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Rudolf Štajner u anegdotama (5) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
Žensko 
 
„Jednom“ – bilo je to 10. decembra 1907 – „govorio je dr Štajner u Štutgartu javno o 
’Muškarac i žena u svetlu duhovne nauke’. Za mnoge prirodno privlačna tema. Posle 
predavanja bilo je mnogo pitanja. Dr Štajner je sortirao cedulje sa pitanjima, oprezno je 
izvukao jednu i pročitao: ’Da li je ispravno to što Niče kaže: „Ako ideš ženi, ne zaboravi 
bič.“?’ Svi su napeto očekivali odgovor. Dr Štajner je mirno dalje sortirao cedulje i samo 
je rekao, ne podigavši pogled, u dobrom raspoloženju slušalaca: ’Ovo pitanje može 
naravno da postavi samo jedna žena!“’ 
 
 
Zaprepašćena 
 
„Gospođa Noss je pričala, kako je uvek stojeći pred dr Štajnerom bila zaprepašćena i 
kako je često nešto glupo rekla. Tako je jednom bila u Štutgartu, gde su se održavala 
predavanja. Odatle je dr Štajner trebalo da otputuje na jedan ciklus u Bazel, gde su hteli 
da dođu i mnogi članovi. Gospođa Noss je došla na stanicu da kupi kartu za Bazel. Srela 
je dr Štajnera, koji je iz istog razloga bio tu. On je pozdravio gospođu Noss, a gospođa 
Noss je rekla u svom stilu: ’Ah, gospodine doktore, putujete li Vi takođe za Bazel?’ – Dr 
Štajner se nasmejao i rekao: ’Ja stvarno moram da putujem za Bazel, naime tamo treba 
da održim predavanja.’“  
 
 
Promašena tema? 
 
„U zgradi u Berlinu, u kojoj je Rudolf Štajner godinama držao predavanja, bilo je više 
salâ za predavanja. Neophodno je to napomenuti, da bi se razumelo ovo što sledi. Rudolf 
Štajner je jedne večeri držao predavanje, na kome je u prvom redu sedeo neki stariji 
gospodin, koji je sa velikom pažnjom slušao. Kada je Rudolf Štajner završio i pošto je 
uvek bio spreman da odgovara na pitanja, javio se takođe stariji gospodin i rekao, da mu 
se predavanje veoma svidelo, ali da on samo nije uspeo da razume, kakve veze ima sve to 
sa ’pivom’. –  
On je ušao u pogrešnu salu za predavanja!“  
 
 
Jezuitarenje 
 
Železnički inženjer Strakoš je pričao, kako je jednom prilikom u Beču Štajner posetio 
njega, njegovu ženu Mariju i jednu učenicu slikara Kandinskog: „Rudolf Štajner se 
najavio da će doći u 12 sati i bio je iznenađen, kada sam ga već na stepenicama 
pozdravio, jer sam ja već stigao kući; naime kod železnice je tek u podne počinjala pauza 
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za ručak. Upitao me je smejući se, šta sam naveo kao razlog mog ranijeg odlaska s posla. 
Kada sam odgovorio: ’Moram kući, dolazi mi gospodin doktor’, tada je on zapretio, 
srdačno se nasmejaviši, sa podignutim kažiprstom: ’Ali to je dabome jezuitarenje!’“ 
 
 
Narodne šale 
 
Moritz Bartsch priča: „Ko je njega upoznao, uvek je iznova bio iznenađen njegovim 
univerzalnim znanjem na svim poljima života ... Štaviše bile su mu poznate i narodne 
šale (dosetke). Kada je u Kobervicu jednom bilo govora o tome, da je u parku oko dvorca 
tako dobar, čist vazduh, pita sam ga lukavo: ’Znate li zašto je to tako?’ – ’Naravno’, 
odgovorio je dr Štajner, ’zato što ljudi ne otvaraju prozore.’“ 
 
 
Spreman na borbu 
 
„Sa Hermanom Barom mogao se on samo teško sporazumeti i za nas je bilo uvek neko 
posebno zadovoljstvo to, da slušamo, ako su obojica tvrdo udarili jedan na drugog i 
međusobno razmenili vatromet oštrih izraza. 
 
’Rudolf Štajner nije sposoban, da prati moje misli’, objasnio je jednom Bar, ’jer je on 
nepokretno zarđao u svojim sasvim preživljenim, primitivnim idejama.’ 
 
’Sasvim suprotno’ uzvratio je Štajner, ’za mene nije ništa lakše, nego da baš razumem 
Hermana Bara: Za to mi je samo potrebno, da se vratim nazad u ono vreme, kada još 
ništa nisam naučio!’ Talasi smeha su pratili ovu prepirku i može se samo zamisliti, kako 
je oštro odgovorio o svim pojmovima svom protivniku Bar, koji je uvek bio spreman na 
borbu.“ 
 
 
Nastaviće se ...                                                                                                               Preveo S. N. 
 
  
 


