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Recenzja pracy doktorskiej mgr Tadeusza Skwary p.t. 

„Pisarze i pisarstwo w twórczości Liona Feuchtwangera” 
 

Lion Feuchtwanger jest swoistym fenomenem. Był przez kilkadziesiąt lat jednym z 

najbardziej czytanym powieściopisarzem zarówno na Zachodzie, przede wszystkim 

w Stanach Zjednoczonych, jak i na Wschodzie. Jego popularności nawet nie 

przeszkadzała książka p.t. Moskwa 1937 usprawiedliwiająca reżim stalinowski w 

chwili, gdy groziła mu na Zachodzie całkowita utrata wiarygodności, nawet wśród 

sympatyków Związku Radzieckiego, i to przede wszystkim z powodu procesów 

pokazowych przeciw byłym towarzyszom Lenina. Jednak od pewnego czasu ongiś 

słynne powieści historyczne Feuchtwangera popadają w zapomnienie. Mało kto dziś 

wie, kim był ten niemiecki pisarz, żyjący od roku 1941 aż do śmierci w roku 1958 w 

Kalifornii, nie mający obywatelstwa amerykańskiego. Można powiedzieć, że nie 

jeden przez jakiś czas bardzo popularny autor przestał interesować po śmierci 

następne generacje. Ale za każdym razem powody są inne. Chciałoby się wiedzieć, 

jak to wygląda w przypadku Feuchtwangera. Doktorant, mgr Tadeusz Skwara jednak 

nie na to pytanie szuka odpowiedzi w swojej pracy, chce raczej pokazać, jak mi się 

wydaje, kim właściwie był Feuchtwanger nie ujawniający się w pełni poprzez 

autobiografię. Ten gatunek literacki nasz autor odrzucał świadomie jako zbyt 

dwuznaczny. Tak przynajmniej wyrażał się w recenzji książki Ernsta Tollera p.t. 

„Jugend in Deutschland“, pisząc: 

 

Pisanie autobiografii to drażliwe przedsięwzięcie. Słowo »ja« jest 

niebezpieczne dla pisarza. Kiedy przestaje się trzymać w ryzach, wtedy 

jego zdania natychmiast nabierają pompatycznego wydźwięku; jeśli stara 

się być zdystansowany, to jego dystans szybko działa jak fałszywa 

skromność i opowiadanie w pierwszej osobie staje się podwójnie 

nieznośne“.
1
  

 

Mgr Skwara opisuje w pierwszej części pracy na około 80 stronach życie i twórczość 

Feuchtwangera, aby potem analizować cztery jego utwory z względu na to, na ile 

pewne postacie w nich odzwierciedlają osobę autora, są jego porte-parole. Do tego 

kroku wzgl. chwytu inspirowało go Lejeune’owskie pojęcie paktu fantazmatycznego, 

wedle którego czytelnik jest „zachęcony do czytania powieści nie tylko jako fikcji 

zawierających prawdy o »naturze ludzkiej«, lecz także jako fantazmatów 

odkrywających prawdy o osobowości autora”.
2
  

 

Ma się wrażenie, że pierwsza część jest w dużej mierze skierowana do polskich 

czytelników i czytelniczek nie bardzo obeznanych z życiem i twórczością 

Feuchtwangera. Skwara zwraca szczególną uwagę na kwestię żydowskiego 

pochodzenia autora, na utwór Moskwa 1937, na Wygnanie, tzn. opis pobytu autora w 

                                                 
1
 L. Feuchtwanger, Tollers „Jugend in Deutschland“, w: K. Jarmatz, S. Barck (red.), Kritik in der Zeit. 

Antifaschistische deutsche Literaturkritik 1933-1945, Halle/Leipzig 1981,  s. 342 (pierwodruk: L. 
Feuchtwanger, Tollers „Jugend in Deutschland“, w: „Die Sammlung“, 6/1, luty 1934). 
2
 Ph. Lejeune,  Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, w: Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego 

paktu. O autobiografii, Kraków 2007, s. 53. 
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obozie francuskim w roku 1940, oraz na jego koncepcję pisania powieści 

historycznych.  

 

Feuchtwanger pochodził z ortodoksyjnego domu żydowskiego, był tak 

wychowywany, czytał biblię w jej oryginalnym języku, tzn. po hebrajsku i aramejsku 

z odpowiednimi komentarzami. Gdy opuścił dom rodzinny, stał się 

wolnomyślicielem, ale trudno mu było uwolnić się całkowicie ze swoich korzeni. Co 

prawda spróbował się od ojca uniezależniać, dając korepetycje w czasie studiów, 

chodził jednak, jak mgr Skwara słusznie podkreśla, codziennie na obiady do 

rodziców. Można dodać, że prowadził w Monachium dość bujne życie w środowisku 

bohemy, na co zwraca uwagę Heike Specht, autorka ciekawej pracy „Die 

Feuchtwangers. Familie, Tradition und jüdisches Selbstverständnis”. Należy też 

zauważyć, że jego bracia, którzy również zerwali z wiarą żydowską, przez całe życie 

zajmowali się kwestiami żydowskimi. O rok od niego młodszy brat, Ludwig 

Feuchtwanger, był z jednej strony jako lektor centralną postacią w znanym 

naukowym wydawnictwie Duncker & Humblot, gdzie wydał m.in. pisma Carla 

Schmitta (w roku 2008 ukazała się korespondencja między nimi), ale zarazem 

publikował regularnie studia judaistyczne (w roku 2003 przedłożono je jako zbiór 

p.t. Gesammelte Aufsätze zur jüdischen Geschichte), zaś w roku 1937 wydał w 

Niemczech jako prywatny druk księgę pamiątkową z okazji 50lecia synagogi w 

Monachium. O dwa lata od Liona młodszy brat, Martin Mosche Feuchtwanger, był 

pisarzem i znanym wydawcą w Halle, a po opuszczeniu Niemiec w Tel Avivie.  

 

Ciekawe wydaje mi się, że Lion Feuchtwanger poświęcił swoją dysertację tematowi 

żydowskiemu, mianowicie nie ukończonemu utworowi Rabbi z Bacharach Heinego. 

Krytykuje w niej Heinego za przyjęcie chrztu, przez co stał się protestantem. 

Promotor, znany germanista, Franz Munckler, był pracą Feuchtwangera tak bardzo 

zachwycony, że zaproponował mu napisanie habilitacji. W literaturze sekundarnej 

czyta się na ogół, że Feuchtwanger ostatecznie zrezygnował z tej propozycji, że jako 

Żyd bez chrztu nie będzie miał szans na karierę naukową, tzn. na otrzymanie 

profesury zwyczajnej. Tadeusz Skwara podziela tę opinię, pisząc „Ponieważ nie 

chciał przyjąć chrztu, dalsza kariera naukowa w Bawarii była przed nim zamknięta”. 

Nie wydaje mi się, by Feuchtwanger odrzucił propozycję promotora z tego względu. 

Munckler mógł spowodować, by Feuchtwanger stał się po emeryturze jego następcą, 

wiedząc że w tej kwestii nastąpiły już od pewnego czasu zmiany. Można byłoby w 

tym miejscu wymienić kilku profesorów, którzy zostali w Niemczech i Austrii pod 

koniec XIX i na początku XX wieku profesorami zwyczajnymi, nie rezygnując z 

przynależności do gminy żydowskiej. W humanistyce pierwszym takim profesorem 

wiary żydowskiej („Professor mosaischen Glaubens”) był Hermann Cohen, jeden z 

ojców neokantyzmu. Został powołany na to stanowisko na uniwersytecie w 

Marburgu w roku 1876. Wydaje mi się, że Feuchtwangerowi po prostu nie marzyła 

się kariera akademicka, chciał raczej zostać dramaturgiem, krytykiem teatralnym i 

powieściopisarzem, przecież już przed opublikowaniem dysertacji w roku 1907 miał 

na swoim koncie wydanie kilku dramatów, a w roku 1905 i 1906 udało mu się zebrać 

je w dwóch tomikach. Rodzina namawiała go gorąco do pisania habilitacji, nawet dał 

się początkowo do tego przekonać, zaczynając badania nad początkiem 

dziennikarstwa, ale szybko zrezygnował ze zbierania materiałów. 

 

Tadeusz Skwara próbuje śledzić na podstawie głównie esejów zmianę stosunku 

Feuchtwangera do żydowskiego dziedzictwa, zaczynając od eseju Die Verjudung der 

abendländischen Literatur (O zażydzeniu literatury Zachodu w tłumaczeniu 
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T.Skwary) z roku 1920. W tym eseju, twierdzi doktorant „Feuchtwanger rozprawia 

się z przekonaniem, jakoby »żydowski duch« zagarniał coraz większe połacie 

europejskiej kultury. Pisarz pokazuje, że nie ma literatury żydowskiej, bo każdy z 

pisarzy żydowskiego pochodzenia tworzy w języku swojego kraju, a to właśnie język 

jest jedynym kryterium przynależności do danej kultury (np. uciekinier z 

rewolucyjnej Francji, Adelbert von Chamisso, który pisał po niemiecku, nie należy 

do literatury francuskiej, lecz jest wybitnym pisarzem niemieckim)”. Żydowska 

literatura, to byłaby w oczach Feuchtwangera literatura hebrajska, ale taka – twierdzi 

–smakowałaby „jak konserwa”. Doktorant niestety nie wyjaśnia, w jakich 

okolicznościach ten tekst powstał i przeciwko komu był skierowany. Czy to późny 

głos w tzw. Kunstwart-Debatte, kiedy Moritz Goldstein w artykule „Deutsch-

jüdischer Parnaß” w roku 1912 stwierdził, iż „my Żydzi za bardzo czujemy się 

Niemcami”, ubogacając ich kulturę zamiast zadbać o własną i przyznać się otwarcie 

do żydowskiej tożsamości. Niektórzy pisarze, m.in. Arnold Zweig uważali, że można 

nawet w języku niemieckim tworzyć coś, co będzie poznawalne jako literatura 

żydowska. Kultura żydowska jest przecież inna, twierdzi, niż niemiecka. Próbował 

tworzyć w tym duchu opowieści i dramaty. Nie zostały one jednak odebrane jako 

nieniemieckie. 

 

Słowo „Verjudung” w tytule eseju Feuchtwanger używa chyba ironicznie. Jest 

zdania, że Żydzi nie tworzą własnej kultury, lecz dopasowują się do danych 

kierunków, do danej kultury, wyróżniają się tym, że mają zdolność bycia 

ruchliwymi, bycia wiecznymi tułaczami. Sam Feuchtwanger zawsze czuł się 

Niemcem. Język, w którym mógł i chciał pisać był językiem niemieckim, a tematy, 

które podejmował niemieckim, były przeważnie ogólno-światowe. Twierdził jednak 

w roku 1933, w eseju Nationalismus und Judentum [Nacjonalizm i żydowskość], że 

istnieje coś takiego jak żydowska mentalność: 

 

Żydzi nie są jedną rasą, nie mają wspólnej ziemi, takiej samej formy 

życia, jednego języka. Żydowskość to wspólna mentalność, jedna 

duchowa postawa. To porozumienie wszystkich członków tej grupy, 

consensus omnium, we wszystkich najważniejszych sprawach. To 

wspólne wyobrażenie, wypływające z trzech tysięcy lat tradycji, na temat  

tego, co jest dobre, a co złe, co jest szczęściem, a co nieszczęściem, co 

jest dla nas pożądane, a co godne pogardy, wspólne rozumienie tak 

podstawowych pojęć jak Bóg czy człowieczeństwo.
3
 

 

Skwara interpretuje tę wypowiedź jak następuje: 

 

Tę długą definicję Feuchtwanger próbuje sprowadzić do jednej sentencji: 

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.”
4
 Prawdopodobnie również inne 

ludy żyły według tego nakazu, ale Żydzi jako jedyni przetrwali, przez 

tyle wieków przekazując kolejnym pokoleniom swoje osiągnięcia. Są 

niepowtarzalnym narodem również dzięki swojej duchowej zasadzie – 

jest nią ich niewidzialny Bóg Jahwe, który zawsze budził uśmiech 

politowania u innych ludów. Tylko taki Bóg może się oprzeć racjonalnej 

krytyce. Jedyną formą materializacji tej duchowej zasady była dla Żydów 

literatura. Należą oni, zdaniem pisarza, obok Chińczyków, do najbardziej 

                                                 
3
 CO, s. 490-491. 

4
 Ibidem, s. 491. 
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literackich narodów świata. Przez dwa i pół tysiąca lat łączyła ich tylko 

Tora, cała ich natura to fanatyczna miłość do tej księgi. 

 

Należy oczywiście zadać pytanie, na ile ta wypowiedź była uzależniona od chwili 

historycznej, kiedy nowa władza traktowała Niemców żydowskiego pochodzenia 

jako osobną rasę. Skwara słusznie podkreśla, że wypowiedzi Feuchtwangera na 

tematy żydowskie są wyraźnie zależne „od zmieniającej się sytuacji politycznej” (s. 

31). Od pewnego momentu, pisze Skwara niemieccy Żydzi nie mogli być, tak jak 

Feuchtwanger chciał, jednocześnie nacjonalistami i kosmopolitami. „Żydzi muszą na 

razie […] zrezygnować z kosmopolityzmu, który pozostaje żywy jako utopia”. Tym 

zdaniem kończy doktorant rozdział o kwestiach żydowskich w życiu pisarza.  

 

Następny rozdział mgr Skwara poświęca książce Moskwa 1937, tzn. najbardziej 

politycznemu utworowi Feuchtwangera. Doktorant nie chce się w pierwszym rzędzie 

zajmować kwestiami politycznymi, lecz stawia sobie za cel, „wyłuskać” z książki 

„przede wszystkim te fragmenty, które mówią nam o Feuchtwangerze jako o pisarzu 

oraz o jego wyobrażeniach o tym, czym powinno być pisarstwo” (s. 33). Cztery 

strony później cytuje wypowiedź Feuchtwangera, podkreślając tłustym drukiem 

pierwsze zdanie:  
 

Nigdy nie potrafiłem postrzegać historii świata inaczej niż tylko jako 

wielkiej, bezustannej walki, którą rozumna mniejszość prowadzi 

przeciwko większości głupich [podkreślenie – TS]. Stanąłem w tej 

walce po stronie rozumu i z tego powodu sympatyzowałem od początku 

z gigantyczną próbą, którą podjęto w Moskwie.
5
 

 

Doktorant uważa, że jest to  

 

kluczowa deklaracja dla samoświadomości Feuchtwangera jako pisarza, 

której elitarność może zaskakiwać u twórcy tak wysoko ceniącego 

masowe oddziaływanie literatury. Z drugiej strony jest ona zbieżna z jego 

przekonaniem o »przywódczej« roli pisarza (jako »przywódca« jest on 

niejako »ponad« tymi, na których oddziałuje).  

 

Powinien był dodać, że Feuchtwanger tym samym niczym nie różni się od Stalina, 

który też czuł się ponad wszystkimi, co prawda nie jako piszący, lecz jako 

działający, jako przywódca polityczny. Publikacja książki Moskwa 1937 była, jak 

podkreśliłem w recenzji pracy Karla Kröhnkego p.t Lion Feuchtwanger. Der Ästhet 

in der Sowjetunion. Ein Buch nicht nur für seine Freunde, z roku 1991 aktem 

politycznym. Jak doskonale Feuchtwanger odegrał swoją rolę wynika z relacji Ericha 

Frieda:  

 

Z okropnych uproszczeń i fraz, czyniących komunistyczną propagandę 

owych lat, tak nieatrakcyjną, Moskwa 1937 nie zawierała niemal nic, tu 

było wyczuwalne szczere staranie o krytyczną relację, nawet dawało się 

wyczytywać coś negatywnego o Stalinie. Ale całość oddziaływała mimo 

to tak, byśmy mogli zachować wiarę w to, co było nam oparciem nie 

                                                 
5
L. Feuchtwanger, Moskau 1937. Ein Reisebericht für meine Freunde, Berlin 1993,  s. 8 („Ich habe 

die Weltgeschichte nie anders ansehen können denn als einen großen, fortdauernden Kampf, den eine 

vernünftige Minorität gegen die Majorität der Dummen führt“). 
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tylko przeciw nazistom, lecz co pozwalało nam wierzyć w lepszą 

przyszłość i nie dawało nam rozpaczać, zatem ta książka pełniła dla nas, 

może i dla samego Feuchtwangera, funkcję wentyla bezpieczeństwa.
6
 

 

Karl Schlögel w książce Terror und Traum. Moskau 1937 w rozdziale o 

Feuchtwangerze zwraca uwagę na fakt, że prawie wszyscy koledzy i koleżanki, z 

którymi pisarz miał w Moskwie bliższy kontakt, wkrótce po jego wizycie zginęli: 

Kolcow i jego niemiecka towarzyszka Osten, którzy go zaprosili do stolicy Związku 

Radzieckiego, Sergiej Tretjakow, Isaak Babel, jego tłumacz Boris Tal i inni.
7
 W 

korespondencji Feuchtwangera z Arnoldem Zweigem i innymi autorami nie 

znajdziemy jednak żadnych wspomnień o nich ani wyrazów żalu, że zmarli bez 

jakiejkolwiek winy.  

 

W następnym rozdziale doktorant omawia bardzo obszernie „najdłuższy tekst 

autobiograficzny Feuchtwangera”, relację z pobytu we francuskich obozach 

internowania pt. Diabeł we Francji, podając kilka razy błędnie nazwisko tłumacza: 

Adolfa Donatta zamiast Donatha, byłego pracownika warszawskiej germanistyki. 

Bardzo cenne są uwagi mgr Skwary o tym, co z notatek nie zostało w druku 

uwzględnione. Należy jednak ubolewać, że nie porównał Diabła we Francji z 

Schicksalsreise Döblina i Tranzytem Anny Seghers.  

 

Pierwsza część pracy kończy się małym rozdziałem dotyczącym na temat sensu 

wzgl. bezsensu powieści historycznej. Doktorant wysoko ceni przemówienie 

Feuchtwangera wygłoszone w 1935 r na Międzynarodowym Kongresie Pisarzy w 

Obronie Kultury w Paryżu. Feuchtwanger twierdzi, że jego historyczne powieści są 

właściwie utworami dotyczącymi teraźniejszości. Jakby pisał tylko o współczesności 

to dana książka po wydaniu stałaby się natychmiast historyczną, bo już coś nowego 

się zdarzyło, natomiast przebrane w szaty historyczne, bardziej przemawiać będzie 

do czytelników i czytelniczek. W tym przemówieniu stylizuje się na pisarza 

walczącego, co pozwala mu w celu politycznym lekką ręką zmieniać fakty 

historyczne. Chyba nie liczył się z tym, że czytelnicy zapomną o czasie, w którym 

dana powieść została napisana, i zainteresują się rzeczywiście przedstawioną 

historią. Może ta chęć bycia aktualnym spowodowała, że dziś mało kto ceni 

historyczne powieści Feuchtwangera, ciekawsze stały się powstałe w latach 

trzydziestych i czterdziestych historyczne powieści Döblina, które są pełne 

zawirowań lub Henryk IV Henryka Manna.  

 

W drugiej części pracy mgr Skwara stara się, jak pisze we wstępie, przedstawiać 

 

cztery typy postaci pisarzy występujące w twórczości Feuchtwangera. W 

rozdziale pierwszym na przykładzie Thomasa Wendta, bohatera 

„powieści dramatycznej” pod tym samym tytułem z 1920 r., analizuję typ 

pisarza-rewolucjonisty, w drugim – pisarza-kolaboranta (jego 

                                                 
6
 Von den üblen Vereinfachungen und Phrasen, die die kommunistische Propaganda jener Zeit so 

unattraktiv machten, enthielt »Moskau 1937« so gut wie nichts. Hier war ein offensichtlich ehrlich 

bemühter, wohl auch kritischer Bericht zu lesen, sogar Negatives über Stalin war darin zu entdecken. 

Und das Ganze wirkte trotzdem so, dass wir glauben konnten, an dem, was uns Halt gab, nicht nur 

gegen die Nazis, sondern was uns Hoffnung für eine bessere Zukunft verlieh, nicht verzweifeln zu 

müssen. So hatte das Buch für uns, vielleicht wie für Feuchtwanger selbst, eine Art 

Sicherheitsventilfunktion“ (Kröhnke, S. 230). 
7
 S. 134. 
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reprezentantem jest Eryk Wiesener z powieści Wygnanie z 1940 r.), a w 

trzecim – pisarza-historyka (Józef Flawiusz, bohater trylogii Wojna 

żydowska z lat 1932-1942). Pracę zamyka rozdział o powieści Mądrość 

głupca albo Śmierć i apoteoza Jana Jakuba Rousseau (1952), w której 

Feuchtwanger zajmuje się pośmiertnym oddziaływaniem myśli pisarza-

filozofa (s. 5), 

 

podkreślając w przypisie, że jest  

 

to pierwsza próba takiej typologii. Wolfgang Müller-Funk wyodrębnił w 

1981 trzy typy protagonistów w twórczości Feuchtwangera: witalnego 

człowieka władzy (pośród postaci omawianych w tej pracy ten typ 

reprezentują: Józef Flawiusz i Eryk Wiesener), „spryciarza” (Jacques 

Tüverlin z powieści Sukces z 1930 r.) oraz nieżyciowego moralistę 

(Wendt, Rousseau), podkreślając, że spotykamy ich we wszystkich 

dziełach pisarza, niezależnie od ich historyczno-geograficznego 

kontekstu. (s. 5) 

 

Rozdział o pierwszym utworze Thomas Wendt doktorant kończy słowami: 

 

Po okresie zaangażowania politycznego protagonista »powieści« 

dramatycznej« zrozumiał, że jego jedynym »orężem« w walce o zmianę 

rzeczywistości jest słowo. Tę myśl rozwiną bohaterowie kolejnych 

utworów Feuchtwangera (s. 103). 

 

Wydaje mi się, że jest to uproszczenie, należy raczej mówić o bezradności 

protagonisty, który jednak nie przestaje być świadkiem wzgl. obserwatorem 

wydarzeń dzieje, mając poczucie przymusu opisywania tego, co obserwuje, bycie 

właściwie historykiem. Trudno powiedzieć, czy ta postawa jest odpowiedzią, jak 

twierdzą niektórzy badacze, na pytania innego protagonisty: „Gdy piszę o 

beznadziejności walki, czy nie jest to znowu walka?”
8
. Można to interpretować jako 

przeciwieństwo pochwały nieangażowania, czystej obserwacji, jaką wyraża Wendt w 

pierwszej części utworu. Pisanie o beznadziejności walki to jeszcze nie walka. 

 

Nie wiem, czy powołanie się na Pierre Bourdieu w drugim podrozdziale p.t. „Pisarz-

kolaborant vs. pisarze-emigranci – Eryk Wiesener)” pomaga lepiej rozumieć 

wielowątkowy utwór Wygnanie, który jest dosyć wiernym obrazem tego, co się 

działo w kręgu skłóconej ze sobą niemieckiej emigracji w Paryżu po roku 1933. 

Zastosowanie w tak zagmatwanej sytuacji pojęcia „pola literackiego” wydaje mi się 

nie na miejscu. Bourdieu miał na myśli mechanizmy w sytuacjach tzw. normalnych. 

W dodatku wchodzi tu w grę nie tylko twórczość literacka, lecz i muzyczna. 

Ciekawe są nieustanne dyskusje protagonistów o kwestiach politycznych, o których 

Skwara co prawda wspomina, ale są one jednak dużo dramatyczniejsze niż wynika z 

jego opisu. Zbyt mało dowiadujemy się o tragicznych sytuacjach, włącznie z 

samobójstwem, jakie dotyczą emigrantów. Czytelnik dochodzi po lekturze rozdziału 

„Pisarz-kolaborant vs. pisarze-emigranci” do wniosku, że żaden z protagonistów nie 

zrozumiał nowej politycznej sytuacji powstałej po 1933 roku, kiedy w dodatku 

Związek Radziecki nie stanowił przekonującej alternatywy do III Rzeszy. W 

powieści czytamy: „Das Alte ist doch noch nicht tot, und das Neue ist noch nicht 
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lebendig, es ist eine scheußliche Übergangszeit, es ist wirklich ein jämmerlicher 

Wartesaal“. Słowo „Wartesaal” odnosi się do głównego tytułu trylogii Erfolg, Die 

Geschwister Oppenheimer i Exil. 

 

Trzeci podrozdział jest poświęcony trylogii p.t. Wojna żydowska. Skwara poświęca 

przede wszystkim uwagę zagadnieniu pisarza jako historyka. Pisarzem-historykiem 

jest Józef Flawiusz, główna postać tej trylogii. Feuchtwanger odwraca na tyle bieg 

historii, że twierdzi, iż Żydzi stworzyli nacjonalizm, decydując się na walkę z 

Rzymianami, nie zgadzając się na ich propozycje kompromisowe. W rzeczywistości 

to antysemityzm Rzymian był powodem rozprzestrzenienia się tzw. żydowskiego 

nacjonalizmu, jak podkreślił cytowany przez Skwarę badacz twórczości 

Feuchtwangera, Wulf Köpke. Flawiusz chce zostać internacjonalistą, pogodzić 

kulturę żydowską z grecką i rzymską, co mu się w praktyce nie udaje. Skwara 

podkreśla, że Flawiusz tworzy legendę, nie zwracając uwagi na fakty historyczne. 

Odpowiada to poglądowi Feuchtwangera, że pisarz nie jest zobowiązany do 

dokładnej rekonstrukcji wydarzeń historycznych. Skwara powołuje się przy tym 

kilka razy na Haydena White’a, który właściwie wskazuje na odwrotną stronę 

sprawy: iż historycy nie uświadamiają sobie swego „silnego zakorzenienia w 

wyobraźni literackiej” (s. 150).  

 

Protagonista Wojny żydowskiej przechodzi różne fazy, raz jest człowiekiem czynu, 

raz człowiekiem pióra, raz bardziej Żydem, raz Rzymianinem, raz nacjonalistą, raz 

internacjonalistą. Jak utrzymuje Reinhold Jaretzky, trylogia ta jest „das intensivste 

Selbstverständigungsbuch des Juden Feuchtwanger“, a zarazem w dużej mierze 

dziełem opisującym sytuację lat trzydziestych dwudziestego wieku. Dziwne się 

wydaje, że w trzeciej części powieści nagle jeden z protagonistów, Jan, próbuje 

przekonać Józefa, że właściwym źródłem żydowsko-rzymskiego konfliktu były 

interesy gospodarcze, co przypomina ówczesną marksistowską interpretację powodu, 

że faszyzm mógł zwyciężyć, za którą Feuchtwanger optował jeszcze wyraźniej w 

powieści Der falsche Nero. Rozmowę Jana z Józefem opisuje Skwara w Aneksie do 

podrozdziału o Flawiuszu. Aneks niestety kończy się dość trywialnym 

stwierdzeniem, że „dzieło powieściowego Józefa” należy interpretować „jako 

»emocjonalne« dzieło literatury, a nie dokładne odwzorowanie historycznych 

wydarzeń” (165). Doktorant chce tym samym potwierdzić tezę White’a, że „rzekoma 

konkretność i dostępność historycznych okoliczności […] sama jest rezultatem 

fikcjotwórczych umiejętności historyków, którzy przedtem owe konteksty 

przestudiowali”
9
, ale White nie miał na myśli fikcjonalnych historyków, takich 

jakich Flawiusz w powieści niehistoryka Feuchtwangera.   

 

Dosyć krótko wypadł ostatni podrozdział o powieści Narrenweisheit oder Tod und 

Verklärung des Jean-Jacques Rousseau (Mądrość głupca albo śmierć i apoteoza 

Jana Jakuba Rousseau). Mgr Skwara interesuje się przede wszystkim tym, czy 

Feuchtwanger chciał się rozprawiać pośrednio ze stalinizmem, czy chodzi raczej  o 

apoteozę terroru rewolucyjnego, jak twierdzi m.in. Hans Wagener (badacz 

Feuchtwangera, którego doktorant nie uwzględnił). Na to pytanie nie ma zdaniem 

autora jednoznacznej odpowiedzi, choć w „całej powieści”, pisze Skwara „dominuje 

jednak obraz »wzniosłej« rewolucyjnej idei, którego nie są w stanie zaćmić nawet 

problemy pojawiające się podczas jej urzeczywistnienia, czemu Feuchtwanger dał 
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wyraz w swoim eseju Zur Vorgeschichte von Narrenweisheit [O genezie Mądrości 

głupca]: 

 

Raz po raz rozpoznawałem z bolesną wyrazistością, że mężowie ducha z 

czasów rewolucji francuskiej stawali przed dokładnie takimi samymi 

problemami jak dzisiejsi intelektualiści. Oni również musieli przekonać 

się, jak inaczej wygląda światopogląd w praktyce niż w teorii i ile krwi i 

strachu wymaga zrealizowanie wzniosłej idei. Ich mózg należał do 

przyszłości, ich serce do teraźniejszości.10 

 

Na końcu doktorant dochodzi do wniosku, że  

 

Thomas Wendt i Jan Jakub Rousseau to niejako dwie strony tego samego 

medalu – problemu zaangażowania pisarza w politykę. Jeśli rozumieć 

kompleksowość jako szczególny rodzaj jasności, to obie postacie: 

literata-praktyka rewolucji i myśliciela-teoretyka pomogą nam 

»zlokalizować« pozycję samego Feuchtwangera. Tych protagonistów 

można bowiem interpretować jako przykład narastającej wraz z latami 

samoświadomości pisarza. Thomas Wendt rzucił się w wir polityki, by 

dopiero po chwili zrozumieć, że to nie jest jego żywioł. Rousseau wie zaś 

od początku, że taka aktywność nie ma w jego wypadku sensu. Pozwala 

działać swoim uczniom, ich też obciążają konsekwencje błędnego 

odczytania jego dzieła. Obydwaj pisarze są de facto zwycięzcami (choć 

Wendt – tylko w planie moralnym), ale to Rousseau jako protagonista 

późnej powieści Feuchtwangera wydaje się lepiej odpowiadać jego 

zapatrywaniom (s. 188). 

 

Mgr Skwara niestety nie zadaje sobie pytania, dlaczego jednym z głównych 

problemów Feuchtwangera stała się sprawa bezpośredniego angażowania pisarza w 

politykę, nawet w wydarzenia rewolucjyne. Można powiedzieć, że utwór o Wendcie 

napisał w czasie, gdy był świadkiem burzliwej historii w Bawarii. Temat Rewolucji 

Francuskiej w jednej z ostatnich powieści nie dotyczył aktualnych przeżyć. Zadając 

to pytanie doktorant byłby zmuszony widzieć pierwszą połowę dwudziestego wieku 

w szerszym kontekście, w ramach dyskusji o sensie i bezsensie rewolucji. Decydując 

się w pierwszym rozdziale drugiej części pracy na tytuł „Pisarz w odmętach 

rewolucji” doktorant sugeruje, że to, co działo się w Bawarii, to było coś okropnego. 

Odmęt można przecież konotować tylko negatywnie. W samym rozdziale autor 

wymienia i Landauera i Tollera, ale nic nie dowiadujemy się o ich koncepcjach na 

temat rewolucji. Czytelnik zadaje sobie pytanie, jaki był stosunek Feuchtwangera i 

do Landauera, i do Bubera, który był pod wpływem pokojowego anarchizmu 

Landauera. Jego wizja wcale nie była utopijna, rewolucja solidarnościowa 

odpowiadała dość dokładnie jego wyobrażeniom. Nota bene nie nazwałbym tego 

okresu „karnawałem”. Wracając do tematu rewolucji w latach pięćdziesiątych 

Feuchtwanger podejmuje temat, który był wówczas wszechobecny: iż nie ma 

alternatywy dla Rewolucji Francuskiej, mimo okresu terroru. Dopiero Hannah 

Arendt zwróciła w książce „O rewolucji” uwagę, że nawet w XVIII wieku istniała 

alternatywa: rewolucja amerykańska, w której rewolucjoniści postawili sobie jasny 

cel: stworzenie nowego porządku udokumentowanego w konstytucji. Nie chcieli, jak 
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podkreśla Arendt, rozwiązać problemów socjalnych, co było jednym z celów 

rewolucjonistów francuskich. Patrząc na nowszą polską historię, zdajemy sobie 

sprawę, że to nieprzypadkowo napisał Bronisław Baczko zarówno książkę o 

Rousseau: samotność i wspólnota w roku 1964 jak i Jak wyjść z Terroru: Termidor a 

Rewolucja już w tym stuleciu. Od roku 1956 aż do końca realnego socjalizmu temat 

rewolucji i roli inteligencji w niej był w polskich debatach zarówno w kraju jak i na 

emigracji wszechobecny.  

 

Doktorant ograniczył się niemał wyłącznie do Feuchtwangera, nie uwzględniając 

literackich propozycji innych autorów, co jest dużym mankamentem pracy. To nie 

byłoby ponad jego siły. Orientuje się przecież świetnie w epoce wybranego przez 

niego pisarza, a przez uwzględnienie innych mógłby jeszcze bardziej podkreślić 

swoje zacięcie naukowe.  

 

Mimo moich krytycznych uwag chciałbym wyrażić przekonanie, że praca spełnia 

wymogi stawiane doktoratom, proszę więc Wysoką Radę o dopuszczenie pana mgr 

Tadeusza Skwarę do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Karol Sauerland 


