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Pisma 
 
Izvornik: „Wer war Ita Wegman“, Band I, J. E. Zeylmans van Emmichoven, 1876-
1925, Natura Verlag, 3. Auflage 2004. 
 
Pismo Rudolfa Steinera Iti Wegman:  
 
Koberwitz, 11. jun 1924. 
 
Najdraža moja Mysa-Ita, 
najsrdačnije Ti se zahvaljujem za Tvoje drugo drago pismo na Duhove. Ja u njemu 
nalazim moju dragu Mysu onako, kako moram hteti da ona meni govori, da bi u 
fizičkom svetu našla ton, koji mora odjekivati „Učeniku Mihaela“, koji uz mene mora ići 
„u vremenu i večnosti“ u oblastima duhovnog sveta. Tako je to u našoj karmi, da ja u 
Tebi moram pronaći jednog istinskog, nepokolebljivog prijatelja, ako učeništvo treba da 
ide sasvim ispravnim putem. Tako to hoće naša karma. Ako ova karma najpre mora 
imati neki tragičan potez, tada to ni u jednom pravcu u budućnosti ne može više biti 
ometajuće. To je dabogme sigurno tužno, što se Ti nisi već ranije sastala sa mnom. Ali, 
draga Myso, Tvoji doživljaji su takođe ipak karmički uslovljeni. I šta je ranije bilo da se 
razreši, to se baš moralo razrešiti. Ti si se jednom odvojila od mene zbog opsežno-
delatnog života. Mi smo pre toga na najdalekosežniji način razvili velike impulse pred 
svešću. Ti si išla ka ostvarenju na Tvoj način. Ka ostvarenju, koje baš nikako drugačije 
nije moglo da se dogodi nego tako, da si Ti nekim ljudima učinila nepravdu. E pa to je 
već ponekad neophodna konsekvenca nečeg Velikog. Kada si Ti tada otišla od mene, 
mnogo mi je bilo oduzeto. Mladost, koja je u Tebi stajala na mojoj strani, bila je od mene 
oduzeta. Ni u jednoj inkarnaciji nisam bio toliko star kako tada. „Sa njim je moje srce 
prešlo preko Ponta (Pontus)“. To je bilo moje raspoloženje. Jedan čovek Ti se usprotivio. 
Isprva je bio nepravedan, zbog načina, kako se poneo prema Tebi. Zatim pak Ti si njemu 
učinila nepravdu. To je bila nerazrešena karma. Sada je to razrešeno. Ali reci mi sad, 
draga moja, zar mi nismo morali da čekamo, dok se ova karma ne razreši? Šta bi bilo 
između nas, da to tako nije bilo? To je nešto, što sam sebi često govorio o našoj tragici, 
takođe pre nego što si mi Ti u Tvom dragom pismu na Duhove (Duhovska nedelja) sve 
tako lepo izgovorila. Evo vidi: ja sam ipak već znao, šta je bilo sa mojoj Mysom; ja sam 
takođe samo hteo da pred sobom imam prošlu Mysu te inkarnacije u njenim vlastitim 
rečima. Jer ove vlastite reči su naravno tako drage za mene; takođe to, što na taj način 
mogu spiritualno da se pobrinem za Tvoj duhovni napredak. Ti pišeš: „Da li ćeš me sada 
uvek voleti?“ Draga moja Myso: Ova ljubav počiva na najpostojanijoj steni. Ona počiva 
dabogme na tome, što mi objavljuje Tvoje suštastvo. I to je mnogo, veoma mnogo. Ali tu 
treba takođe da bude nepomućeno zajedništvo u svemu doživljenom. Ti kažeš, što nije 
povezano sa mnom, „izbledi“. Ali draga moja Myso: ja ipak nisam mogao da stojim 
prema bilo kom čoveku tako kako  stojim prema Tebi. Ti si me takođe upoznala još i 
sasvim drugačije nego što su me upoznali ili me znaju drugi ljudi. Da se tu ponekad u 
naše zajedništvo umešalo nešto što Ti možda nisi htela, to je ipak povezano sa tim, što 
bih ja samo hteo da u punom jedinstvu živim sa Tobom. Ti si mi ipak tako bliska; tako 
bliska u svemu. Tu često već privid udaljenosti stvara bol. Ipak Ti dabogme opet sve 
učiniš dobrim. Mnogo ljubavi se nalazi u Tvom Duhovskom pismu. Ti takođe moraš 
misliti na to što je u meni: taj sad sa Tobom hoće da putuje, taj je u Tebi našao, šta je baš 
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samo u Tebi mogao da nađe. Ti si naravno i sada tako lepo kod mene, dok se Tvoje 
pismo nalazi preda mnom, i ja u ovom času (6h), koji znači lepo zajedništvo u Dornachu, 
Tebi pišem. Ti putuješ sa mnom dok držim predavanja. I sve to je upravo u našem 
slučaju pravi preduslov za putovanje u duhovnom svetu. 
Ja sam ostario, kada si me Ti onomad u ranijim vremenima napustila; ova starost me je 
baš tako jako obuzela u tom trenutku, tokom kongresa u Münchenu, koji Ti spominješ. 
To se spoljašnje nije primećivalo. Ja sam izgledao živahan, štaviše mnogima možda 
radan. Ja sam se baš uvek predavao duhovnom svetu, a ovaj ne dozvoljava da se spolja 
pojavi umor. Ali postojao je već umor prema svemu, samo ne prema duhovno-
antropozofskom stremljenju. Ovaj umor je bio karmička slika moje starosti, pošto si Ti 
bila otišla od mene. A sada si bila u auditorijumu. Ali još je bila linija razdvajanja 
između Azije i Evrope u karmičkoj slici između nas. Sada svega toga više nema. I ja 
smem sad takođe drugačije da govorim ljudima nego ranije. Duhovne moći, čiji je izraz 
antropozofija, gledaju blagonaklono, voleći, kako se ja od sada oslanjam na ljubav, koju 
gajim prema Tvojoj duši, koju tako visoko cenim. A ona mi je najjači oslonac. Rado bih 
želeo da i dalje pišem. Ipak uskoro će stići auto za večernje predavanje, kome treba 
odavde do Breslava gotovo jedan sat. 
Tako ja ovde privremeno završavam pismo, još jednom najsrdačnije hvala na tome što si 
mi pisala. Ti kažeš: „Nije uvek dobro da se sve napiše“. Da, ipak je dobro, ako mi Ti 
govoriš, tako kako si govorila. 
 
S najsrdačnijim mislima 
sasvim Tvoj, Rudolf Steiner 
 
*Iz Steinerovog pisma proizlazi, da mu je Wegmanova na Duhove napisala i drugo 
pismo, u kome se seća Duhovskog kongresa 1907. u Münchenu („tokom kongresa u 
Münchenu“, Steiner je video nju u auditorijumu), kada ga ona nije pitala. 
„Učeniku Mihaela“ i „u vremenu i večnosti“ su citati iz jedne zajedničke meditacije 
[pogledaj tu meditaciju u odeljku 'Home' na sajtu: www.wortmihael.com; prim. prev.] 
Sa rečenicama koje slede Steiner nagoveštava događaje iz života Aristotela. Sa rečima 
„preko Ponta“ se misli na početak velikog putovanja makedonskog kralja Aleksandra 
prema Aziji. „Jedan čovek Ti se usprotivio“ – moguće je da se tu misli na Kleitosa, 
jednog od Aleksandrovih vojskovođa, koga je Aleksandar ubio u besu i pod uticajem 
alkohola. 6h: uveče u 18h Steiner je radio sa Wegmanovom u svom ateljeu u Dornachu 
na knjizi (GA 27). 
 
 


