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Během druhé světové války vznikají i poslední
nábožensko-filozofické meditace Werfelovy. Vydány byly nejprve v roce 1944 anglicky v knize
Between Heaven and Earth (Mezi nebem a zemí)
a až po Werfelově smrti německy jako Zwischen
Oben und Unten. Kniha obsahuje jednak některé
starší práce z třicátých let (mj. Realismus und Innerlichkeit, Realismus a niternost, 1931; Konnen
wir ohne Gottesglauben leben?, Můžeme žít bez
víry v Boha?, 1932), jednak soubor, označený jako
Theologoumena. To jsou jakási osobní vyznání:
formou mnohdy pascalovských tezí se v nich Werfel vyjadřuje především k náboženským a etickým problémům. Vztah židovství a křesťanství, často formulovaný v obrazech, podobenstvích, aforismech a paradoxech, samozřejmě zaujímá ústřední místo.
„Autor je Žid, věřící v Ježíše Krista. Přesto zůstává nepokřtěným Židem. Pro toto své počínání
může uvést více důvodů. První důvod: autor věří, že pokud by Izrael jako národ a náboženství
zmizel ze světa, přestal by existovat konkrétní svědek biblického zjevení, a tím by základ zvěstování
poklesl na úroveň pouhého mýtu, podobného mýtu o řeckých nebo germánských bozích. Druhý
důvod: Izrael prožívá chvíle nejtěžšího pronásledování. Autorovi je proti mysli opouštět tento zástup pronásledovaných. Třetí důvod: církev, která si říká ,nový Izrael‘, nebyla v minulosti a přítomnosti vůči starému Izraeli, jeho obdarování a jeho poslání, zcela spravedlivá. Dokud ještě existují
antisemitští křesťané, bude pokřtěný Žid ne zcela radostným a poněkud dotěrným zjevem. Množí
se však nadějné náznaky, že se konečně počíná objevovat na obou stranách hlubší porozumění
tomu tajemství, které se vznáší mezi starým a novým Izraelem.“
FRANZ WERFEL – básník, dramatik, spisovatel a jeden z nejpřekládanějších německy píšících autorů se narodil roku 1890 v Praze. Znamý je především pro své
romány Sjezd abiturientů (1928), Barbora neboli zbožnost (1929), Čtyřicet dnů
(1933), Jeremiáš (1937), Píseň o Bernadettě (1941) či Hvězda nenarozených
(1946). V nakladatelství Barrister & Principal mu vyšel román Zpronevěřené
nebe (1939).
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