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PROLOG

Rodil sem se v burnem in zmedenem času sprtega 
in, kar je bilo še veliko huje, ponižno neodločnega 

sveta. Narodi in države so se s svojimi ljudmi potuhni
li kot poljske miške pod zemljo, ko nad njimi prežeče 
kroži lačna kanja. V temi ozkih rovov so se varljivo 
tolažili z upanjem, da jih ostro oko kanje ne bo opazi
lo. Niso vedeli, da mišar zazna miško tudi pod zemljo.

Diktatorjem vseh barv so se vrata sveta na široko od
prla. Nedopustno široko!

Nisem se še dovolj dobro zavedel niti sebe niti oko
lja, v katerem sem se nenadoma in ne po lastnem na
ročilu znašel, ko si je pisatelj Stefan Zweig, v daljni 
Braziliji, skupaj in družno s soprogo, v drugem mese
cu leta 1942, v preteklem stoletju, vzel življenje. Uprlo 
se mu je živeti v tistem prihajajočem jutrišnjem svetu. 
Judu Stefanu Zweigu se je uprlo živeti v letih, v kate
rih se je poblazneli vodja nacionalsocialistov in Nem
čije odločil, da je pripadnike judovstva treba iztrebiti s 
sveta, podobno kot je kdaj treba iztrebiti uši, bolhe ali 
stenice s telesa, iz stanovanja. V svetu, ki mu bo vladal, 
ne sme biti manjvrednih ljudi. Pri načrtovanem iztreb
ljanju ljudi nikakor ne bo spregledal tudi manjvrednih 
Slovanov na evropskem vzhodu in jugu.

Uprlo se mu je živeti tudi v nekem drugem totalitar
nem svetu, ki je vzhajal, z lažno obljubo zemeljskega 
raja, še nikoli preizkušene utopije, v blišču zvezde Da
nice na vzhodu Evrope, kjer je prav takrat, prav tako 
brezobzirno do svojih ljudi in ljudi drugih narodov, 
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še drug diktator, zaverovan v totalitarno ideologijo, 
tekmoval z onim za prevlado v Zweigovem jutrišnjem 
svetu. Videla sta le sebe in svojo popolno oblast, vse, 
kar sta počela, je služilo le obvladovanju vsega in vseh. 

V zadnjih letih pred smrtjo je pisatelj Zweig pisal 
avtobiografijo, svoje zadnje književno delo, s po udar
kom na obdobju, ki se ga je spominjal z neprikrito 
nostalgijo, s poudarkom na letih zasebne svobode in 
dostojanstva vsakega posameznika. V Slovenskem ve-
likem leksikonu je v opisu geselske iztočnice Zweig 
nekdo zapisal k Včerajšnjemu svetu – 1941 (prev. A. 
Vode 1958), da gre v njem za idealiziran blišč predvoj
ne Avstrije. Sam sem v njem razbral veliko več, mogoče 
so mi bili pri tej zasebni sodbi v pomoč nešteti pogo
vori s staro mamo, ki mi je ničkolikokrat pripovedova
la o minulih desetletjih, ki se jih je tudi ona spominjala 
z neprikrito nostalgijo. Jih je tudi ona le idealizirala, 
ko mi je pripovedovala o časih, ko so v svojih skro
mnih domovih živeli umirjeno in ustaljeno življenje, 
ki ga nihče ni imel pravice kaliti v imenu katere koli 
zveličavne ideologije in kakršne koli prisile? Sosednjo 
deželo Avstrijo sem z radostjo spoznaval tudi med ne
štetimi obiski, v okrilju njenih gora, ob njenih jezerih, 
ob njenih skrbno ohranjenih kulturnih spomenikih. 
Avstrija je, resnici na ljubo, tudi v današnji čas ohranila 
blišč davnih stoletij.

Je nekdo namerno hotel le zmanjšati vrednost Vče-
rajšnjemu svetu tudi zato, ker ga je prevedla zapornica 
Angela Vode, zapornica neke druge, tokrat žal domače 
totalitarne oblasti? Tudi njena zgodba in njej podobne 
so se dogajale v jutrišnjem svetu Stefana Zweiga. On 
se mu je izognil, jaz sem se vanj rodil, ga živel, videl in 
bral o njem.

Njegov jutrišnji svet, Jutrišnji svet Stefana Zweiga, je 
danes pač moj včerajšnji!
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Stefan Zweig je bil evropski kozmopolit, njegovi 
osebni prijatelji so bili najvidnejši pisatelji, glasbeniki 
in likovni umetniki takratnega časa. Najbolj priljublje
na pisateljska zvrst, h kateri se je vedno znova vračal, 
so bile romansirane biografije pomembnih osebnosti 
evropske preteklosti. Njegov pisateljski in raziskoval
ni interes sta med drugimi prebudili tudi dve evropski 
kraljici, dve Mariji, francoska Antoinetta in angleška 
Marija Stuart. V njunih biografijah sta ga vznemirjali 
podobni življenjski in tragični usodi, usodi dveh moč
nih in vplivnih, na koncu pa neskončno krhkih, ranlji
vih žena.

Prevodi njegovih knjig, tudi zbranih del, so v visokih 
nakladah izhajali v vseh pomembnejših svetovnih je
zikih, zato ni težko razumeti, da si je z lahkoto privo
ščil razkošno življenje na obrobju Salzburga, v bogato 
urejeni meščanski vili. Res le v idealiziranem blišču 
predvojne Avstrije? Dežela Salzburg je soseda nemške 
dežele Bavarske. Dogajanje v tej drugi je zaradi te oko
liščine z lahkoto spremljal od blizu, z zaskrbljenostjo 
so se ga dotaknile pripovedi že iz zgodnjih dvajsetih 
let o nekem zmedenem možu, ki je takrat prvič opozo
ril nase z gromovniškim vpitjem v münchenskih pivni
cah. V Včerajšnjem svetu pripoveduje bralcem, da ga je 
pozneje, v tridesetih letih, še huje motilo, ko se mu je s 
terase domače vile, ki se je dvigala visoko nad mestom, 
razpiral pogled na nemški Obersalzberg pri Berchtes
gadnu, kjer si je izbral kraj za svoj zasebni dom prav ta 
mož, vodja nacionalsocialistov in takrat že ustoličeni 
nemški kancler, führer Hitler. Ni težko razumeti, da je 
bil za Juda Stefana Zweiga tak razgled grozljivo sporo
čilen in zaskrbljujoč. 

Ob branju teh stavkov mi res ni uspelo zaslediti opi
sa idealiziranega blišča predvojne Avstrije, prej opis 
obupa, ker ga je neskončno skrbela usoda male in ure
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jene alpske dežele, v kateri je z veseljem živel in ki mu 
je bila ljuba kot domači dom. Bil je s prepričanjem Av
strijec in njen državljan, tudi nobenih zasebnih težav 
ni imel do takrat zaradi tega, ker se je rodil v judovski 
meščanski družini.

S takimi rečmi je imel težave veliki vodja, že kdaj se 
je odločil, da bo s takimi in podobnimi opravil kar se 
da po kratkem postopku. Stefan Zweig se je v tistem 
času tega zloveščega sporočila boleče zavedal.

Stefan Zweig je nadvse dobro poznal zgodovino že 
minulega, devetnajstega stoletja. Vedel je, kdaj se je 
po rodila ideja o večvrednosti germanske rase, ki je ta
ko pomembno zaznamovala dogodke v naslednjem, 
dvajsetem stoletju, tudi zanj osebno nadvse usodnem 
času. Po pruski zmagoviti vojni s Francijo, leta 1870, 
so Nemčijo preplavili mogočni občutki najmočnejšega 
naroda v Evropi. Prus Bismarck, pozneje železni kan
cler Nemčije, je po zmagah nad Dansko, Avstrijo in 
končno najmočnejšo nasprotnico Francijo združil raz
drobljene nemške dežele in Nemčiji napovedal vodilno 
vlogo na stari celini. Njegovo politiko in njegov odnos 
do manjvrednih narodov v znamenju Blut und Eisen, 
krvi in železa, je v Zweigovem času z obema rokama 
pograbil avstrijski kaplar in neuspešni slikar Adolf 
Hit ler. 

V svoji avtobiografiji je Zweig pozornim bralcem za
pustil tudi pomembna zgodovinska pričevanja iz svo
jega časa, v prologu bom navedel dve, za kateri mislim, 
da ju ne bi bilo pametno nikoli pozabiti. Prepričan 
sem, da je podobno razmišljala Angela Vode, ko se je 
zavestno odločila, da bo prevedla prav to knjigo nem
ško pišočega avtorja, takrat, ko se je skoraj po čudežu 
vrnila živa iz naših, takrat tudi slovenskih političnih, 
zaporov.

V dvajsetih letih, v nekem zgodnjem pomladnem 
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dnevu, se je pisatelj Zweig, kot že velikokrat prej, mu
dil na Bavarskem in bil tam v živo prisoten pri razbi
jaški in pretepaški akciji Röhmovih paravojaških enot. 
Ena od SA enot, Sturmabteilung, njegov jurišni odde
lek, se je takrat v cestnem spopadu izzivalno spopadla 
z mirnimi udeleženci srečanja socialdemokratov. Pisa
teljevi pozornosti ni ušla brezobzirnost z gumijevka
mi in lahkim orožjem oboroženih mladcev. Iz novih 
tovornjakov in v brezhibnih novih uniformah so v na
tančno priučenem redu poskakali na cesto in se usuli 
na nič hudega sluteče zborovalce. Na žvižg vodje ak
cije so se v zlikanih rjavih srajcah enako disciplinirano 
po vzpeli na vozila in v trenutku zapustili prizorišče 
spopada. Pisatelja so presunile odlična opremljenost 
pri padnikov enote, nemško dlakocepska izurjenost 
in priučena disciplina. Ni mu ušlo živo nasprotje med 
temi in pripadniki redne nemške vojske, ki si že dolgo, 
od versajske mirovne pogodbe, ni mogla in ni smela 
privoščiti novih uniform, novih tovornjakov in sodob
nejšega orožja. 

Ja! S socialdemokrati so se takrat stepli Hitlerjevi ju
rišniki. Vsi dobro poučeni še danes vemo in pomnimo, 
da so bili tudi Leninu in Stalinu socialdemokrati trn v 
peti! Bili so si, eni in drugi, veliko podobnejši, kot smo 
si še pred desetletji smeli in upali predstavljati!

Kdo je prav tem, v začetku le pretepačem, v Nemčiji 
velikodušno odpiral denarnice? Strah, nam med vrsti
cami dopoveduje Stefan Zweig v svojem Včerajšnjem 
svetu. Nemški velekapitalisti so bili zaskrbljeni zaradi 
dogodkov na vzhodu Evrope, niso se hoteli sprijazniti 
z mislijo, da bi jim kdo že jutri zaplenil bogastvo in jih 
potem, po boljševiški maniri, poslal v priročna tabori
šča ali jim, po kar se da kratkem postopku, s strelom v 
tilnik vzel življenje. 

Nemški industrialec, metalurg Krupp, s privzetim 
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priimkom svoje soproge, odkar ga je z njo poročil sam 
nemški cesar, orožar Nemčije, je po prvi svetovni vojni 
v živo doživel odmev vzhodne zmagovite revolucije. V 
Essnu so mu na lastnih tleh njegovih mogočnih tovarn 
njegovi delavci – po rusko novopečeni revolucionar
ji –, ko je pred njimi ponižan ležal na cestnem tlaku, s 
puškami v rokah pokazali, kaj ga lahko čaka, če bodo 
oni zmagovalci v prihajajočem času. Kruppi tega ne 
bodo nikoli pozabili. Lekcija je bila kar se da poučna. 
Potrebujejo učinkovitega varuha. Bavarskega gromov
nika, kaplarja v izgubljeni vojni, so jim očitno poslali 
njim privrženi bogovi! Zanj in za njegove paravojaške 
enote bodo njihove polne denarnice vedno radodarno 
odprte. Račun preživetja je kristalno jasen. Metalurgi 
Kruppi so že skoraj dve stoletji najprej in vedno odlič
ni računarji! Pri darežljivih donacijah se jim odločno 
pridružijo še drugi mogočni metalurgi, Thysseni, vseh 
drugih podjetnikov Nemčije ni treba naštevati, bilo bi 
jih preveč za ta prolog. 

Ne bi bilo prav pozabiti, da so bila tudi nemška ta
borišča zgrajena po vzoru ruskih, boljševiških. Tam so 
jih kanclerjevi arhitekti najprej videli, jih občudovali, 
jih domiselno izboljšali s krematoriji in kar hitro dolo
čili zanje dovolj velike gradbene parcele ob železniških 
tirih. V živinskih vagonih bodo vanje v prihodnjih le
tih tudi oni vozili ljudi!

Hitler s svojo NSDAP in njegov pomočnik Röhm s 
svojimi rjavosrajčniki sta v tistem času, bodi še enkrat 
izrečena tudi njuna hvala prijaznim bogovom, odkrila 
bogate in radodarne mecene! Z njihovo pomočjo se je 
Nemčija oboroževala, dohajala in prehitevala sosede. 
Črke Versajske pogodbe so že nekaj let bledele na po
zabljenih in založenih papirjih.

Führer se je pozneje onega drugega, v noči dolgih 
no žev, 30. junija 1934., na zahrbten način odkrižal, 
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ob sebi ni trpel sebi podobnih povzpetnikov, tekme
cev, vso oblast je hotel imeti le v svojih rokah. Je tudi 
pri tem s pridom posnemal velikega vzornika Stalina? 
Prav gotovo, nas še enkrat prepričljivo pouči zgodo
vinski spomin. Röhm je v tistem mesecu poveljeval že 
trem milijonom rjavosrajčnikov, redna nemška vojska, 
wehrmacht, je takrat štela le nebogljenih sto tisoč pri
padnikov. V takem razmerju sil se je preveč lahkotno 
počutil enakovrednega kanclerju. Hitler v pripravah 
na bližajoči se spopad ni imel prekrižanih rok. Gesta
pu in takrat še maloštevilni SS je zaupal občutljivo na
logo, ki se je do 30. junija skrivala za pesniško navdah
njenim geslom Kolibri. V krvavem državnem udaru je 
Heydrichu in Himmlerju uspelo v le nekaj dnevih po
biti, ob Röhmu in njegovih najbližjih, še približno ti
soč drugih pomembnih Nemcev po vsej Nemčiji, ki bi 
lahko pomešali führerjeve oblastiželjne štrene. Mesec 
dni potem je ustrežljivo prijazno umrl še predsednik 
republike Hindenburg; Hitler je mimogrede, le s svo
jim podpisom, pridružil predsednikovo pisarno k svoji 
kanclerski in postal dokončno veliki diktator Nemčije, 
edini z vsemi vzvodi oblasti v tretjem rajhu. Po moči 
nad svojimi ljudmi je bil končno enakovreden mogoč
nemu Stalinu.

O teh dogodkih je Stefan Zweig bral v angleških ča
sopisih, do takrat se je že umaknil Avstriji in Salzbur
gu v najeto hišo na obrobju Londona. Tam je lahko, 
v poznih tridesetih letih, od blizu spremljal še poni
ževalno kupovanje miru zahodnih diplomatov. V Vče-
rajšnjem svetu bralcem podrobno opisuje tiste klavrne 
dogodke, ki so na koncu pripeljali svet do druge sve
tovne vojne.

Zgodba, podobna tisti, ki je Hitlerja na domačih tleh 
pripeljala na kanclerski prestol, se je, po Zweigovem 
prepričanju, ponovila še enkrat v drugi polovici tride
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setih let. Zakaj je Evropa, sicer s cmokom v grlu, pri
volila v Hitlerjevo vkorakanje v demilitarizirano Pore
nje? Zakaj je ravnala enako po 30. januarju leta 1937, 
ko je Hitler na izrednem zasedanju reichstaga sporočil 
Evropi nemške zahteve po širitvi njenega življenjske
ga prostora, arijskega lebensrauma? Zakaj se ni uprla 
Hitlerju, ko je 12. marca, kot na nedeljskem sprehodu, 
vkorakal v Avstrijo in si jo vzel, kot kdaj fant vzame 
nevesto, ko ne zaupa popolnoma staršem in sorodni
kom, da mu jo bodo kar sami položili v naročje? Zakaj 
je Chamberlain 29. septembra z mirno roko, ne da bi 
se mu le enkrat zatresla, podpisal v Münchnu dogovor, 
ki je Hitlerju odprl prosto pot na Vzhod – v češke Su
dete, kjer je živela nemška manjšina? 

Zweig nam pove, kako je sam razumel tisti čas in 
pravkar opisane dogodke. Tudi državniki na Zahodu 
so v obrambi svojih interesov razmišljali podobno, kot 
so že ves čas razmišljali lastniki nemškega velekapita
la. Naj pač ima tiste svoje Nemce pod svojo skupno 
streho, da bo le še naprej varoval Evropo pred vdorom 
sovjetskega boljševizma. Hoteli so le zavarovati svojo 
svobodo, svoje parlamentarne demokracije in svoj na
čin življenja, v katerem so se dobro počutili. Hitler je 
dobro vedel, zakaj je grmel proti boljševikom.

Churchillov komentar k temu je še za današnje ro
dove dovolj zgovoren: „Vlada je imela izbiro med voj
no in sramoto. Izbrala je sramoto, vendar ji vojna ne 
bo prihranjena.“

In še res ji ni bila. Hitler se je že predolgo videl na 
prestolu zahodnega sveta, vzhodni slovanski svet z 
boljševiško utopijo mu bo seveda kar sam in mimo
grede padel v naročje. Tam je bil neskončno velik živ
ljenjski prostor zanj in za vse tiste, ki so imeli telesa 
krojena po njegovih nadstandardnih merilih.

Stefan Zweig je ves čas spadal v skupino evropskih 
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intelektualcev, ki so že takrat videli jutrišnjo Evropo 
združeno pod eno streho, z zagotovljeno parlamen
tarno demokracijo in z visoko zavarovanimi standar
di človekovih pravic in njegove osebne svobode. Kot 
veliko drugih pa se je tudi on z intelektualno radove
dnostjo spraševal o boljševiškem eksperimentu, kaj 
je res in kaj ni res v pripovedih ruskih emigrantov in 
na drugi strani gorečih privržencev obljubljenega ze
meljskega paradiža, ki ga bo zagotovila v prihodnosti 
obljubljena enakost vseh državljanov. Tudi teh dru
gih, naivnih intelektualcev, takrat po Evropi zlepa ni 
zmanjkalo.

V poznih dvajsetih letih se mu je ponudila priložnost 
obiskati to prostrano deželo. Leta 1928 so v Rusiji, v 
Moskvi, praznovali stoletnico rojstva Leva Tolstoja. 
Tudi tam je bil Zweig znan in priznan pisatelj, tudi tam 
so izhajali prevodi njegovih knjig, tudi biografij njiho
vih pisateljev, med povabljenci iz Evrope niso mogli 
spregledati njegovega imena.

Z veseljem in pričakovanjem se je odzval vabilu. Ho
tel se je sam v živo prepričati o enih in drugih govo
ricah, te priložnosti ni hotel zamuditi. Že na prvi po
gled se mu je prikupil prostrani slovanski svet, njegove 
brezmejne ravnice in njegovi prostodušni ljudje, ki jih 
je pa lahko začutil le od daleč. V štirinajstih dnevih se 
je lahko udeleževal le sprejemov, ki so bili očitno že 
vnaprej do potankosti pripravljeni, začutil je, da so ga 
lahko ogovorili le izbrani med izbranimi. Vsaka ura je 
bila natanko odmerjena, za kake zasebne pogovore z 
ljudmi Rusije ni imel na voljo niti minute. Čedalje bolj 
tesnoben občutek, ki se ga ni več mogel znebiti, mu 
je razjasnil predavatelj v neki izbrani šoli, ki so jo po 
določenem protokolu obiskali le dan pred odhodom. 
Med prisrčnim stiskanjem rok ob koncu obiska mu je 
mož potisnil v žep list papirja s sporočilom, zapisanim 
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v francoščini. Presunjen ga je prebral v hotelski sobi in 
ga po navodilu pisca nemudoma zažgal.

Na njem je pisalo: „Ne verjemite temu, kar vidite, 
kar vam kažejo. To je le zlagan obraz sodobne Rusije. 
Večina državljanov, skoraj vsi ruski ljudje, smo brez 
temeljnih in osnovnih človeških pravic. Edina veljav
na in o vsem odločujoča je le resnica oblastnikov. Ti 
počnejo z nami, kar se jim – v pohlepu po večni obla
sti – pač zljubi in zahoče. Živimo brez najosnovnej
šega zasebnega varstva, naša življenja in naša lastnina 
jim morajo biti kadar koli na voljo. Vse to se vsak dan 
dogaja v imenu zlate dobe, ki je menda že na obzorju. 
Vse preveč je nebogljeno naivnih, ki tem zgodbam še 
vedno verjamejo. Zaupljivo verjamejo zlaganim časo
pisnim zgodbam, nočejo videti tega, kar se dogaja vsak 
dan njihovim sosedom, njihovim sorodnikom. Z dlan
mi si zakrivajo oči, kot polži skrijejo svoje tipalnice v 
hišico, ko se jim približa senca nepovabljenega.“ 

Tudi Angela Vode je med prevajanjem z lahkoto ra
zumela te vrstice, velik del svojega življenja je prežive
la v podobnih in velikokrat še hujših razmerah. Ni ji 
bilo težko prevajati takih stavkov.

Zapisali smo že, da je bil Stefan Zweig kozmopolit, 
ki je tudi veliko potoval po deželah Evrope. V Mus
solinijevi Italiji in Francovi Španiji je v času, ko se je 
oboroževala po novih standardih Nemčija, videl od 
blizu do potankosti enake podobe, s katerimi se je 
srečeval na Bavarskem. Nove uniforme na zagorelih 
telesih mladcev, nova vojaška vozila in nova orožja. 
Fašizem in nacizem so si v Italiji, Španiji in Nemčiji 
podajali roke. 

Prežeče kanje so se razgledovale pod obnebjem stare 
celine!

Še neka druga pretresljiva zgodba nekega drugega 
literata judovskega rodu se je dogajala v včerajšnjem 
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svetu Stefana Zweiga. V letu osemintridesetem naj bi 
bili v enem od množice prenapolnjenih taborišč, na 
Daljnem vzhodu, severno od Vladivostoka, po Stali
novem ukazu ubili Osipa Emiljeviča Mandelštama, 
do takrat uglednega in priznanega ruskega pesnika, 
prozaista in esejista. Ga je ubil ali umoril, v zameno 
za svojo svobodo ali samo za večji kos kruha, eden iz
med kriminalcev taborišča? So ga le velikodušno pu
stili umreti bolnega in neskončno lačnega v snegu in 
ledu daljne vzhodne Sibirije? Osipovi ženi Nadeždi se 
v vseh letih, ki so ji bila čudežno poklonjena, ni uspelo 
dokopati do končne resnice o moževi smrti. 

Imel je le kritično distanco do edino zveličavne re
snice in edino zveličavnega voditelja. Danes vemo, da 
ne bi bil pokončen intelektualec, ko je ne bi imel. 

Je Zweigu na obrobju Londona, kamor se je takrat 
umaknil iz Salzburga, uspelo izvedeti kaj več o tem 
dogodku? So novico sploh zapisali v takratnih an
gleških časopisih? V svojem Včerajšnjem svetu tega 
dogodka ne omenja. Prepričan sem, da bi ga usoda 
Mandelštama pritegnila in bi ji v svojem zadnjem knji
ževnem delu namenil vsaj nekaj vrstic, če bi le vedel 
zanjo. Njegova in Mandelštamova zgodba sta si bili 
nadvse podobni, pisatelju Zweigu se je pred Hitler
jevimi preganjalci uspelo zateči v svobodoljubni svet 
Anglije, Mandelštam je prav v tistem času že nekaj let 
živel v pregnanstvu, v mestu Voronež, kamor so ga iz 
Moskve najprej pregnali Stalinovi valpti, zvesti in po
korni čekisti. V resnici je bil takrat le v predsobi, pred 
tisto zatemnjeno, kjer so ga že ves čas čakali morilci. Je 
bil samo eden, jih je bilo več? 

On se ni mogel umakniti v svobodoljubni svet An
glije, Rusijo je takrat obdajal neprehoden kamnit zid. 

Zweigu je ostala Mandelštamova zgodba prikrita, 
sam sem bral o njej v Vaspaminanijah, v spominih Na
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dežde Mandelštam, ki so izšli v hrvaškem prevodu z 
zanimivim in zgovornim naslovom Strah in upanje. 
Knjiga je izšla prvič v letu sedemdesetem v New Yor
ku. Osem let potem jo je izdala tudi ena od večjih jugo
slovanskih založb. Naši založniki so se takrat otepali 
še s hudimi težavami zaradi obtožb takratnih domačih 
oblastnikov, ker so si dovolili izdati tako hudo inkri
miniran tekst, ki je nedopustno grdo razkrinkal bistvo 
boljševizma. V prizanesljivejših časih, v oseminosem
desetem letu, ko se je bližal že konec skupne države, je 
knjiga izšla še enkrat v dveh zvezkih v Zagrebu. Tega 
leta sem jo v enem od poletnih mesecev kupil v knji
garni na Jelačićevem trgu v mestu, kjer je pred kratkim 
izšla. Na hitro sem jo prelistal že kar tam, ko sva se z 
že hudo bolno ženo usedla na dolge nizke stopnice, ki 
na severni strani obrobljajo lepi osrednji trg hrvaškega 
glavnega mesta.

V njej Nadežda v nekem odstavku zapiše svoje raz
mišljanje o odnosu med strahom in upanjem, v živo je 
oboje doživljala v nekaj letih, ko je spremljala soproga 
v Čerdinju in Voronežu, v krajih Osipovega izgnan
stva. Strah je pogojen z upanjem, zapiše. Dokler gojiš 
upanje, te je strah, ko ga izgubiš, te ni ničesar več strah. 
Tudi sam se z njeno mislijo strinjam; pred izpitom te 
je strah, dokler gojiš upanje, da boš dobil vprašanje, na 
katero bi z lahkoto odgovoril. Potem ko je vprašanje 
zastavljeno, se s praznim in neuresničenim upanjem 
izgubi tudi strah, ki se umakne potrebni zbranosti. 
Prispodoba je sposojena iz veliko prijaznejšega sve
ta, se pa da z njo laže razumeti razmišljanje in pisanje 
Mandelštamove soproge.

Po štirih letih skupnega izgnanstva so čekisti v ne
kem prebujajočem dnevu, v zgodnjih jutranjih urah, 
prišli po Mandelštama še drugič. Le dvajset minut je 
imel na voljo, da se obleče, da vzame s seboj nekaj naj
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nujnejšega. Ponudili so mu grobo vrečo, da je lahko 
vanjo stresel, kar mu je soproga s tresočimi in trepeta
jočimi prsti izbrskala iz predalov. Pri slovesu sta oba 
vedela, da se v zgodnji zarji tistega dneva vidita za
dnjič. V izgnanstvu je bila lahko z njim, v taborišče ga 
ni mogla in ni smela spremljati.

Po odhodu v Moskvo se je lahko le nekajkrat oglasila 
ob slavnih okencih razvpite Sofijke, le v tistem dnevu 
v mesecu, ko je bila nad okencem zapisana črka „M“. 

„Mandelštam, ste rekli, je ime vašega soproga.“
Po dolgih urah čakanja v neskončno dolgi vrsti se 

je morala oholemu in brezčutnemu uslužbencu naj
prej predstaviti še z osebno izkaznico. Ko je ta potem 
s črno obrobljenim nohtom sledil imenom v dolgih 
spiskih, končno našel priimek Mandelštam in ob njem 
Osip, ugotovil torej, da je imenovani trenutno še živ, 
mu je končno lahko izročila komaj privarčevanih, pre
večkrat prej sposojenih trideset rubljev. Medtem ko je 
možakar jemal denar in ji vračal potrdilo o prevzemu 
zneska, jo je žena, ki je čakala za njo, nestrpno izrinila 
in uslužbencu že ponujala svojo osebno izkaznico.

Med samotno hojo, ko se je vračala domov, je lahko 
samo upala, da je mož res še živ, da bo rublje res do
bil in da si bo v kantini zanje lahko kupil dodatni kos 
kruha.

Le nekaj mesecev potem je prst s temno obrobljenim 
nohtom zaman drsel po spisku s priimki na M.

„Ni ga, pojdite že vendar naprej in dajte prostor na
slednji!“

Besedi „ni ga“ sta pomenili, da ga ni več med živi
mi. Vedela je, da do kakih podrobnejših obvestil o od
peljanih sorodnikih ruski ljudje že dolga leta nimajo 
pravice. Nikomur ni bilo mar za njihove marnje, da bi 
radi vedeli vsaj to, kje in kdaj so umrli in kje so poko
pani njihovi možje, žene, starši, bratje in sestre.
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Po mesecih jo je presenetilo nepričakovano in le hla
dno sporočilo, da je Osip Mandelštam umrl 27. janu
arja 1938. leta, vzrok smrti naj bi bila odpoved srca. 
Mandelštam je bilo tako znano ime v Rusiji, da si je 
njegova žena zaslužila to izjemno prijaznost in pozor
nost ruskih oblasti. Vedela je že dolgo, da je vzrok vsa
ke smrti dokončna odpoved srca. Prijazno so ji spo
ročili, da je umrl, ker je pač umrl. Nikoli ji ni uspelo 
izvedeti, kdaj je res umrl, kje je umrl, kje je pokopan, 
če je sploh bil pokopan. Baje so ga nazadnje videli neki 
taboriščniki, ki jih je slučajno spoznala v Taškentu, v 
nekem prehodnem taborišču severno od Vladivostoka, 
pomožnem taborišču ob poti proti Kolimi, kraju ne
predstavljivega trpljenja ruskih ljudi.

Dva moža, ki sta se namenila spremeniti svet po svoji 
meri, sta si bila nadvse podobna. Zweig in Mandelštam 
sta ju na enem in drugem koncu Evrope zaradi svo
je pokončnosti z lahkoto spregledala, zaradi pomanj
kanja kakršne koli družbene moči pa sta lahko le ne
močno, le z besedo, opozorila svet na nepredstavljive 
posledice, ki se bodo porodile iz njunega nerazumne
ga in vsakemu normalnemu človeku nerazumljivega 
početja. Oba sta svoje sprevidenje in videnje plačala z 
življenjem.

Stalin ni bil do Judov prav nič bolj naklonjen. Hitler 
je bil med svojim brezumnim početjem pri njihovem 
množičnem iztrebljanju evropskemu svetu le bolj na 
očeh. Stalinu so bili takrat, še v zgodnejšem času, bolj 
pri roki ruski kulaki, v resnici le najbolj marljivi in de
lovni ruski kmetje, aristokrati, ki niso utegnili pravo
časno pobegniti iz države, in meščani ruskih mest, ki 
so postali po revolucionarnem novoreku le moteči ele
menti, buržuji, pripadniki že spet včerajšnjega sveta. 
Že samo s temi – z njihovim odstranjevanjem, natan
čneje, iztrebljanjem – je imel prepolne roke dela.


