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Rudolf Štajner u anegdotama (3) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
 
Četvoronožni filozof 
 
Koliko je humorističan mogao da bude Štajner takođe u njegovom weimarskom 
vremenu, pokazuju njegova pisma danskom pesniku, poštovaocu Getea i vlasniku pâsa 
Rudolfu Schmidtu (1836-1899). Ovaj je došao jednog dana – naravno bez psa – u 
Weimar, gde je i sreo Rudolfa Štajnera. Sledila je živa razmena pisama, pri čemu 
Schmidt nikada nije zaboravljao da uvek prenese i pozdrave svog psa. Štajner je obratio 
pažnju na to, tako što je jednom prilikom napisao: 
 
„Mislio sam: koliko je ipak šteta, da sa Vama u Weimar nisu došli i Vaša supruga i mali 
Olimpljanin.“ I na drugom mestu: „Da li mi svakako možemo računati na to, da će doći i 
’četvoronožni Gete’, to ja ne znam. U svakom slučaju želim da i putem ovog pisma 
njemu pošaljem najbolje pozdrave. Ako se ukaže prilika za to, veoma rado bih ga primio 
kod mene.“ Štajner je morao dabogme da bude zadovoljan sa fotografijom životinje, 
koju je stavio na svoj pisaći sto iza mastionice. Nešto kasnije saopštio je on pesniku, šta 
je mogao da posmatra na ovom psu. Najpre on naziva psa – koji se odazivao na ime 
„Bajer“ – veoma laskavo jednom „u sebi utemeljenom ličnošću“, zatim se kaže dalje: 
 
„Vidim da je Bajerova slika izuzetno karakteristična. U njegovoj fizionomiji se nalazi 
toliko mnogo, da zaista svako, bez obzira je li pesnik ili filozof, nešto iz nje može da 
pročita. Ja nalazi, sa svog stanovišta, tu sliku kao sliku nekog filozofa, i hteo bih da se 
među nemačkim odista opredelim za Fihtea. U ovoj fizionomiji se nalazi nešto od 
’apsolutnog Ja’. Ove oči otkrivaju neku Sopstvenost, koja nije tako jednostavno 
postavljena kroz prirodu, već je potom ustanovljena kroz ’apsolutnu delatnost’ Sopstva. 
Iz njegovih crta u ugodnoj i mudroj mirnoći odlučno govori to: „Ja jesam, jer ja jesam i 
jesam, što ja jesam, upravo, jer ja jesam.’“ 
 
Da li je Schmidtov pas zaista imao neke sličnosti sa filozofom Fihteom, danas se ne može 
više proveriti. 
 
 
Epizode sa mačkama 
 
U toku nekog predavanja [za članove Antropozofskog društva], „iznenada se jedna 
mačka po imenu Petrica prošetala sa uspravno podignutim repom po plavoj pozadini sa 
kraja na kraj bine dostojanstveno iza leđa dr Štajnera. Dr Štajner je nastavio dalje da 
govori bez prekidanja. Šta bi moglo da se desi posle toga? Sofija Bauer se izvinila odmah 
posle predavanja, očekujući prigovor. Ali dr Štajner je samo rekao: ’Ma nema veze, ona 
(mačka) je već dugo član Društva!.’“ 
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Dugogodišnji vođa ogranka u Štutgartu Toni Völker živeo je zajedno sa svojom majkom i 
jednom mačkom u Falkert ulici. Kada je jednom Rudolf Štajner došao u posetu, želeli su 
da mu ponude „mesto u fotelji, ali gle baš tada, mačka se već udobno smestila u uglu 
fotelje. Dr Štajner nije dao da mačku pomere sa tog mesta. Rekao je: ’Kako je lepo to, što 
imate mačku’, i naslonio je lice na njeno meko krzno.“ 
 
Gospodin Brodbeck se iz Dornaha bio preselio u susednu opštinu Reinach. Ali njegova 
mačka je htela da ostane u Dornahu i ’prepešačila’ je šest kilometara da se vrati na staru 
adresu. Proračunato je u perionici vile Hansi, kuće u kojoj je živeo Štajner u Dornahu, 
našla neku korpu za veš gde je donela na svet sedam mačića. „Doktor se jako obradovao 
zbog upada mačke-majke i uskoro je bilo dosta ljudi koji su hteli da dobiju po jedno 
mače iz kuće Rudolfa Štajnera.“ 
 
 
Golub(-ica) Trudi 
 
„Na brežuljku u Dornahu je stanovala jedna starija gospođa, koja je pripadala onima, 
koji su više od svega poštovali Rudolfa Štajnera. Ne treba previše da nas iznenadi, da je 
ona jednom golubu, kog je imala, dala ime ’Rudi’. Jasno je, da se to brzo pročulo po 
Dornahu. Ali, primljeno je veoma prijateljski. 
 
Jednoga dana desilo se nešto sasvim neočekivano: Golub Rudi je izlegao  jaje! Dakle 
ipak se radi o golubici, pa je u skladu s tim brzo i ime promenjeno u Trudi! 
 
Razume se, da su se ljudi koji su čuli o tome, baš dobro zabavili. Pošto su znali, da je 
Rudolf Štajner čuo celu tu priču, rekao mu je jednom prilikom neko iz okruženja, da je 
to ipak neka neobična starija gospođa i da nju ne treba baš uzimati za ozbiljno. Na to je 
Rudolf Štajner odgovorio: ’Ah, ja sam svakoga jutra prolazio pored njene kuće, i ako je 
ona bila napolju, uvek bih je sasvim prijateljski pozdravio i upitao: Kako je Vaša ptica!?“ 
 
 
Nastavak sledi ...                                                                                                           Preveo S. N. 
 
 
 
   
 
    
 
 
 

 


