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Rudolf Štajner u anegdotama (14) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 

 
Šiler i Gete 
 
Rudolf Štajner je smatrao štetnom 'modu' koja se pojavila u teozofskim krugovima: 
zagonetno većanje o značajnim ranijim inkarnacijama još živih ljudi. Ako je sa tim bio 
konfrontiran, pokušao bi da se suprotstavi sa humorom i ironijom. 
„Jedna majka, kojoj su njena dva sina bili sav njen ponos, upitala ga je jednom: 'Možete 
li mi Vi reći, ko su bili moji sinovi u prethodnom životu?' – Sa izrazom najveće 
razumljivosti po sebi odgovorio je Dr. Štajner: 'Šiler i Gete!'“ 
 
 
Dame u ljubičastom 
 
Fantaziranje i pseudomistika cvetali su i u Štajnerovom okruženju. Margarita Wološin: 
„Ja sam se pitala: Pa zar Dr. Štajner to ne vidi? Tek posle više godina, kada su te stvari 
došle do apsurda i mogle da se prepoznaju, on je takođe rekao, kako mu je npr. mučno 
bilo, da na predavačkim putovanjima i u salama za predavanja uvek bude okružen 
damama u ljubičastoj boji (garderobe). Ova boja se nosila, jer je on jednom prilikom 
rekao, da ljubičastvo ima neko etičko delovanje, koje je duhovno. E pa, to su bile sitnice, 
ali i u ozbiljnim stvarima Rudolf Štajner je puštao ljudima njihovu slobodu.“ 
 
 
Postajući genijalci 
 
Mali primer za ophođenje Rudolfa Štajnera sa ljudskim slabostima i za njegovu 
svakodnevnu toleranciju prenela nam je Asja Turgenjev: „Gospođa Turgenjev izveštava, 
dok je još bilo 'teozofskih dama', jedna se mogla videti sa psom, druga sa golubom kao 
stalnom pratnjom, itd. Neko se jednom podsmevao tome u prisustvu Rudolfa Štajnera, 
no on je primetio: 'Ostavite na miru moje tetkice; za nekoliko inkarnacija one će postati 
genijalne!' – Vrlo često su mu nudili ono što je malo upotrebljivo na umetničkom i 
drugim poljima. Tako se on jednom prilikom izjasnio: „Ja ulazim u svaku besmislicu i 
razmišljam, šta od toga napraviti!'“ 
 
 
Radna terapija 
 
Bilo je dosta dama iz privilegovanih društvenih krugova (plemstvo, industrija), čije su 
finansijske okolnosti dozvoljavale, da sedmicama prate Štajnera iz grada u grad na 
njegovim predavačkim putovanjima. Tako se oformila neka vrsta Štajner-turizma: ljudi 
su hteli da uvek čuju najnovija predavanja i ako je moguće da budu privatno u njegovoj 
blizini. Ova vrsta pratnje mogla je Štajneru da bude teška, kao što drastično izveštava 
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„Histerične žene su takođe jedan od razloga, što je gospodin Doktor ušao u brak sa 
gospođicom von Sivers (Marija Štajner). One su uvek išle za njim, npr. takođe, ako bi 
negde putovao ... Gospodin Doktor je putovao 1. klasom, gospođa Doktor i ja drugom 
klasom. Po danu bismo otvorili vrata i jeli zajedno. Mnogi prijatelji su putovali sa nama; 
oni su uvek hteli da uđu u Doktorov Coupe. ... Ja bih stala ispred Coupea [Doktora], i jao 
nevolje, ako je neko hteo da uđe! Gospodin Doktor je odmah pri dolasku na stanicu 
odlazio do kioska i kupovao brdo novina sa zagonetkama i ukrštenim rečima. Novine bi 
podelio, a damama bi rekao: 'Sve ove zagonetke i ukrštenice moraju biti rešene. Kada mi 
stignemo pitaću Vas, da li je sve rešeno.'“ 
 
 
Profesorski prigovori 
 
Po završetku svojih javnih predavanja Štajner je često odgovarao na pitanja prisutnih. 
Pri tome se uvek iznova dešavalo, da mu je dobronamerno savetovano da se jednom 
pozabavi filozofijom Kanta. Jer je ovaj neoborivo dokazao, da su ljudskom saznavanju 
postavljene prirodne granice. Jedna od ovih Kant-epizoda biće ovde ponovo data. Ona 
se odigrala, kada je on 1. marta 1921. održao predavanje o „Filozofiji i antropozofiji“ pred 
Filozofskim društvom univerziteta Amsterdama. „Jedan očevidac je kasnije ispričao, 
koliko je čudan bio prizor, kada je oko šezdeset profesora u svojim crnim talarima 
(dugim odorama) ušlo u aulu i kako su veoma kritički i sa malo razumevanja slušali 
izlaganje Rudolfa Štajnera.“  
 
„Kao obično sala je bila dupke puna. Organizator je bio profesor filozofije, jedan omanji 
čovek sa moćnim pramenom kose, koji je nastupio izuzetno samosvesno i veče započeo 
sledećim rečima: 'To što će Dr. Štajner govoriti na Filozofskom fakultetu, ne znači, da se 
mi na bilo koji način slažemo sa njegovim idejama. Mi smo ga ovde pozvali zbog želje 
više prijatelja.' ... 
Posle Štajnerovog predavanja profesor je uzeo reč i rekao, da li bi neko želeo možda da 
postavi pitanje. Niko se nije javio. 
Posle toga je rekao: 'Dobro, onda bih hteo ja sâm da postavim nekoliko pitanja: Prvo: 
Dr. Štajner je negde izneo, da je imaginacija proširivanje pamćenja – Nešto, što se 
proširuje, ostaje pak u suštini isto! Drugo: Dr. Štajner je dao nekakav komentar Kanta. 
... Hteo bih da posavetujem Dr. Štajnera, da ipak još jednom pogleda Kanta. Treće: Dr. 
Štajner je tvrdio, da je jedan filozof rekao: „Bez oka nema svetlosti!“ To zaista nikada ne 
bi rekao jedan pravi filozof!' 
 
Na to je Dr. Štajner odgovorio: 'Meni se prebacuje, da sam rekao, kako je imaginacija 
neko proširivanje svesti. Ja to nikada nisam rekao!' 
On je to hteo i da obrazloži, no profesor mu je prišao sa otvorenom knjigom, da bi 
dokazao, šta i gde je Rudolf Štajner ovo tvrdio. Nikada neću zaboraviti prezirnu gestu, sa 
kojom je Rudolf Štajner odbio knjigu od sebe, pošto je kratko pogledao, ne nalazeći 
vrednim, da na to potroši još jednu jedinu reč. (Bio je to holandski – po svoj prilici 
netačan – prevod!) 
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Na drugo pitanje odgovorio je Dr. Štajner mirno i prijateljski: 'Rečeno je, da bih ja 
trebao još jednom da pogledam Kanta. Ja sam upravo napunio 60. godina i studirao 
sam Kanta od svoje 16. godine. Dalje studiranje bilo bi suvišno.' I dok je silazio sa 
podijuma rekao je: 'I „bez oka nema svetlosti“ je iz filozofije Šopenhauera i klimnuo je uz 
to prijateljski prema profesoru, koji mu je isto tako prijateljski otpozdravio, i dalje nije 
imao nikakav komentar.“ 
 
 

Preveo S. N.   
 

  
 
 
 
 


