao mi: „Sam, vi ste takođe hteli nešto da me pitate.“ – Ja sam se 
uvek trudila, da doktora ne opterećujem ličnim pitanjima. Tako sam rekla: „Ne, 
gospodine doktore.“ On je pak odgovorio: „Ipak Sam, postavite molim vas vaše pitanje. 
Molim, postavite vaše pitanje!“ – „E pa gospodine doktore“, odgovorila sam oklevajući, 
„u toku vašeg predavanja u meni se pojavilo pitanje: Ko ste vi? Ko ste vi bili? Ko ćete vi 
biti? Doktor je odmah krenuo na to. Nacrtao je preda mnom na stolu jednu krivu liniju 
(slično obrnutom znaku omega: dakle kriva linija koja se spušta nadole i zatim se 
ponovo penje nagore). 
       Njegova individualnost provlači se tako kao neka crvena nit kroz čitav razvoj 
Zemlje i bila je tu još od njenog početka. Doslovno je nastavio: „Ako sa ljubavlju i 
entuzijazmom budete razmišljali, otkrićete još u ovom životu, ko sam ja.“ Ja sam dalje 
pitala: „Da li ćemo se mi ponovo sresti?“ On je odgovorio: „Ako u ljubavi i entuzijazmu 
budete razmišljali, ko sam ja, mi ćemo se ponovo sresti.“ Razgovor za ovim stolom 
nastavio se još dalje... Sada znate zašto je ovo moj „sveti sto“. 
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Pojedinosti 
 
Kada sam jednom posle predavanja u Potsdamskoj ulici pratila Rudolfa Štajnera na 
putu ka kući u Mocovu ulicu, došli smo u blizinu poljske ambasade. Iznenada je doktor 
zastao i rekao veoma ozbiljno: „Neće proteći mnogo vremena, a ovde neće više stajati 
kamen na kamenu.“ Ja tada nisam mogla da razumem ovu izjavu. Kada sam kasnije 
živela u razorenom Berlinu, često sam mislila na ove reči, upravo dok sam išla kroz 
potpuno razorenu četvrt u kraju tadašnje poljske ambasade. 
       Jednom je Rudolf Štajner napomenuo, da će posebno teška biti 1984. godina. 
       Povremeno je on za nas sasvim neposredno izgovarao misli, koje su padale kao 
semenke. Tako je jednom rekao na stanici, dok smo čekali na tramvaj: 
 
Bez tročlanstva – boljševizam 
Bez antropozofije – katolicizam. 
 
O svojoj knjizi „Kako se postižu saznanja viših svetova?“ napomenuo je jednom, ona je 
prikladna samo za lični rad; sve ostalo bi moglo da se radi zajednički. 
       U svom ormanu na unutrašnjim vratima doktor je napisao datume rođenja. 
Polagao je važnost na to, da sa ljudima slavi rođendane, i objasnio je: „U noći, koja sledi 
za danom rođenja, čovek je najbliži svom anđelu čuvaru i može sam njim (za vreme 
spavanja) da razgovara kao čovek sa čovekom.“ 
 
 
O smrti Karla Ungera 
 
13. decembra 1928. održao je Karl Unger u Berlinu javno predavanje, a sledeće večeri u 
ogranku predavanje o ezoteriji, u kome se on izjasnio takođe o objavljivanju određenih 
ezoteričnih tekstova, koji su dali povod za zloupotrebu. U sali je vladalo izvesno 
uzbuđenje. Tu sam imala užasan unutrašnji doživljaj. Iznenada sam čula tri pucnja i 
videla dr Ungera kako pada preko govornice. Ta vizija se brzo izgubila, i ja sam videla i 
čula Ungera kao pre toga da dalje govori. U meni je pak bila izvesnost: Karl Unger će 
biti ubijen. 
       Posle predavanja mi smo se okupili – oko tridesetak prijatelja – u jednom kafeu sa 
dr Ungerom. Razgovori su išli dalje o stvarima i brigama Antropozofskog pokreta i 
društva. Došlo se i do razgovora o glavnoj skupštini koja je predstojala za Uskrs u 
Dornahu. Dr Unger je izložio, da sa hrabrošću treba izdržati postojeće konflikte. On me 
je pozvao, da tada neizostavno dođem u Dornah. Kada sam rekla, da ne znam hoće li to 
biti moguće zbog troškova, rekao mi je: „To je moja stvar. Meni su potrebni ljudi koji 
imaju hrabrosti!“ 
       Pošto smo napustili kafe ja sam imala jedan deo zajedničkog puta sa dr Ungerom 
prema Potsdamskom trgu. Rekla sam mu, da ja po njegovim izvodima takođe smatram 
ispravnim objavljivanje pomenutih tekstova, i pitala sam ga, da li je on o toj stvari 
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razgovarao sa gospođom dr Štajner. Negirao je rekavši, da je govorio iz sopstvene 
odgovornosti; ali kasnije, za Božić, putovaće u Dornah i učiniće to; jer to objavljivanje 
se mora desiti. 
       Pred hotelom Firstenhof, gde je stanovao dr Unger, skupila sam hrabrost i rekla: 
„Gospodine dr Unger, ja imam da vam kažem u poverenju još nešto važno i lično, što ne 
bih htela da učinim ovde na ulici.“ U njegovoj sobi sam nastavila dalje: „Gospodine dr 
Unger, molim vas, sredite i regulišite već sada za Božić tu stvar sa nemačkim 
društvom i tekstovima u Dornahu.“ On je prigovorio, da se stvar sa nemačkim 
društvom može srediti tek za Uskrs kada bude glavna skupština. Ja sam uzvratila: 
„Gospodine dr Unger, mi nemamo vremena. Sredite sve za Božić. Mi ćemo vas izgubiti... 
Vi ćete biti upucani...“ 
       Moje saopštenje je značajno primio. Postao je veoma ozbiljan i pogledavši me 
rekao: „Ako je to tako, pokušaću već za Božić u Dornahu da dovedem u red tu stvar sa 
nemačkim društvom.“ 
       Za rastanak smo pružili ruku jedno drugom. Ispratio me je do izlaza. Bio je to naš 
poslednji susret. 
       Gospodin dr Unger je stvarno pokušao za Božić, da u Dornahu stvari dovede u 
red... 
       Za Božić i za Novu godinu ja sam uvek pozivala da dođu kod mene članovi Društva 
koji nisu imali porodicu. Okupljali smo se u Potsdamskoj ulici, gde sam pri 
sekretarijatu imala jedan mali stan. Neki takav poziv dešavao se takođe i za Novu 
godinu (Silvester – veče uoči Nove godine). Hteli smo da u krugu prijatelja zajednički 
doživimo prelazak u sledeću godinu. 
       Kada su zvona označila Novu godinu, otvorila sam, prema starom porodičnom 
običaju, prozor i viknula, pokrenuvši ruku u slobodan prostor: „Stara godino izađi 
napolje!“, a sa gestom dobrodošlice: „Nova godino uđi unutra!“ – U tom trenutku ponovo 
sam čula tri pucnja i videla užasnu scenu. Potresena pozvala sam prijatelje: „Mi ćemo 
izgubiti dr Ungera!“ Naša proslava se naglo prekinula, i uskoro su se prijatelji 
pozdravili. 
       Nekoliko dana posle toga, 4. januara 1929, bilo je zakazano interno okupljanje, za 
šta je trebalo da zagrejem salu. Kada sam ušla u salu nešto posle pola sedam, po treći 
put sam doživela smrt dr Ungera. Posle okupljanja, kasno uveče, dobila sam jedan 
poziv za „Sekretarijat Antropozofskog društva“. Zamoljena sam da dam obaveštenje o 
izvesnom dr Ungeru, koji je te večeri u Nirnbergu, gde je držao predavanje o 
antropozofiji, bio upucan. Sledećeg jutra su se javile još i razne novine radi informacija. 
       Karl Unger mi je ostavio jedno pismo, u kojem izveštava, da je za Božić u Dornahu 
imao razgovor sa gospođom dr Štajner i da su postigli dogovor, dok je takođe sređena 
stvar i sa nemačkim društvom. 
       Marija Štajner je nazvala Karla Ungera prvim mučenikom novog duhovnog 
pravca.■ 
 
_________ 
Vilhelm Kriger, čovek koji je ubio Karla Ungera, rođen je 4. juna 1872. u Nirnbergu; 1903. 
je postao član Antropozofskog društva posredovanjem Mihaela Bauera, a 1913. takođe 
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član ezoterične škole. Od 1914. delatan na građevini Geteanuma, u jesen 1921. se kod 
njega pojavljuje – uzrokovana sifilisom u njegovoj mladosti – teška duševna bolest, 
tako da se on okrenuo protiv svih antropozofa s kojima je bio u prijateljstvu dugo 
godina. 1924. je napustio Društvo i povezao se s katoličkim sveštenikom iz Arleshajma, 
Maksom Kulijem, koji se žestoko borio protiv svega što je antropozofsko. Ovaj je 
podržao Krigera u svemu, da bi unapredio svoju sopstvenu borbu. Posle ubistva dr 
Ungera rekao je Kriger istražnom sudiji da je on „to prinudno učinio zbog prokletstva 
prigušene svesti“. – Pošto je poslat na lečenje u odgovarajuću bolnicu i stavljen pod 
starateljstvo 1935. godine, vremenom je postao mirniji i umro je 13. avgusta 1936. – 
Maks Kuli umro je ubrzo posle njega 1. oktobra 1936. (Prema sabranim dokumentima o 
Vilhelmu Krigeru, arhiv Rudolfa Štajnera, Dornah). 
 
 

S nemačkog preveo Siniša Nikolić 
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