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Sećanja 

Izvornik: «Viel mehr als nur die Antwort auf meine Frage» – Rudolf Steiner als Seelsorger / 
Wolfgang Gädeke (Urachhaus, 2. Auflage 2017) 

 

Bračni trougao 
 
 
U knjizi Ludwiga P. Hoditza Sećanja na Rudolfa Steinera (Dornach 1985) u dodatku se 
nalaze sećanja gospođe Julie Klime iz 1928. godine. Njen muž, koji je bio na visokom 
položaj u policiji grada Praga, imao je više afera sa drugim ženama. Julia Klima se seća. 
 

„Bilo je to u onom vremenu tik do očajanja. Samo 
moja snaga koju sam postigla kroz antropozofiju i 
mir održali su mog muža uspravno. Tada sam 
zamolila Majstora [tako je Julia Klima nazivala 
Rudolfa Steinera] za jedan razgovor. Bio mi je 
dopušten. Majstor me je primio veoma ozbiljan, 
opet gotovo strog. Zamolila sam ga za meditaciju za 
mog muža i mene. Majstor mi je napisao  
meditaciju. Dalje je rekao: 'Nije potrebno da mi 
pričate o aferi, znam dovoljno. Recite Vašem 
suprugu, da bi mogao da čita Utehu filozofije od 
Boöthiusa. Vaš suprug mi je drag. Misliću na njega.' 
Razmišljajući sam se pozdravila od njega i iznenada 
skupivši svu hrabrost rekla: 'Dozvolite mi još da 
kažem, gospodine Doktore, da sva devocija, za koju 
je moja duša sposobna, pripada Vama.' Tu se 
istopila strogoća njegovog lica u divnu blagost i on je 
rekao: 'Da, vidite, to se mora usmeriti ka stvari.' 

Pružio mi je ruku i rekao uz svoj najlepši osmeh: 'Doviđenja', više puta ponavljajući ovaj 
pozdrav.“ 
 
Teško se moglo izbeći to što je Rudolf Steiner na sebe privlačio poštovanje mnogih ljudi; 
ali izgleda značajno i važno, kako je on uvek iznova pokušavao, da ovo poštovanje 
otkloni od sebe i usmeri ga na 'stvar' – na antropozofiju i duhovni svet – u smislu, kako 
je on to opisao u svojoj knjizi školovanja [Kako se postižu saznanja viših svetova?]: da 
je devocija, poštovanje prema istini, a ne prema osobi, (ličnosti), preduslov za duhovno 
saznanje. Poštovanje prema osobama je pozitivno i neophodno samo kod dece i 
omladine. Ali, u zadatke zrelijeg odrastanja spada to, da se ove snage poštovanja ne 
usmeravaju više na osobe, već na istinu i na njeno saznavanje. 
Gospođa Klima piše dalje: 
 
„Pre otprilike tri godine jedna žena je dovedena u policiju kod mog muža. On ju je već 
znao iz viđenja, i ona njega. Ona je mislila da je on glumac i sad se eto obradovala 
susretu. Ona je bila izuzetno lepa. On ju je svakodnevno ispitivao i saslušavao u vezi 
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nekakvog prekršaja. Pri tome je ona upotrebila sve svoje zavodničke sposobnosti da ga 
privuče, da bi na kraju i uspela u tome. Započela je tragedija. Moj muž je bio u groznim 
okovima, jer je ona bila veoma histerična žena. Tri godine je on nosio svoj gorki udes, 
pre no što sam ja saznala za to. To se desilo ovako: trebalo je da idem na minhenski 
ciklus predavanja R. Steinera, čemu sam se neizmerno radovala, jer do tada nisam 
doživela nijedan ciklus. U noći pre putovanja sanjala sam kako me moj nedavno 
preminuli svekar opominje da ne idem na put. Ja sam poslušala san i nisam otputovala. 
Jedino sam otišla do stanice da bih ženama, sa kojima sam trebala da putujem, ispričala 
kako sam odustala od puta. One su bile ljute i ispričale su moje držanje u Minhenu. 
Grofica Polzer je rekla Majstoru sa izvesnim ironičnim podsmehom, da sam ja odustala 
od ciklusa zbog nekakvog sna. Majstor joj je odgovorio: 'Ona će već biti u pravu, taj san 
će tek pokazati svoje značenje,' Istog dana, pošto nisam otputovala u Minhen, otkrila 
sam, da je moja služavka, koja je šest godina radila kod mene i koju sam jako volela, 
dakle otkrila sam da je ona kradljivica. Imala je saučesnike koji su je naveli na to. 
Sledećeg dana, bio je 1. maj, saopštila sam to mom suprugu. On je odmah pozvao 
saučesnike. E pa, iz osvete mi je služavka tada otkrila, da moj muž ima vezu sa onom 
ženom. Znalo se o tome, jer je žena, kada sam ja bila odsutna, štaviše ulazila u stan. 
 
Nakon ovog otkrivanja bilo mi je u prvom trenutku 
kao da ću dobiti šlog; sela sam na stolicu, ali sam 
ubrzo došla k sebi. Tada je iznenada došao kući moj 
muž u neko vreme, kada on obično ne dolazi. 
Odmah je video da se nešto desilo. Na njegovo 
pitanje rekla sam mu šta sam iskusila. Tu je on 
počeo da drhti celim telom, a mene je obuzelo 
duboko sažaljenje. Rekla sam: 'Zašto se uzbuđuješ, 
ja nemam ništa protiv toga.' Kada je on ovo čuo, 
potekle su suze iz njegovih očiju. I sad mi je ispričao 
sve što je pretrpeo u te tri godine. Znao je, da bi 
priznanje olakšalo njegovu sudbinu; on je to izneo 
ipak kao kajanje, da bi mene poštedeo. U očajanju je 
hteo sebi da oduzme život. Takozvana slučajnost ga 
je spasila od toga. On je češće hteo da se izvuče iz 
okova ove žene, ali bilo je to nemoguće. Ne da se 
uopšte opisati, kakve je sve scene morao da 
doživljava svakog dana. Nakon završenog priznanja rekla sam mu: 'Ja ću te osloboditi, 
ali samo kroz evoluciju. Ona (žena) zasada ne treba da zna, da ja znam za vašu vezu; 
veza mora i dalje da postoji, a razrešiće se samo kroz ljubav.' Od ovog trenutka moj muž 
je postao antropozof. Dotle on nije mogao na svoj najveći bol da priđe antropozofiji. Ja 
nikada nisam smela sa njim da pričam o antropozofiji. Jedan trenutak doneo je 
promenu. Usledilo je neko lepo vreme. On je mnogo pitao, i sad sam mogla na veliku 
radost da razgovaram sa njim o antropozofiji i našem velikom Majstoru.  
 
Nakon dva meseca moj muž se ispovedio Majstoru. Majstor mu je rekao ovo: 'Sreća je, 
da je Vaša supruga ovu stvar tako dobro razumela.' 
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E pa još moram da napomenem, da nije moja zasluga, što sam tu stvar tako dobro 
razumela. Radilo se o ovome: Moj muž je pre toga godinama voleo jednu ženu, na koju 
sam ja bila veoma ljubomorna. Ona mi je bila draga prijateljica; i ja sam tu vezu sa 
mojim mužem osećala kao užasno razočarenje. Ta veza je bila prekinuta time, što je ova 
žena zahtevala, da moj muž ostavi mene i naše dete i da sa njom dalje nastavi da živi u 
Americi. 'Sve ili ništa!' Stavila mu je na raspolaganje svu svoju ogromnu imovinu. Tek 
posle razrešenja ove veze priznao mi je moj muž, kako je jednom prilikom bio kod 
Majstora i ispovedio mu se o ovoj stvari, tako što mu je rekao da će odluka o tome, da li 
da tu vezu prekine ili ne, potpuno zavisiti od njegovog [Steinerovog] saveta. Majstor je 
odgovorio: 'Takve veze nikada ne treba iznenada prekidati. Vi morate pribaviti snagu, da 
obe žene postanu prijateljice.' To moj muž tada nije shvatio. Ali meni je ova mudra 
izreka postala zvezda vodilja kod sledećeg slučaja. Ovo sam ispričala Majstoru i kako 
sam mu beskrajno zahvalna. Na to je on odgovorio: 'Da, to Vam verujem,' Majstor je 
obećao mom suprugu da će na njega misliti, i pojasnio je, ako mu dođe na um da misli 
na nekoga, tada on i preduzme, da to uradi u 5 minuta. Na molbu mog muža primio je 
Majstor i onu ženu. Rekao joj je, da bi ona trebala da čita svog omiljenog pisca Tolstoja, i 
dela Jeana Paula. Od Majstora je iskusila, da ja znam za vezu. On joj je savetovao, da 
bude što češće u kontaktu sa mnom. 
 
On me je primio poslednjeg dana svog boravka u Pragu. Pre toga mi je više puta rekao: 
'Nisam zaboravio, da ste me zamolili za razgovor!' Pre istog Majstor je već čekao na 
mene u predvorju hotela. Zamolila sam ga, da za razgovor zamoli i gospođu Dr. Steiner. 
To sam učinila iz velikog poštovanja prema njoj, da bih joj pokazala, da takođe prema 
njoj iznosima veliko poverenje. Moja molba je primljena dobro. Majstor mi je rekao: 
'Vaš slučaj je tragedija. Ali hoćete li da ne doživite nijednu tragediju? Samo banalni ljudi 
ne dožive nijednu tragediju. Vaš svekar je tu umešao svoje prste, jer da niste tu stvar 
iskusili i tako dobro razrešili, tada bi se Vaš muž teško razboleo. To je bilo potrebno 
temperamentu Vašeg muža. Ta stvar je karmička i povezana je sa jednim ranijim 
životom. Nikada ne smete da zaboravite da je ta žena teško bolesna, ipak neko izlečenje 
nije isključeno; ono se nalazi u Vašim rukama. Još je Molier obradio jedan takav slučaj u 
komadu Kućni prijatelj (Tartuffe). Kućni prijatelj zatvara trougao braka. Već će se 
videti, kuda to vodi.' 
 
Sad se Majstor okrenuo gospođi Dr. Steiner, dok je govorio meni: 'Gospođa Dr. to ne 
razume.' Ubrzo se gospođa Dr. Steiner podigla [sa stolice] i otišla u susednu sobu. Tu je 
Majstor rekao: 'Pošto ste Vi slučaj ispričali takođe gospođi Doktor, ona sme da zna o 
tome, ali ja ne bih smeo to da joj ispričam.' Zatim sam Majstoru ispričala moje užasne 
strahove, sa kojima se već godinama noću budim i uvek imam osećanje, da moram 
umreti. Na to je Majstor rekao: 'Razmislite malo, šta bi to moglo biti!' Posle kraće pauze 
sam odgovorila da ne znam šta bi to moglo biti. Opet Majstor prodornije: 'Ali razmislite 
ipak doista!' Poslušala sam, i malo kasnije upitala: 'Da li je to možda ona žena?' Tu je 
Majstor živo viknuo: 'Da, da – to su misli one žene. Ona hoće da Vi umrete, i Vi to 
doživljavate svake noći. Ali od sada toga više neće biti, jer Vi sada imate protivsredstvo.' 
Tako je i bilo. Ja sam bila oslobođena od ovih užasnih doživljaja. Svakog dana sam 
mislila na tu ženu sa sledećom meditacijom, uvek u isto vreme: 
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Nađi tvoje Ja, 
spoznaj to Ti, 
dohvati to Mi, 

Čovekov život – ljubav prema bližnjem, 
Jezgro Tvog bića vera u Hrista. 

 
 
Zatim je Rudolf Steiner još rekao u vezi te žene: 'Ako ovu stvar jednog dana dovedete do 
toga da ona počne da čita Saznanja [Kako se postižu saznanja viših svetova?], onda je 
mnogo učinjeno. 
 
Pre nego što nastavim da pišem dalje moja sećanja na Majstora, hoću samo ukratko da 
opišem dalji tok tragedije i njenu promenu. Ona žena je svakodnevno dolazila kod nas, 
konačno sam je prihvatila kao člana porodice, i odrekla se svih supružanskih prava. 
Nažalost često sam zaboravljala, da je ona bila teško bolesna, jer sam užasno patila zbog 
njene ljubomore. Samo antropozofiji i ljubavi i velikom poštovanju mog supruga mogu 
da zahvalim, što sam sve izdržala. Ali ni on nije manje patio. 10 godina je ona bila kod 
nas, do smrti mog muža. Najpre sam je naučila da radi: da kuva, da šije, i ručne radove 
svih vrsta. Malo-pomalo pojavile su se lepe sposobnosti. Kratko vreme pre svoje smrti 
moj muž mi je rekao: 'Ti si toliko mnogo postigla, jer si od nje napravila čoveka.' Ja sam 
bila njen jedini autoritet. Saznanja je odavno pročitala.“ 
 
Ovaj primer dušebrižništva Rudolfa Steinera svakako se ne može generalizovati, time što 
bi se možda reklo: Kod bračnog (ljubavnog) trougla morao bi se suparnik/suparnica 
primiti u kuću. Ali svakako da je izuzetno poučno, kako je Rudolf Steiner pomogao 
gospođi Klima, ne samo da ovlada teškom sudbinom, već štaviše i da je promeni. 
 

 
Preveo Siniša Nikolić 

 
 


