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Rudolf Štajner u anegdotama (11) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
Nepotrebno ugađanje 
 
O Štajnerovoj drugoj poseti dvorcu u Koberwitzu 1922. god. priča gostoprimac, grofica 
Johanna von Keyserlingk, sledeću epizodu: „Videla sam, kada je Rudolf Štajner zemičku 
namazanu medom zamočio u kafu, da bi ovo bilo ugodnije ako bi šolja stajala direktno 
pred njim i, kao što to već rade domaćice, pomerila sam šolju baš ispred njega. Ipak on 
je prekinuo svoj razgovor, i sa pobedničkim osmehom upućenim meni opet vratio šoljicu 
na ono mesto koje je on hteo.“ 
 
 
Bez sakoa 
 
Euritmistkinja Ilona Schubert priča o slučaju, koji se odigrao pre jednog javnog 
predavanja Rudolfa Štajnera u Mannheimu: „Ja sam stajala pored, kada je on hteo da 
uđe u salu. Ispred njega je bio neki stariji gospodin, koga portir nije hteo da pusti u salu, 
ako ne preda svoj kaput na garderobi. Čovek je veoma tužan rekao, da on zato sad ipak 
mora da ode i da neće slušati predavanje. Tu ga je dr Štajner upitao, zašto ne želi da 
ostavi kaput, na šta je čovek odgovorio, da on ispod nema sako. Bilo je to kratko posle 
rata, i tako nešto je bilo uobičajeno. Konačno dabogme, to nije bila nikakva sramota. Dr 
Štajner se predstavio portiru kao predavač i izrazio želju da on pusti ovog čoveka u salu. 
Portir je pak rekao, da bi rado izašao u susret ovoj želji, ali da postoje jasna pravila i da 
on time rizikuje da izgubi svoje radno mesto. Dr Štajner mu je obećao, da će se zauzeti 
za njega, ali da ovaj stariji gospodin u svakom slučaju mora biti pušten u salu, jer u 
protivnom, on (dr Štajner) neće održati predavanje. Posle predavanja, kada se vratio 
kući, dr Štajner je objasnio, što je njemu bilo veoma važno, da upravo taj čovek bude 
prisutan na njegovom predavanju.“   
 
 
Neumoljiva strogoća 
 
„Bilo je to na jednom predavanju u Štutgartu. Jedna od prisutnih dama (kod muškaraca 
je to takođe moguće) je dobila u toku predavanja neku vrstu napada. Pojedini od 
muškaraca odmah su skočili, da bi dotičnu damu otpratili iz sale. Oštrim glasom Rudolf 
Štajner je upozorio dotične muškarce da ostanu na svojim mestima. 'Ona će izaći sama!' 
Ove njegove reči su bile dovoljne. Dama je izašla sama iz sale. Razume se da je Rudolf 
Štajner prozreo tu situaciju.“ 
Očevidac je na to dodao: Ovakve Štajnerove odluke nikada nisu bile upućene protiv neke 
ličnosti, već su bile mišljene kao pouka za ostale prisutne. Nažalost često su ovakvi 
situacijom uslovljeni slučajevi generalizovani od strane pristalica, koji su se potom 
čudili, ako bi Štajner kasnije u prividno sličnim slučajevima opet sasvim drugačije 
reagovao.“ 
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Netačnost (striktno) 
 
„On je bio tačan do pedanterije: Pojavljivao se uvek pet minuta pre početka predavanja; 
počinjao je tačno u minut; vezan planiranim terminima za sastanke, kurseve, predavanja 
... Kažu, pojedine učenike je isključio iz upravo osnovane Visoke škole, samo zato jer su 
zakasnili, a i pored toga su ušli u prostoriju gde je počelo predavanje; on je to ovako 
motivisao: Ljudi ili hoće da dođu ili neće da dođu; ali ne sme se ni u kom slučaju 
remetiti koncentracija prisutnih; ko to ne uviđa, dokazuje, što za njega još nije došlo 
vreme, da ezoterično radi.“ 
 
 
Netačnost (humoristično) 
 
„Bilo je tada neko vreme, kada je on strogo obraćao pažnju na to, da mi tačno dolazimo 
na probe. Gospođa dr Štajner je u tom pogledu bila veoma nezadovoljna sa nama, i 
pošto nije mogla da postigne neki pomak nabolje, Rudolf Štajner je preuzeo tu stvar na 
sebe. Mi smo sada morali da mislimo na to, da će on uvek biti tu na početku probe, i to 
je već imalo svoga dejstva. Jedna euritmistkinja je ipak jednom prilikom opet malo 
zakasnila, i htela je koliko je moguće da se neprimećena 'ušunja' na vrata iza bine. Kada 
je pak bojažljivo otškrinula vrata, primetila je, da upravo dr Štajner stoji u hodniku. 
Odmah je, verujući da nije primećena, zatvorila vrata i čekala još nekoliko minuta. 
Mislila je, on će u međuvremenu otići u salu. Kada je ona posle kraćeg vremena ponovo 
otvorila vrata i pažljivo ušla – došlo joj je u susret nasmejano lice dr Štajnera. On je nju 
već prvi put dobro primetio i takođe je sačekao iza vrata!“ 
 
 
Tehnički napredak 
 
Kod Poljoprivrednog kursa u Koberwitzu rekao je neki gost tokom razgovora  
za stolom: „Gospodine doktore, sada je otkrivena jedna metoda, pomoću koje drvo 
toliko otvrdne, da postane čvrsto kao gvožđe!“ – „A ja“, odgovorio je Rudolf Štajner, ja 
sam razvio jednu metodu, pomoću koje drvo toliko omekša, da se može mesiti.“ 
 
 
Neobična sposobnost opažanja 
 
Putujući trgovac Erich Trommsdorff dolazio je često u Nemačku. „Pošto je imao želju da 
sluša predavanja dr Štajnera, pokušao je da svoja putovanja organizuje tako, da to bude 
moguće. Za to je pak bilo potrebno, da putuje noćnim vozom. 
 
Tu se doduše može spavati, ali ne tako čvrsto kao kod kuće! I tako mi je on ispričao, 
kako je on jednom tri noći zaredom spavao u vozu, i da je tako tokom dana i uveče 
prema prilici mogao da sluša predavanja dr Štajnera.  
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Treće večeri je osetio da je ipak stvarno utučen (iscrpljen). Da ne bi drugima u sali pao u 
oči, seo je sasvim pozadi i to kod ulaza sa strane. (Sala je bila sasvim puna sa otprilike 
500 ljudi). On priča: 'Primetio sam, da ja čak i sa najboljom voljom ne mogu da ostanem 
budan. Zbog toga sam se smestio u ulaz sa strane i naslonio se na zid. Ali i tu sam osetio, 
kako ponovo padam u polusan. Zato sam se pomerio na sredinu ulaza, tako da se ne 
oslanjam na zid; na taj način sam ipak morao da ostanem budan! I to mi je zaista 
uspelo.' Trommsdorff je svoju priču završio ovako: 'Kada je dr Štajner okončao 
predavanje, sišao je sa podijuma, mirnim korakom prošao kroz salu, došao tačno ispred 
mene i pružio mi ruku.' –   
 
Ovde se naravno ne radi o saopštenju nekoga, ko je gord, što se ovo ovako desilo, jer je 
za to Trommsdorff bio previše skroman. Međutim, on je posebno hteo da razjasni, kakve 
neobične sposobnosti je posedovao Rudolf Štajner, ako sebi predstavimo, da je on pored 
svega onoga, što mu je prolazilo kroz glavu u toku predavanja, još bio u mogućnosti, da 
opaža ovo što je upravo opisano i da to smatra vrednim.“ 
 
 
Nastaviće se ...                                                                                                               Preveo S. N.    
 
      
 
 
 


