
Maurice MaeÚerlinck: Aglavena a $elyseÚÚa

Meleandr Žije se Selysettou na čtvrt;i rok v manžeiství, štastném,
ale mělkém. Selysetta, ,,malá Selysetta.., jak si později sama Ťíká, je
hravé, dětské stvoŤení, bytost povrchová, která sebe nevypracovala
nijak ještě, kt,eré štěsti a aeselost jsou jedno, jeŽ klade mezi oba tyto
pojmy rovnítlro. ,,Myslím, Že lze nám Ťíci, že jsme byli štastni; nic-
méně někdy tážu se, zda byli jsme sdoslatck blízii jeden druhému.
Nevím, zda byl jsem to já, jenŽ neměl trpělivosti, by sledoval tě; či
zda tys pŤíliš unikala mně; avšak pŤečasto, když snažil jsem se pro-
mluviti k tobě, jak mluvil jsem pŤed chvílí, tys dávala mi odpovědi
jako s jiného lronce světa aneb taji la jsi se pŤede mnou z drivodri,
j ichŽ neznám. . . měIa bg duše naše tak uelikou bcizeťt pÍed trochou
urižnosti nebo trochou praudg u lrisce?,, (Str. 13.) Tak shrnuje Me]eandr
v rozhovoru se Selysettou psychologickou bilanci j ich vzájemného
života. A]e nadá]e má bj,ti j inak. Do zámku jejich pŤijede dnes večer
vdova po bratru Selysettině, Aglavena, bytost, jak ji líčí Meleandr,
kterf ji zná zkrátkého pohledu v den svatby její a pak z list , jeŽ si
vyměnil i, neobyčejně krásná a hluboká, b]ahotvorná. ,,Je nemoŽno
vysloviti v pŤítomnosti její něco, co nepyslíme, neb něco zbytečného'
PŤed ní neobstojí nepravda. . ... (Str. 12') ,,Je z oněch bytostí, jež
umějí duše vésti ku pramenu' a kde ona jest, necítíme ničeho více
mezi sebou a tím, co jest pravda... (Str. 14.) I zevnějšek je jinj. než
Žen ostatních. ,,Jest krdsg iiné, toť vše . . ' Krásy spiše diuné a du-
chount; krásy proměn]ivé a mnohotvárné, abych tak Ťekl . . . krásy,
jeŽbez pŤestání dává pronikati duši . . '.. (Str. 12.)

Tato Žena pŤijíždí do domu Meleandra a Selysetty Žít tu trvale' ne

jako pŤíživnik, ale jako apoštol Života hlubšího, jako dárce a objevitel

a zmnožitel živoLa a duševníintensivnosti všech tŤí duši: Meleandra,

Selysetty i svojí. Je to veliké srdce a ještě větší duše. Má své nábo-

ženství, Ťekl bych, náboženství krásy a lásky duchové, náboŽenství

Života prohloubenějšího a tím krásnějšího a zároveĎ sepjatého, pŤi-

blíženého jednoho ke druhému i k tŤetímu' Platontcké sgmposion,

ve]iké hody lásky produševnělé a prohloubené' lásky vzájemné aryze

duchové maji Žit nyní tyto tŤi duše ve společném a vzájemném objí-

mání. Aglavena, která poznala v Meleandrovi duši blízkou její' jako

posuď žádnou druhou, duši, v niž čte samu sebe a učí se samé sobě

rozumět, pŤichází na hrad Meleandrriv i s láskou k Selysettě: Meleandr
ji pŤece miluje, a ona' Aglavena, musí tedy mi]ovat i Selysettu _.

chce plnou vzájemnost, pŤiblíŽení a zmocněnější život z tohoto

trojnásobného pŤiblíŽení a prolnutí, vyšší prohloubení vzájemné, vyšší

vzrrist vzájemnj., vyšší zkrásnění vzájemné. Píše pŤed pŤíjezdem

svfm Meleandrovi: ,,Nebudelne míti jinj,clr strastí, než jak bychom se

sta|i krdsnějšímÍ, tak abychom se vespolek vŽdy více milovali;
a samou láskou staneme se dobrfimi. Tolik /trdsg nashromáždíme

v nitru svém a v kol sebe, že nezbuďe místa pro neštěstí a trud;

a buďou-li pŤese vše chtíti vejíti v duši naši, bude jim státi se dŤíve

krtisni1mi, I|eŽ na naše zaklepou dvéŤe . . ... (Str. 11.)

Aglavena, jak vidět, je opravdu duše hluboká, duše duchová, ne

z tohoto světa. Náboženství krásy, náboženství prohloubení sebe,

rristu a zkrásnění, náboŽenství pŤiblížení sebe k ostatním, sepětí

a vzájemnosti co největší a tím vzájemného rristu co největšího . . . to

všechno zní nám tak dobŤe známé oď autora pŤítomného dramatu.

Vyslovil to jiŽ v theoretičtější formě, v krásné sbírce svych essayí

Poklad pokornlch. Slyšeli a četli jsme to a myslili sami . . . jako touha

světem rozlitá a zde jen scezená nám to pŤipadá. Ano, touha moder-

ního člověka, touha po Životě, po vypracováni a prohloubení života.

Moderní duše tu mluví, která nechce smrti' která pŤekonala jiŽ loman-

tickou hru [s] ní, která chce Život, jas, sílu, krásu a rrist jich a nejen

pro Sebe, i pro ostatní, s ostatními. . . nebot jen tak jsou všecky ty

pojmy pravdou a spravedlnosti, Zní to jako ohlas z duše velice drahé



nám moderním, kteŤí všude na ni navazují: na amerického Íilosofa
Emersona, a Maeterlinck skutečně, jak ukazuje i zmíněnjl Poklad
pokornlch, na něj navazuje. Zejména tato snaha vzdjemnostt, sblíženi
a sepěti ašech - pojmovj' protiklad egoismu, pojmovj' odpor proti
němu - tato snaha sepětí a vzájemnosti celého života, všeho vesmíru
je specificky emersonovská.

Vzájemnost tato upŤede se však s počátku pobytu Aglavenina
u Meleandra a Selysetty pouze mezi Aglavenou a Meleandrem. Ti dva
milují se láskou duchovou a opravdu vzájemnou, láskou, je} nevyčer-
pává, nesniŽuje, nepustoší duši, která ji citi, nlb naopak, dává jí po.
znání její síly, plnosti3 pomáhá jí tak k rozpuku. Slyšte tu nádhernou
vŤelou hymnu lásky platonické, jak zpivaji ji na počátku druhého
aktu Aglavena a Meleandr. Je z nejkrásnějších obdobnjlch stran ve
světové literatuŤe:

Meleandt: . . . NezŤel bych sebe, kdyby tebe nebylo, nalézám se,
usmívám se na Se' miluju se jedině v tobě. Zdá se mně často, Že duše
má a bytost má a vše, co ná|eŽijim, své zaměnily síďo, a jest mně,
jako bych onu část své bytosti, jeŽ z tohoto není světa, v slzách
objímal, když takto v náruč tě pojímám . . .

Aglaaena: Mně stejně daŤí se, Meleandfe. KdyŽ tebe líbám, jest
mně, jak bgch sebe samu ltbala, až krasší budu .. . Jsem krásna jen,
kdyŽ se mnou jsi, a nabj.vám vědomí své duše jen po boku tvé duše.
Hledám se mimo sebe a v sobě tě nalézám . . .

Nejnepatrnější posun tvúj mě samou projevuje mně, každ1i směv
tvrij, tvé mlčení i slova tvá k nové pojí mne kráse . . . Cítím, že v tobě
vzkvétám, jak ty vzkvétáš ve mně; a bez ustání jeden v druhém
vz r  s t áme . . .

KdyŽ s tebou ďím, chtěla bych od tebe bj't vzdálena, bych zblizka
zte|atě, tak jak kdyŽ sama jsem; a jsouc sama zas hledám tě, dobťe
vědouc, že duše tvá očekává mě stokráte krasší nad vše mé po-
myšIení. . . (Str. 20 a n.)

Této silné očišťující lásce nerozumí však žena Meleandrova Sely-

setta, vid'í a bude vidět stále opravdu, aŽ do konce hry, v Aglaveně

n","stru, nj,brž soupeŤku o láskuMeleandrovu. Nepochopí nové učení

lásky, bude spíše věŤit pravdě báby své Meligrany, jež zastupuje

staráu a tvrdou nauku, ,,zjevuje pravdy.., jak sama praví, ,,snad

méně krásné oněch, o nichž mluví Aglavena, však prostší a staršt,,

(str.37), které docházejik tomu závěru, aby jedna z obou _ buď

iglavena, buď Selysetta - zemŤela neb odešla - ustoupila druhé.

Marny jsou pokusy Aglaveny, aby pŤivedla na své stanovisko

Selysettu. ,,Nepotrvají slzy její, praví s počátku Meleandrovi, bude-li

stoupati vzh ru s námi . . . Proč nestoupala by s námi vzhriru k lásce

nezn'ajicí malicherného milování? Jest krásnější, než soudíš, Me-

leandŤe; podáme jí ruky: tak dosáhne nás; a dosáhnuvši nás, nebude

déle slzeti . . . a bude žehnati nám za ty slzy vyroněné, neboť jsou

s|zy, ježjsou blahodárnější pocelri.. '.. (Str. 24.) Ale hned pak cítí'

Že láska jich je pŤece jiná, než bratra a sestry. Zá|eŽi nyní na ton roz-

hodnouti se mezi povinnostmi. Mají povinnosti k sobě - láska jejich

je to nejlepší, co mají, a nemohou uvěňiti, ,,Že by cos tak krásného
vzniklo jen proto, aby v slzách opět zaniklo.. (str. 26); ale na druhé

straně zase povinnost: nedati trpěti nevinnérnu, t. j. Selysettě. Tato

nakonec pŤevaŽuje, nebot jak praví Selysetta: . . . ,,zŤídkakdy mflíme
se, snaŽíme-li se pŤedevším odejmouti utrpení slabším a sami snášeti
j e .  .  . "

Nyní však stane se, Že Selysetta, nevědomé dosud dítě, pod bolestí
roste a krásní, že se prohlubuje utrpením a pŤemítáním, Že chápe
věci, jež posud nechápala, chápe, jak souvisí spolu smutek a štěstí'
sblíží se s Aglavenou. Hlubokou proměnu její pozná i Meleandr,
a stupíuje to jeho lásku k ní. ovšem zásluha pŤi tom náleŽí Aglaveně:
nepŤijít ona, nebyla by mohla nikdy Selysetta rozkvést.

Ale i Aglavena se nění. Rozumím-li dobŤe, je v tom část Žárlivosti
na Selysettu, že vyrost|a, že m Že vzrrist' že ji Meleandr miluje.
,,Vím, vím, piluješ ji, MeleandŤe, a tak js"m si toho jista, Že nejednou
neďovedla jsem se ubrániti, bych nezáviděla jí ubohé tvou lásku. . .
Nemysli o mně, že jsem dolionalá... (Str. 47.) Ale v jiném směru ještě
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386 se změnila. Je to těžko stylisovat, ale změna je tu v. podstatě ta:
z racionalistltg stala se mystiltem. odkládá pj.chu ducha věděni, krásy.
Myslí, že bezvědomé je cennější vědomého, mystick]i fatalismus se
jí zmocfiuje' Srovnej v tom směru driležité stránky 47-49.

,,PŤišla jsem k vám moudÍeiší, než je tÍeba; myslila jsem, že kráse
netŤeba dbáti slz, jeŽ pro ni byly vyroněny, a soud'ila jsem, Že dobrotě
netŤeba jiného uodítka leďa moudrosti... A nyní doznala jsem, Že
dobrotě neni moudrosti tÍeba a Že za více stojí, je-li liclskou a ne-
moudrou. . .  Mněla jsem, Že jsem nej l r rásnější z žen, a nyní doznala
jsem, Že i nejmenší tvor jest stejně krásnjl a neui o sué krtise . . .
Hledím-li na Selysettu, táŽi se, zda vše, co v dětinské duši své ien po
hmatu koná, není větší a sto a stokráte větší neŽ vše, co mohla bych
v y k o n a t i : á . . . , ,

To je mysticisElus, vzďáni Se rozurnu a vťtle, vědění a krásy.
' 'PŤišedši sem k vám, MeleandŤe, pysli la jsem, že vše jest možno

a že nikomu nebude trpěti . . . Avšak nyní již vim, že žiuot neni po-
slušen našich, byť sebe krásnějších návrh ...

Takto ďocházi Aglavena k rozhodnutí obětovati lásku svou, oběto-
vati sebe, odejít. Musí i proto, poněvadŽ roste Selysetta duševní krá-
sou, a Aglavena musí ji pŤekonat vyšší krásou duševní, teďy obětí:
,, . . . kdybych ztistala, nebyla bych již tak krásnou jako toto děckol;
raději chci krásnou bj't, daleka tebe, než méně krásnou se státi v ob.
jetí tvém, neboť ty bys pak méně mne miloval . . ...

Aglavena tedy rozirodrre se odejít, rozhodla se jiŽ dŤive, slyšíc
starjl názor báby Meligrany' v němŽ nalezla, jak se domnívá, ,'pravdu
naďe vše vážnějši.., jeŽ taji se pod všemi pravdami dosaŽenj'mi,
,,skrytou hlubokou pravdu, ježŤiďi kroky naše pŤes veškeru námahu
naši... (Str. 38.)

Aglavena sdělí rozhodnutí své také Selysettě, poněvadž neclrce
lží a pŤetváŤkou sníŽit ani svrij ani její ďuševni život, ,,poněvadž
nemám síly' bych uspoŤila ti utrpení, jeŽtimvíce s námi tě sblíŽí.., jak
sama praví Selysettě.,,A proto věz, Selysetto, Že odejduzítra proto,

abys ty šťastna byla, pravím ti to prostě, abys věděla, jak trpím
tímto odchodem, tak abys i ty této oběti se stala ričastnou; nebot
pŤinášíme všichni tŤi obět něčemu, co jména nemá a pŤec mocnější
jest nás . . ... (Str. 58.)

Ale Selysetta sama pojala jiŽ myšlenku oběti. Vyrostla a zkrásněla
sama v nevědomosti své a soutěŽí nyní tímto mystickym zprisobem
s Aglavenou, pŤedejde ji v oběti její. Vrhne se s věŽe večer po západu
slunce, zaŤidi však věc tak, jako by zdivo se sesuio, a ona spadla
bezděky. Tak svědčí sestŤička její' jiŽ vzala na věž, ma|á Yssalina,
tak tvrdí i pŤed Aglavenou a Me]eandrem umírající Selysetta.

Aglavena a Me]eandr vědi ovšem, že smrt Selysettou byla chtěna,
ale nemohou ji pŤinutÍt k tomuto doznání. . . nesblíŽí se s nimi
pravdou.

Aglauena: Učinila jsi prostě, co nejkrásnějšího lze učiniti |ásce, jež
se k]ame . . . Nyní však prosím tě, bys vykonala cos ještě krásnějšího,
ve jménu oné lásky, jež klamu nezná .. ' (Str. 88.)

A]e domlouvá marně.
Sen o trojnásobném sblížení, r stu a prolrlubování vzájemném

tedy byl jen snem. Vyrvalo se všecko z rukou dobŤe mínících, vyrvalo
se všeclro z otěŽí lásky, Iozurnu' vědění, moudrosti a dobroty. A zou-
falj. Meleandr i Selysetta proklínají je a viní z \ezdaru. ,,Láska je
stejně krutá jako nenávist . . .  Já nevěf im vÍce, nevěŤím více!.. .
A všechen mrij bol mění se v hnus! . . . Pliju na kráSu, jež zaviriuje
bol . . . Pliju na rozum' jenž chce pŤíliš krásnfm bft. . . Pliju na
osud, jenŽ v ničem nepovolí . . . Pliju na slova, jeŽ klamou, pliju na
Život, jenž Žití slechu nedá!..,,, (Meleandr, str. B5') A Aglavena pro-
klíná se, Že nepoznala lrlas v podvědomí se h1ibající, jenž ji upomítrai,
Že Selysetta hledá smrt. ',Já pěla vyrvati něco pro lásku . . . a ne.
učinila jsern pranic; a hleděla jserrr pŤed sebe nic nevědouc a vidouc
pŤec . . , Posledni d.ěuka chudé této uískg bgla bg nalezla pocely, jimiž
žiuot uchrdniti! . . ..,(Str. 86.)

Takové je nové drama Maeterlinclrovo. PŤekvapuje, jak vysoko
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388 v něm básník vyrostl. V staršich svj'clr pracích pŤi vši silné sugestiv.
nosti, pŤi vší grandiosní poesii svj.ch visí byl pŤece jen zkf a začínal
byt ztrnulj' a monotonní. Krajní stavy hrrizy, děsu, strachu pŤed
smrtí, vytŤeštěné stíny rizkosti, všecko mohutné, pravda, ale vcelku
rizké pÍece. Mnoho bázně pŤed smrtí bylo v dŤivějších pracich Maeter-
linckovlich, rnnoho romantismu.

PŤítomnj'm dramatem zvedl se k roz]etu netušené šíŤky kŤídel.
Pokládám je za pokus vyváznouti z mystiky smrti, z jednostranného
a zkého rolnantismu jejího. Renesance krásy a dobroty a lásky,
rozlití jich celj'm světem, vzr st rozumu' moudrosti a dobra - to
všecko ztělesněno je v pokuse Aglavenině o trojí vzájemnou lásku
jednoho muže a dvou žen.

Ale pokus končí nezdarem. Chce se Ťíci člověku s Hauptmannovfm
mistrem zvonaťern z Potopeného zvonu: Es miBlang dies Werk.
NepÍišel ještě čas k této veliké renesanci iluchoué krtisy. Vyslovuje to
krásně Aglavena na str. 58 . . . ,,Není ti to divné, Selysetto? Miluji
tě' miluji Meleandra; Meleandr miluje mne, miluje i tebe, ty miluješ
nás oba, nicméně nemohli bychom Žíti šťastni, poněvadž ještě nenadešIa
hodina, kdg lidem možno takto se spoiiti . , ..,

osud zvítězil nad'rozumem' láskou i dobrem . . . Smrt zvitězi|a
nad Životem zase o jedenkrát víc.

Talrová je hluboká ideová stavba této nové práce Maeterlinckovy,
kterou, opakuju to, cením daleko nad všecky pťedešlé. Tolik hloubky
ideové a psychologiclré, tolik síly a plastické plnosti pii vší abstrakt-
nosti lásky neukázal posud nikde' Aglauena a Selgsetta je velice b|izka
dvěma pracíp německého básníka velice mi drahého, Gerharta
Hauptmanna: osaměIlm duštm a Potopenémlr zl)onu. Thema její je
totéŽ jako v osaměIlch duštch a Ťešeno také stejně: ieště nepÍišel čas,
kďg lidem možno se takto spoiiti.Y osaměIgch duštch odejde také duše
rozumová, duše povyšená, Mahrová vzdává se lásky, aby nepohor-
šovala maličkjlch, aby pŤipravovala cesty veliké ideji, která posud
nepŤišla' jejíŽ čas zde posud není. Jako Potopen! zuon je také Aglauena
a Selgsetta pokus o renesanci krrisg, tÍeba byly asi odchylky v pŤed-
stavách obou básníkri o zprisobu této renesance. A v Aglaueně a SeIg-

settě právé jako v Potopeném zuonu nezdaÍí se tento pokus: v obou

n'á"'i "v'r"vena 
silná napjatá touha moderního člověka po životě

iTJu'111, vyšším, intensivnějším, radostnějším, zmnoŽenějším, ale

íolou'"y'rovena také slabost člověka, nepŤipravenost jeho pro tuto

tŤetí Ťíši Ducha, strach, hrťrza, děs doby pŤechodné a zkost pokusri

a nezdar .




