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«Sećanja na Rudolfa Štajnera 
i Mariju Štajner-fon Sivers» (2) 

 
Anna Samweber 

 
 
 
Kao mlada vaspitačica 
 
Ana Samveber (rođ. 8. juna 1884, umr. 2. avgusta 1969.)  bila je  odrasla u Minhenu kao 
ćerka jednog pekara. Tako je sebe nazvala pekarevom ćerkom. Posle njenog osnovnog 
školovanja roditelji su je radi daljeg obrazovanja za učiteljicu dali u neki manastir na 
severu Italije. Kao mlada vaspitačica jednog deteta došla je potom u Pariz u neku 
francusku porodicu. Ovde je ostvarila kontakt sa nemačkom porodicom Reder iz Odese 
(južna Rusija), gde je stupila na mesto kućne učiteljice za devojčicu ove veoma bogate 
porodice. U tom lučkom gradu na Crnom moru postojala je velika nemačka kolonija, te 
je stoga tu bila i nemačka škola. Uskoro je jednom Ana Samveber pored svoje 
vaspitačke delatnosti u porodici Reder pozvana da bude pomoćna učiteljica u toj 
nemačkoj školi, što ju je ispunilo revnošću i radošću. Među doživljajima u Odesi dva su 
ostala neizbrisiva. 
 
 
Prvi događaj 
 
Jednoga dana ušla sam sa svojom malom učenicom u kafe nemačkog kluba, da bismo 
zajedno pojele porciju sladoleda. Bilo je toplo letnje vreme. Tu je jedan mladi gospodin 
ušao unutra sa pudlicom, bacio pogled po lokalu i seo neposredno pored nas za jedan 
stočić. Pudlica je bila veoma živahna, pa se zapodeo kontakt i razgovor sa psićem i 
njegovim gospodarem. On je rekao da je iz Beča, a ja da sam iz Minhena. Ja nisam 
skrivala to, da sam već godinama bila otišla od kuće i da otada nisam više videla svoje 
roditelje. Na to je on rekao: „Ja uskoro poslovno putujem u Beč, a kao trgovac moram 
isto tako u Minhen.“ U toku razgovora on se preporučio, da mojim roditeljima tamo 
prenese pozdrave od mene. Dogovorili smo se da ću mu predati neki mali poklon za 
moje roditelje. Otputovao je. Nešto kasnije dobila sam od mojih roditelja divno pismo 
puno zahvalnosti, za sve što je ljubazni gospodin doneo i saopštio. Kada se vratio u 
Odesu, posetio me je. Gospođa Reder je takođe prijateljski učestvovala, kada je on 
preneo pozdrave i znamen mojih roditelja. Neposredno je upitao, da li bih ja nastavila 
naše čavrljanje u jednom kafeu blizu plaže. Na ovo nisam bila naviknuta i kolebala sam 
se. Ipak, gospođa u čijoj kući sam stanovala bila je na njegovoj strani i insistirala je da 
ne odbijem takav prijateljski poziv. Dopustila sam da me nagovore. Letnje vreme je bilo 
predivno, i mi smo uskoro sedeli u kafeu na plaži i razgovarali. Prizor vode su 
oživljavali veliki i mali brodovi, jedrenjaci i parobrodi. Neposredno je gospodin 
predložio, da me poziva kao završetak ovog lepog popodneva na jednu vožnju čamcem. 
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Meni je bilo prilično čudno to, kako su tu stvari tekle jedna za drugom. On je prilično 
morao da zapne, dok ga ja, unutrašnje odbijajući, nisam sledila. Krenuo je nešto 
postrance ciljano ka jednom motornom čamcu koji je čekao. Malo reči, jedno 
namigivanje okom čoveku sa čamca, i trebalo je da se ukrcam. Ja sam ovo namigivanje 
jasno primetila. U meni se prolomilo: kao progonjena sam navrat-nanos pobegla 
odatle. Stigla sam kući, kao oslobođena od neke noćne more, sasvim smetena. Tog 
gospodina nisam više videla. Četrnaest dana kasnije došla je policija u kuću Redera. 
Pokazali su mi jedan foto album sa različitom gospodom i pitali su, da li poznajem 
nekoga od njih. Stvarno, prijateljski bečlija je bio u albumu. Zatim su policajci rekli, da 
su moju adresu našli kod njega. Ovaj gospodin pripada jednom lancu trgovaca 
devojkama, koji je upravo otkriven. Pored ostalih uhvaćen je i ovaj „bečlija“. Devojke 
koje nisu imale pojma o čemu se radi, bile su pozivane na „lepo putovanje brodom“ i 
izvan Odese odvođene na jedan parobrod, koji je trebalo da ih prebaci do Orijenta, gde 
bi nestajale bez traga. – Mene je ovo pogodilo kao unutrašnja munja. Umešalo se 
sudbinsko vođstvo. 
 
 
Drugi događaj 
 
Bilo je to pred izbijanje rata 1914. U Odesi je bilo oglašeno, da će carska porodica doći 
da poseti ovaj grad. Carica je bila iz nemačke kneževske porodice, a nemački (jezik) 
govorni jezik unutar carske porodice. Tako je našoj nemačkoj školi u Odesi 
neočekivano pripala čast, da za doček visokih gostiju pripremimo neke melodije i 
pesme, da bismo ih time dočekali. Takođe je trebalo da carica primi decu izabranu za 
ovaj doček. Iz bezbednosnih razloga carska porodica je ostala u salonu specijalnog 
voza na železničkoj stanici u Odesi. 
       Određenog dana smo jedna koleginica i ja sa izabranom decom krenule ka 
nemačkoj školi. Meni je preneto, da kažem neke pozdravne reči i da na taj način 
dirigujem programom. U to vreme sam već posedovala mali fotoaparat, koji sam 
poverila svojoj koleginici, da bi u pogodnom momentu mogla da škljocne i napravi fotos 
carske porodice. Dakle, mi smo se poređali u red po veličini u salonu voza i bili smo 
oduševljeni dragocenim enterijerom, naročito u bifeu, gde su poslastičari iz Odese 
pripremili slatkiše, koji su tu bili izloženi. Konačno se pojavila carska porodica, ali bez 
cara. Carica je sela na jednu za nju pripremljenu fotelju; njena deca stajala su pored 
nje. Kada sam ja počela pozdrav na nemačkom, prišao mi je adjutant i rekao: „Dvorski 
jezik je engleski ili ruski!“ Tu sam morala odmah da se prebacim i da pozdravim na 
ruskom. 
       Najmlađa ćerka Anastazija nalazila se direktno pored bifea sa slatkišima. Moja 
deca su započela svoju predstavu. Tada sam zapazila, kako je Anastazija rukom 
podigla poklopac od kutije sa pralinama, stavila u usta jednu čokoladu, a jednu takođe 
stavila u ruku careviću koji je stajao pored nje. Nasmejala sam se Anastaziji. Carica je 
to primetila, pogledala je onamo i videla, kako je carević upravo stavio pralinu u usta. 
Ona se podigla iz fotelje, načinila nekoliko koraka prema njemu i energično naredila: 
„Ispljunuti, ispljunuti!“, što je carević odmah poslušao. Ipak Anastazija je progutala 
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svoju čokoladu. U afektu carica je svoju decu udarila po ruci. Naravno da smo svi mi 
bili malo iznenađeni. Program je nastavljen i ubrzo po završetku mi smo se lepo 
pozdravili i otišli. Meni je ostala tajno napravljena fotografija, koja je bila dobro 
očuvana i na kojoj se jasno videla carska porodica u salonu voza. Uvek sam je dobro 
čuvala kod sebe, takođe pri bekstvu iz Rusije za vreme rata. Trebalo je da ta fotografija 
kasnije dobije neočekivanu aktuelnost. 
 
 
Bekstvo iz Rusije 
 
Moja delatnost kao vaspitačica ćerke Rederovih se nastavila. Ta devojčica je kasnije 
postala druga žena Trockog. Moji časovi na nemačkoj školi postali su problematični 
zbog izbijanja Prvog svetskog rata. U meni se probudio vatreni poriv da se vratim kući. 
Već neko vreme sa mnom je bilo i jednom psetance, terijer. Protivno svakom razumu, 
sa ruksakom, psetancetom i nešto novca u džepu, našla sam se na putu Odesa-
Minhen. Duže deonice su već bile ratne oblasti bez javnog saobraćaja. Delimično 
vozom, zatim opet pešice, pa zaprežnim kolima itd, stigla sam u Mađarsku. Psetance 
sam uglavnom nosila u ruksaku. Pošto sam uskoro ostala bez novca morala sam da 
prosim. 
       Posle mnogo nedelja štrapaciranja stigla sam u Budimpeštu. Poslednja tri dana 
nisam ništa jela. Stala sam uz jedan kafe-restoran, moj pas je zauzeo svoju „pozu“ i 
hrabro prosio sa mnom. Prošao je nekakav oficir, odmerio psa i moju dronjavu jadnu 
figuru. Kada sam zatražila nešto novca od njega, pozvao me je da nešto pojedemo u 
kafeu. Ispričala sam mu svoju sudbinu. On je saučestvovao sa mnom i obezbedio mi 
sobu na nekoliko dana u jednom hotelu radi oporavka. Kupio mi je voznu kartu do 
Beča, poklonio mi nešto garderobe i napakovao hrane u kofer. (Postoje zvezdani 
časovi, ali i zvezdani ljudi. Takav jedan je bio on.) U etepama sa dugim periodima 
čekanja, otputovala sam u Beč. Hrana je u međuvremenu pojedena. Sa ruksakom, 
psetancetom, bez para i hrane stigla sam u Beč. Potražila sam nemačku ambasadu. 
Kada sam ispričala o svom avanturističkom bekstvu iz Odese za Beč, nisu mi verovali. 
Primetila sam, kako su službenici međusobno razgovarali u pozadini. Munjevito mi se 
pojavila misao: „Ovi sumnjaju da sam špijun!“ Zatim sam otišla na zapadnu železničku 
stanicu, lutala uokolo gladna i čekala da se desi čudo, i ono se desilo. Primetila sam 
jedan natpis: „Crveni krst, 2. sprat“. Našla sam vrata, pokucala i ušla u prostoriju. 
Unutra je sedeo oficir sa oznakom crvenog krsta na ruci. Iz otvorene fijoke sa njegove 
leve strane uzimao je jelo i doručkovao. Moj pas je to nanjušio, počeo da se umiljava i 
konačno mu skočio u krilo da bi dobio hranu. Kontakt je bio uspostavljen. Ispričala sam 
mu svoju situaciju. On je razmišljao kako bi mogao da mi pomogne da stignem do 
Minhena. Konačno je predložio: Ako vas deklarišem kao „dosadnu skitnicu“, bićete 
deportovani besplatno i zvanično nekim vozom, koji uskoro kreće natrag za Nemačku. 
Ja sam bila oduševljena. Dao mi je odgovarajući papir sa pečatom, potpisao se i 
poželeo dobro putovanje. Tako smo moje psetance i ja zadovoljni i veseli krenuli za 
Minhen, u susret dugo uskraćenoj domovini. 
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       Nekoliko godina kasnije, posle rata, bila sam na neko određeno vreme u poseti u 
Dornahu. Na ulici, nedaleko od Geteanuma, srela sam jednu poznanicu, koja je bila u 
pratnji izvesnog gospodina. Ona ga je predstavila kao „dr Kolisko“. Zar se nije neko 
slično ime nalazilo na mom skitničkom atestu iz Beča? Na licu mesta izvadila sam taj 
papir iz džepa (takve dragocenosti se nose sa sobom!). Da, tu je isto tako stajalo 
„Kolisko“. Pokazala sam mu potpis. On se zabezeknuo. Da, on je bio moj oficir na 
železničkoj stanici u Beču, lekar Eugen Kolisko, kojeg sam ovde ponovo srela. 
Obradovali smo se radosnom ponovnom susretu. 
 
 
Povodom smrti Ernesta Hekela (9. avgust 1919) 
 
Na dan, koji je sledio posle smrti Ernesta Hekela, sedeli smo mi (jedno manje društvo) 
u Mocovoj ulici sa gospodinom i gospođom Štajner za stolom, gde sam ja servirala 
ručak. Bila je prisutna i gospođa Klara Valter. Dok se pila kafa, ja sam donela 
„Berlinske novine“. U njima je velikim naslovom bila objavljena smrt značajnog 
prirodnjaka. Rudolf Štajner nam je pročitao ovo obaveštenje iz novina i zatim je 
dirljivim rečima govorio o Hekelu i njegovom životnom delu. Pri tome je počeo da 
govori i o pitanju, u čije ruke će doći Hekelovo delo i njegova ostavština. Neposredno 
se okrenuo ka gospođi doktor i rekao, da je on sebi uvek kao uzor uzimao Geteov arhiv 
u Vajmaru, gde Geteovo društvo nije učestvovalo u saodlučivanju. I zatim joj je rekao 
pred nama, da bi ona mogla dobro da uredi sve to što se tiče njihovih zajedničkih 
stvari. 
       Gospođa doktor je odgovorila otprilike: ona će moliti duhovni svet, da joj dozvoli da 
ode (umre) pre njega. Ruka Marije Štajner je bila na stolu. Gospodin doktor ju je uzeo i 
rekao: „Ne, gospođo doktor, vi morate da živite dvadeset godina duže, da biste spasili 
(sačuvali) moje delo!“ Gospođa doktor je odgovorila na to: „To je svakako užasno!“ 
Gospodin doktor je opet položio svoju šaku na njenu i ponovio: „Da, gospođo doktor, vi 
morate da živite dvadeset godina duže, da biste spasili moje delo. To je vaša karma.“ 
Gospođa doktor je bila očajna. 
 
 
Prekretnica 1922. 
 
Ja sam negovala tihu želju da za Božić 1922. otputujem u Dornah, da bih tamo mogla 
doživeti božićno zasedanje. No, bilo je vreme inflacije i moja novčana sredstva su se 
potpuno istopila. Uz to sam imala i veliki dug kod zubara, prouzrokovan jednom 
nesrećom. Početkom decembra su gospodin i gospođa doktor boravili u Berlinu. 
Gospođa doktor, koja se uvek brinula za naše dobro, isplatila je lično za mene zubara i 
rekla je, da ovoga puta moram da se odreknem putovanja u Dornah, pošto je ona već 
obećala gospođici Tolh, drugoj saradnici u Mocovoj ulici, da će preuzeti njene troškove 
za to putovanje. Za nas obe ova sredstva ne bi više bila dovoljna. Bila sam veoma 
potištena i takođe uznemirena, jer sam dobila jedno jasno predskazanje, da će doći do 
uništenja Prvog Geteanuma. (To je došlo iz predispozicije u meni, koja se na različite 
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načine pojavljivala u mom životu.) Kratko posle otkazivanja gospođe doktor srela sam 
na stepeništu Rudolfa Štajnera. Izrazila sam mu svoju tugu, i upitala ga, da li bi imao 
možda neki savet. On me je utešio rečima, da uskoro dolazi i uskršnje zasedanje, kada 
ću svakako moći da doživim sa ostalima njegovu petu misterijsku dramu. Gospođa 
doktor je  stvarno imala veoma velike izdatke i sada je nažalost to tako određeno. 
Zatim je iz mene izašlo: „Gospodine doktore, vi ste rekli, ako se jednom prođe 
opažajući kroz zapadno-istočnu osu građevine, tada će to za dotičnog biti važan 
element posle njegove smrti. A ako ja ne mogu za Božić da budem u Dornahu, onda 
neću više nikada videti građevinu. Mi ćemo je izgubiti. Ona će izgoreti i za Uskrs neće 
više biti tu.“ 
       Gospodin doktor me je značajno posmatrao, nije uopšte komentarisao moje reči i 
utešio me je ponovo sa Uskrsom. On trenutno ne može da pomogne, i ja bih morala 
sama da vidim, da li će se pojaviti neka mogućnost. 
       Gospodin i gospođa doktor su otputovali. Ja sam ostala sa svojim nemirom. Kako 
sam vodila sekretarijat ogranka, imala sam često posla sa švajcarskim konzulatom u 
Berlinu, da bih pribavila vize, koje su se i tada plaćale. Tako sam jednog dana otišla u 
konzulat i razgovarala sa meni poznatim službenikom. On je bio spreman da mi 
obezbedi jednu gratis vizu za ulazak u Švajcarsku. Napomenula sam, da najpre moram 
da vidim kako stoje stvari sa novcem za voz i ostalim troškovima za ovo putovanje. 
      Sledećeg dana me je pozvao ovaj službenik: „Gospođice Samveber, imali ste sreće! 
Nama je potreban još neko, ko će za Božić za crveni krst da prati bolesnu decu iz 
Berlina u Bazel. Da li hoćete to da preuzmete?“ Kakva srećna slučajnost! Odmah sam 
pristala. Pri kraju decembra smo otputovali za Bazel, gde sam odvela decu na 
dogovorenu adresu i mogla da krenem put Dornaha. Kada sam posle predavanja 
krenula da pozdravim Rudolfa Štajnera, on se obradovao i odmah upitao da li imam 
smeštaj. Pošto sam rekla da nemam, on se postarao da u kući porodice van der Pals 
dobijem sobu. 
       Na dan uoči Nove godine šetala sam sa gospodom Leonardom Gernom i Ervinom 
Drešerom prema Gempenu (brdo u blizini Dornaha). Bila sam u nekom užasno 
nemirnom stanju. Kada smo došavši na brdo videli pejzaž Geteanuma ispod nas, rekla 
sam svojim pratiocima o mom rđavom predosećaju za građevinu. Gospodin Gern je 
posle ove moje izjave smatrao da nisam normalna. 
       Te večeri sam slušala predavanje Rudolfa Štajnera u Geteanumu:  „Duhovna 
pričest čovečanstva“. Posle predavanja je sledio poziv za okupljanje manjeg društva u 
kući van der Pals, sa gospodinom i gospođom Valter, mojim berlinskim prijateljima i sa 
gospođom Fink. Nešto kasnije je gospodin van der Pals alarmirao: „Građevina gori, 
brzo idemo tamo!“ Tako je došlo do toga, da sam u noći uoči Nove godine bila pored 
Geteanuma koji je goreo, i pomagala da se spasi, šta se još spasti moglo. 
       Brinuli smo, da požar ne zahvati i stolarsku radionicu pored Geteanuma, u kojoj su 
bili stubovi i atelje Rudolfa Štajnera. U poslednjem se nalazila i velika skulptura 
(Reprezentant čovečanstva), na kojoj je Rudolf Štajner dugo radio i koja je po 
završetku trebalo da bude postavljena na centralnom mestu u Geteanumu. Bila je 
devet metara visoka i podeljena u delove. Mlađi ljudi su izneli ove delove na slobodno i 
položili ih na travu pored kuće Jager. Rudolf Štajner me je postavio da zajedno sa 
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drugima čuvam ove drvene delove. Tako sam videla iznad podignute ruke Hristove 
statue kako besne razarajući vatreni jezici. Neko vreme je Rudolf Štajner stajao 
nedaleko od mene pred kućom Izabele de Jager sa Edit Merion. Kada se kupola 
građevine srušila i kada se podigao silni plamen, bila sam nadvladana jednim 
duhovnim doživljajem. Videla sam građevinu visoko gore iznad mesta požara, belo 
svetleću, i u meni je bila izvesnost: Sada se dešava nešto silno. U plamenovima su 
odozdo blistale boje metalnih orgulja, i bilo mi je čujno nešto kao zvučanje i 
istovremeno kao prodorna vika. A kada sam pogledala na drugu stranu, prema kući 
Jager, opazila sam Rudolfa Štajnera okruženog ogromnom svetlo-belom aurom, tako 
da sam viknula mojim kolegama: „Pogledajte doktora!“ I ja sam znala, sada se nešto 
dešava između doktora i građevine koja gori. Moji prijatelji nisu ovo primetili, i slika je 
iščezla. 
       Ujutru sam primetila kako mi Rudolf Štajner maše rukom da dođem kod njega. 
Zamolio me je, da odem u kuću Hansi kod gospođe doktor i da ostanem kod nje. Ona je 
u to vreme imala probleme sa hodanjem. Tako je ona u noći doživela u šoku požar 
Geteanuma u bašti sa donje strane. Kada sam došla u kuću Hansi, pozdravila me je 
rečima: „Kako sam srećna što ste vi tu!“ Ostala sam kod nje u sledećim danima, i 
pomagala tamo gde je bila potrebna pomoć. Gospođa doktor je bila veoma ljubazna sa 
mnom i kada sam krenula nazad u Berlin darovala mi je neke lepe stvari. 
       Tako me je čudesan lanac okolnosti doveo iz Berlina u Dornah, pa sam ipak još 
smela da vidim Prvi Geteanum. I tako sam takođe mogla da uzmem učešća u najtežim 
sudbinskim časovima Rudolfa Štajnera i Marije Štajner. 
 
 
Berlinskim prijateljima 
 
Krajem oktobra 1923. bila sam na odmoru u Dornahu i prijavila sam se za čuvarsku 
službu na zemljištu oko Geteanuma. Podmetanje požara u Geteanumu i drugi znaci 
zahtevali su takođe budnu zaštitu i za stolarsku radionicu i atelje Rudolfa Štajnera. 
Kada sam jedne hladne novembarske noći u sitne sate obilazila ruine Geteanuma ( 
ostao je da stoji samo donji deo građevine koji je bio od betona), primetila sam na 
svojoj čuvarskoj maršruti, da je kod Rudolfa Štajnera posle ponoći još gorelo svetlo u 
ateljeu. Pri jednom kasnijem obilasku, moglo je biti oko četiri sata ujutru, svetlo je bilo 
ugašeno. Rudolf Štajner je otišao u kuću Hansi. Odjednom sam na svom putu ostala 
kao ukočena: Imala sam jednu vatrenu viziju: Berlin se nalazio u svetlom plamenu! – 
Pod utiskom ovog šokantnog doživljaja zamolila sam sledećeg dana Rudolfa Štajnera 
za razgovor. Rekao mi je da sutra pre podne u 11 sati dođem u atelje. Ja sam mu 
ispričala svoj noćni doživljaj i dodala na to: „Antropozofija je kao neka posuda, iz koje 
mi uvek iznova možemo da pijemo. Kada nam jednom dođu teška vremena, i mi vas, 
gospodine doktore, više ne budemo imali, da li biste nam mogli dati reči za to?“ Rudolf 
Štajner je potvrdno odgovorio i naveo je vreme, kada bih mogla da dođem po špruh u 
atelje. 
       Sledećeg dana (verovatno 10. novembra 1923.) stajala sam pred crnom oglasnom 
tablom u stolarskoj radionici i čitala jednu prikačenu belešku o prvom javnom 
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delovanju nacionalsocijalista u Minhenu. Upravo je stigao i Rudolf štajner pročitao 
stvar i rekao nama prisutnima: „Kada ova gospoda dođu na vlast, moja noga neće više 
moći da stupi na nemačko tlo.“ Zatim se okrenuo ka meni i rekao: „Sam, molim vas 
dođite danas popodne oko 5 sati kod nas na užinu u kuću Hansi!“ Kada sam u određeno 
vreme otišla tamo, gospođa doktor je sedela za stolom uz kafu. Rekla mi je: „Gospodin 
doktor mi je ispričao, da ste ga zamolili za nešto. On se veoma obradovao vašoj molbi.“ 
Uskoro je ušao gospodin doktor, noseći ispod ruke neke akte. Predao mi je iz toga 
jedno pismo i rekao: „Sam, imam jednu molbu: da večeras otputujete za Berlin, da biste 
obavili što je hitno.“ Bila sam iznenađena i odgovorila sam: „Gospodine doktore ja ipak 
imam još nekoliko dana odmora, koje bih rado htela da provedem ovde.“ On je otvorio 
jedan dokument, berlinski ugovor za stanove. On je pisao gospođici Mike, da ona 
otkaže te stanove. „Da, Sam, to već morate da učinite meni za ljubav.“ Gospođa doktor 
je bila uznemirena; oni su tamo ipak izgradili salu, i sada bi to opet moralo da se 
prezida u stanove. Tu je gospodin doktor ponovio reči, koje je izgovorio pred crnom 
oglasnom tablom: „Da, gospođo doktor, kada ova gospoda dođu na vlast, nas dvoje 
nećemo više moći da stupimo na nemačko tlo.“ Gospodin i gospođa doktor su bili 
veoma ozbiljni, kada smo nešto kasnije otišli u stolarsku radionicu na predstavu 
euritmije. Gospodin doktor je otišao u atelje, i ja sam najpre otpratila gospođu doktor u 
njenu sobu u stolarskoj radionici i potom sam se oprostila od nje. Zatim sam se našla, 
kako je bilo predviđeno, u ateljeu. Rudolf Štajner je bio duboko ozbiljan. Stajao je pred 
Hristovom statuom. Na stolu su se nalazile reči za mene. Kada mi je predao list, ubacio 
je: „Da, Sam, ima mnogo patnje u ovim redovima; ali doći će čas, kada ćete između tih 
redova čitati najtežu patnju.“ On je uzeo moje šake na svoje grudi i nastavio je: „Recite 
berlinskim prijateljima, ... tada sam ja sa vama!“ Načinio je znak na mom čelu i 
grudima: „Sam, meni su potrebni verni, hrabri ljudi. Ostanite hrabri i verni.“ Na 
rastanku me je poljubio u čelo i zahtevao je: „Hteo bih, da se gospođa doktor pozdravi 
sa vama!“ Rekla sam mu, da sam to već učinila. On je pak ponovio svoju molbu i otišao 
je sa mnom u sobu gospođe doktor. Zamolio ju je, da me poljubi na rastanku. Posle 
toga sam napustila stolarsku radionicu. Noćnim vozom sam otputovala u Berlin, da bih 
ispunila naloge Rudolfa Štajnera. 
 
(Pošto Rudolf Štajner nije više držao predavanja u Berlinu, bio je ovo verovatno 
poslednji susret Ane Samveber sa Rudolfom Štajnerom.) 
 
 

Preveo S. Nikolić 
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Den Berliner Freunden (Berlinskim prijateljima) 
 
 

Es siehet der Mensch 
Mit dem welt’erzeugten Auge; 

Ihn bindet, was er siehet, 
An Weltenfreude und Weltenschmerz, 

Es bindet ihn an alles, 
Was da wird, aber minder nicht 

An alles, was da stürzet 
In Abgrundes finstre Reiche. 

Es schauet der Mensch 
Mit dem geist’verlieh’nen Auge; 

Ihn bindet, was er schauet, 
An Geisteshoffen und Geistes-Halte-Kraft; 

Es bindet ihn an alles, 
Was in Ewigkeit wurzelt 

Und in Ewigkeit Früchte trägt. 
Aber schauen kann der Mensch 
Nur, wenn er des Inneren Auge 

Selber fühlet als Geistes-Gottes-Glied, 
Das auf der Seele Schauplatz 
Im Menschen-Leibes-Tempel 

Der Götter Taten wirket. 
Es ist die Menschheit 

Im Vergessen an das Gottes-Innre, 
Wir aber wollen es nehmen 

In des Bewusstseins helles Licht, 
Und dann tragen über Schutt und Asche 
Der Götter Flamme im Menschenherzen. 

So mögen Blitze unsre Sinneshäuser 
In Schutt zerschmettern; 

Wir errichten Seelenhäuser 
Aus der Erkenntnis 

Eisenfestem Lichtesweben. 
Und untergang des Äussern 

Soll werden Aufgang 
Des Seelen-Innersten. 
Das Leid dringet heran 

Aus Stoffes-Kraft-Gewalten; 
Die Hoffnung leuchtet, 

Auch wenn Finsternis uns umwallt; 
Und sie wird dereinst 

In unsre Erinnerung dringen, 
Wenn wir nach der Finsternis 

Im Lichte wieder leben dürfen. 
Wir wollen nicht, dass diese Leuchte 
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Dereinst in künft’gen Helligkeiten uns fehle, 
Weil wir sie jetzt im Leide 

Nicht in unsre Seelen eingepflanzet haben. 
 
 

Rudolf Steiner 
 

                  


