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Szanowny Panie, niech ten list nie każe Panu wierzyć, że zwariowałem  
z zachwytu nad Francją i Paryżem. […] Czuję potrzebę, żeby powiedzieć Panu 
„osobiście”, że Paryż jest stolicą świata i że musi Pan tu przyjechać. Kto tutaj nie 
był, jest tylko półczłowiekiem i w ogóle nie jest Europejczykiem. [Paryż] [j]est 
wolny, duchowy w najszlachetniejszym sensie i ironiczny w najwspanialszym 
patosie. Każdy szofer ma więcej dowcipu niż nasi pisarze. Jesteśmy naprawdę 
nieszczęśliwym narodem. Tutaj każdy się do mnie uśmiecha, kocham wszystkie 
kobiety, także te najstarsze, aż do oświadczyn, mógłbym płakać, kiedy idę przez 
mosty na Sekwanie, pierwszy raz jestem pod dużym wrażeniem domów i ulic, 
wszystko jest dla mnie swojskie, chociaż stale dochodzi do nieporozumień, 
kiedy chodzi o coś realnego, i ponieważ tak świetnie się rozumiemy, kiedy 
chodzi o niuanse.1 

Tak pisał 16 maja 1925 roku do Benna Reifenberga, wydawcy prestiżowej 
gazety „Frankfurter Zeitung” (która spełniła jego życzenie, akredytując go 
na kilka miesięcy w Paryżu), dziennikarz i początkujący wówczas pisarz 
austriacki2 pochodzenia galicyjsko-żydowskiego, Joseph Roth. 
                                                        

1 J. Roth, Briefe 1911–1939. Herausgegeben und eingeleitet von Hermann Kesten, Köln– 
–Berlin 1970, s. 45. Wszystkie cytaty z Rotha w tym artykule w moim tłum.– M.K. 

2 Roth publikował swoje pierwsze powieści, początkowo w odcinkach, w prasie od 1923 
roku, a jego debiut książkowy, powieść Hotel Savoy , ukazał się w 1924 roku, natomiast już 
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Jak stwierdzają dokumentaliści jego życia, Heinz Lunzer i Victoria Lun-
zer-Talos, 29-letni Roth już od dawna tęsknił za Francją, czy to pod wpły-
wem przyjaciółki swojej matki, arystokratycznej Polki ze Lwowa Heleny 
Schenk-Szajnochy, czy to ze względu na frankofilię literacką, czy też z tego 
powodu, że ten kraj był dla niego przeciwieństwem Niemiec3. Entuzjazm 
Rotha nie był tylko pierwszym euforycznym wrażeniem. Od tego czasu 
Francja stała się jego drugą ojczyzną, a kiedy brunatny terror nazistowski 
odciął mu drogę do Niemiec, wreszcie kiedy po „Anschlussie” Austrii rów-
nież jego pierwsza ojczyzna znalazła się w rękach wroga, Paryż stał się ostat-
nim miejscem wytchnienia dla tułacza. Wybuchu II wojny światowej i zdo-
bycia stolicy Francji przez wojska hitlerowskie Roth na szczęście dla siebie 
już nie dożył, umierając w paryskim szpitalu dla ubogich 27 maja 1939 r.4 

Według Lionela Richarda Roth prawdopodobnie około 1920 roku zaczął 
się uczyć języka francuskiego, licząc, że jego ówczesna redakcja, wiedeński 
„Wiener Neuer Tag”, wyśle go jako reportera do Paryża, o którego zobacze-
niu marzył5. Marzenie to miało się spełnić dopiero w 1925 roku, kiedy reno-
mowany korespondent „Frankfurter Zeitung” pojawił się w Paryżu po raz 
pierwszy. Według Davida Bronsena, wiarygodnego biografa pisarza, nie-
zmordowanego w poszukiwaniu jego śladów, Roth pełen miłości do kultury 
i literatury francuskiej myślał nawet, żeby zacząć pisać po francusku. Jak 
powiedział napotkanemu w Paryżu polskiemu dziennikarzowi, we Francji 
istnieje nadal społeczna więź między pisarzem a publicznością, a w Niem-
czech czyta jedynie wąska elita6 . 

Roth spędził we Francji początkowo 4 miesiące, odwiedzając – poza Pa-
ryżem – południe kraju, a mianowicie miasta: Lyon, Vienne, Tournon, Nîmes, 
Awinion, Arles, Tarascon, Les Baux-de-Provence, Marsylię i Niceę. Jesień  
i zimę spędził w Niemczech, a na wiosnę 1926 roku pojawił się ponownie  
w Paryżu, gdzie ku swojemu rozgoryczeniu musiał ustąpić miejsca Friedri-
chowi Sieburgowi, który zamienił humanistyczny ton korespondencji Gali-

                                                       
od 1919 roku był czynny jako dziennikarz, w tym od 1923 roku w redakcji felietonu jednej  
z najbardziej prestiżowych gazet niemieckich, liberalnej „Frankfurter Zeitung”, która zatrud-
niała go do 1932 roku, z tym że z czasem punkt ciężkości jego zainteresowań i zawodowej 
aktywności przesuwał się coraz bardziej w stronę powieści. 

3 H. Lunzer, V. Lunzer-Talos, Katalog, [w:] Joseph Roth 1894–1939. Ein Katalog der 
Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur zur Ausstellung des Jüdischen 
Museums der Stadt Wien 7. Oktober 1994 bis 12. Februar 1995, Wien 1994, s. 105. 

4 Ibidem, s. 175. 
5 Por. L. Richard, Die Roth-Rezeption im Frankreich der Zwischenkriegszeit, [w:] Joseph 

Roth. Interpretation – Kritik – Rezeption, Michael Kessler, Fritz Hackert (Hrsg.), Tübingen 
1990, s. 269. 

6 Por. D. Bronsen, Joseph Roth. Eine Biographie, Köln 1974, s. 276 i 270. 
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cjanina na zideologizowany antyfrancuski, lepiej odpowiadający zapotrze-
bowaniu chwili w przednazistowskich Niemczech7. 

Ku zniecierpliwieniu młodego jeszcze, choć już bardzo „prominentnego” 
reportera, długo trwało, zanim gazeta zaczęła publikować jego listy z Paryża. 
Główny tekst, Wie man eine Revolution feiert („Jak świętuje się rewolu-
cję”), przesłany w liście do Reifenberga z lipca 1925 (bez dokładniejszej 
daty), nie ukazał się w ogóle. Dopiero 30 lipca wydrukowano tekst stosun-
kowo luźno związany z Francją, Wirkung eines Boulervardblattes („Skutki 
oddziaływania pisma bulwarowego”), a 26 sierpnia – Ameryka über Paris 
(„Ameryka ponad Paryżem”). Jego korespondencje z podróży do południo-
wej Francji ukazywały się we „Frankfurter Zeitung” od 8 września do 4 lis-
topada 1925 roku jako cykl: „We Francji południowej” (Im mittäglichen 
Frankreich)8. Roth przygotował również cykl o południowej Francji pod 
tytułem Die weißen Städte („Białe miasta”), który pragnął opublikować  
w formie książkowej w wydawnictwie należącym do „FZ”9, jednak chlebo-
dawcy nie zaakceptowali najwyraźniej jego propozycji. Zarówno list o świę-
cie rewolucji, jak i cykl „Białe miasta”, ukazały się drukiem dopiero po  
II wojnie światowej, w latach 70. XX wieku. Wreszcie do niefikcjonalnych 
utworów Rotha na temat jego przeżywania Paryża należą partie cyklu 
eseistycznego Juden auf Wanderschaft („Żydzi na tułaczce”, 1927), a miano-
wicie część rozdziału „Getta zachodnie” zatytułowana Paryż, żywo kon-
trastująca pochwalnym tonem z opisami dzielnic żydowskich w Wiedniu  
i – zwłaszcza – w Berlinie10.  

Należy dodać, że wprawdzie Roth już w czasie pierwszego pobytu we 
francuskiej metropolii, pracując nad powieścią Ucieczka bez kresu (Flucht 
ohne Ende, 1927), umieścił część akcji powieści w Paryżu międzywojen-
nym, jednak dla protagonisty Franza Tundy stolica Francji nie stanowi żad-
nej alternatywy wyjścia z poczucia bezdomności i bezsensu „straconego po-
kolenia” wojennego. Również Paryż w powieści historycznej o Napoleonie 
Die Hundert Tage („Sto dni”, 1936) nie osiąga w żadnym wypadku barw-
ności i intensywności opisów Wiednia, a nawet zabójczej prowincji galicyj-
skiej w Marszu Radetzky’ego. Także Paryż jako miejsce akcji w Spowiedzi 
                                                        

7 Por. ibidem, s. 265–269 i 276; J. Bel, „Ich zeichne das Gesicht der Zeit.” Joseph Roth in 
den Jahren 1925–1939: Berichterstattung aus Paris, [w:] Paris? Paris! Bilder der französi-
schen Metropole in der nicht-fiktionalen deutschsprachigen Prosa zwischen Hermann Bahr 
und Joseph Roth, Gerhard R. Kaiser, Erika Tunner (Hrsg.), Heidelberg 2002, s. 407. 

8 W: Werke 2: Das journalistische Werk 1924–1928. Herausgegeben und mit einem 
Nachwort von Klaus Westermann, Köln 1990, s. 427–450. 

9 Por. J. Roth, Briefe, op.cit., s. 55 i 62 i n. z 18 sierpnia i 30 sierpnia do Reifenberga  
i s. 57 z 22 sierpnia do kolegi Bernarda Brentano. 

10 Por. J. Roth, Juden auf Wanderschaft, [w:] Werke 2, op.cit., s. 857–887, szczególnie od  
s. 872. 
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mordercy (Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht, 1935) nie odgrywa 
istotniejszej roli. Dopiero w ostatnim, wydanym pośmiertnie opowiadaniu 
Legenda o świętym pijaku (Die Legende vom heiligen Trinker, 1939) sce-
neria mostów paryskich, pod którymi nocuje tytułowy clochard, jak rów-
nież motyw św. Teresy z Lisieux, eksponują jako „pars pro toto” Paryż 
pogodny, beztroski, co więcej – Paryż, gdzie możliwe są różne cuda, wyraz 
pozytywnych odczuć Rotha związanych z Francją. Roth wprawdzie nie czuł 
się tam jak w domu, jednak od upadku monarchii habsburskiej było to nie-
wątpliwie miejsce, gdzie – co prawda tylko w hotelach i w kawiarniach  
– stworzył sobie namiastkę zakorzenienia. 

Roth nie jest oczywiście w niemieckojęzycznej literaturze pięknej ani 
literaturze faktu pierwszym, który sięga po mit Paryża. Podobnie jak w lite-
raturze polskiej, mamy do czynienia i w piśmiennictwie niemieckojęzycz-
nym z mitem Paryża, również zależnym od sytuacji politycznej Niemców 
we własnym kraju, spełniającym zatem funkcję kompensacyjną. Kto z czy-
telników znających przynajmniej koryfeuszy literatury niemieckojęzycznej 
nie powiąże od razu z Paryżem emigranta młodoniemieckiego Heinricha 
Heinego czy też subtelnego poety lirycznego Rainera Marii Rilkego, termi-
nującego u Rodina? Jak wynika ze szczegółowego wstępu Gerharda R. Kai-
sera Parisbilder in der nicht-fiktionaler deutschsprachigen Literatur zwi-
schen den späten achtziger Jahren des 19. und den dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts11, niemiecki dyskurs o Paryżu podlega znacznej dynamice, 
zmieniając się wielokrotnie nawet w ciągu półwiecza. Po okresie wrogości 
towarzyszącej wojnie francusko-niemieckiej 1870 roku i zjednoczeniu Nie-
miec w 1871 roku obraz Francji przed I wojną światową nabiera ponownie 
jaśniejszych barw. Miejsce wcześniejszej krytyki francuskiej „niemoral-
ności” zajmuje wyobrażenie o Paryżu jako miejscu związanym z wartościa-
mi witalistycznymi. Jak pisze Kaiser: 

Nowy mit, z którego czerpał niemiecki dyskurs o Paryżu do 1914 roku,  
a często jeszcze po 1918 roku, mimo że po I wojnie światowej oponowano prze-
ciw niemu coraz bardziej, to mit „życia”. Jego przesłanką była – ogólnie rzecz 
ujmując – nowa, wykraczająca poza specjalistyczną filozofię orientacja na „filo-
zofię życia”, a dokładniej głównie niesłychanie silne promieniowanie Nie-
tzschego. Był on tym silniejszy, że znalazły w nim ujście przewartościowane  
i złączone w jedność tradycyjne cząstkowe mity Paryża jako rewolucyjnego 
wulkanu, feerii cywilizacyjnej i erotycznego domu rozkoszy12. 

                                                        
11 W: Paris? Paris! Bilder der französischen Metropole in der nicht-fiktionalen deutsch-

sprachigen Prosa zwischen Hermann Bahr und Joseph Roth, Gerhard R. Kaiser, Erika Tun-
ner (Hrsg.), Heidelberg 2002, s. 1–60. 

12 Ibidem, s. 24, tłum. – M.K. 
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Również Joseph Roth należał do spadkobierców tego kolektywnego mitu 
kulturowego, przy czym ze względu na jego wychowanie i uczęszczanie do 
gimnazjum aż do matury w polskiej Galicji13 niewykluczony jest także 
wpływ polskiego mitu Paryża. Wreszcie zrozumiałe jest, że uważający się  
za pisarza niemieckiego, ale kulturowo bardzo silnie związany z Austrią 
schyłku monarchii habsburskiej Roth czuł się bliższy kulturze francuskiej  
i francuskiemu stylowi bycia niż postpruskiej Republice Weimarskiej. 
Wprawdzie w jego paryskiej korespondencji pobrzmiewają także typowe 
(według Kaisera) dla dyskursu niemieckiego po 1918 roku tony krytyki 
amerykanizacji, globalizacji, kultury masowej czy szczególnie turystyki, jed-
nak jego krytyka cywilizacyjna, antymodernistyczna, z czasem coraz silniej-
sza w jego tekstach, nie obraca się przede wszystkim przeciw Paryżowi; jej 
obiektem jest każde wielkie miasto.  

W listach do Reifenberga widać wyraźnie, jaka będzie poetyka felieto-
nów Rotha z podróży po Francji. Korespondent „FZ” proklamuje: „Mój «su-
biektywizm» jest w najwyższym stopniu obiektywny”14. Oburzony, że 
ponad jego literackie impresje przedłożono polityczne felietony Sieburga, 
stwierdza: 

Felieton jest dla gazety równie ważny jak polityka, dla czytelnika jeszcze 
[kursywa w tym cytacie – J.R.] ważniejszy. Nowoczesną gazetę kształtuje 
wszystko inne, tylko nie polityka. Nowoczesna gazeta bardziej potrzebuje 
reportera niż autora artykułów wstępnych. Ja nie jestem dodatkiem, nie jestem 
deserem, lecz daniem głównym. […] To MNIE się czyta z zainteresowaniem. 
Nie relacje o parlamencie. Nie artykuły wstępne, nie telegramy. Ale wydaw-
nictwo uważa, że Roth jest gawędziarzem od spraw drugorzędnych, na którego 
wielka gazeta może jeszcze sobie pozwolić. To jest merytorycznie błędne. Ja nie 
robię ‘dowcipnych gloss’. Ja kreślę oblicze czasu. To jest zadanie wielkiej gazety. 
Jestem dziennikarzem, nie sprawozdawcą, jestem pisarzem, nie autorem wstęp-
niaków.15 

Roth nie ukrywa, że we Francji czuje się szczęśliwy. Chłonie wrażenia 
wszystkimi zmysłami, przeżywa bardzo intensywnie. Równocześnie pozy-
tywny obraz Francji, starej kultury, gdzie mieszają się „rasy”, dziedzictwo 
starożytnego Rzymu, katolicyzmu i judaizmu, służy poprzez kontrast do 
bardzo ostrej krytyki współczesnych Niemiec. O tym nie może pisać w felie-
tonach równie otwarcie jak w prywatnych listach, niemniej zdaje sobie 
sprawę, że teksty do druku odbijają to jego rozczarowanie Niemcami oraz 

                                                        
13 W Brodach w pobliżu granicy rosyjskiej, gdzie się urodził i mieszkał aż do matury  

w roku 1913, potem jeszcze przez semestr prawdopodobnie przebywał we Lwowie, gdzie 
miał początkowo studiować. 

14 J. Roth, Briefe, op.cit., s. 45.  
15 Ibidem, s. 87 i n. 
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kompleksy wobec kultury francuskiej i rangi pisarza w społeczeństwie fran-
cuskim. Od pierwszego listu do Reifenberga przewija się motyw przewodni 
kompleksu niemieckiego: „Jestem bardzo smutny, gdyż między pewnymi ra-
sami nie ma mostów, nigdy nie będzie połączenia między Prusami a Fran-
cją”16. Do Brentany napisał z kolei: 

Nie ma sensu być pisarzem niemieckim. Patrzy się stąd jak z wielkiej wieży 
europejskości i cywilizacji w dół, głęboko w dół, Niemcy leżą w jakiejś prze-
paści17, 

a później dodał: 

Mój entuzjazm nie zmalał, mój żal z powodu Niemiec nie stał się mniejszy. 
Rozumiem, że poeta niemiecki [ma na myśli Heinego – M.K.] przyjeżdża tutaj, 
grzebie sobie grób z materacy i zdycha. Zanim staliśmy się narodem niemiec-
kim, istniał europejski, [obejmujący inne,] [m]oże z wyjątkiem niemieckiego18. 

Autor domyśla się, że kiedy jego korespondencyjne relacje z Francji nie 
ukazują się, to powodem jest tchórzliwość wydawców i brak poprawności 
politycznej.  

Na pewno szczególne znaczenie dla Rotha miał pierwszy felieton napi-
sany po uroczystościach rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
czyli po 14 lipca 1925 roku. Lunzerowie słusznie piszą w swoim katalogu 
wystawowym: „nie ukazał się i kilka innych również nie; najwyraźniej były 
one dla redakcji zbyt euforyczne, zbyt republikańskie i zbyt antyniemiec-
kie”19. Rodzajnik nieokreślony w tytule tekstu, mimo że chodziło jak najbar-
dziej o określoną rewolucję 1789 roku, miał zapewnie służyć uogólnieniu 
sytuacji, w której zaznaczona jest jej uniwersalność i powtarzalność. Święto 
zdobycia Bastylii korespondent uznaje za święto demokracji. Wprawdzie 
felietonista zastrzega się, że rozwój historyczny dawno zdezaktualizował 
bezpośrednie zdobycze rewolucji i obecnie można znowu spotkać się z nie-
samowitą pychą kasty, która nie ustępuje pysze niegdysiejszych ofiar gilo-
tyny, jednak we wspólnej beztroskiej zabawie widać, że jest to święto ludu, 
mimo wszystko triumf demokracji. Sam pisarz przyjmuje pozycję obserwa-
tora. Nie posługuje się zresztą pierwszą osobą, swoją przynależność do świę-
tujących podkreśla jedynie bezosobowym „man” („się”) – „Od trzech dni 
tańczono” – i emfatycznym pytaniem retorycznym: „Któżby wtedy nie 
został tancerzem?”20. Dynamiczny opis podkreśla lekkość, niewymuszoność, 
zawieszenie między nie zwykłym, lecz karnawalicznym, ale jednak porząd-
                                                        

16 Ibidem, s. 46. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, s. 48. 
19 H. Lunzer, V. Lunzer-Talos, op.cit., s. 105. 
20 J. Roth, Wie man eine Revolution feiert, [w:] Werke 2, op.cit., s. 419.  
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kiem fiesty a improwizacją. Impresjonistyczne sceny podkreślają dynamikę 
(Paryż wiruje w tańcu), połączenie natury z kulturą (papierowe lampiony 
zawieszone na krzewach) i efekty świetlne, przy czym świąteczna ilumi-
nacja placu, gdzie stała Bastylia, jak również fajerwerki na cześć Rewolucji, 
zostają skontrastowane ze światłami neonów, które jako „pars pro toto” 
uosabiają nowoczesną cywilizację techniczną, do której Roth miał wyraźną 
awersję, i symbolizują zwycięstwo demokracji nad kapitalistyczną reklamą. 
Obrazek kończy, jak często u Rotha, przemyślna pointa: dzieci, które na 
ramionach ojców cieszą się światłami i hałasem, nigdy nie przestaną być 
demokratami, a zatem nawet jeśli staną się kiedyś ofiarami polityki, nigdy 
nie pójdą do końca na lep demagogii. Wyjaśnia to ostatnie podsumowujące 
zdanie: „Gdyż zobaczyły w wieku, kiedy fajerwerk wydaje się czymś pod-
niosłym, daleki, ale pokrewny blask płomienia, który nazywa się Rewolu-
cja!...”21. Jest to zatem przekaz tradycji demokratycznych.  

Dwa następne opublikowane felietony paryskie zawierają krytykę prasy 
bulwarowej i niebezpiecznych skutków tworzenia przez nią faktów (Wir-
kung eines Boulevardblattes), co tylko poprzez francuskie imię i nazwisko 
wirtualnego jej czytelnika, „Gaston Parrain”, wiąże się z Francją, oraz kry-
tykę międzywojennej nowoczesności, która niweluje różnice kulturowe  
i stanowi (przynajmniej pozorne) zwycięstwo amerykańskich (lub innych) 
nuworyszy nad starą cywilizacją (Amerika über Paris). 

W Ameryce ponad Paryżem olbrzymi neon z niemowlęciem reklamu-
jący jakąś markę mydła staje się symbolem zwycięstwa amerykanizacji.  
W jedynym zdaniu w pierwszej osobie odautorskie „ja” prognozuje ze smut-
kiem: „Czuję czarny cień drapaczy chmur i przeczuwam jego ciemność  
w obliczu kolorowych, tańczących świateł, butów, kin, wiecznych piór  
i obietnic kobiet”22. Po krytyce reklamowego bezguścia następuje gryząca 
krytyka turystów i podporządkowania miasta w sezonie letnim ich potrze-
bom, za których spełnienie muszą zresztą słono płacić. Nie zawsze są to 
turyści. Felietonista przechodzi od ich obrazu do obrazu zagranicznych 
„artystów” różnorakiego autoramentu, oferujących swój kicz w lokalach 
rozrywkowych i na ulicach. Dopiero w nocy, kiedy turyści „poodpływają” 
 w swoich automobilach do swoich uniformistycznych hoteli, uliczki Mont-
martre’u odzyskują swój urok. Druga część felietonu, wyodrębniona więk-
szym odstępem i określeniem gatunkowym „list” (właściwie byłby to frag-
ment listu, cytat) zaczyna się od bonmotu, że lato tego roku nie jest  
w Paryżu upalne czy deszczowe, lecz amerykańskie, co ilustruje później 
jeremiada na temat złego smaku turystów. Pointa nie ma tym razem reflek-
syjnego charakteru. Stanowi ją stwierdzenie, że Amerykanki czy pseudo- 
                                                        

21 Ibidem, s. 420. 
22 Amerika über Paris, [w:] ibidem, s. 422. 
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-Amerykanki wśród publiczności nie mają mimo pory roku stosownych 
dekoltów, lecz okrywają się snobistycznie drogimi futrami. Ta niestosow-
ność, brak „decorum” i umiaru, charakteryzuje nową nowobogacką kulturę 
masową, wdzierając się do serca starej kultury europejskiej. Hasło „amery-
kanizacji” służy tu do wartościowania, by określić wszystko, co autora draż-
ni i gorszy, w przeciwieństwie do naturalnego wdzięku kultury rodzimej, 
czyli europejskiej. Przy takim ustawieniu świateł i cieni znika, kiedy indziej 
bardzo ostra, krytyka kultury niemieckiej, niemieckiego stylu życia. 

Pisząc felietony dla publiczności niemieckiej, Roth nie może tak otwarcie 
zaakcentować, jak to czyni w listach, ważnego dla niego składnika żydow-
skiego, który traktuje równolegle z katolickim jako składnik świadczący  
o starej kulturze i demokracji stolicy Francji23. O swoim pozytywnym prze-
życiu Paryża jako azylu dla tułaczy żydowskich pamięta natomiast w swoim 
eseistycznym fresku Żydzi na tułaczce z 1926 roku. Przypuszczalnie – pisząc  
o bardziej liberalnym, otwartym stosunku do żydowskich przybyszy – ma  
w pamięci własne paryskie doświadczenia. Autor eseju wyjaśnia relatywną 
niechęć Żydów do osiedlania się we Francji obcością języka, podczas gdy 
używany w Wiedniu czy Berlinie niemiecki jest dla mówiących językiem 
jidysz niemalże językiem ojczystym. Gdy jednak ten lęk zostanie już prze-
zwyciężony, znajdują w Paryżu czy Francji w ogóle lepsze warunki życio-
we. Do tych warunków zalicza Roth demokrację, międzynarodowy i wielo-
kulturowy charakter społeczeństwa francuskiego, tolerancję, zarówno wobec 
asymilacji, jak i wobec jej braku, wreszcie humor, esprit i lżejszy stosunek 
do życia niż w Niemczech. Narrator nie ma złudzeń, jakoby we Francji nie 
było antysemityzmu, jednak sądzi, że francuska radość życia, rzeczowość, 
tradycje demokracji i światowy charakter metropolii stępiają jego ostrze. 
Zdaniem felietonisty solenna pruska biurokracja, a w Europie Wschodniej 
brutalny, prymitywny antysemityzm, nie dają się porównać ze stonowany-
mi uprzedzeniami wobec Żydów, które Francuzi wprawdzie mają, ale brak 
im czasu, żeby je praktykować. Po Paryżu narrator opisuje Marsylię. Przed-
stawia ją jako port, gdzie zaczepiło się wielu Żydów, którym brakło pie-
niędzy na dalszą podróż morską. W sumie Paryż jest w jego odczuciu tym 
miejscem, gdzie dzięki zdobyczom rewolucji francuskiej i kodeksu napo-
leońskiego rozpoczęła się emancypacja Żydów i traktowanie ich jako części 
ludzkości zasługującej – tak jak inne – na traktowanie na zasadach „wol-
ności, równości, braterstwa”24.  

Co najmniej równie euforyczne jak pierwsze zetknięcie z Paryżem było 
dla Rotha spotkanie z południem Francji, owymi „białymi miastami”, o któ-
rych napisał książkę, ale niestety nie znalazł dla niej wydawcy. Dzisiejszy 
                                                        

23 Por. J. Roth, Briefe, op.cit., s. 46. 
24 Por. na ten temat np. L. Richard, op.cit., s. 269. 
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czytelnik Rotha może poznawać owo przeżycie południa Francji na podsta-
wie trzech rodzajów tekstów: listów do Reifenberga i Brentany, gdzie za-
pewne odbija się ono najbardziej bezpośrednio, w opublikowanych we 
„Frankfurter Zeitung” felietonach, wreszcie w przeznaczonych do książki,  
a zatem w zamyśle najbardziej uporządkowanych artystycznie obrazkach  
z podróży pod tytułem Die weißen Städte. Zarówno listy, jak i felietony  
z „FZ”, a najdokładniej obrazki z cyklu „Białych miast”, odzwierciedlają 
trasę podróży autora: najpierw udaje się do Lyonu, potem wędruje pieszo do 
Tournon (tak przynajmniej brzmi informacja w Die weißen Städte) i dalej 
przez dolinę Rodanu, zwiedzając poszczególne miasta, kończy zaś na Marsy-
lii. Najmniej z nastroju autora oddają opublikowane w „FZ” felietony o rze-
czowym, bezosobowym tonie, stanowiące często obrazki rodzajowe tema-
tyzujące spotkania reportera z miejscową ludnością. W listach Roth daje 
wyraz swoim emocjom, nie ukrywa wielkiego wzruszenia i spotęgowanej 
wrażliwości: 

[M]am nadzieję, że czuje Pan, że używam? – tak nie można powiedzieć  
– może że przedrgiwam, przetęskniam i mógłbym przepłakiwać, gdybym się nie 
wstydził, najpiękniejsze dni mojego życia. Najlepiej Panu będzie zmierzyć 
wielkość mojego szczęścia tym, że widzę, jaki jestem mały i bezbronny, a jednak 
żyję tysiąckrotnie. Kocham wszystkie dachy, psy, które biegają tutaj bezpańsko, 
koty […]25. 

Dalej nadawca listu wymienia jako obiekt swojej miłości żebraków, 
kobiety i dzieci. Wciąż powtarza się motyw mieszaniny ras i starej kultury, 
które dostrzega w napotykanych ludziach. Irytują go tylko napotykani 
Niemcy, zwłaszcza przybyli na kongres socjaldemokratów w Marsylii, oraz  
fakt, że „Frankfurter Zeitung” nie drukuje jego felietonów z podróży. Irytuje 
go również – i ten motyw powtarza się akurat we wszystkich trzech rodza-
jach tekstów – korrida, nawet jeśli jest ona w założeniu bezkrwawa. Pisarza 
oburza jednak cierpienie zwierzęcia i automatycznie chwaleni przez niego 
gdzie indziej prości Francuzi stają się tu dla niego odpowiednikami burżu-
jów i strasznych (drobno)mieszczan niemieckich.  

Najpiękniej i najpełniej Roth opisuje uroki południa Francji w „Białych 
miastach”. Ten tekst jest o wiele bardziej osobisty od reportaży, pisany 
głównie w pierwszej osobie, rekonstruujący perspektywę narratora i o wiele 
bardziej epicki, nie tyle przez akcję, ile przez rozbudowane opisy przyrody  
i pamiątek kultury, zaś eseistyczny poprzez uniwersalizujące jednostkowe 
doznania pisarza refleksje, wysnuwane z impresjonistycznych opisów miejsc. 
W szkicu o Awinionie narrator tak opisuje kolorystyczny motyw przewodni 
swojej wędrówki: 

                                                        
25 J. Roth, Briefe, op.cit., s. 54. 
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Oblicze krajobrazu zmienia się szybko i często. Tylko trzy kolory podsta-
wowe pozostają niezmienne: biały kamień, niebieskie niebo i ciemna zieleń 
ogrodów.26 

Sam tytuł, pełen kuszącej obietnicy dla czytelnika, zostaje wyjaśniony  
w tekście wstępnym: 

Kiedy miałem trzydzieści lat, dane mi zostało wreszcie zobaczyć białe 
miasta, o których śniłem w dzieciństwie. Moje dzieciństwo przebiegło szaro  
w szarych miastach. Moja młodość była szara i czerwona od służby wojskowej, 
koszar, okopów, lazaretu.27 

Narrator operuje tutaj przekonująco kontrastem między, w dużej mierze 
spowodowaną klimatem, szarością życia Galicji Wschodniej a bielą architek-
tury prowansalskiej odbijającej się w blasku słońca. Równocześnie tekst 
nawiązuje do doświadczeń I wojny światowej, którą Roth przeżył jako 
młody człowiek na jej frontach, co spowodowało jego sceptycyzm, brak ilu-
zji i nadziei. Podkreśla, że jego pokolenie zostało okradzione z beztroskiej 
młodości.  

Równocześnie zauważa, że pobyt we Francji, zwłaszcza na jej południu, 
odbiera jako ferie, wakacje od ciężarów życia. Posługuje się metaforą płotu, 
którego pokonanie zawsze go pociągało, gdyż był ciekawy, co się dzieje  
u sąsiadów. Jest to oczywiste nawiązanie do sytuacji sąsiedztwa niemiecko- 
-francuskiego i ciekawości młodego pisarza, jak wygląda życie u owych 
sąsiadów. Wydaje się, że zarówno sytuacja „ferii”, podróży, wprawdzie  
w celach służbowych, ale tylko z niezbyt krępującym zobowiązaniem napi-
sania cyklu reportaży, jak i inny sposób zachowania, większa swoboda, 
spontaniczność, demokracja u zachodnich sąsiadów sprawiały, że poczuł się 
wolny. Bohater epicki podkreśla, że tutaj może być sobą, nie potrzebuje 
niczego czy nikogo „reprezentować”, niczego udawać. Wstęp kończy się 
wyrażeniem radości, że odnalazł białe miasta swoich dziecięcych snów,  
a zatem klucz do beztroskiej radości dzieciństwa, jakkolwiek zdaje sobie 
sprawę, że nie da się abstrahować od nabytego tymczasem doświadczenia 
życiowego, zwłaszcza doświadczenia wojny. 

Na południu Francji autor znajduje jeszcze pokój i idyllę, jakie większa 
część Europy utraciła poprzez kataklizm wojenny. Nie zawsze jednak kono-
tuje je pozytywnie, gdyż spokój i cisza w Tournon powodują, że panowanie 
przeszłości wywołuje jego protest; narrator zdaje sobie sprawę, że nie ma 
powrotu do złotego wieku ludzkości: 

                                                        
26 Idem, Die weissen Städte, [w:] Werke 2, op.cit., s. 472. 
27 Ibidem, s. 451. 
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Chcę wrócić do mojego czasu! Niech mu będzie wybaczona martwa wiedza, 
która go tworzy i ogłupiająca mechanika, która go porusza. Jestem jego dziec-
kiem, jego częścią, sam jestem teraźniejszością.28 

Świadczy to o jego świadomości, że regres nie jest możliwy, że przeszłość 
jako przeszłość pozostaje martwa, pozostaje muzealna, natomiast życie 
wymaga ruchu, dążenia naprzód. Wątkiem przewodnim „Białych miast” jest 
jednak niewątpliwie harmonia między teraźniejszością a przeszłością jako 
charakterystyczna dla południa Francji. Przyczynia się do tego z pewnością 
łagodny, korzystny klimat, lecz również dziedzictwo kultury. Zarówno 
reportaże we „Frankfurter Zeitung”, jak i teksty ze zbioru Die weißen Städte, 
podkreślają dziedzictwo Cesarstwa Rzymskiego i średniowiecza utrwalone 
w białym kamieniu Prowansji oraz głoszą pochwałę katolicyzmu jako religii 
„kosmopolitycznej”, czyli uniwersalnej, której kulturowe znaczenie oscylu-
jący między rodzinnym judaizmem a sympatyzowaniem z tą religią autor 
wielokrotnie zaznacza. 

Teksty składające się na cykl o Lyonie i jego przemyśle jedwabniczym 
oraz Marsylii jako ruchliwym porcie śródziemnomorskim opisują teraź-
niejszość, lecz również pokazują ją w sposób upoetyzowany. Mimo wytężo-
nej, de facto ciężkiej pracy robotników i robotnic, obserwator zauważa  
u mieszkańców Lyonu radość życia i wyraża przypuszczenie, że łączy się to 
z pięknem jedwabiu, przy którego wyrobie pracują. Marsylia kusi go moty-
wem siedmiuset statków stojących w porcie, o czym autor wspomina we 
wszystkich trzech rodzajach swoich tekstów. Są one dla niego metaforą 
wolności i świata stojącego otworem. Roth, który nigdzie nie miał znaleźć 
domu i jako pisarz niemiecki, pogrobowiec monarchii habsburskiej29, Żyd  
z pochodzenia, wszędzie czuł się obcym przybyszem zmuszonym do kom-
pensowania swoich kompleksów, we Francji znalazł tę rozmaitość, miesza-
ninę kultur i, jak się wtedy mówiło, „ras” (to częsty termin w jego prozie 
„francuskiej”), która umożliwiała mu do pewnego stopnia przezwyciężenie 
obcości. W spotęgowanej formie znalazł to w Marsylii. Zapewne słusznie 
postrzegał ją nie jako francuską, lecz międzynarodową: 

To już nie jest Francja. To jest Europa, Azja, Afryka, Ameryka: to jest białe, 
czarne, czerwone i żółte. Każdy nosi ojczyznę na podeszwie i przenosi stopą 
ojczyznę do Marsylii. Wszystkie ziemie błogosławi to samo bliskie, bardzo 
gorące, bardzo jasne słońce, a ponad wszystkimi ludami rozpina się ta sama 
błękitna porcelana nieba. Wszystkich ich tutaj przyniosło morze na swoim 

                                                        
28 Ibidem, s. 469. 
29 Mam na myśli życie dorosłe – miał wszak dopiero 18 lat, kiedy wybuchła I wojna świa-

towa. 
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szerokim, poruszającym się grzbiecie, każdy miał inny kraj ojczysty, teraz 
wszyscy mają jedno jedyne ojczyste morze.30 

Z Marsylią Roth miał jeszcze mieć wielokrotnie do czynienia, zwłaszcza 
kiedy żył we Francji jako emigrant z III Rzeszy. Jego największą miłością  
i miejscem, gdzie coraz bardziej cierpiący na chorobę alkoholową i inne 
związane z nią dolegliwości (które miały doprowadzić go do śmierci w wie-
ku 45 lat), był jeszcze w stanie kontynuować swoją egzystencję, miał jednak 
pozostać Paryż. Wyśniona Francja, którą dane mu było zobaczyć dzięki 
zleceniu „Frankfurter Zeitung”, stała się już na zawsze przedmiotem jego 
pożądania i tęsknoty. Niewątpliwie poza bogactwem kultury i przyrody, 
klimatem, tradycjami demokratycznymi i południowym stylem życia przy-
czyniło się do tego głębokie niezadowolenie z niemieckiej teraźniejszości, 
nawet jeszcze zanim Hitler doszedł do władzy, oraz z austriackiej teraźniej-
szości I Republiki. Roth od swego pierwszego pobytu w Paryżu i na połud-
niu kraju starał się jak najwięcej czasu spędzać we Francji. Można powie-
dzieć, że nigdy jej nie opuścił, gdyż na pewno mentalnie czuł się tutaj 
bardziej w domu niż w Niemczech. 

SummarySummarySummarySummary    

Paris and the South of France of the Years 1925–1926 
in the Life and Letters of Joseph Roth 

France and especially its capital were the object of love and great desire of a German 
journalist and later an important novelist between both world wars, Joseph Roth (1896-
1939) who was born in Galicia in a Jewish family. For the first time Roth had the 
opportunity to see that country while he was staying there for several months on behalf 
of the liberal “Frankfurter Zeitung,” where he was employed as a reporter. In this article 
I took into consideration Roth’s private letters, his reports from Paris and the south of 
France as well as his collection of ‘travel pictures’ “Die weißen Städte” which were not 
published during Roth’s lifetime. These texts are connected with his visits to France in 
the years 1925–1926. Then he went to France again several times, and he died in Paris 
as a refugee from Nazi Germany. Among the features which determined Roth’s 
superlative attitude to the neighboring country are: its rich culture and nature, its 
climate, but above all tolerance, multicultural character and democratic traditions. Roth 
also uses France to express his discontent with the political and social situation in 
Germany and Austria. 
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30 J. Roth, Die weissen Städte, [w:] Werke 2, op.cit., s. 499. 


