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SEĆANJA 
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Sećanja povodom 86. godišnjice smrti Rudolfa Štajnera 
(30. mart 1925 – 30. mart 2011) 

 
 
1. PRATIOCI NA PUTU 
 
Rudolf Štajner je imao prema Mariji Štajner bezuslovno poverenje. Prvi testament, koji 
je poznat (19. februar 1907), dok je ona još nosila ime Marija fon Sivers, ima sledeći 
sadržaj: „Posle moje smrti treba gospođica Marija fon Sivers da ima pravo 
raspolaganja u moje ime. Šta ona čini na taj način, treba da bude učinjeno u moje ime. 
To malo, što ja posedujem, prelazi sve u njene ruke; ona treba da preduzima sve mere. 
Posebno ona treba da misli na moje roditelje i na brata i sestru u Hornu. 
 
Ona sama treba na moju smrt da gleda u smislu viših sila i da je ne smatra nekom 
zagonetkom. Te stvari imaju svoju povezanost, koja se mora poštovati, iako se još ne 
razume. 
 
Marija fon Sivers sama biće pak uvek kod mene. Naša saglasnost ostaje nerazrešiva.“ 
 
Berlin, 19. februar 1907.                                                                           dr Rudolf Štajner 
 
Jednom mi je Marija Štajner pokazala (posle smrti Rudolfa Štajnera) jedno pismo od 
njega, u kome on navodi, kako je za njih oboje određeno u duhovnom svetu, da bi on 
samo zajedno sa njom mogao da ispuni svoj zemaljski zadatak. Ovo pismo je spadalo u 
ona veoma lična od Rudolfa Štajnera, koja je Marija Štajner spalila. Kada sam je 
upitala, zašto je to učinila, jer bi bilo ipak značajno, da članstvo zna nešto o tome, ona 
je odgovorila veoma odlučno: „Uprkos tome ja ne mogu ono najintimnije da prepustim 
ovom Društvu!“ 
 
Doktor je veoma često trpeo zbog nepodobnosti ljudi i zbog teškoća u Društvu. Jednom 
se mogao čuti i ovakav krik: „I ja sam naravno još čovek!“ Imao je brige za Mariju 
Štajner, kada on jednom više ne bude tu. Apelovao je na moju vernost prema njoj i 
jednom prilikom je rekao: „Sve će joj uzeti, tako da ona stvarno više neće znati, sa čime 
da preživi, kada ja više ne budem tu.“ Takve senke su se jasno ocrtale. 
 
 
2. PORTRET-BISTA 
 
U sobi za posete u Potsdamskoj ulici stajala je jedna gipsana portret-bista Rudolfa 
Štajnera, koju je on dobio kao poklon. Ja baš nisam mogla da je podnesem; jer mi smo 
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imali Doktora pred nama živog i sasvim drugačijeg. No trebalo je da se Filozofsko-
antropozofska izdavačka kuća preseli u Dornah, i tako smo svi bili u pakovanju. Ja sam 
dobila zadatak da spakujem akte. Iznenada je došao Doktor sa svojom vlastitom bistom 
u ruci i rekao: „Sam, ovo Vam poklanjam za uspomenu!“ Ja sam sigurno izustila neko 
oskudno-suvo „Hvala gospodine Doktore“. 
 
Kada je Rudolf Štajner otputovao, odnela sam njegovu bistu u veliku salu. Ispod bine se 
nalazila jedna niža, jedanaest metara dublja prostorija. Otvorila sam vrata, uskočila s 
bistom unutra i gurnula je duboko u krajnji ćošak prostorije. Daleko od očiju, daleko od 
svesti! – Pola godine kasnije bila su velika priređivanja u Berlinu. Doktor je stigao 
ovamo iz Dornaha. Kao tražeći prolazio je on kroz sve prostorije kod nas u 
Potsdamskoj ulici i konačno je došao kod mene: „Sam, pa gde ste postavili onu bistu?“ 
Ja sam odgovorila: „Gospodine Doktore, ja ne mogu da je podnesem“, i priznala sam, 
gde je dospela. Gospodin Doktor je stao kod otvorenih vrata od sale i glasno viknuo 
gospođu Doktor (Mariju Štajner), koja uopšte nije slutila, zašto je iznenada tako hitno 
bila pozvana. Ja sam dobro videla, da su njegove bore oko usta malo zaigrale, dok je 
on sad ’hučao’: ja treba gospođi Doktor da pokažem, gde sam to ostavila bistu. Pozvala 
sam gospođu Doktor da dođe do bine, otvorila vratanca i pokazala joj: „Tamo iza u 
uglu.“ Gospođa Doktor se sagnula, pogledala ispod bine i razrogačila oči! Tu se Doktor 
od srca nasmejao i zablistao: „Sam, ja sam hteo ipak samo da znam, šta ćete Vi s tim 
da učinite!“ –  To je bio humor na njegov način; on se zbog toga toliko obradovao. 
 
 
3. U SALI BERLINSKE FILHARMONIJE 
 
Bilo je to doba javnog delovanja (1921/22) Rudolfa Štajnera za ideju socijalnog 
tročlanstva. Između komunističkih i nacional-socijalističkih ekstrema postavio je on 
ovom socijalnom idejom jedno središte i o tome je već govorio na raznim mestima u 
Berlinu. Ja sam pri tome uvek iznova bila revnostna, da podelim ceduljice sa najavama, 
i za to sam već zainteresovala niz radnika. 
 
Preko koncertne direkcije ’Wolff und Sachs’, koja je osim koncerata organizovala i 
velika predavanja, bila je iznajmljena sala filharmonije za jedno predavanje o 
tročlanstvu (radi se o predavanju od 15. septembra 1921. prim. prev.) Organizatori i 
direkcija su dobili preteća pisma, kako im se stavlja na znanje, da će nastup 
(predavanje) dr Štajnera biti sprečen. 
 
Dan pre predavanja došla sam u direkciju filharmonije, gde su mi izričito skrenuli 
pažnju na to, da je priređivanje ugroženo. Bez obaveštavanja dr Štajnera, došlo se do 
saglasnosti, da se zamoli za pomoć kriminalistička policija. Ova je preuzela 
obezbeđenje sale i postavila svoje službenike takođe u podrum kod sklopke za struju. 
Ja sam predložila, da bi možda bilo dobro izbeći dolazak Rudolfa Štajnera na glavni 
ulaz, dakle pronaći neki sporedni ulaz i obezbediti jedan izlaz. Postojao je jedan takav, 
koji je vodio od umetnička sobe kroz dvorište do luke. Tako je dr Štajner trebalo da 
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ostane zaštićen od izloženosti velikoj navali publike. Ogromna sala je bila rasprodata. 
Takođe je bilo dogovoreno, da bi članovi berlinskog ogranka Društva trebalo da 
zauzmu mesta iza bine, radi blagovremene zaštite predavača. Osim toga, ja sam 
zamolila jednog atletski građenog radnika, kog sam poznavala, da bude na bini i da u 
slučaju nužde obezbedi put Rudolfu Štajneru u umetničku sobu. 
 
Posle svih ovih priprema došla sam u Mocovu ulicu, gde su se nalazili gospodin i 
gospođa Doktor, i obavestila ih, da je filharmonija rasprodata. Prećutala sam sve što je 
učinjeno od pripreme (obezbeđenja itd). Međutim, zamolila sam Rudolfa Štajnera: on bi 
mogao, kako gospođa Doktor ne bi dospela u stisku publike, da iskoristi sporedni ulaz. 
On je pak mislio:  „No dobro, Vi možete sa gospođom Doktor da iskoristite sporedni 
ulaz. Ja idem ispred na glavni.“ Kako nisam popuštala, on je ubacio: „Zašto želite da me 
prevarite? Vidite, ja sam ove večeri službenik firme ’Wolff und Sachs’. Ona obezbeđuje 
auto. Pitajte firmu.“ Ali sa firmom je razgovor već bio obavljen, i tako je Rudolf Štajner 
ušao ipak na sporedna vrata. 
 
Sala je bila prepuna. Poslednje karte su bile rasprodate „na crno“ svakako po višim 
cenama. Na ovakvim predavanjima Rudolf Štajner je govorio često veoma zahtevno, 
nije pravio nikakve ustupke popularno-senzacionalnim očekivanjima. Tako je bilo i ove 
večeri. Govorio je sa velikom glasovnom snagom i doveo predavanje do kraja. 
 
Posle završetka predavanja odmah sam pošla sa Rudolfom Štajnerom u umetničku 
sobu. On je zatvorio vrata iza nas, okrenuo ključ u bravi i rekao: „Nemojte nikoga da 
zovete!“ Zatim se spustio kao obezdušen na pod. Ja sam se žestoko uplašila i mislila 
sam: ovo je kraj. Prastaro, obeleženo smrću izgledalo je njegovo lice. Tako je ležao tu 
minutima, koji su mi se činili mnogo duži. Iznenada je počeo da se pomera, podigao se 
vlastitom snagom, i potom mi je rekao: „Ja sam se borio sa demonima. Savladao sam 
ih.“ Kada je neko zatim pokucao na vrata, on sâm je pitao, ko je napolju. Javio se Emil 
Lajnhas, i Rudolf Štajner mu je lično otvorio vrata.   
 
 
Izvornik: Anna Samweber «Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie Steiner–von Sivers», 
Verlag am Goetheanum 2009, CH-4143 Dornach  
       
 
                                                                                                                                    Preveo S.N. 
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