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 Sećanja 

Izvornik:“Viel mehr als nur die Antwort auf meine Frage“ – Rudolf Steiner als 
Seelsorger / Wolfgang Gädeke (Urachhaus, 2. Auflage 2017) 

Taj ko sluša i taj ko pita 
 
Naročito lep primer za to kako je Rudolf Steiner slušao i njegov način savetovanja 
opisuje Marta Heimeran (1895-1965), jedna od tri žene koje su bile posvećene u službu 
sveštenica pri osnivanju Zajednice hrišćana, u svojim sećanjima, koja je napisala 1942. 
(neobjavljeno, arhiv Zajednice hrišćana, 1.1.23).  
 
Ona je pripadala krugu studenata iz Wandelvogela u 
Tübingenu, koji su u proleće 1921. pronašli 
antropozofiju. Ona je od strane svojih prijatelja bila 
podstaknuta da učestvuje u Drugom teološkom kursu, 
koji je Rudolf Steiner održao u septembru i oktobru 
1921. u Dornachu. I mada je u leto obolela od difterije i 
patila od paralize (oduzetosti) zadnjeg dela nepca, tako 
da nije mogla da govori, otputovala je – malo kasnije – 
u Dornach i nadala se jednom razgovoru sa Rudolfom 
Steinerom radi razjašnjenja svoje životne situacije. 
Jedan kolega-student iz Tübingena, Gerhard Klein, već 
je bio dogovorio termin kod R. Steinera za razgovor sa 
njom, kada je paraliza njenog nepca, koja je u 
međuvremenu bila popustila, sada ponovo nastupila. 
 
„Ja u svakom slučaju nisam htela da otkažem termin. 
Da razgovaram sa njim naravno ne bih mogla, ali bar jednom ga sresti i moći mu 
pogledati u oči! Ništa više od toga nisam očekivala. Pošto me je pak korak ka ovom 
razgovoru koštao užasno mnogo hrabrosti, sad više nisam htela natrag. Možda će 
takođe, nadala sam se, moj govor do tada ipak malo da se popravi ...“ U stolarskoj 
radionici pored Goetheanuma otišla je u atelje Rudolfa Steinera. „Mislim, dr Steiner je 
tu sedeo i ostao je da sedi kad sam ušla. To mi je bilo neobično. Još više burmut [naziv 
za fini aromatski prah koji se pravi od duvanskog lišća i ušmrkava kroz nozdrvu], koji 
je 'bogato ukrašavao' njegovu crnu kravatu i njegov crni kaput. Štaviše, na njemu sam 
takoreći lovila sebe, jer sam negde morala da se nasmejem. I sad je započeo čudan 
razgovor, u kome sam pokušala svakojako barem da mucam, ali on mi je odmahnuo 
glavom i rekao, da bi trebala samo da zamislim pitanja, a zatim je na sva odgovorio. 
 
O čemu se radilo? O mom učestvovanju na kursu, uopšte o sudelovanju u Zajednici 
hrišćana. Takođe sam htela još savet o meditiranju. On mi je dao čaroban savet, koji je 
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meni samoj mnogo pomogao i koji sam mnogostruko upotrebila za dobro drugih ljudi. 
'Vi morate u nedelju da zamislite nešto određeno za jedan dan u sedmici, možda da 
posetite nekog bolesnika, i da tu nameru protiv svih razmišljanja zatim sprovedete. To 
će Ja doneti unutra.  Ali to se ne sme često raditi, najviše dva puta sedmično, inače 
može da bude opasno.'  
 
Ovom tačnošću, da se sa tako jednostavnim stvarima toliko mnogo može postići i da se 
time već dolazi u opasnu zonu, bila sam veoma zadivljena. Ali baš ovo uputstvo duboko 
me je usrećilo. Dakle, uprkos svim preprekama ipak je bilo važno da se sprovede ovaj 
razgovor. Kada sam htela nešto da iskažem izvinjavajući se u vezi moje nemogućnosti 
govorenja, rekao mi je samo, mislim dva puta: 'To već znam, to već znam', i zatim nešto 
kao: 'Ali to Vi sad tek morate da izlečite.'  
 
Sećajući se takođe unatrag, on mi je u ovom razgovoru rekao nešto slično kao: 'Već je 
ispravno da Vi ovde učestvujete u Zajednici hrišćana. Tu se nalazi Vaš temeljni impuls.' 
Rekao je otprilike: 'Ako kulturno želite da delujete u velikom, morate da započnete u 
religioznom.' Nažalost, više pojedinačnih detalja iz ovog razgovora nije mi ostalo u 
sećanju. Jedino da sam odatle otišla beskrajno srećna i oslobođena i da je na mene 
ostavila snažan utisak ogromna ozbiljnost ovog čoveka istovremeno sa dobrotom 
njegovih tamnih očiju.“ 
 
Iz ovog opisa proizlazi, kako Rudolf Steiner nije samo slušao šta je govorio njegov 
sagovornik, već da je mogao da sluša i njegove misli, tako intenzivno se on predavao 
dotičnom čoveku. Osim toga postaje jasno, kako on u svojim odgovorimo nije reagovao 
samo na to, što je bio pitan, već se upuštao u dublja, neizgovorena pitanja Marte 
Heimeran i davao odgovore, koji su mogli da pokažu pravac čitavom njenom životnom 
putu. 
 

Preveo S. N.   


