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Pokud rozumím p. Przybyszewskimu, je mystik naturalis-
tick;i, mystik brutáIní sily, speciálně sexuální, kterou traktuje
jako fysiologick;i' nebo fysick;i mechanik - což nic v jeho kon-
ceptu nebrání mystice. Ta síla tu je, ta sila podmaĎuje všecko tírn
nesmírnym, nevypuditeln;fm, neuniknuteln1im mysteriem pňed-
zjednaného fatalismu - tím mysteriem, které nelze svésti na
žádnf logick1f racionáln;f vzorec _ a svedeš-li i, je to tím hroz. '
nější, poněvadž taková abstraktní redukce je ltonec koncťr jen
mysterium opsané, ale ne vyložené, rozptylené, zničené. Mystika
p. Przybyszewskiho jest od jádra faťalistická: ten Falk musí,
.slyšíš, musí clěIej co dělej, zničit a zahubit tu bílou, kŤehkou,
dětskou Marittu _ rnusl, dělej oo dělej, a je v t,om Láž - stejně
nevysvětlená nebo jasná, jak se ti líbí, ty pane homo sapiens
N. N. _ logika jako v tom, že blesk sjede, musí sjet (když jsou
tu ty a ty podmínky) do mladičké vrby a roztňíštit ji v trosky,
nebo dravec roztrhat holubičku'

Pochybuješ o tom trochu, pňítelíčku, a zdá se ti, že tato de-
terministická fysika neplati jen tak zhola a doslova pro člověka,
pro člověka rozumrrého, homo sapiens. Má rozum, míníš, má
vrili atd., všecko, co mu mriže b;it a jest závot'ou proti tonru de-
terministickému či lépe predestinor'anému spádu a konci.

_ Ale mflíš se, volá pan Przybyszewski. M;flíš se. Rozum
mu nic neprospívá, naopak: rozum je čertriv dar, rozum je ta-
kové pasivné zrcadlo, které ti stejně věrně podá tváň tu i trrru,
černou i bílou, a každá se líbí sobě. A these poclložená pod ro-

mán p. Przybyszewskiho je právě ukázat, jak malá věc je takov1i'
rozum' jak všecka kritická a analytická bystrost p. Falkova je
tu jen proto, aby mu ještč nutrrěji, neodvratněji a pňesvědčivěji
ukázala, že ty všecky podvědomé, fysicky dané, pudově a temně
cítěné chuti a sklony náležejí tomu ubohému subjektu podstatně
a pojmově, že tu ustavují jako tíha ustavuje hmotu, že není
možnosti vyjít z toho očarovaného kruhu já. Všecka snaha
p. Przybyszewskiho v románě Cestou jest ukázat malomoc ro-
Zumu' kter;i' netvoňí, ale jen opisuje a tím pÍivádí k většímu
uvědoměnÍ mdlobu a fysickou tíhu subjekLu. Ze všeho raison.
nování a hypothesování Falkova, proč se mu chce Maritty a co
ho k ní žene, vycházi jen stále a vrací se stále: je Ío dáno, je Ío
položeno, je ťo pŤedurčeno, je Ío a je to Jo, že právě ja. Je to tak
má konstitutivná vlastnost jako kamene padat, hromu bít,
clravce rvát.

Všechen rozuln' všechna deduktivná bystrost, všechna jem-
trost, s jakou sleduje Falk svrij vnitňní proces' je docela impo-
tentní a pasivná a dochází jen k resultátu: co je, je, a nejen
li t,omu, ale i dále: co se zdá, je. Takovy rozum jest element
korupce, poněvadž mezi ilusí a realitou nemá distinkce a poně-
vadž i sám fantasuje realitu, kde jí tňeba nerrí. Množí zmatek,
je rozhodně více obrazností než rozumem, a také všecka skoro
autoanalysa Falkova je jen fiktivn;fm racionalismem. Pracuje
obrazností, a to obrazností zkaženou a zvrácenou: finguje ele.
nrenty psychologické a pak zapomíná hned, že to jsou hypothesy
a pouhé v;fkladové pomťrcky, že to nejsou pravdy matenratické
a exaktné, empirické - vede si tak s nimi, jako by to byly hmot-
tté, fysické, determinované pŤedměty a traktuje je docela em.
piriclry _ pasivnou methodou natur'alistické fysiky. Pak ovšem
dochází k v;irsledku očarovaného kruhu, z néhož není uniknutí.

Rozumová činnost je tu jen zbytečně rozčilující ml;iinek: se-
rnele, co se do něho vhodí, a v1y.sledek rovná se navlas pŤedpo-
kladr]m. Takov]irto ''rozum.í a takováto ,,analysa.. je jen sama
sebe klamající a podnět zbytečně znepokojující, rozrušující



a podvádějící obraznost, a to obraznost zkažená, která si hraje
s methodou objektivné exaktnosti (a v tom právě je její korum-
povanost a nebezpečí).

Resultát a ideová poin'ta takovéto koncepce musí b-vt nutně
ironie, ovšem ironie drtivá, tragická a pustošící, ironie právě
mystická a docela negativná' Vyznal-li nedávno p. Przyby.
szewski, jak jsem č,eL|, že cely cyklus ,,Homo Sapiens.. je míněn
ironicky, neni to, tuším, odvolávání atheistického titanismu,
kter;i tvoňí vulkanickou a žhavou spodní pťrdu těchto prací,
n;ilbrž metafysická lrritika této skupiny románťr. Práce tyto jsou
opravdu mysticky negativné, tragika jejich je bezmocnost ro-
zumu a intelektu a více: zhoubnost jejich, které stupĎují jen,
množí podstatně skryté zlo, činí z něho konstituci bytosti. od-
kr1irvajíce je, množí je a činí vševládnym' V analysi, intelektu,
zpytování sebe je korupce - zni ideovjr resultát Hominis sa-
pientis nenapsany sice, kter1i lze však vyjmout z fabule a de-
dukovat jako jedinou nejkladnější ještě v;1?slednici.

Kladnost tohoto resultátu jest ovšem svrchovaně re]ativná.
Pan Przybyszewski proběhl posud jen negativnou kritikou mo-
derního člověka a dospěl posud jen k ironii velice negativné
a mysticky paradoxní' Jak bude Ťešit kladně tyto bolesti mo-
derního člověka, jak zkoncipuje jeho sílu, zdraví a budoucnost,
o tom není moŽno posud mnoho Ťíci. Každ1im zprisobem vede
od této negativné ironie, od tohoto v směchu rozumu stará,
dávno dobňe ušlapaná cesta k mysticismu nevědomosti a pokory,
Pascalovu ,,abétissez vous..! Pan Przybyszewski stojí na roz-
vodí moŤí a na kňižovatce cest, kdy posavadni směr nutně dňíve
nebo později se musí zlomit a doplnit nov;im v myšlenkov1i plán.
A je také bližší, než se zdá, radikálni reakci konservatismu' spou-
tání positivnou tradicí a vnějším zákonem. Jeho mystická ironie
je alespoí znamenitou prripravou k němu a pňedchozím stupněm
v této evoluci - j"k jsme viděli již tolikrát v dějinách lidského
názoru na život a smysl jeho. Pťrjde-li jí či očistí rozum od ner-
vové hyst,erie a vztyčí z něho nové božstvo či uzavŤe se v pouhé

atyzi umění jevri a forem, jest ovšem otázka, na niž mťrže od-

povědět jen hotov;i čin.
Vlastní umělecká hodnota románu Cestou zdá se mi menší,

než někter1ich starších prací, pŤedem Vigilií. Y Unterwegs je

mnoho racionálních rozborri a mechanické psychologické ana-

lysy, stil je šediv1i a monotonní, koncepce je místy daleko víc

logická, než básnicky sugestivná, a jsou tu i partie docela no-

vináŤsky šedé a informační. Jen na několika místech povznáší

se autor k plamenn1im, sírn;Ím ohněm zalit1im visím, t,ěhotn]fm a

a dusnjlm bouÍn1fm mlunem nervov1ich krisí. Zde prisobí pak

mohutně, zvláštním, grandiosně osudn m a slavně velik1im do-
jmem' kter1i se ryje do paměti rud;im že|ezem hrťrzy, rozžhave-

n;fm v krvavé qihni všech smyslri a celém jich pekelném varu.
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