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Rudolf Štajner u anegdotama (2) 
 

(objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
Jedini razuman među ludim vegetarijancima 
 
„U jednom gradu (Kassel?) održao je Rudolf Štajner  nekoliko predavanja, od kojih je 
jedno bilo tokom prepodneva. Drugo predavanje – ili neko seminarsko priređivanje – 
trebalo je da sledi popodne. Tako se pojavilo pitanje, da li bi bilo zgodno poneti nešto za 
ručak da se ne izgubi na vremenu, i neko je predložio, da se potraži jedna gostionica u 
blizini u kojoj su pripremali stvarno dobru hranu. Otprilike 20 učesnika se u određeno 
vreme uputilo u tu gostionicu. 
 
Nije bilo izvršeno neko prethodno naručivanje jela, i oko dvadeset ili više osoba je 
zajedno sa Rudolfom Štajnerom došlo neočekivano u srazmerno malu gostionicu. 
Doduše, bilo je za njih mesta, ali je na raspolaganju bio samo jedan kelner. I eto nastao 
je problem. 
 
U prisustvu Rudolfa Štajnera mnogi su bili mišljenja, da bi svoje pozitivno raspoloženje 
ili ubeđenje morali da pokažu kroz vegetarijanski obrok. Ali kao što je to bilo uobičajeno 
pre 1914. god., pripremana su u ovom lokalu, koji se orijentisao uglavnom na ‚stalne 
goste‘, samo jela od mesa.  
 
Predstavi se sebi jasno sledeća situacija: ‚Zar nemate makarone ili špagete? Nemate jela 
od povrća? Nemate mešanu salatu? Štaviše, ni krompir uz omlet od testa sa 
brusnicama? Ili španać sa pečenim krompirom? Ili neko jelo od ribe? Mlad sir? Ili – ?‘ 
 
Posle kraćeg vremena kelneru se već digla kosa na glavi a znoj oblio čelo. Od velike 
nervoze on jedva da je bio sposoban da sačuva svoju ljubaznost. Tako je došao takođe do 
Rudolfa Štajnera i pitao ga kakve su njegove želje. Ovaj je prema njemu bio prijateljski i 
miran, i rekao je: ’Molim vas, donesite mi specijalitet kuće.’ – a to je bio nemački biftek! 
 
Kada je ručak bio završen i gosti napustili lokal, neko je čuo kelnerov dubok uzdah i reči: 
„Jedini razuman među ludim vegetarijancima bio je vitki, crnokosi gospodin u 
kaputu!!’“  
 
 
Askeza? 
 
Sa pretpostavkom, da ne bi „trebalo“ jesti meso, pokušao je neki učenik Rudolfa 
Štajnera, „da bez pripreme ostavi mesnu hranu, mada je prirodno i dalje imao jaku 
sklonost ka tome. On je smatrao, da može biti ponosan na ovaj učinak, i zato je jednoga 
dana rekao Rudolfu Štajneru: ’Gospodine Doktore, ja sam dosad tako rado jeo šunku, 
sada je više ne jedem, ali ipak moram još na to da mislim.’ Umesto da bude pohvaljen, 
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kao što je očekivao, odgovorio mu je Rudolf Štajner: ’Bolje je šunku jesti, nego šunku 
misliti.’“ 
 
 
Supa od rezanaca 
 
„Bilo je to u godinama pre 1910 – verovatno u Minhenu –, kada je Rudolf Štajner na 
svojim predavačkim putovanjima privatno stanovao i tamo se takođe hranio. Tako se 
desilo, da mu je za vreme jednog ručka takođe servirana supa od rezanaca sa mnogo 
zeleniša. Prijala mu je izvrsno, pa je uzeo i drugi tanjir, štaviše i treći tanjir od iste. 
 
Sledećeg jutra je morao da otputuje i došao je sa gospođicom von Sivers i sa 
domaćinima na železničku stanicu. Dok je on već bio ušao u voz – on je rado putovao 
sâm u jednom rezervisanom kupeu – stajale su obe dame na peronu, da bi se pozdravile. 
Tada je kuvarica dobre supe iznenada izvadila poveću flašu iz svoje torbe i predala je 
gospođici von Sivers sa rečima: ’Draga gospođice, Doktor je juče toliko nahvalio moju 
supu i tako je rado jeo, pa sam mu skuvala još nešto od toga. Molim Vas, ponesite je sa 
sobom. Možete da mu je podgrejete odmah pošto stignete kući. Takođe sam Vam 
napisala recept za slučaj, da i sami želite jednom da je skuvate!’ 
 
Ko se još seća Marije Štajner, moći će sebi da predstavi njenu zlovolju i njeno držanje. – 
E pa, ona je samo čekala, da voz izađe iz grada i da se uputi kroz otvoreni krajolik. Tada 
je otvorila prozor, prolila supu i posle toga bacila i flašu. 
 
Na sledećoj stanici – onomad su nemački vozovi stajali duže nego danas – čulo se kako 
na peronu vozovođa glasno psuje: ’Kakva svinjarija! Zbog čega mi u vagonima imamo 
toalet? Zar ljudi ne mogu da dođu do njega, ako im u toku vožnje bude muka? Da se 
neko ispovraća i ispljuje mi ceo vagon!’ Čak je i Rudolf Štajner obratio pažnju na to što 
se dešava i napustio je svoj kupe. Vagon je stvarno izledao grozno, jer su se rezanci zbog 
brzine vožnje rasporedili po čitavoj spoljašnjoj površini, i jasno markirali prozor kupea 
kao izvor ... Uz to, gospođica von Sivers je stajala pred tim sva crvena u licu. 
 
’Dakle’, rekao je Rudolf Štajner, ’taj čovek ima pravo! Ne može mu se ovo [njegovo 
psovanje] uzeti za zlo.’ Zatim je iz zadnjeg džepa svog kaputa izvadio maramicu i počeo 
da čisti i odstranjuje rezance sa vagona, dok ovaj ponovo nije izgledao pristojno. 
 
Tako je on s vremena na vreme korigovao impulsivnost kasnije gospođe Marije Štajner.“ 
 
 
Nastavak sledi ...                                                                                                           Preveo S. N. 
 


