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Rudolf Štajner u anegdotama (7) 
 

(Objavio Wolfgang G. Vögele) 
 
 
Mucajući pesnik 
 
Bliski prijatelj Rudolfa Štajnera, rano umrli pesnik Ludwig Jacobowski, osnivač 
berlinskog književnog kluba „Die Kommenden“, nosio je svoj nedostatak – žmirkao je i 
mucao – sa prisebnošću i humorom. Rudolf Štajner je više puta pričao o tome sledeću 
anegdotu: 
 
„Ponekad se on sasvim dobro nosio sa žmirkanjem i mucanjem. Ali ima naravno ljudi, 
koji nemaju mnogo saosećanja sa takvim ljudima što žmirkaju i mucaju, i koji im to uvek 
prebacuju. Na primer rekao je jednom prilikom neko, ko nije imao baš mnogo takta, 
kako se kaže: 'Gospodine, kako je to sa vašim mucanjem, da li mucate uvek ili samo 
ponekad?' Tu, tu je on mogao jedva da izusti: 'N-n-ee uvek, s-s-s-amo a-ako ja stojim p-
pred nekim č-čovekom, koji m-mi je t-t-totalno nesimpatičan!'“ 
 
 
Još jednom vegetarijanac 
 
Sledeća zgoda odigrala se u „Kući môre“ kod Düsseldorfa: „U prazničnom raspoloženju 
očekivanja mi smo se najpre okupili za ručak. Dr Štajner je najmlađoj sestri od Lory 
Smit, tada devetogodišnjoj Thei, svečano pružio ruku i odveo je do stola. U toku jela 
govorio je on veoma živo i veselo i odgovarao na najrazličitija pitanja, koja mu je 
postavljala Loryna majka, nekada ozbiljno, a nekada šaljivo. Sećam se na primer, da je 
nešto duže govorio o tome, kako je dosadno, otići u neki vegetarijanski restoran, gde bi 
gosti po mogućstvu pored tanjira mogli imati i neku vagu za merenje kalorija, tome 
nasuprot u neki običan restoran, gde se jede meso, pošto se tu primeti da to ljudima 
prija i čini radost! Pri tome nas je sve redom pogledao smejući se, a mi smo progutali 
naše čuđenje!“ 
 
 
Okultno istraženo! 
 
Kako „mistično“ su njegovi sledbenici mislili, sȃm Štajner je jednom sa dosta humora 
ispričao Heddi Hummel: „Jednom sam sa nekolicinom ljudi putovao vozom. Pričalo se o 
tome, kada ćemo stići na željeno odredište. Pitali smo konduktera i on je rekao vreme 
dolaska. Ja sam znao da to nije tačno, i rekao sam drugo vreme. Ljudi, koji su to čuli, 
rekli su jedni drugima: 'To je on okultno istražio!' (Smejući se:) Ja sam jednostavno 
imao red vožnje u torbi, u koji sam pogledao.“  
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Nepristojni ljudi 
 
Na nekom putovanju vozom od Beča za Klagenfurt sedeo je Štajner sa prijateljima pijući 
kafu u vagon-restoranu.On je poručio i jedan nabujak (austr. Gugelhupf). Pri tome je 
prijateljski pogledao prisutne koji nisu Austrijanci, da li će sasvim dobro razumeti taj 
izraz. Oni su napravili začuđena i upitna lica, dok jedan nije pitao. Tada je on nacrtao na 
papirnoj salveti karakterističan presek i zatim je počeo sa olovkom jasno da ucrtava 
pojedine tačke, dok opet neko nije pitao šta je to. 'To su grožđice (austr. Zibeben)' rekao 
je on, 'koje nepristojni ljudi najpre iskljucaju.'“ 
 
 
Ah šta, pa Vi ste zdravi! 
 
Karl Šubert priča o jednoj predstavi starih narodnih božićnih igara: „Divno je bilo to, 
kako je dr Štajner mogao da ulije glumcima ohrabrenje za igru i život u predstavi. – 
Kratko pre izlaska na binu rekao je neki pevač dr Štajneru: 'Gospodine doktore, meni je 
sasvim crno pred očima, tlo se ljulja ispod mojih nogu.' Tada je dr Štajner čvrsto položio 
ruku na njegova leđa: 'Ah šta, pa Vi ste zdravi!', rekao je on, potapšao ga, i pevač je 
morao da izađe na binu.“ 
 
 
Zli ljudi 
 
Da takođe neki ekstremni materijalista može da bude sasvim duhovan i lično ljubazan 
čovek, doživeo je Štajner na prirodnjaku Hekelu, koga je celoga života veoma cenio. 
Hekelov materijalizam ga nije sprečavao, da u Hekelu vidi „večnu individualnost“. 
Drugim savremenicima teško je padalo to, da načine ovu razliku. Štajner priča, kako je 
jednom prilikom u Vajmaru sedeo u radionici i ateljeu „Umetnička kovačnica“: „Tu je 
bio Hekel na drugom kraju stola, sa njegovim lepim duhovnim plavim očima i lepom 
glavom. U mojoj blizini nalazio se poznati bibliotekar Herz, koji je imao velike zasluge za 
nemačko knjižarstvo i koji je o Hekelu imao uopšteno znanje, ali nije znao, da je to 
Hekel, koji sedi tu na drugom kraju stola. Kada se Hekel jedanput baš srdačno 
nasmejao, upitao je Herz: 'Ko je taj čovek, koji se tako smeje na drugom kraju stola?' – 
Tu sam ja rekao : 'To je Hekel!' – 'To nije moguće', rekao je on, 'zli ljudi ne mogu tako da 
se smeju!'“ 
 
 
Lakonski odgovor 
 
„Jednom sam video, da je on ostavio supu i pitao sam iznenađen, zašto on danas ne jede. 
'Zato što nemam kašiku', bio je lakonski [sažet] odgovor.“ 
 
 
Nastaviće se ...                                                                                                               Preveo S. N. 
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