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 Sećanja povodom 90. godišnjice smrti Rudolfa Štajnera 
 30. mart 1925. – 30. mart 2015.  
 
                       

Sa Rudolfom Štajnerom u Tanbahu,  
Pragu i Karlštajnu 

 
Thomas Meyer 

 
 
       Juni 1918. spada u najveća praznična vremena u životu Ludviga Polcera i njegove 
supruge Berte. 7. juna Rudolf Štajner je došao u Tanbah, mada je to putovanje skoro bilo 
otkazano. Istog dana stigao je i Oto Lerhenfeld u Tanbah, takođe i on prvi put. 
       Za civilna lica je putovanje u prepunim vozovima bilo često nepredvidiv poduhvat. I 
Štajner je voznu kartu mogao da obezbedi samo zahvaljujući jednoj povoljnoj 
slučajnosti, kako to Polcer opisuje u praškim zabeleškama. „Ovu okolnost je ispričao 
Rudolf Štajner sa izvesnim naglašavanjem, po kome smo shvatili da je time hteo da 
kaže, kako je njegov dolazak kod nas kroz ovu okolnost takoreći sudbinski bio 
potvrđen.“ Domaćini u Tanbahu su dakle znali da Štajnerov dolazak od prvog trenutka 
tačno vrednuju; nisu potpali iluziji, da to treba da shvate samo kao znak ličnog 
poštovanja. Tako je pažljivost već od početka bila usmerena na iščekivanje dubljih 
dimenzija ove neobične posete. 
       Rudolf Štajner je prenoćio u visokom parteru jugoistočne strane dvorca. Sledećeg 
jutra pri doručku on se raspitivao o prostoriji, iznad koje je spavao. Ludvig Polcer mu je 
rekao, da je to skladište drva za potpalu, i bio je ne malo iznenađen, kada je Štajner 
poželeo da se prostor isprazni. Odmah se pristupilo tom zahtevu. 
       Gosti su zatim krenuli u jednu šetnju po okolini dvorca. Polcer ih je odveo do 
„Valdaist“, živopisne planinske reke, čija je voda na ponekim mirnim mestima imala 
zlatna svetlucanja. Ta reka je tekla još u atlantsko vreme, iskusili su iznenađeni pratioci 
od Rudolfa Štajnera. Ona sa sobom nosi male količine zlata. Rudolf Štajner je takođe 
pokazao više jakih radioaktivnih izvora, o čemu je duhovni istraživač saopštio, da se 
radioaktivnost nalazi u zemlji tek od događaja na Golgoti. 
       Verovatno je Rudolf Štajner u kasnim večernjim satima toga dana listao malu 
knjižicu-novelu U slobodno vreme i počeo da je čita, onu novelu koju je napisao 
Polcerov deda. Rudolf Štajner je rekao „da se u njoj nalazi dobro razumevanje sudbine“. 
Prema Polceru Štajner ju je svakako čitao u junu 1918. 
       Dan posle toga bila je nedelja. Rudolf i Marija Štajner su pratili domaćine u Gutau, 
da bi tamo prisustvovali misi. Svakako da je ovo bila želja Berte Polcer, čija je religiozna 
duša još cenila kult mise, dok je ona već duže vremena poznavala duhovnu nauku. 
Koliko je daleko bio primeren vremenu takav kult? Kako tom kultu može biti iznova data 
izgubljena duhovna supstanca? O takvim pitanjima se htelo razgovarati pri povratku u 
dvorac Tanbah. Bilo je to kao priprema za ono što se desilo: Rudolf Štajner je održao u 
ispražnjenoj prostoriji kultnu službu na nesravnjivo duhovno-realan način. On ju je 
obavio u znaku ružinog krsta; ta novootkrivena prostorija u dvorcu, tako je on ispričao u 
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svečanom govoru, služila je naime jednom kao mesto okupljanja rozenkrojcera i kasnije 
takođe braće zajedničkog života. 
       Na jednostavan način budi potom Štajner rozenkrojcerski genij dvorca i govori o 
tome, kako je srednjoevropsko čovečanstvo već na početku 17. stoleća bilo postalo zrelo 
za primanje spiritualnog impulsa – jednog impulsa k tome, koji bi mogao da dovede do 
preoblikovanja socijalnog života, korak po korak, evolucionarno, ne revolucionarno. 
Štajner govori o Himijskom venčanju Kristijana Rozenkrojca, onom u mladim danima 
inspirisanom delu Johana Valentina Andree, koje je njemu samom u starosti izgledalo 
potpuno nerazumljivo. 
       Jednostavan kao cela svečanost bio je prema Ludvigu Polceru i njen završetak: „Za 
kraj je on taj duh koji se spustio na čovečanstvo uporedio sa snegom, koji u zimu svojom 
čistotom prekriva golu površinu zemlje.“ 
       Svečani govor se svima koji su bili prisutni – Mariji Štajner, grofu Lerhenfeldu, Berti 
i Ludvigu Polceru zajedno sa oba sina – utisnuo duboko u srce. „Mi smo osećali“, piše 
Polcer u pogledu unazad, „da je ovaj govor bio u skladu sa tadašnjom svetskom 
situacijom, jer će sa svetskim ratom započeta katastrofa čovečanstva još jednom 
zaustaviti spuštanje duhovnog sveta na duše ljudi, posebno srednjoevropskih ljudi, 
uprkos žrtvenom životu Rudolfa Štajnera.“ 
       „Tanbah je sveto mesto“, rekao je Rudolf Štajner nekoliko dana kasnije Juliji Klimi. 
Te nedelje se eto dogodilo novo posvećenje svetog mesta. 
       Na svečanu službu nadovezala se u popodnevnim časovima šetnja kroz šumu, tokom 
koje se desilo nešto neobično, a što niko nije zapazio osim Rudolfa Štajnera. Grupa je 
vodila sa sobom i jednog gotovo slepog policijskog psa. „Kod nekog istrulelog panja on je 
počeo da laje“, izveštava Polcer, „i mi smo razgovarali o tome, kako on, pošto je skoro 
slep, od tog panja misli da je čovek. Kada smo se pri povratku opet našli na istom mestu, 
pas je ponovo lavežom označio panj. Rudolf Štajner nije ništa rekao na to. Posle 
nekoliko godina nama antropozofima skrenulo je pažnju, da je Rudolf Štajner u jednom 
predavanju, bez pominjanja imena, opisao ovu situaciju i rekao, kako su on i pas videli 
jedno elementarno biće, koje je sedelo na panju i silno se zabavljalo sa nama. On je 
ispričao u ovom predavanju, da ova oblast još nije odbacila svoju prirodnu snagu zbog 
civilizacije i da zato elementarna bića još nisu bila proterana.“ 
       Tako je Štajner usred društva sa sebi ravnima istovremeno mogao da prebiva sasvim 
svesno i u drugom društvu, a da ljudi, sa kojima je bio zajedno, ništa nisu slutili o tome. 
 
       U toku ove posete Tanbahu bilo je naravno često govora i o aktuelnim (političkim) 
okolnostima. Štajner je pri tome jednom napomenuo, kako ipak pada u oči sličnost 
između rajh-kancelara Hertlinga, starijeg minhenskog profesora filozofije, i francuskog 
kardinala Mazarina, naslednika Rišeljea. Georg grof Hertling je bio posle pada Mihaelisa 
u jesen 1917. imenovan za rajh-kancelara i trebalo je da u septembru 1918. opet bude 
otpušten. Šest godina posle ove napomene Štajner je otkrio u jednom predavanju za 
članove spiritualni identitet ličnosti Mazarina i Hertlinga. Da li je ovaj identitet bio 
duhovno-naučno istražen već u junu 1918? Ili se u vremenu, kada je Štajner ovo izjavio, 
duhovno-naučno istraživanje pomenute ’sličnosti’ nalazilo tek na svom početku? 
       Kao i uvek: Kroz ovakve izjave Polcer je mogao takoreći kao kroz pukotinu na 
vratima da dobije sasvim direktan uvid u izvesna sudbinska pitanja duhovne nauke. 
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       U Dornahu je situacija bila gotovo neugodna. Štajner je štaviše računao sa ulaskom 
Francuza. Polcer je ponudio da se u tom slučaju preseli u Dornah. Štajner je to odbio. 
Šta bi to moglo da pomogne ako bi zaista došlo do toga? 
       U istom razgovoru Štajner je načinio takođe sledeću napomenu: oblast Gutau će 
jednom sasvim pripasti Nemačkoj. Polcer je zapisao ovu izjavu kao što sledi: „Kod ovog 
iskaza Rudolf Štajner je gledao u neku daleku budućnost; on je gledao na srednju 
Evropu, koja će se nalaziti pod kulturnim uticajem nemačkog duha priznatog iz slobode 
ljudi – u geteovskom spiritualnom smislu. Pitanje je samo bilo, da li će ovo nastupiti tek 
posle najtežih katastrofa i silnog raseljavanja stanovništva (izbeglištva) ili iz neke 
moralne razumnosti.“ Razumnost nije ovladala. I nažalost postoji sumnja da su najteže 
katastrofe već nastupile. 
       „Čovek se osećao“, nastavlja Polcer, „kao u predvečerje nekog vremena, koje bi na 
još mnogo radikalniji način ponovilo događaje tridesetogodišnjeg rata.“ Takođe se čini 
da ovo vreme još nije prošlo. 
       11. juna – bio je utorak – otputovali su Berta i Ludvig Polcer sa Marijom i Rudolfom 
Štajnerom u Prag, dok se grof Lerhenfeld vratio u Kefering. Na praškoj železničkoj 
stanici pridošlice su srdačno dočekane od mnogih antropozofskih prijatelja, mada je voz 
prispeo sa tročasovnim zakašnjenjem. Oba para su odsela u hotelu Kod plave zvezde, 
istom onom, u kojem je Julija Klima pre tri godine bez ustručavanja potražila Polcera i 
zamolila ga za savet. I za devetodnevni boravak praških gostiju koji je sledio, ova žena je 
imala lepu i centralnu ulogu. Već u danu posle dolaska Štajner je održao javno 
predavanje ’Geteov lični odnos prema njegovom Faustu’. Takođe su za prekosutrašnji 
dan kao i za nedelju, 16. juni, bila planirana predavanja. Posle toga Štajner je hteo 
ponovo da se vrati u Berlin. 
       Ako se nije ručavalo u kući Haufen, onda se Julija Klima promišljeno brinula da 
gostima bude dobro. Njen muž, koji je bio direktor policije u Pragu, dao je na 
raspolaganje jedan auto, u to vreme luksuz vredan pažnje. Tako su bez muke bile 
dostižne istorijske znamenitosti ovoga grada koje je trebalo videti. 
       U nedelju su gosti otišli u Hradčin i posetili osim Vajtovog doma sa divnom 
Vencelovom kapelom takođe većnicu u starom delu tvrđave. Ovde je bilo došlo do 
svetski poznatog ’Pada s prozora’, koji je pokrenuo tridesetogodišnji rat. Tek što su 
učesnici kultne službe u Tanbahu čuli o pogubnom delovanju ovog rata na duhovnost, i 
već su se nalazili na ishodišnoj tački užasnog dešavanja! „Rudolf Štajner je sa takvom 
dubinom razmišljanja gledao dole na Prag, da smo mi u tihom strahopoštovanju ćuteći 
stajali iza njega“, napisao je Polcer o ovoj sceni. „Osećali smo kako je njegovo ’gledanje’ 
živelo duboko u pozadini davno prošlih događaja.“ 
       Naša mala grupa je u istom danu posetila i manastir Strahov sa čudesnom 
bibliotekom. Pri prolaženju starim hodnicima ove probrane biblioteke Ludvig Polcer je 
priznao Rudolfu Štajneru, da ga na ovakvim mestima često spopada „osećanje manje 
vrednosti“. „Zašto?“ primetio je Rudolf Štajner bezbrižno. „Vi ipak imate mnogo od toga 
u sebi, a da to ne znate u pojedinostima.“ Pa ako čovek i nije pročitao sve što je 
napisano, on je upravo duhovno-duševno ipak povezan sa ekstraktom onoga što je 
prethodno čovečanstvo učinilo. 
       Kada su posetiocima bile pokazane knjige koje se drže pod ključem, a nalazile su se 
na Indeksu (zabranjene knjige), Rudolf Štajner je uzviknuo „veoma veselo“: „Tu unutra 
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će u budućnosti možda doći i moje knjige!“ A Polcer komentariše u svojoj knjizi: „To je 
sigurno bila šala, ali istovremeno i duboka ozbiljnost.“ 
      Julija Klima izveštava, da se Rudolf Štajner, kada mu je pokazan neki rukopis Jana 
Husa, okrenuo na drugu stranu od toga. „On namerno nije hteo to da gleda.“ Čudno 
zbivanje koje nije lako objasniti. 
       Pa ipak Rudolfu Štajneru u Pragu nije nedostajalo ni osvežavajućeg humora. „Mi tri 
žene“, izveštava Julija Klima i misli time na groficu Polcer, Mariju Štajner i na sebe, 
„nismo smele da uđemo u ovo svetilište manastira“ – muški posetioci bili su naime 
uvedeni u za žene nedostupan ’Refektorium’. „Kada su se muškarci vratili, rekao je Dr 
Štajner sa svojim izvanrednim humorom nama ženama: ’Mogle ste mirno da pođete s 
nama, nije bilo prilike za nepodopštine.’ 
 
       U kući porodice Klima odigravala se u to vreme i uznemirujuća drama  bračnog 
para. Jaroslav Klima se zaljubio u jednu atraktivnu glumicu, koju je ispitivao u 
nekakvom postupku zbog uvrede časti. Julija Klima priča u svojim sećanjima, kako je 
Rudolf Štajner gledao na ovaj zaplet i šta je savetovao. „Vaš slučaj je tragedija“, rekao je 
Rudolf Štajner gospođi Klimi. „Ali, zar hoćete da ne doživite nijednu tragediju? Samo 
banalni ljudi ne doživljavaju tragedije!“ I na to je dodao pojašnjenje: „To je bilo 
potrebno temperamentu vašeg muža. Stvar je karmičke prirode i povezana je sa jednim 
ranijim životom.“ Njenom mužu, koga je Rudolf Štajner veoma voleo, je savetovao: 
„Takve odnose nikada ne treba iznenada prekidati. Vi morate da pribavite snagu, da obe 
žene postanu prijateljice.“ A što se ovo naposletku desilo, može se računati u 
antropozofski motivisana ’čuda’ u privatnom životu duhovnih učenika...  
       Jaroslavu Klimi nije bilo lako sa duhovnom naukom. Ipak to Rudolfu Štajneru nije 
bilo ni malo mučno. „Ti su mi najdraži, koji tako teško prilaze“, rekao je on na sličnu 
brigu gospođe Klime. 
       Pošto je Dr Klima zbog svoje karakteristično rimske glave često u šali bio upoređivan 
sa Napoleonom, jednom u toku ručka započet je razgovor o korzikanskom tiraninu. Tu 
je Rudolf Štajner neposredno rekao: „Ja u svojim istraživanjima nigde nisam mogao da 
pronađem Napoleonovu dušu.“ Ponovo jedno saopštenje, o kojem bi se dalo razmišljati 
desetak godina. 
 
       U nedelju uveče Štajner je održao u praškom ogranku treće i poslednje predavanje 
tokom ovog boravka. Mislio je da sledećeg jutra otputuje sa Marijom Štajner. No već pre 
par dana je prisna molba Julije Klime, da bi Rudolf Štajner mogao sa prijateljima još da 
poseti zamak Karlštajn, pokrenula Mariju Štajner da nagovori svog supruga na 
odlaganje njihovog povratka u Berlin. Kakva srećna okolnost! Jer je sad sledio za malu 
putničku grupu stvarni vrhunac čitavog ovog putovanja u Češku! Takođe su smele da 
pođu i tada trinaestogodišnje ćerke Klima, prema kojima je Rudolf Štajner  voleo da 
postupa sa šarmantnom susretljivošću. 
       17. juna krenula je grupa ka dvorcu koji je zasnovao Karlo IV. Izuzetni monarh, koji 
je poticao iz luksemburško-habzburške loze, bio je po Rudolfu Štajneru poslednji 
posvećeni na tronu. I o tome zaista svedoče sasvim određene pojedinosti ove građevine.  
„Dok smo se mi penjali gore uskim, strmim stepenicama do zlatne krstaste kapele“, to 
piše u praškim beleškama, „gde su sa obe strane ovih stepenica oslikane freske, koje na 
desnoj strani prikazuju istoriju svete Ljudmile, a na drugoj strani onu svetog Vencela, 
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moja žena je skrenula pažnju Rudolfu Štajneru na jednu sliku, koja prikazuje Vencela 
kako sedi na tronu u kultnoj odori. Rudolf Štajner je na to rekao samo: Himijsko 
venčanje Kristijana Rozenkrojca.“ Sigurno iznenađujuća napomena za pratioce, ali ipak 
izjava, koja je mogla da zvuči ozbiljno. Jer se time na ovom putovanju u Češku ponovo 
pojavio takođe komplementarni motiv za tridesetogodišnji rat – rozenkrojcerstvo – i 
smeo je da probudi sećanja na govor pri kultnoj službi u dvorcu Tanbah. 
       Pošto su stigli u zlatnu krstastu kapelu, goste je iznova obuzelo čuđenje. Zidovi su 
svuda pokriveni od zlatom optočenog dragog kamenja svih boja. Sa krstasto-rebrastog 
svoda sakralne prostorije svetle iz duboko plave osnove zlatne zvezde ka posmatraču. 
       Na to je stvoren sasvim sličan štimung u maloj grupi kao na predavanju u većnici 
Hradčina. „Rudolf Štajner je stajao razmišljajući, duboko utonuo okrenut prema oltaru, 
a mi smo se držali, osećajući svetost situacije, tiho u pozadini. O zlatnoj krstastoj kapeli 
je rekao, da ona predstavlja svesno oponašanje gralskog dvorca.“ 
       Tako se dospevalo od ’svetog mesta’ do ’svetog mesta’, od prostora za kult Tanbaha 
do krstaste kapele Karlštajna. Bilo je to, kao kada bi se ovde zatvorio krug. 
 
       Dejstva tih doživljaja sa Rudolfom Štajnerom na unutrašnji razvoj Ludviga Polcera 
teško da mogu biti precenjena. 
       On je naučio da svoje mesto stanovanja Tanbah gleda novim očima. On je tek sada 
stvarno upoznao svoj rodni grad Prag. Ovde je položena klica za njegovo studiranje 
istorije Češke, koje je trebalo da preduzme pomoću dela Palackog. Kasnije se često 
iznova penjao gore do praškog dvorca i puštao pogled da luta u daljine, a iz tih daljina 
mu je dolazilo sećanje na svetost onoga što je doživeo. I ako mu se ta već od mladosti 
jaka sposobnost sećanja bilo kada i bilo gde ’posvetila’ i kroz takoreći kultne 
komponente očistila i obogatila – tada se polazna tačka za to nalazila u ovim junskim 
danima 1918. godine. Svaki pogled unatrag na to što je prošlo može da postane 
sakralno duševno delo. Tako je Polcer sve više i više učio da oseća. 
       Ipak, istovremeno je ovde u Pragu za njega položeno nešto kao zlatni temelj svih 
kasnijih aktivnosti u moldavijskom gradu, u Češkoj uopšte. Jer je Rudolf Štajner svojim 
boravkom u Pragu juna 1918. osvetlio daleku prošlost grada, ali to nije bilo jedino. U 
nekoj drugoj prilici osvetlio je on takođe  njegovu daleku budućnost. On je jednoga dana 
rekao Idi Frojnd, jednoj ranoj teozofskoj saradnici, kod koje je na horizontalnom vidiku 
Hradčina bio uzeo stan, sledeću napomenu: „Tamo gore će jednom biti zapaljen prvi 
plamen šeste poatlantske kulturne epohe.“ Tako je Pragu, kako od prošlosti tako i od 
budućnosti, bila darovana neka sasvim posebna sadašnjost. I u ovoj sadašnjosti je 
Ludvig Polcer hvatao uvek čvrst koren. 
 
 
Iz knjige Tomasa Majera «Ludvig Polcer-Hodic – jedan Evropljanin», Perseus Verlag 
Basel, 1994. 
 

                                                                    S nemačkog preveo Siniša Nikolić 
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Grob Rudolfa Štajnera u neposrednoj blizini Geteanuma u Dornahu, Švajcarska 
 

(27. februar 1861. Kraljevec – 30. mart 1925. Dornah) 
 
 
 
 
 
                        


