Walka z demonem
Hölderlin, Klefs», Hietsche
Stefan Zweig. Der Kampf mii dem Dä
mon, Lipsk, Insel-Verlag, 1925; str. 322,
Metody porównawczej używa w dzie
dzinie charakterystyki literackiej znany
poeta i krytyk niemiecki Stefan Zweig
[autor słynnej biografji Romain Rollanda)
w cyklu „Die Baumeister der Welt, eine
Typologie des Geistes", gdzie zamierza
dać szereg portretów wielkich twórców.
Pierwszem dzieiem z tego cyklu byl tom
z r. 1919 p, t „Drei Meisler", poświęcony
Balzakowi, Dickensowi i Dostojewskiemu,
drugiem — niedawno
wydany
„Der
Kampf mit dem Dämon", dający gtębuko
odczute i przeżyte postacie trzech nie
szczęśliwych a wielkich twórców w, XIX:
Fryderyka Holderlina, Henry!
Fryderyka Nietzschego,
Z. pod .pyłu zapomnienia
wygrzebuje Zweig marmurów
nie piękną i apollińsko
czy
młodzieńca — Holderlina, st
w epoce powojennej duchowy...
nikiem młodych, symbolem czystego pło
mienia idealizmu, tęsknoty
najserdecz
niejszej za pięknem, demoniznm najszla
chetniejszego rodzaju.
Skalpelem psychoanalizy wgłębia się
krytyk - psycholog w tajemnicę życia i
Śmierci wiecznego, niepokojem dziwnym
gnanego wędrownika Kleista, dopatrując
się jej w olbrzymiem wprost napięciu
woli pisarza, potrzebnera dla zduszenia
c
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płonących w nim namiętności, znajdują
cych upust tylko w dzikich fantazjach
jego dzieł {„Pentezylea", „Kasia z Heilbron"),
Miłosierdzia pełen i głębokiego twór
czego zrozumienia dla samotnika z Sils
Maria, kreśli poeta ten — jak go nazy
wa — monodramat, jakim jest dlań tra
giczne życie t koniec Nietzschego.
Cóż jest wspólną cechą tych twór
c ó w ? Co pozwala zaliczyć ich do typu
Faetona? Oto ów rys ich charakteru i
życia, o którym mówi Goethe, pisząc o
przedwcześnie zgasłym niemieckim liry
ku w, XVII, Chrystjanie Gunterze: „Er
wusste sich nicht zu zahmen, und so zerrann jhm sein Leben wie sein Dichten".
Wszystkich trzech twórców
gna przez
życie nieokiełzany pęd namiętności, nie
pozwalając ani na chwilę spocząć, ani
na chwilę użyć spokojnej błogości i ra
dości życia, — to unosząc ich w niebo
ekstazy, to strącając w piekło zwątpie
nia i rozpaczy, doprowadzając wreszcie
u wszystkich trzech do katastrofy; Hólderlin dostaje w trzydziestym drugim ro
ku życia pomieszania zmysłów, wegetu
jąc jakby dla ironji jeszcze lat czterdzie
ści (do r, 1843); Kleist kończy samobój
stwem w trzydziestym czwartym (1811),
Nietzsche, szaleństwem w czterdziestym
piątym (1888); żyje potem lat jedenaście.
Co jest przyczyną tego skrzywienia
Unji życiowej? Oto ludzie ci ulegają ja
kiejś niewidzialnej, przemożnej sile, stają
się jej niewolnikami, opętanymi
przez
szatańską moc, którą Zweig nazywa de

monem,
„Demonicznym" nazywa autor
wrodzony każdemu człowiekowi niepo
kój wewnętrzny, pędzący go w świat p o zaciełesny, w nieskończoność, w żywio
łowość, — niepokój, popychający go c z ę 
stokroć do niebezpiecznych
przedsię
wzięć, do przekraczania miary, do eks
tazy, nawet do samounicestwienia... Gdy
jednak w ludziach przeciętnych niepo
kój ten odzywa
się tylko w pewnych
cłtwiłach, — w ludziach twórczych pro
wadzi on do stawiania odwiecznych pro
blematów, do tęsknoty w bezmiar k o 
smosu, i staje się główną podnietą ich
twórczości. Niepokój więc krwi, niepo
kój nerwów, niepokój ducha, myśl wieczujna — oto oznaki działalności
>na wewnętrznego. Każdy człowiek
czy musi się kiedyś zmierzyć z odemonem, Jcdnumu uda się silną
opanować go i zmusić do służenia
taki jest Goethe. Inny ulegnie mu,
'gnuje ze swej woli, upojony gorącz
ką, dionizyjskim szałem, orgją twórczą:
Hölderlin, Kleist, Nietzsche.
Zweig przeciwstawia, wedle swej me
tody porównawczej, tym twórcom demo
nicznym — nie wyraźnie, lecz na każ
dym kroku kryje się to przeciwstawie
niu między i poza wnusiami
Guc>l!u*«
go jako typ człowieka, który walcząe
z tym samym demonem, co oni, potrafił
go przezwyciężyć („Cierpienia młodego
Wertera", ,,Faust"). W ten sposób uja
wniają się ostatecznie dwa jedynie m o 
żliwe, wiecznie te same (nazwa czy for
ma tylko się zmienia) sposoby twórczo
ści (nie tylko literackiej czy filozoficz
nej, — wszelkiej!); 1) dionizyjski, wybu
chowy,
demoniczny
(mickiewiczowski
Konrad, Holderlina hymny, Nietzschego
hymny i dytyramby, Beethoven,
Michał
Anioł i tylu innych); 2) apolliński, har
monijny, ewolucyjny (typowym przykła
dem — Goethe),
Podczas gdy sposób
pierwszy możnaby geometrycznie wyra
zić przez parabolę — pionowy prawie
wzlot i nagły spadek linji, — wyrazem
drugiego może być linja zamknięta, two
rząca koło bytu bez początku i końca,
promieniująca na wsze strony w prze
stwór. Życie twórców pierwszego typu
— to droga meteorów, rozświecająeych
się oślepiającym blaskiem gwiazd, aby
w chwili następnej spaść w otchłań cie
mności; życie twórców typu drugiego —
to przepisana, prawom odwiecznym p o d 
legająca droga planet, krążących harmo
nijnym ruchem w o k o ł o swych słońc. A
więc nie, jak częstokroć ocenia krytyka
i his tor ja literatury; tu zdrowie — tarn
zboczenie
chorobliwe,
[u siła — tam
bezsilność, tu dodatniość cech — tam ujemność. Różne drogi twórczych duchów
do tego samego celu.
Dlaczegóż bowiem inaczej ma być w
twórczości człowieka, niż w twórczości
samej przyrody? Ta sama przyroda, któ
ra zwykle kieruje się odwiecznemi pra
wami, która ziarnu w ziemi a płodowi
w łonie matki dokładny wyznacza czas
rozwoju i dojrzałości, która regułarnem
następstwem
pór roku, dnia i nocy
kształtuje życie świata, — ta sama przy
roda przeżywa leż chwile demoniczne:
burz, wichrów, nawałnic, wybuchów wul
kanicznych, wirów, kataklizmów, i ona
zna chwile samounicestwiania — chwile
bolesnej rozkoszy.
Tern
widoczniejsza
staje się przez takie chwile panująca w
niej harmonja, lem
ziozmnialsza.
Co
przerasta miarę zwykłości, daje dopiero
jej wymiar. „Immer ist darum das A u s 
serordentliche das Mass aller Grosse"...—
powiada Zweig.
Oto w najogólniejszym zarysie myśli
tej książki. Styl jasny, język poetycki a
codzienny w swobodzie wyrażania, głę
bokie wczucie się w dusze
odmalowa
nych postaci — czynią z dzielą tego jed
no z najbardziej godnych uwugi w dzie
dzinie ostatnio wydanych studjów lite
rackich,
Michał Fńdlander.

