
 

1 

Rudolf Štajner u anegdotama (4) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
Poslednja istina 
 
Pariz 1906: Ruski umetnici i intelektualci koriste priliku da upoznaju Štajnera, među 
njima i pesnik Mereškovski. Slikarka Margarita Wološina priča: „I danas se još sećam 
one večeri koja je za nas trebalo da bude praznik, ali sa užasom, jer je pesnik 
Mereškovski došao opterećen predrasudama prema Rudolfu Štajneru. Sinaida Hippius 
se šćućurila na kauču i posmatrala Štajnera na arogantan način kroz njen lornjon kao da 
je on nekakav čudnovat predmet. Sâm Mereškovski, veoma uzrujan, započeo je kao 
inkvizitor neku vrstu ispitivanja sa njim. ’Mi smo goli i siromašni i žedni’, viknuo je on, ’i 
čeznemo za istinom!’ Ali pri tome se imalo osećanje, da se oni uopšte nisu osećali tako 
siromašno, već da su bili ubeđeni da poseduju istinu. ’Recite nam poslednju istinu!’, 
ciknuo je Mereškovski, na šta je Rudolf Štajner odgovorio: ’Ako mi Vi kažete 
pretposlednju.’“ 
 
 
S one strane 
 
U najoštrije Štajnerove kritičare spadao je teolog iz Tübingera Johann Wilhelm Hauer. 
„Posle jednog predavanja Rudolfa Štajnera, u kome je takođe bilo govora o ’životu posle 
smrti’, rekao je Hauer: ’Kako će to izgledati preko s one strane praga, to ćemo mi još 
pravovremeno iskusiti, kada pređemo tamo.’ Rudolf Štajner je na to primetio, da bi to 
bilo tačno tako, ako bi putnici pre putovanja na Severni pol rekli: šta nam je potrebno za 
ovo putovanje, to ćemo mi već utvrditi, kada jednom stignemo na Severni pol.“  
 
 
Vremenska prognoza 
 
U toku drugog medicinskog kursa u aprilu 1921. odvijali su se živi razgovori pred 
vratima „Staklene kuće“. Bilo je predivno vreme. Među studentima „su se nalazili 
pojedini, koji su tako reći bili ’sasvim bez kočnica’ pred Rudolfom Štajnerom. Jedan od 
takvih je iznenada izleteo s pitanjem: ’Gospodine doktore, zašto ste poneli kišobran kada 
je danas ovako lepo vreme? Ako neko može da zna kakvo će biti vreme, tada morate i Vi 
kao posvećeni to da imate u slici!’ Nastala je opšta zbunjenost i lupanje srcâ zbog ovakve 
drskosti - - - Rudolf Štajner je odgovorio smeškajući se i sa svetlucanjem u očima: ’E pa, 
ja sam češće govorio o tome, da je iza prirode delatno jedno suštastvo, koje se zove 
„boginja priroda“, ili takođe ako hoćete Persefona. U svakom slučaju ona je boginja – 
dakle jedna dama! A kod dama ne može čak ni posvećeni da predvidi, kakvo će 
raspoloženje one imati u sledećem trenutku!’“  
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Tehnička prognoza 
 
„Bilo je to 1908. godine. Rudolf Štajner je održao predavanje u prostorijama Albreht 
Direr-ogranka tadašnjeg Teozofskog društva na prvom spratu jedne kuće na 
Weinmarktu u Nürnbergu. Već smo počeli da se razilazimo posle predavanja, kada je 
jedan član pred garderobom uputio Rudolfu Štajneru sledeće pitanje: ’Gospodine 
doktore, kakva će biti buduća pokretačka snaga za avione?’ Rudolf Štajner je podigao 
ruke, kao da hoće da ispali metak iz puške, i rekao je: ’Vidite, kada pucate iz puške, 
stvara se neki trzaj unatrag. Snaga ovog povratnog trzaja će biti buduća pokretačka 
snaga za avione.’ U toku ovog razgovora slučajno sam se našao tik pored dr Štajnera i 
mogao sam da čujem svaku njegovu reč i da posmatram svaki od njegovih pokreta. Tada 
su upravo bili vršeni prvi avionski pokušaji sa pokretanjem aviona i propelera, i mi 
nismo bili sigurni, da li će se ovi navodi Rudolfa Štajnera obistiniti i u budućnosti. 
Razvitak mlaznog pogona za avione je pokazao, da je Rudolf Štajner bio u pravu sa 
svojom prognozom.“ 
 
 
Sprečena katastrofa 
 
„Pričalo se, da na jednoj tački gde su se ukrštali vozovi, isti nisu stizali u odgovarajuće 
(tačno) vreme; šef stanice je ušasnut izleteo iz svoje kancelarije na peron, ali nije mogao 
da vidi mogućnost kako da spreči neizbežno-nastupajuću katastrofu; iznenada se pored 
njega pojavio lik jednog sveže obrijanog gospodina, koji ga oslovljava – govori mu šta 
treba da uradi, prolaze minuti, i stranac je uspešno rešio situaciju; sledi još nekoliko 
daljih minuta, i šef stanice, koji je dobio uputstva od stranca, daje naređenje skretničaru 
da ’tako i tako’ postavi skretnice, i voz bez ikakvih problema prolazi kroz stanicu. 
Stranac, koji je sprečio katastrofu, bio je Štajner.“ 
 
 
Nastaviće se ...                                                                                                               Preveo S. N.           
 
 
 


