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Rudolf Štajner u anegdotama (18) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 

 
 

 
Ozbiljna anegdota 
 
„U jedno selo došao je stranac koji je bio poznanik predsednika opštine. On je došao na 
konju i ujahao u selo. Za selo je to bila interesantna pojava. Ljudi su izašli na ulicu i 
gledali stranca. Ostavio je svog konja u štali predsednika opštine i subotu i nedelju je 
proveo u kući predsednika opštine. U ponedeljak je hteo da otputuje i došao je u štalu po 
svog konja. Tada mu je predsednik rekao: Pa ti si ipak došao pešice, nisi imao nikakvog 
konja. – Na sve prigovore protiv toga predsednik je odgovarao rečima: Ti nisi imao 
konja. – Napokon je rekao: Hajde da ipak pitamo ljude u selu, oni mora da su te videli 
kad si ujahao u selo. – Okupili su dakle sve ljude iz sela i on ih je pitao, da li su videli 
ovog čoveka kako pešice dolazi u selo, i svi su odgovorili: Da. – Pošto su svi potvrdili 
ovo, on je rekao: E pa zakunite mi se svi, da je ovaj čovek došao pešice. – I svi su se 
zakleli da je čovek došao pešice. Dotični čovek je tako morao pešice i bez konja da 
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napusti selo. Posle nekog vremena predsednik opštine ga je sustigao i vratio mu 
njegovog konja. Na to je čovek rekao: Pa čemu čitava ova komedija? Predsednik mu je 
odgovorio: Hteo sam samo da ti predstavim moju opštinu!“ 
       Steiner dodaje uz to: „Ta anegdota je živa istina, koja se stalno dešava između nas. 
Ceo ljudski život naginje ka tome, da ljudi, koji se kunu u nepostojanje konja, postaju 
sve brojniji.“ 
 
 
Klasici 
 
„Jedna od ljupko-dražesnih anegdota, koje je Rudolf Steiner tako majstorski znao da 
ispriča, jeste ova: 
       'U seoskoj školi u Hrvatskoj učitelj pita dečake: E pa, recite mi ko su bili Gete i 
Šiler?“ – Duboka tišina ... Seperl, ko su bili oni? Alojz, Naz? – Ah, vi volovi, magarci, 
ovce!!! – To su naravno te dve gipsane figure...!'“ 
 
 
[Marie Steiner: „Stimmen aus Weimar“. Goetheanum, 7 Jg.  Nr. 14 od 1. 4. 1928, str. 106.] 
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