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Scena na kraju 1. čina, u kojoj se svađaju sveštenik i tehničar, kuda bi trebalo odneti 
urnu sa pepelom vođe, ali ne mogu da se dogovore i obojica pružaju ruke prema urni, 
tako da ona konačno pada na zemlju i razbije se, spada bez sumnje u centralne motive te 
dramske skice. Štefen je ovu scenu dao u povezanosti sa jednim snom, koji je imao 20. / 
21. aprila 1928. i o čemu je zapisano u dnevniku: „Ja vidim sebe kako sprovodim neku 
ceremoniju ispred jedne urne. Tu su i dva ministranta, koji nisu dostojni. Urna pada na 
tlo i ja sakupljam pepeo.“ Ipak nema nikakve sumnje, da se ova scena istovremeno 
odnosi na takozvani sukob oko urne od 3. aprila 1925. godine. Tog dana u popodnevnim 
časovima su članovi uprave Antropozofskog društva preuzeli u Bazelu urnu sa pepelom 
Rudolfa Štajnera. Po dolasku u Dornah (putovalo se autom) došlo je do – naročito 
između Marije Štajner i Ite Vegman – žestokog razjašnjavanja o tome, da li bi urnu 
trebalo odneti u kuću Hansi kod Marije Štajner ili u atelje blizu Geteanuma, gde bi 
svima bila dostupna. Mada je sukob bio prevladan bar za trenutak 8. aprila kroz 
razgovor obe ličnosti, kao što se to vidi iz jednog dosad neobjavljenog pisma Marije 
Štajner Albertu Štefenu od 10. aprila, on je simptomatičan za teške ljudske odnose 
unutar uprave posle smrti Rudolfa Štajnera. U baš pomenutom pismu piše Marija 
Štajner, da je Ita Vegman bila mišljenja „bilo je to dejstvo veoma jakih demona“, i 
dodaje: „Ja takođe verujem u to. Prvi put sam  imala osećanje putovanja u pakao.“ 
Kratko pismo se završava rečenicom: „Sada je zlo uklonjeno.“ 
       S obzirom na „Pad Antihrista“ posebno je interesantno, da Marija Štajner piše u 
jednom prethodnom pismu Štefenu od 5. aprila, moguće je da je on izgovorio 
oslobađajuće reči kada je rekao, da se ta stvar za nju preobražava u umetničko: „Zaista 
ona to čini. Videla sam pred sobom Brunhildu i Krimhildu. Vi ste postavili Mariju i 
Elizabetu [Stjuart].“ I nešto dalje u ovom pismu se nalazi: „Vreme i snaga koje ste Vi 
[Albert Štefen] izgubili pri tome, preobraziće se kod Vas možda u umetničku tvorevinu; 
nadajmo se da nećemo biti prepoznati u tome.“ Zbog toga teško da može biti sumnje, da 
je Marija Štajner, kada je inscenirala premijeru „Pada Antihrista“ na Geteanumu za 
Veliku subotu 1933. godine, prepoznala unutrašnju povezanost, iako je Štefen umetnički 
preoblikovao dešavanje iz 1925. god. i svako direktno poređenje bi vodilo do zabluda. 
       Simptomatično značenje sukoba oko urne dovelo je do toga, da je u različitim, 
takođe polemičkim povezanostima uvek iznova ukazivano na njega i na osnovu dêlom 
znatno kasnije sastavljenih izveštaja i usmenih saopštenja nastala je u Antropozofskom 
društvu iskrivljena slika o tim događajima. U odnosu na ulogu, koju je u ovoj 
povezanosti trebalo da odigra Albert Štefen, ova bi se pre svega odnosila na to, kako je 
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on propustio da pravovremeno informiše Mariju Štajner o nameri ostalih članova 
uprave, da bi urnu trebalo odneti u atelje. 
       Tako piše Emil Lajnhas: „Tri člana uprave – Ita Vegman, Elizabeta Vrede i Ginter 
Vaksmut – su razgovarali međusobno da bi hteli urnu najpre da odnesu u atelje u 
stolarskoj radionici. Zamolili su Alberta Štefena, da o ovoj nameri informiše Mariju 
Štajner. Oni su morali, kada su ušli u auto, da pretpostave da je Marija Štajner stvarno 
bila obaveštena o ovoj orijentaciji. Ali, Marija Štajner nije dobila obaveštenje o ovome 
sve do trenutka, kad auto nije skrenuo ka kući Hansi (u kojoj je ona stanovala), nego je 
nastavio dalje prema Geteanumu. Zašto Albert Štefen nije izvršio ono što je trebalo da 
uradi – da li je to zaboravio zbog uzrujanosti, ili to uopšte nije hteo da uradi – nikada 
nisam saznao. U svakom slučaju Marija Štajner je u ovom trenutku protestovala i 
pozvala se na svoje lično pravo da urna ostane kod nje.“ Toliko o ovim izvodima koji nas 
interesuju, na koje se u toku sukoba nadovezuju drugi. 
       Ako pogledamo dosad neobjavljene zapise iz dnevnika Alberta Štefena, jedini 
neposredno posle tog događaja sačuvani opis sukoba oko urne, kome stoga bez sumnje 
pripada najveća autentičnost, dobija se nešto drugačija slika. Ona se ovde ponovo daje u 
važnijim tačkama: 
       Posle kremacije 3. aprila Štefen se vratio kući, gde pokušava „da vrati sebi u sećanje 
sliku događaja sahrane“: 
       „Došao mi je dr Vaksmut. On kaže (o tome do sada nikako nisam razmišljao) da 
treba sa njima u pola četiri da preuzmem urnu. I da bi bilo nužno, da ona bude 
postavljena u ateljeu. Ona bi morala da pripada Društvu i upravi kao takvoj, a ne samo 
gospođi dr Štajner, koja bi verovatno htela da je uzme kod sebe. Ja kao predsedavajući 
morao bih da donesem neke odluke. 
       Ja sam ovim bio direktno šokiran. Slutim da ovde može da izbije užasan konflikt. 
       Izjasnio sam se na sledeći način: Ne želim ništa da imam sa tim. Predajem se duhu 
umrlog i želim time da pomognem čovečanstvu, stvarajući velika dela sa njegovom 
duhovnom pomoći. To ja mogu, dokle god nemam posla sa stvarima uprave. Zato 
dozvolite da vam služim (kao što sam vam svima celivao ruku), ali ne stavljajte me u 
takve konflikte između dvoje ljudi, koje toliko volim da ostajem između dve partije i 
bivam pokidan. Pre svega ne odlučujte ništa, a da pri tome ne budu prisutni svi članovi 
uprave. (Inače će nastati utisak neke zavere.) 
       Da li urna pripada upravi ili gospođi dr Štajner, ja ne znam. Ona ima pravo na to 
ljudsko. Ona je najduže povezana sa njim. Ona je položila klicu za obrazovanje društva 
[ne pokreta!]. Bez nje taj rad ne bi napredovao tako daleko. 
       Ne zna se kako sâm dr Štajner misli o tome. A ja moram imati mir, dok nešto u meni 
ne počne da govori šta je ispravno. Zato usrdno molim da se čeka. 
       Prema mom mišljenju, gospođa dr Štajner će dati urnu. Ona treba da bude njeno 
vlasništvo, ali ustupljeno nama, dogod mi delujemo u duhu dr Štajnera. 
       Dr Vaksmut kaže: Vreme nas pritiska. Radi se o sledećim satima. Ovog popodneva 
se mora doneti odluka. 
       To je ono najvažnije, što sada može biti prokockano. (Navodi jedan primer iz 
Poljoprivrednog kursa.) 
       Ja jadikujem: Sve je izgubljeno, kada se o tome uopšte mora govoriti. Iz ovog 
rascepa ne može nastati ništa dobro. 
       Navodim primer Tome Akvinskog. Takođe su se oko njegovog tela posvađali monasi 
i rođaci. 
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       Vaksmut kaže: Obe žene će prihvatiti to što ja budem rekao. 
       Zatim smo razgovarali još o tome, da žene kobno deluju u takvim situacijama. 
       Ja sam obećao da ću doći. (Poslednja reč: Nisam sposoban da bilo šta kažem, pre 
nego što progovori moja unutrašnjost.)“ 
       Posle razgovora sa Elizabetom on odlazi u atelje: „Ovde se, kaže gospođa dr Vegman, 
oseća njegov duh. Ovde bi morala da stoji urna. Ovde bi svako od nas trebalo da 
meditira. Ovde bi trebalo da donosimo odluke.“ 
       Štefen je odgovorio na ovo razmišljanje: „Da, ovde je duh dr Štajnera. (Jer on je ovde 
izrađivao svoje misli. Ovde je napisao poslednje poglavlje autobiografije.) 
       Ovde hoćemo da se posavetujemo. Samo ne u autu. Pođimo gore, i sve će nam doći 
kako treba da bude. 
       (U meni se probudio utisak, kao da gospođa dr Štajner neće hteti da se urna donese 
ovamo.) 
       Kao što kažem, radosni smo [u ateljeu]; ali ono što sam ja čisto osetio, kod ostalih je 
praćeno zadnjim mislima. Da se urna više ne daje, ako jednom bude ovde. 
       Mora se reći, da je tu postojalo neko nepoverenje prema gospođi dr Štajner.“ 
       Iz ovih opisa ni u kom slučaju ne proizlazi, da su Ginter Vaksmut ili Ita Vegman 
zamolili Alberta Štefena, ili ga ovlastili da saopšti Mariji Štajner, kako bi urnu trebalo 
odneti u atelje. Mnogo više se čini da je Vaksmut zamolio Štefena da donesu odluku o 
budućem mestu za urnu, dok je Štefen ovo izričito odbio, s jedne strane, jer sâm nije 
znao koje rešenje je ispravno, s druge strane pak, jer bi jedno takvo rešenje moralo biti 
doneto zajedno od svih članova uprave. 
       Kasno popodne putuju svih pet članova uprave u Bazel do krematorijuma, da bi 
preuzeli urnu. Marija Štajner je morala pismeno da potvrdi prijem, što Štefena raduje, 
„jer je ona pravna posednica.“ Dalje Štefen piše: 
       „Niko nije izgovorio nijednu reč, ni kada smo kretali u Bazel, ni kada smo se vraćali. 
Neposredno pred vilom Hansi ja pitam, da li bi gospođa dr Štajner bila saglasna sa 
savetovanjem. Ona: njoj bi to bilo suviše bolno. Ja: u tom slučaju ona treba da odluči, 
kada. Ona predlaže sutra. Ja ne mogu. Dakle ipak sada. 
       Da li treba da odemo u atelje? Ovo je povod za najgore što se sada dešava. Uzalud 
govorim da ću odneti urnu u vilu Hansi. 
       Ona (Marija Štajner) oslobađa svoj užasan duševni bol i kaže da bi bilo neljudski 
sada uzeti urnu od nje i ne ostaviti je njoj na nekoliko dana. Ona ima ljudsko pravo posle 
23 godine i ona bi omalovažila dr Štajnera, ako bi im ovo olako prepustila. Na to joj 
gospođa dr Vegman kratko i grubo upada u reč, rekavši da postoje i druga ljudska prava. 
(Ona upravo misli na ta Društva, čovečanstva itd.) Viša nego ta koja ima saradnica. Ali 
na koji način ona (Ita Vegman) to kaže, sigurno oseća mržnju, jer nalazi da je gospođa dr 
Štajner uskogruda i egoistična, ili kako je kasnije rekla, filistarski nastrojena (kao 
supruga). 
       Ovaj odgovor bukvalno prodire gospođi dr Štajner u udove, tako da ostaje pod 
užasnim šokom. 
       Mi smo u autu koji stoji nasred ulice. I spontano (pred kućom Saladin) šofer izlazi iz 
auta. Ljudi znatiželjno gledaju sa prozorâ. Ja kažem: Hajde da unesemo urnu. Ali niko 
me ne podržava. Konačno zamolim da nastavimo vožnju prema Geteanumu. 
       „Gore, kada smo izašli iz auta, gospođa dr Štajner me zamoli da nosim urnu.Tiho mi 
kaže da sam jedini nje dostojan. I mi koračamo kroz redove članova Društva, koji tu 
stoje potreseni. Da su samo znali šta se upravo desilo (na dan sahrane koji je 
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istovremeno bio i dan Hristove smrti!) [Prema duhovnom istraživanju Rudolfa Štajnera 
Isus Hrist je umro na krstu 3. aprila 33. godine na Veliki petak oko 3 sata popodne.  
prim. prev.] 
       Ja pritiskam urnu na svoje srce. U ateljeu je stavljam pred 7 svećnjaka (koji se nalaze 
ispred Hristove slike). 
       Mi sedamo na stolice. Gospođa dr Štajner između gospođe dr Vegman i mene. Pored 
mene Vrede. Zatim Vaksmut. 
       Počinjem na sledeći način: Mora biti neke harmonije, i ako se ova može stvoriti 
jedino na način da gospođa dr Štajner preuzme urnu, onda ona to treba da učini. Bilo bi 
to svakako veličanstveno, ako bismo mi ovde u njenom prisustvu mogli harmonično da 
se posavetujemo. 
       Gospođa dr Štajner kaže, ona nikada nije mislila na taj način, da bi htela urnu da 
zadrži za sebe. Samo nekoliko dana, a šta ju je tako užasno povredilo bilo je to, što nju 
niko ništa nije pitao. 
       (Ja sam to učinio u mislima.) 
       I sad ona kaže, kako je užasan bio nivo (komunikacije). Da li smo svesni šta se desilo 
ovoga dana – koji nedostatak takta. 
       Gospođica Vrede pokušava da odbrani gospođu Vegman i doduše tako, što prilazi 
gospođi dr Štajner sa logičkim razlozima. Na taj način ona deluje hladno i odbijajuće, 
bez srca. 
       Gospođa dr Štajner me pita, da li smatram da je ovo bilo žestoko. Rekao sam: bilo je 
to svakako žestoko. Ali ja poznajem ipak gospođu dr Vegman i njeno poštovanje prema 
Vama. Međutim, koje forme ona koristi. Kako zaboravlja svoje sopstveno dostojanstvo. 
Kako je to sirovo. [...] Na to će gospođa dr Vegman: Ovo je uvredljivo. Ponovo gospođa 
dr Štajner nalazi da je ova upadica uništavajuća. 
       Ona kaže da bih ja mogao da spasim situaciju. 
       Do sada je Vaksmut ćutao. Sada on počinje da govori tiho i nežno, kako treba 
zaboraviti sve što se dogodilo i početi iznova. Ovde smo u duhovnoj sferi dr Štajnera. On 
će ipak gledati na nas. (Mada on sada još nije tu, jer će se u sledećim danima spojiti sa 
kosmosom etc.) 
       Ukratko, on iznosi učenja, koja gospođa dr Štajner zna mnogo bolje. Ali, on je blag, i 
ona kaže gotovo radoznalo: da se nastavi. Pitam se, da li se nju ovde stvarno tretira kao 
nezrelog čoveka, kao dete? 
       Vaksmut nastavlja: Mi hoćemo da damo reč, da nikada ne odemo iz ateljea sa 
nedostojnim, lošim, ružnim mislima. Tada duh, iz kojeg su dolazile samo najdivnije 
stvari, neće dozvoliti da bilo šta loše ide kroz nas. On daje obećanje za sebe. 
       I Vrede trezveno odobrava. Kaže gospođi dr Štajner, uzmite sebi za primer 
samosavladavanje dr Vaksmuta. 
       Ja kažem: „Trebalo bi ubuduće ovde da se okupljamo samo u punom broju.“ 
       Tako razgovor teče dalje, kako je to Albert Štefen neposredno potom zapisao. Zatim 
„predlaže dr Vaksmut, da se njoj [Mariji Štajner] preda urna na nekoliko dana. 
       Ona ljutito kaže: Ni po koju cenu. Sada ne više. Tu milost neću da uzmem od vas, 
odričem se, kao što sam se već često odricala. Već sam se navikla na to. Povlačim se, 
hoću dalje da delujem sa svojom reči. Ništa drugo. Spremna sam svemu da kažem „da“. 
       Mi smo šokirani. 
       Ja još govorim o Tomi Akvinskom i o sukobu oko leša. 
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       Zatim počinjem da govorim o tom ljudskom [?]. Zaista je duh, koji ovde deluje, 
doneo izvesnu harmoniju među nas. 
       Dogovaramo se da se okupljamo svakog dana u pola četiri. 
       Sada gospođa dr Štajner napušta prostoriju. Ja žurim za njom i vidim je kako odlazi 
kod gospođice Valer.“ 
       Iste večeri ipak dolazi još do ličnog razgovora između Marije Štajner i Alberta 
Štefena. Kada je odlazio na večeru, susreće gospođicu Valer. 
       „Ona me moli da posetim gospođu dr Štajner. 
       Odlazim kod nje u 9 sati. Ona još jednom govori kroz plač, time što pokušava da 
dokaže, kako joj je Rudolf Štajner rekao sve što mu je bilo na srcu. On se njoj naposletku 
požalio, da se oseća toliko svezan, i da je ona ipak duh koji mu je najbliži. Kaže da je 
spremna da ode u Nemačku. 
       Takođe priča, da se već pronosi: gospođa dr Štajner ili Štefen. 
       Ja odgovaram, da je to došlo i do mene, ali da sam na to uzvratio: uprava je 
harmonična i ne može sebi da predstavi da neko štrči. Sâm znam, da me je Rudolf 
Štajner izabrao za 2. predsedavajućeg kako bih mogao da iživim svoj rad. On me 
naravno nikada nije posvetio u prilike Društva. Ja nemam predstavu o tome šta se 
dešava, i dugujem to još svojoj umetnosti, što se sasvim povlačim od takvih stvari. 
       Ako bih morao da doživim, kako je jedna strana za mene a druga protiv mene, tada 
bi došao kraj mom stvaranju. 
       Ja mogu da delujem za dr Štajnera samo ako sam slobodan od takvih konflikata. 
       Takođe gospođa dr Štajner kaže, ni ona se neće gurati napred. Da, ona razmišlja o 
tome da otputuje u Nemačku. 
       Ja joj odgovaram, da to ona ne misli ozbiljno, jer građevina ima svoj smisao samo 
ako je euritmija tu. Da li mi imamo još nekoga, ko može da bude delatan u građevini? 
Nekog govornika koji bi imao nove misli? 
       Ona: Novo isprva i nije neophodno, tu je naravno reč Rudolfa Štajnera. I upravo 
tako, kako je Vi objavljujete, ona je lepa. 
       Ja mislim: Ali, sâm Rudolf Štajner je o starom Geteanumu rekao: Ta građevina hoće 
da čuje Novo. – Ja nalazim građevinu opravdanom u ovoj veličini i snazi samo ako jato 
genija može da se ispolji u njoj: pravi duhovni sinovi Rudolfa Štajnera. On treba kao 
otac da dela među njima.“ 
       Završavajući zapise za ovaj dan, Štefen reflektuje to što se desilo u odnosu na 
njegovu vlastitu budućnost. On piše: 
       „Ja ću sebe predati ostvarenju velikog dela, o kojem sam još mogao da razgovaram 
sa dr Štajnerom i od kojeg sam još smeo da mu predam prvi deo (Hiram i Solomon). 
Ako se veruje ovom svedočanstvu da ja potvrđujem svoje umeće, tada je to dobro. Ako 
ne, onda ću potražiti neko drugo mesto. 
       Mene ovde ne može da zadrži ništa drugo nego Rudolf Štajner, najveći duh kog sam 
poznavao. 
       On mi govori, da ne treba da radim ništa drugo, nego da budem veliki pesnik. 
Njegova dela u budućnosti se sastoje u tome, da on obrazuje ljude. 
       Ja sam počev od sada jedan građevni kamen, koji on priprema za hram čovečanstva. 
       On gradi na meni kao pesniku. 
       Njegovo delo je tu i dejstvuje, a nije tako bitno to, da li postoji neko Društvo ili ne. 
       Gospođa dr Štajner ima svoje delo, euritmiju. 
       Gospođa dr Vegman svoje: kliniku. 
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       Ako se njih dve razdvoje, i tada će dobiti impulse od Rudolfa Štajnera.“ 
 

                                                                     S nemačkog preveo: Siniša Nikolić 
 
        
 
   
        
     
        
 
 
 


