
STEFAN ZWEIG 28. I t. l88r - 23.2.1942

''Ducltol,ní sl,obodu nenůže nikdl'citit ttspokojení l,e stinu dikÍatut.l'' tlikluturu

se nikll, lrcnitže be:starostně v.l'žívut. dokud v jejín dosahu :ůstúvi se vzpříntenou

hlttl,ou třeba i 'jen.jeden nezávisll\ člověk,,,

To jsou slova člověka' jehoŽ fašistická diktatura dohnaIa aŽ k sebevraŽdě. Slova

člověka.. který nade vše vyznával lrunranisticko.pacifistické myšlenky' č|ověka, který

byl označován za posledního rytíře rakouského měšt'anského humanismu. Jsou to slova

spisoVateIe, básníka a překIadateIe Ste|ana Zweiga.

Stefan Zweig se narodil 28. listopadu l88l v saménr centru evropské vědy

a kultury, v rakouské Vídni. otec pocházel z moravského venkol,a a byl bohatý

Žtdovský text iIní podnikatel .  Matka lda byla i ta|ského původu a narodiIa se v rodině

urrivcrzitních profesorů' bankéřů, |ékařťr a advokátťr. Malý Stefan tedy vyrťrstal

v prostředí osvíceného vzdělání, kosmopolilních myšlenek a materiálního zabezpečení.

Bylo tedy téměř jasné. Že svá studia Zakončí vysokou školou. Po absolvování

Maxrrriliánova gymnázia ve Vídni si jako obor ke studiu na vídeňské univcrzitě vybra|

Íllozofii a literaturu. Studium však přerušil cestováním po Er,ropě. Láka|a ho totiŽ

překIadatelská práce a od cestování si sliboval zdokonalení v cizíclr jazycich. Jako

prvni zemi navští\'il Belgii' kde se seznántil s Érnilenr Verhaerenenl. francouzsky

píšícínr a hunranisticky cítícím básníkeIrr a dranlatikem. Enril Verhacren nrladého

Zweiga zauja| natolik, Že přeloŽil jeho díla do němčiny- Poté se pustiI také do překladu

Ver|airra' Baudelaira a později také Keatse a Morrise' Bylo třeba se ale r'rátit ke studiu.

Po senrestru v Berlírrě se vrátil na vídel"rskou univerzitu. kde v roce l904 získal tituI

doktora filozofie obhajobou dizeíačrrí práce o francouzskéIrr historiko\'i literatury

a untěni HippoIytu TaiIloVi.

Sr'oji první sbírku básní napsa| Steťan Zrveig jcště za dob studijnich.



Sbirka se jnrenovala střibr,,é struny (|90|\ a natolik zauja|a konrponistu Maxe

Regera' Že některé z nej vydařilejších r'eršů zhudebni|. Pak se Zweig na šest let odmlčel

a svou opravdovou literámí dráhu zahájil dramaty' Měl však osttdovott smůlu. Jeho

pn'ní. r.eršor'atré antické drama Thersites přijala berlínská krá|ovská činohra. bohuŽe|

r.šak pro náhIé únrrtí protagorristy sc premiéra nekonaIa' Stejný osud čeka|

i jednoaktovku Proněnlivý konediant' které se uja|o vídeňské dvomí divadlo.

Terrtokrát zemřel herec, nriláček obecenstva' A tragédie Důnt u noře] V tornto případě

zenlřcl reŽisér hrabě A|fréd Berger a to hned v době inscenačních příprav'

Stcfan Zu'cig přesta| psát dran]ata a vyda| se Znovu na cesty. Překročil hranice

Er'ropy a na\'šti\.il zaoceánskou Anreriku. Kanadu a Kubu. Při svých cestách a|e také

zar,ital do Barrrry. CeyIonu a Indie. Včnor'al Se Znova překládání. psaní eseju

a pokoušel se téŽ o novely' V této době se také dostár'aj í Zweigovi do rukou pře|oŽené

r.crše otokara Březirry. Byl jirni přínro nadšen a o Březinor,i ajeho výjinlečnént dí|u

píŠc oslur rr j  Člárrck do rer trc Óstcrrc ic l t isc|tc Rtrndschau'

Na scónu přichází prr,rrí s\'čto\,á l,álka. o níŽ píše Zrveig jako o katastroÍě. která

nás ;cdinýnr nárazem vrlrla o tisíc let hunlánrrího Lrsi|ování zpět. Vyvo|ala v něnl

zoufalstr'í nad uttpeninr lidstr'a a jeho celoŽir.otnirrr cilenr se stal boj proti Vá|ečné

brt|ta| i tč a nási lí.  V otevřenénr dopise'  který ot iskI Ber| iner Tagblatt.  píše výzvLr

Přátelům v ci:.ině (l9l4)' kde slibuje r'ěrnost nlezinárodnínlu přátelst\'í a budováIrí

er 'ro1rskó kultury. Jako pn'ni  sc ozvl l  ze Šr'ýcarska ste-;ně cítící Rorrrain Ro||and.

Po ná\'ště\.ě curyšské prenliéry svóho drarrratu Jeremiáš (l9l7), rranlířenénru proti

rá lce. zťrstává Zrr,e ig ve Svýcarsku v bl izkost i  Ronraina Rol landa a jeho přátc l .

a to aŽ do konce první světové války.

Po r'álcc se Zu'eig usadii lla Kapucínskénr \,rchu v Sa|cburku, a jak sám řek|,

por'aŽoval toto období aŽ do Hitleror,a nástupu za nejk|idnč;ší a nejplodnější ve svérrr

Životě. Koupil zde dťrn. oŽerril se s Friderikou Marií vorr Wintemitzovou a začal psát.

Psal nejen dranlata' a|e také novely. z nichŽ se Většina stala literánrí udá|ostí'

jako například Strach (1920\' Anok (1922\. Znrutení citti (|927), Knihonol

a KrúIot,sklt hra z roku 1942. část z nich r,y<lal pod souborným názvctrr ňclŽ:.

Zircigor'y nor'cly se ncr'yznačují soustředčnínt na dčj. ale r, popředí stojí |idská

psychika' Hlavní postavy jsou c|rarakterizovány jako klasičtí nrěšt'anó s příslušnýnt



chor.áninl. ale v určiténr snrěru výrazně překračuji hranice tolro. co je v rámci této

vrstr'y nomrální a nroŽné. Vstupttjí do podivných vztahů, dostávají se na okraj lidské

společnosti a do blízkosti sn-rrti' Sanri se potýkají s chaotickýnri, nlrrohdy

protikladnýnri pocity. stejně tak jediný Zrveigův ronán NetrpěIivost sruIce z roku 1938

je psychologickou studií človčka' Poručík Ar lton. Ho|mil ler jako přís|ušník reginrenttt

r. nrad'arském nrěstečku vzbudí svýnr chovánínl |ásku v Editě. chronré dceři bohatého

nragnáta. Láska probudí v Editč naději na uzdravení' ale netrpělivosl srdce Žene

poručíka do dalšich nrilostnýclr dobrodruŽství. KdyŽ zrúí zasnoubeni, Edita si sáhnc

na Ži'r'ot' Anton hnaný výčitkanli sr'ědonrí hledá rozhřešení ve r'ojenských r,ýpravách.

ostatni  Zweigovy romárry jsou Životopisné knihy o význanrných postavách

el'ropskóho umění i dějin. Patří senr kniha Ronaiu Rolluttd (|92.|\. Josef Fouché,

portrét jerlnoho politika (1929)' Marie AnÍoi etta (|932\' Marie Stuartovna (|935|.

román o mocenskén] zápasu nrezi Skotskenr a Anglií' Triuntf a tragikd Eros',ur

Rottertlamského (|935\' Svědoni proti ndsilí (1936). kniha o sporu dvou rc|onr]átorti

Ka|r írra a Caste| l ia.  Magelhn ( l938) '  příběh nuŽc. jerrŽ poprvé obep|ul se sr 'ou

posádkotr zcnrěkoul i ,  a Životopisné di lo Balzac ( l938) '  které však nestačiI dokončit.

Kniha byla vydána posmrtrrě.

Kromě historických životopisných ronrárrů rrapsa| Zweig několik ese1i

o postar.ách evropské historie a Iiteratury. které vyšly ve sbirkáclr Tři nistř.i ||920\.

Boj s émonen (l925) a Hvě:tIné hodiny lidstva (l927). Poslední znliňovaná sbirka

obsahujc l2 histor ických miniatur, ve ktcrých se spisovate| pokouší objasnit  pojenl

času. Donrnír,á se' Že musí uplynout hodně prázdných hodin. ncŽ se r'ynoř.i jedna

skutečná hvězdná hodina l idstva.

V roce .l933 
bylo narušeno Zrveigovo klidné období nástupen] fašisnru. NucenČ

skončila let i tá spoIupráce s I ipským nak Iadatelstr 'ínr lnsc|. ncbot '  Zrveig nebyl

pro lritlerovce přijatelný. stejně jako neby|i přijatelní oni pro nčj. Zrveig k této dobč

píše: '' Nahe:pečni nejsou 'jednotlil,í funutikol,é sunti o sobč, n.l.hrž neblult-l. duclt

'fttnuÍisnw' Člol,ěk tlucha ntusi proto hojot,ut nejen proti lidem' kteři jsou tl,rdi

u :urpuÍiIi u krl,eIučni' n.l|brž proti ku:tlé ide1i' kÍerri si počíná laspoticld..,'

Sálrr na |ašistický despotisrrtus rcagor'al knihou Triuntf a traqika Eras,,rú

Rotterdamskélto' prvrrílro ur,ědonrčlého Evt.opana' protrvnika netoIcrance a válek.



.V roce l934 opustil Zweig nejen svůj salcburský dům, ale i rodinu, která příliš

lpěla na minulosti, a odešel do Londýna. Ani v Londýně však neutekl tolik nenáviděné

a odsuzované ,válce. Putoval po celém světě... PaříŽ. New York, New Haven.

Petropólis, kde se nakonec usadi| se svou druhou manželkou Lottou Altmannovou.

V této době vznikly hlavně výše zmíněné Životopisné romány, mimo jiné vytvořil také

svou jedinou vzpomínkovou knihu Svět včerejška.

V roce 194l oslavil Stefan Zweig své šedesáté narozeniny, cítil se unaven

a přestával věÍit, Že ještě uvidí svou milovanou Evropu tak, jak ji znal před válkou.

Zprávy z front o úspěších nacistů byly nesm|ouvavé. ''Říkám svýn přátelům sbohen.

Necht' .ještě spatří jitřenku po cllouhé noci. Já, příliš netrpěIiw, je přetlbíhán.,,

To je úryvek z dopisu na rozloučenou, kteý našli policisté dne 23. února 1942 v byté

manŽelů Zweigových. Ste|an Zweig ajeho Žena se rozhodli dobrovolně odejít z tohoto

světa.


