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Michal topor

Již v roce 1907 si Fischer v souvislosti s motivy „odporu proti fatu“ a „ohromného, drti-
vého vítězství osudu nad smrtelníky“ povšiml hölderlinovského motta „Des Herzens 
Woge schäumte nicht so schön empor und würde Geist, wenn nicht der alte stumme 
Fels, das Schicksal, ihr entgegenstände“ na prahu Hofmannsthalova dramatu Ödipus 
und die Sphinx.1 Na jaře a v létě 1910 na pražské českojazyčné filozofické fakultě před-
nášel na téma „Z literárních dějin německého individualismu (Nietzsche)“: vykládaje 
o „N. úmyslu napsati tragédii Empedokles“, vyzdvihl zde Hölderlina jako Nietzschova 
„nejmilejšího básníka“, „v tolika ohledech s ním úzce spřízněného (láskou k Řecku, 
stejnými náměty, nenávistí k Německu, duševní chorobou)“.2 Podstatné místo Höl-
derlinovi vyhradil také o dvacet let později v rámci přednáškového cyklu Romantika, 
drženého tamtéž v zimním semestru 1930/1931: pojednal jej — spolu s Jeanem Pau-
lem — jako „předchůdce“, jako básníka a filozofa, rozkročeného „mezi klas. a romt.“.3 
Co se otištěných textů týče, nevěnoval však Hölderlinovu dílu žádný monograficky 
zevrubný komentář a překladatelsky je spíše obcházel. Vzhledem k výsostné pozici, 
do níž ho přitom průběžně, ačkoli spíše jen letmo kladl, je to překvapivé.

Z mnoha Hölderlinových básní přeložil Fischer jen tři: An die Parzen, Hyperions 
Schicksalslied a Hälfte des Lebens; zařadil je — pod názvy Bohyním osudu, Píseň osudu 
a V půli života — do antologie Z Goethova odkazu (Ludvík Bradáč, Královské Vinohrady 

1 Fischer, Ot.: Sen a přání. Národní listy 47, 1907, č. 204, 26. 7., s. 1–2.
2 Fischer, Otokar: Z literárních dějin německého individualismu (Nietzsche), rkp., s. 63–64, 

LA PNP, f. O. Fischer, univerzitní přednášky. Srov. též: „[…] Co vábilo Nietzscheho k dra-
matickému zpracování osudů a nauky předsokratovského myslitele? Snad v prvé řadě vro-
zená touha po ‚agonu‘. Neboť úryvkovité drama Empedokles napsal kdysi Friedrich Höl-
derlin, Nietzschův miláček, romantik před romantiky, úzce s ním spřízněný svou láskou 
k Řecku i záštím proti otčině […]“ a předtím výklad o „jemném stesku, jímž starou i novou 
Helladu upřádal autor Hyperiona, Hölderlin“ (Fischer, Otokar: Friedrich Nietzsche /Kurs šes-
tipřednáškový/. Literární studie. J. Otto, Praha 1913, s. 86, 76)

3 Fischer, Otokar: Romantika, rkp., s. 18–30, LA PNP, f. O. Fischer, univerzitní přednášky. 
Nejde o souvisle stylizovaný text, spíše o soubor orientačních, opěrných formulací, pozná-
mek, také citátů, bibliografických dat.
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1916).4 Arne Novák tehdy konstatoval: „[…] Osobně a přesvědčivě jsi vedle Goetha po-
stavil v čelo německých lyriků dva nejromantičtější vyznavače klasičnosti, Hölder-
lina a Nietzscheho, oba jsi ztlumočil mistrně. Tvé rytmy z Hölderlina mají velmi bo-
lestnou, a přitom řeckou krásu, jsou to mramory, pod jichž narůžovělým povrchem 
jako by kolotala krev […]“.5 Tutéž trojici poté Fischer umístil i do antologie Z Goethovy 
země (Praha, Fr. Borový 1925).

Počátkem dvacátých let Fischer v Jevišti krátce pojednal Hölderlinův dramatický 
fragment Empedokles,6 v průběhu dvacátých let v Prager Presse sledoval úkazy höl-
derlinovského bádání.7 Speciální pasus Hölderlinovi vyčlenil v eseji O překládání 
básnických děl, publikované v květnu 1929 v revui Plán. Zkusmo, „úmyslně se zdán-
livou bezútěšností“, zde formuloval otázky, značící skepsi a meze překladatelství, 
mj.: „Není třeba z oblasti tlumočnické vůbec vyjmout lyriku nejlyričtější, tedy právě 
nejpodstatnější část poezie, vyznačenou třeba v německé literatuře linií Stormovou 
nebo Mörikeovou nebo Hölderlinovou?“. Následně přece jen několika příklady uká-
zal, že i vizualitě a akustice „Hölderlinových kouzelných veršů o Půli života“, „tohoto 
výtvoru impresionistické poezie, vzniklého na rozmezí života zdravého a šíleného“, 

4 Časopisecky: Hölderlin, Friedrich: V půli života, přel. Otokar Fischer. Lumír 41, 
1912/1913, č. 10, 18. 7. 1913, s. 455.

5 Arne Novák Otokaru Fischerovi, 14. 6. 1916, LA PNP, f. O. Fischer. Nad knihou Host ozna-
čí Novák v říjnu 1937 Hölderlina a Nietzscheho za „dva básníky Fischerovi zvláště blízké“ 
(A. N.: Intimní lyrika Otokara Fischera. Lidové noviny, 10. 10. 1937, s. 9).

6 Hölderlina zde traktoval jako „nad jiné hlubokého a jemného německého básníka, nepří-
tele svého národa, mezi nímž, jako v celé své době, připadal si hostem a cizincem“ (Ot. F.: 
Empedokles. Jeviště 1, 1920, č. 8, 18. 3., s. 98). Viz také Fischerova slova v dopise Rudolfu 
Pannwitzovi ze 7. 12. 1921: „[…] Velmi mě zaujala Vaše slova o herderovském pojetí vzá-
jemně závislých kultur — takže, milý příteli, já, který stojím na rozhraní dvou duchov-
ních proudů, mám rozhodně v úmyslu, pokud to bude v mé moci, dbát o to, aby nás na naší 
bouřlivé plavbě neopustily nejjasnější hvězdy německé literatury! Nezapomenu na Nietz-
scheho ani na Hölderlina“ (Pannwitz, Rudolf — Fischer, Otokar — Eisner, Pavel: Korespon-
dence, ed. Marie-Odile Thirouin-Déverchère, přel. Naděžda Macurová. PNP, Praha 2002, 
s. 98).

7 V eseji Das deutschen Geistes Selbstbesinnung nad knihou Wilhelma Michela Hölderlin und 
der deutsche Geist analyzoval fakt, že právě Hölderlin, tak dlouho v Německu opomíjený 
a vysmívaný, tento „nepřítel obyčejného, normálního, každodenního němectví, je nyní 
slaven jako symbol, ba kvintesence toho, co bylo, nejvznešeněji míněno, označováno 
jako ‚německý duch‘“; Michelově knize připsal k dobru, že tento paradox překlenuje, 
aniž pomíjí proslulou protiněmeckou pasáž z románu Hyperion — naopak ji interpretuje 
ve „vnitřní provázanosti s tajuplnou duší národa a tradicí“ (Prager Presse, 5. 10. 1924, Dich-
tung und Welt, č. 40, s. I–II, zde s. II, přel. M. T.). Koncem listopadu t. r. představil Fischer 
práce Ericha Arona (Hölderlin, der ewige und der deutsche Jüngling), Ernsta Cassirera (studii 
Hölderlin und der deutsche Idealismus ve 2. vydání knihy Idee und Gestalt) a Herberta Kerbera 
(Hölderlins Verhältnis zu Homer) (Hölderlinforschung. Prager Presse, 20. 11. 1924, s. 4), v září 
1925 druhé vydání Michelovy monografie Hölderlin (poprvé vyšla r. 1911) (Wesen des Kün-
stlers. Prager Presse, 8. 9. 1925, s. 6), v červenci 1926 anotoval hölderlinovské číslo časopisu 
Deutschen Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (Romantikforsc-
hung. Prager Presse, 23. 7. 1926, s. 6) a v srpnu 1929 knihu Lothara Kemptera Hörderlin und 
die Mythologie (Wege zur Dichtung. Prager Presse, 18. 8. 1929, s. 18).
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čeština může dostát, byť po svém: „původní báseň je nutno znovu vytvořit z ducha 
nového jazyka“, psal Fischer (Literární studie a stati I, s. 267–268). Takto znovuvytvo-
řenou báseň Hälfte des Lebens zde předkládáme jako první z ukázek.8 Existuje — shr-
nuji — ve třech variantách: časopisecké, resp. v první antologii (I), v druhé antologii 
(II) a upravena „podle nově rozluštěného vstupu rukopisných veršů“,9 tak ji Fischer 
nechal otisknout v srpnu 1931 v Lidových novinách (III);10 rozdíly zaznamenávám.

Události v Německu přiměly Fischera uvést Hörderlina do českojazyčného pro-
středí v docela jiné než literárněhistorické či translatologické souvislosti. 10. března 
1933 psal A. Novákovi: „[…] neoznámil jsem Ti posud […] že se nám v únoru narodila 
třetí holčička a že jsme jí dali jméno Rut. Nevím proč, kdykoli se teď na ni podívám, 
mimoděk mi jde hlavou celý dnešní zmatek světa, ba jakési předjaří války, chaosu, lid-
ské katastrofy! / Netajím se tím, že mi věc Německa jde krutě blízko […]“.11 Téhož dne 
se na schůzi pořádané Levou frontou ve stínu nového posílení Hitlerovy moci Fischer 
ptal: „Totam je evropanství vyznačené světlými jmény jako Hölderlin, Heine, Nietz-
sche […] Co zbývá v takové chvíli nám vroucím ctitelům německého vědění a bás-
nění a kdož jsme vděčně prošli tou neb onou německou inspirací? […]“ (II, s. 569).12 
Počínaje březnem v Činu sarkasticky glosoval zjevy nastalého německého zřízení,13 
v dubnu v Listech pro umění a kritiku — v sousedství Bidlovy karikatury nadepsané 
Umění v dnešním Německu — uveřejnil svůj překlad předposlední kapitoly Hölderli-
novy skladby Hyperion oder der Eremit in Griechenland — promluvy k Bellarminovi, 
počínající slovy „So kam ich unter die Deutschen“.14 Také tento Fischerův text zde dá-
váme k dispozici (I = rkp., II = publ.) — část, již překladatel vynechal (tuto výpustku 

8 Text ponechávám v původní pravopisné podobě, to platí i pro další ukázky.
9 Srov. Hölderlin, Friedrich: Gesammelte Werke, sv. 2, Gedichte, ed. Wilhelm Böhm. Eugen 

Diederichs, Jena 1909, s. 368 (verze 1) a týž: Gesammelte Werke, sv. 2, Gedichte, ed. Wilhelm 
Böhm. Eugen Diederichs, Jena 1924, s. 401 (verze 2).

10 Hölderlin: V půli života, přel. a poznámkou uvedl Otokar Fischer. Lidové noviny, 1. 8. 1931, 
s. 1. Pro srovnání: počátkem třicátých let tuto báseň přeložil Jan Zahradníček (viz: „Žlu-
tými plody / a planých růží pln se sklání / nad jezerem kraj, / vy něžné labutě, / a polibky 
zpity / smáčíte hlavu / v posvátně chladivé vodě. // Běda, kde naleznu, / když je teď zima, 
květiny, kde / sluneční svit / a sladký stín země? / Zdi kolem jsou / němé a chladné, vět-
rem / skřípají vlajky.“ (Polovina života. In: Hölderlin, přel. Jan Zahradníček. Rudolf Škeřík, 
Praha, jaro 1932, s. 45). Fischerův i Zahradníčkův překlad zařadili Ludvík Kundera a Moj-
mír Trávníček do strojopisného svazku Hälfte des Lebens: 11 překladů (Kunštát — Nový Hro-
zenkov, „k vánocům 1980“).

11 Otokar Fischer Arne Novákovi, 10. 3. 1933, LA PNP, f. A. Novák.
12 Fischer, Otokar: Německo a my. Magazín DP 1, 1933/1934, č. 1, květen 1933, s. 1–2.
13 Např. textem Pohled do německého panoptika (Čin 4, 1932/1933, č. 31, 30. 3. 1933, s. 736, 

podepsáno fschr).
14 Hölderlin, Friedrich: Hyperion Bellarminovi, přel. Otokar Fischer. Listy pro umění a kriti-

ku 1, 1933, č. 4, duben, s. 97–99. Nebylo to poprvé, co byla tato část přeložena do češtiny — 
srov, Hölderlin, Friedrich: O německém národu. Národ 1, 1917, č. 34, 22. 11., s. 606–607, 
s nepodepsaným úvodem, ani jméno překladatele nebylo uvedeno. Překlady vykazují 
mnoho rozdílů, neodvažuji se proto, přestože Fischer měl k redakci časopisu blízko, při-
psat mu i tento starší překlad.
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vyznačil řádkem pomlk), včleňuji v originálním znění.15 Exponování Hölderlina jako 
mluvčího kritického k německé realitě, navíc v jazyce slovanském a mocí tlumoč-
níka, jehož židovské kořeny byly v minulých letech tolikrát veřejně artikulovány, 
mělo v dané chvíli speciální význam. Právě Hörderlina, jehož dílo se nacističtí vykla-
dači vytrvale pokoušeli integrovat do svého kánonu, tu — a měsíc nato i v eseji Dvojí 
Německo, otištěné také v Listech pro umění a kritiku16 —, vynesl jako znatele i proroka 
zásadní „rozpolcenosti německého světa“ (II, s. 559), „tváří v tvář dnešnímu Německu“ 
připomněl, cituje (tentokrát v originále), jeho „zalkání“: „Und wehe dem Fremdling, 
der aus Liebe wandert, und zu solchem Volke kömmt“ (tamtéž, s. 565).

To, že Hölderlin zůstal i v dalších letech partnerem či elementem Fischerovy kon-
frontace s časovými poryvy dějin, dokládá nakonec i Fischerova báseň nazvaná pro-
stě Hölderlin, jež se koncem října 1936 objevila v Lidových novinách: „Svaté listí luk 
a lesů, / kudy průvod jel — / Hroty hrůz a běd i běsů, / které nepřítel // zrádně do pr-
sou nám nasil, / kámen, drť a jed! / Kde je spánek? mír? kde azyl? / Jede, jede svět, // 
trubka zní a trojka kluše / a ví proč, ví kam, / a já o mříže své duše / lebku utloukám.“17

*

Do antologií Z Goethova odkazu a Z Goethovy země zařadil Fischer také překlad Werfe-
lovy básně Vater und Sohn z knihy Wir sind (Kurt Wolff, Leipzig 1913). Tu již roku 1913 
pro Umělecký měsíčník přeložil Fráňa Šrámek,18 Fischerova varianta byla poprvé otiš-
těna r. 1914 v časopise Scéna,19 v překladatelově pozůstalosti jsou uchovány dvě ruko-
pisné verze, které textu pro Scénu předcházely, vrstevnatě — řadou škrtů, záměn, vsu-

15 Dle Hölderlin, Friedrich: Gesammelte Werke, sv. 1. Hyperion, ed. Wilhelm Böhm. Eugen Die-
derichs, Jena 1911, s. 201–206, zde s. 204. V protektorátním výboru z Hölderlinova díla (Tor-
so odkazu, sestavil a úvodní stať napsal Vojtěch Jirát, přel. František Vrba a Jiří Hájek. Fr. Bo-
rový, Praha 1944, řada Pantheon) byla tato kapitola vynechána, v překladu Antonína Peška 
stojí takto: „Nebo snad není božské, čemu se smějete a co vám připadá bezduché? Není snad 
vzduch, který dýcháte, lepší než vaše plytké řeči? a sluneční paprsky, nejsou víc než celá vaše 
chytrost? prameny země a jitřní rosa dávají vašim hájům svěžest; vy to snad umíte také? ach! 
zabíjet umíte, ne dávat život, pokud jej nedá láska, kterou nemáte ze sebe, kterou nestvořil 
nikdo z vás. Jste plni úvah a starostí, jak byste unikli osudu, a jste bezradní, když vaše dětská 
dovednost není k ničemu; hvězdy však zatím nevinně kráčejí po nebi. Vaše snažení hanobí, 
drtí pokornou přírodu, pokud vás strpí, ona však žije dále, věčně mladá, a její podzim a její 
jaro nemůže nikdo z vás zapudit, nikdo nemůže narušit její éter. / Ó musí být božská, když vás 
nechá ničit a přitom nezestárne a když v ní navzdory vám krása zůstává krásou! –“ (Hölderlin, 
Friedrich: Hyperion aneb eremita v Řecku, přel. Antonín Pešek. Odeon, Praha 1988, s. 277–278).

16 Fischer, Otokar: Dvojí Německo. Listy pro umění a kritiku 1, 1933, č. 6, 11. 5., s. 177–184 
(původně přednáška ve prospěch německých emigrantů, proslovená 4. 5. 1933).

17 Fischer, Otokar: Hölderlin. Lidové noviny 44, 1936, č. 536, 25. 10., s. 1 (nezměněno in týž: 
Host. Fr. Borový, Praha 1937, s. 19; srov. také týž: Hölderlin, přel. Heinz Politzer. Prager Pres-
se 18, 1938, č. 30, 24. 7., Obrazová příloha, s. 2).

18 Werfel, F.: Básně. Otec a syn, přel. Fr. Šrámek + Neopuštěná (Návštěva z Elysia), přel. Fran-
tišek Langer. Umělecký měsíčník 2, 1912/1913, č. 9, s. 238.

19 Werfel, Franz: Otec a syn. Scéna 2, 1914, č. 1 [květen], s. 19–20. Srov. překlad Hany Žantov-
ské ve výboru Přítel světa (Mladá fronta, Praha 1965, s. 20–21).
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vek apod. — signalizující pohyb vznikajícího textu; starší z nich je datována: „5. 5. 1914“. 
Naše edice překladu básně Vater und Sohn zviditelňuje pouze rozdíly mezi časopisec-
kým otiskem (I) a podobou básně v antologiích z let 1916 a 1925 (II). Dalším Werfelovým 
textem, jemuž se Fischer překladatelsky věnoval, bylo historické drama Juarez und Max-
milian, dokončené v létě 1924; překlad se stal základem inscenace ve Vinohradském 
divadle, premiérově uvedené 12. 10. 1926 — text se, pokud vím, bohužel nedochoval. 
Werfelovo drama Das Reich Gottes in Böhmen20 bylo i v českojazyčném tisku avizováno 
od srpna 1930,21 v prosinci téhož roku se již zprávy a komentáře vztahovaly především 
k uvedení hry ve vídeňském Burgtheater,22 zároveň se objevily zmínky o tom, že Wer-
felova novinka bude inscenována — patrně v režii Hilarově — také v pražském Národ-
ním divadle,23 premiéra byla v těchto notickách situována do jara 1931. 3. listopadu 1930 
adresoval Werfel z Vratislavi Fischerovi telegram: „Snažně Vás prosím, abyste se las-
kavě ujal překladu mé Říše Boží, protože zdar zaručí jedině Vaše mistrovství“.24 V Ar-
chivu Národního divadla jsou skutečně dochovány jak smlouva mezi ND a nakladatel-
stvím Centrum, zastupujícím Werfela, v níž se ND zavázalo, že hru bude do konce roku 
1931 inscenovat, tak smlouva mezi ND a Otokarem Fischerem jako překladatelem a na-
konec i tři nepodepsané strany popisu hry (strojopis, dat. 1930). Z jejího provedení na-
konec sešlo, kupříkladu v Mühlbergerově revui Witiko se bez dalšího vysvětlení psalo 
o „politických machinacích“.25 Fischerův překlad však přece jen realizován byl, a to dva 
roky poté, 24. března 1933, v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě, 
v režii Jana Škody — pod názvem Království boží v Čechách. Ještě téhož roku jej K. Po-
lák označil za „germanobohemicum“, jež je „součástí diskrétního působení Fischerova 
na vyrovnání protiv národnostních“.26

20 Werfel, Franz: Das Reich Gottes in Böhmen. Tragödie eines Führers. Paul Zsolnay Verlag, Ber-
lin — Wien — Leipzig 1930. V knize bylo uvedeno, že inscenační práva poskytuje divadel-
ní oddělení vídeňské pobočky nakladatelství Paul Zsolnay.

21 Ideové základy dramatu specifikoval Werfel v interview poskytnutém deníku Prager Pres-
se (18. 12. 1930, s. 8), viz také výňatky z tohoto rozhovoru, otištěné v časopise Witiko (3, 
1931, č. 2, s. 130–131).

22 Viz kupříkladu — E: Království Boží ve vídeňském Hradním divadle. Lidové noviny 38, 
1930, 616, 7. 12., s. 9; Tille, Václav: Das Reich Gottes in Böhmen. Rozpravy Aventina 6, 
1930/1931, č. 22/23, únor 1931, s. 268–269 (Tille nepovažoval vídeňskou inscenaci za zdařilou, 
výhrady měl však i k Werfelovu pojetí hlavních postav a vůbec „duchové podstaty“ husitismu).

23 d.: Franz Werfel v Národním divadle. Lidové noviny 38, 1930, č. 475, 20. 9., s. 9; Dvě histo-
rické vise našich Němců. Literární noviny 5, 1930/1931, č. 3, leden 1931, s. 1–2, nepodepsá-
no (Werfelovo drama bylo pojednáno spolu s románem Josefa Mühlbergera Huss im Konzil 
/Berlin 1931, česky Hus v Kostnici, přel. Olga Laurinová. Sfinx — Janda, Praha 1931/).

24 „Bitte Sie inständigst, [die] Übertragung meines Reich Gottes zu übernehmen, da allein 
Ihre Meisterschaft [ein] Gelingen verbürgt. Verehrungsvoll Franz Werfel“ (Franz Werfel 
Otokaru Fischerovi, 3. 11. 1930, LA PNP, f. O. Fischer).

25 „Durch politische Machenschaften ist die tschechische Aufführung von Werfels Drama 
Reich Gottes in Böhmen im Prager tschechischen Nationaltheater vereitelt worden“ (Witi-
ko 3, 1931, č. 5, s. 283), podobně událost v berlínském časopise Die Literatur (34, 1931/1932, 
s. 119) traktoval Arne Novák.

26 Polák, Karel: Fischer překladatel. In: Otokar Fischer. Kniha o jeho díle. A. Srdce, Praha 1933, 
s. 51–86, zde s. 60.
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Koncem r. 1930 vyšel v Lidových novinách „prvý obraz“,27 jinak byl Fischerův 
překlad publikován pouze v rámci ostravských představení, o to snáz se jeho exi-
stence vytratila z povědomí — Jiří Munzar v r. 1991 jednoduše konstatoval: „Hra 
dosud nebyla přeložena do češtiny“.28 Ve Fischerově pozůstalosti (LA PNP) přitom 
byl a je k dispozici strojopis překladu o 74 stranách. Werfel drama rozdělil do tří 
částí; první zahrnula pětici obrazů a čtvero pouličních meziher, druhou vyplnil 
obraz jediný, třetí část opakovala schéma první části. Jako ukázku vyjímáme druhý 
obraz části třetí.

Jako překladatel vybraných partií Werfelova díla vystoupil Fischer znovu roku 
1935 — dvojicí básní, uveřejněných v Lidových novinách: Modlitba [orig. Gebet um Spra-
che] a Krajina [orig. Madonna mit den Krähen],29 i tyto zde předkládáme. Tak jako 
v případě Hölderlinovy lyriky, jíž se vedle Fischera ujal především Jan Zahradníček, 
i Werfelova poezie nakonec přivábila i jiné prostředníky. Již ve třicátých letech k nim 
patřil Viktor Fischl, do výboru vydaného několik let po válce zařadil také překlad 
básně Gebet um Sprache, nadepsaný Modlitba za řeč, pro srovnání: „Nad řečí moc mi 
nedávej, / dej řeči spíš moc nade mnou! / Nechci hbitou prstů hrou / navlékat slavíky 
jak hladké korály. / Dej, v záhybu ať překvapivém / tě potkám v hustém trní slova, / 
v koktavě rozdrásaném křoví, jež září modravou / žhne tvého podobenství.“30

Michal Topor | Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
michaltopor@rocketmail.com

27 Z Werflovy tragedie vůdce království božího v Čechách, „autorizovaný překlad“ Otokar 
Fischer. Lidové noviny 38, 1930, č. 641, 21. 12., Příloha, s. 1–2, ilustrace Vlastimil Hofman.

28 Munzar, Jiří: K českým látkám v moderním rakouském dramatu. Sborník prací filozofické 
fakulty Brněnské univerzity. D 38, 1991, s. 165–170, zde s. 168.

29 Werfel, Franz: Modlitba, přel. Ot. F. Lidové noviny 43, 1935, č. 391, 7. 8., s. 1; týž: Krajina, 
přel. Otokar Fischer. Lidové noviny 43, 1935, č. 549, 3. 11., Příloha, s. 4 (báseň Madonna mit 
den Krähen srov. též v překladu Hany Žantovské, pod názvem Madona s vránami (Werfel, 
Franz: Přítel světa. Mladá fronta, Praha 1965, s. 90–91).

30 Werfel, Franz: Básně, vybral a přel. Viktor Fischl, doslov napsal Pavel Eisner. Václav Petr, 
Praha 1948, s. 62.
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HÄLFTE DES LEBENS V PŮLI ŽIVOTA
Friedrich Hölderlin Friedrich Hölderlin

Mit gelben Blumen1/Birnen2 hänget V plápolu žlutých květůI, II/V zralosti žlutých hrušekIII

Und voll mit wilden Rosen a plnáI, II/plnaIII planých růží
Das Land in den See, spadá v jezero zem;I, II/zem.III

Ihr holden Schwäne, vyI, II/VyIII labutě hebkéI,II/bíléIII

Und trunken von Küssen a líbáním spityI, II/zpityIII,
Tunkt ihr das Haupt hroužíte skráň
Ins heilig nüchterne Wasser. ve svatě střízlivou vodu.I, II/vodu!III

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn Ó žel, kde vezmu já,
Es Winter ist, die Blumen, und wo kdyžI/ažII, III mráz tu bude, růže, a kdeI, II/
 až mráz tu bude, růže,
 a kdeIII

Den Sonnenschein, svit sluneční
Und Schatten der Erde? a stín kde země?I, II/země!III

Die Mauern stehn Ční beze slova
Sprachlos und kalt, im Winde mrazivé zdi, a větrem
Klirren die Fahnen. prapory řinčí.

OPEN
ACCESS



OtOKAR fIScHER / fRIEDRIcH HÖLDERLIN 161

HYPERION BELLARMINOVI
Friedrich Hölderlin

Tak jsem přišel mezi Němce. Mnoho jsem nežádal a byl jsem připraven na toI/připravenII, že na-
jdu ještě míň. Pokorně jsem přicházelI/přišelII, jak slepý Oidipus, jenž neměl domova, před bránu 
athenskouI/tak jako slepý bezzemek Oidipus před bránu athénskouII, kde ho přijal háj bohů 
a krásnéI/ušlechtiléII duše se s ním shledaly…I/–II

Jak jinak vedlo se mně!
Barbaři odedávna, barbarštějšíI/zbarbarštěniII ještě svou pílí a vědou, ba i náboženstvím, 

hluboce neschopni jakéhokoli božského citu, zkaženi do dřeni pro štěstí svatých GraciíI/do dřeně 
a nepřístupni blahu svatých GraciíII, urážejíce každou urozenou duši všemi stupni nadsázek 
a nuzoty, tupí a bez souladu jako střepy odhozené nádoby — toI/takovíII, můj Bellarmine, byli 
mojiI/míII utěšitelé.

Je to tvrdé slovo, a přecI/přeceII je vyřknu, protože je to pravda: nedovedu si představiti, 
že by kterýkoli národ byl rozervanějšíkouskovitějšíI/roztříštěnějšíII nežli Němci. Řemeslníky tuI/
Řemeslníka tamII vidíš, ale žádné lidiI/ne člověkaII, myslitele, ale žádné lidiI/ne člověkaII, kněžíI/
knězeII, ale žádné lidiI/ne člověkaII, pány a sluhy, mladíky a usedlé občany, ale žádné lidiI/pána 
i sluhu, hocha i usedlého občana, ale ne člověkaII — zdaI/zdažII to není jako bojiště, na němžI/
kterémII rozkouskovány v chumlu leží ruce a paže a všechny údy, zatím co se prolitá krev života 
rozpíjí v písku.I/v písku?II

Každý jde za svým, a já to říkám též.I/řekneš, a já to říkám též.II Jenže za tím musí jítI/jítiII 
celou dušíI/celou svou dušíII; nesmí v sobě dusiti každou sílu, nehodí-li se zrovna k jeho titulu, 
nesmí s tou nuznou úzkostí a do písmene pokrytecky jenI/jen pokryteckyII býti tím, čím sluje, 
musí tím, čím jeI/jestII, býti s láskouI/s vážností a s láskouII, jako by nějaký duchI/a tak, aby duchII 
žil v jeho skutcíchI/byl v jeho skutcích živII, aI/; aleII je-li vtlačen do oboru, kde duch dokonce 
nesmí býti živI/vůbec nesmí žítII, pak ať je s opovrženímI/svůj obor pohrdlivěII odvrhne a ať se učí 
orbě.I/nechť se učí orat!II Tví Němci však rádi zůstávají u potřeb nejpotřebnějších, a proto také 
je u nich tolik břidilství a tak málo zjevůI/věcíII svobodných a potěšujících.I/, čistě potěšujícíchII. 
Což, to by se oželelo, jen kdyby takovíI/tiII lidé nebyli bezcitní pro veškeren krásný život, jen 
kdyby na takovémI/tomII národě všude nespočívalaI/nespočívalaII kletba bohapusté nepřiroze-
nosti. –I/nepřirozenosti Bohem opuštěné!II

Nevím, který zlý jazyk jednou prohodil, že ctnosti starověkuI/lidí starověkuII jsou prý jen 
skvěléleskléI/leskléII chyby; a přec i ty chybyI/jejich vadyII jsou ctnosti, neboť v nichI/i v nichII žije 
ještě dětinný, krásný duch, a nic se tehdy nedáloI/nekonali pranicII, aby to bylo bez duše. Ctnosti 
Němců naproti tomu, to jestI/toťII lesklé zlo a nic víc; neboť jsou to jen východiska z nouzeI/je to 
jenom nouzové díloII, je to všechno jen ze zbabělé úzkosti vynuceno otrockou námahouI/ze zbabělé 
úzkosti otrockou námahou vynucenoII na pustém srdci a bez útěchy zůstává kdejaká čistá duše, 
ráda se živící krásnemI/krásouII, zhýčkaná svatým souzvukemI/, žel, svatým souzvukemII bytostí 
vznešenějšíchI/šlechetnějšíchII a nesnášející zlozvukI/zlozvukuII, jenž křičíI/který ječíII ze všeho 
mrtvého pořádku těchto lidí.

Říkám ti: nic není svatého, co neníI/aby to nebyloII znesvěceno, nic, co není poníženo k chu-
dobné pomůcceI/aby nebylo na chudobnou pomůcku poníženoII u tohoto národa. AI/národa; aII co 
se povětšiněI/většinouII i mezi divochy uchovává ve své božské čistotě, to provozují titoI/tihleII 
nejvypočítavější barbařiI/ze všech barbarůII, jak se tak provozuje řemeslo, a jinak to neumějí: 
nebI/neboťII tam, kde lidská bytost je jednou vycvikována, tam slouží svému účelu, tam hledá 
svého užitku; již neblouzní, chraň bůh!I/BůhII, zůstaneI/zůstáváII nevzrušena, a i když odpočívá 
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a i když miluje a i když se modlí a i když luzný svátek jara, ta doba smíření pro celýI/všechenII 
svět, když uvolníI/uvolňuje veškeréI/veškeryII starosti a kouzlí nevinu do srdce provinilého, kdy-
žI/i kdyžII, opojen teplým paprskem slunce, otrok radostně zapomínáI/radostně zapomíná otrokII 
svých okovů, a nepřátelé lidstva, zchlácholeni vzduchem, jenž je pln bohaI/z něhož dýše BůhII, 
jsou mírumilovní jako děti, ba když iI/ba i kdyžII housenka se okřídlí a včela se rojí, tehdyI/rojí — 
tehdyII Němec přece jen zůstává v zásuvce svého oboru a nestará se valně o boží čas.

Ty však budeš souditi, posvátná přírodo! nebI/NeboťII kdyby byli aspoňI/alespoňII skromní 
tihleI/tiII lidé! kdybyI/KdybyII jen ze sebe nedělali povýšeněI/povýšeně nedělali ze sebeII zákon 
pro ty mezi sebou, kteříI/kdožII jsou lepší! kdybyI/Kdyby se jen rouhavě nepovyšovali nad cosiI/
nenatřásali na cosiII, čím nejsou! aI/AII nechť se i rouhají, jen kdyby netupili, co je božské!…I/
božské! –II

Oder ist nicht göttlich, was ihr höhnt und seellos nennt? Ist besser, denn euer Geschwätz, die Luft 
nicht, die ihr trinkt? der Sonne Strahlen, sind sie edler nicht, denn all ihr Klugen? der Erde Quellen 
und der Morgentau erfrischen euern Hain; könnt ihr auch das? ach! töten könnt ihr, aber nicht leben-
dig machen, wenn es die Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht erfunden. Ihr sorgt und 
sinnt, dem Schicksal zu entlaufen und begreift es nicht, wenn eure Kinderkunst nichts hilft; indessen 
wandelt harmlos droben das Gestirn. Ihr entwürdiget, ihr zerreißt, wo sie euch duldet, die geduldige 
Natur, doch lebt sie fort, in unendlicher Jugend, und ihren Herbst und ihren Frühling könnt ihr nicht 
vertreiben, ihren Aether, den verderbt ihr nicht.

O göttlich muß sie sein, weil ihr zerstören dürft, und dennoch sie nicht altert und trotz euch schön 
das Schöne bleibt! –

Však to také trhá srdce, viděti vaše básníky a vaše umělce a všechny, kdo ještě ctí genia, kdo 
ještě milují a pěstí krásu! Ti dobří, vždyť žijí naI/veII světě tak jako cizinci ve vlastním domě, 
podobají se věru trpiteli UlyssoviI/OdysseoviII, jak seděl před svými dveřmi v podobě žebráckéI/
žebrákaII, zatím co nestoudní ženišiI/nápadníciII hulákali v sále a tázali se, kdo žeI/kdoII jim při-
vedl toho tulákaI/toho tuláka přivedlII.

Plni lásky, ducha i naděje dorůstají německému národuI/NěmcůmII jehoI/jejichII mladíci za-
svěcení musámI/MusámII; vidíš je sedm let poté a kráčejí, hle, jak stíny tiše a chladněI/podívej se na 
ně sedm let poté a uzříš, kterak podobni stínům kráčejí tiše a chladněII, jsou jako půda, kterou 
nepřítel posypal solí, aby už nevydalaI/nikdy už nevydalaII stébla trávy; a jestliže promluví, 
běda tomu, kdo je chápeI/jim porozumíII, kdo v bouřící titanské síle, kdo v proteovitých uměníchI/ 
a v proteovitém jejich uměníII vidí jen zoufalý bojI/zápasII, bojovaný jejich porušeným krásným 
duchem s barbary, s nimiž se musí utkávat.

Zde na zemi je všechno nedokonaléI/samá nedokonalostII, toť stará písnička Němců. Kdyby 
tomu národu, jejž opustil Bůh, někdo přec řeklI/někdo jedenkrát přece řekl, že to u nich jen je 
všechno takI/jen u nich je všeckoII nedokonalé, protože nic čistého nenechají nezkaženoI/nepoka-
ženoII, a všechno posvátné ohmatají neohrabanýma rukama; že u nich nicI/že jen u nich ničemuII 
se nedaří, protože nedbají o kořen zdaru, o boží přírodu; že u nich v pravém smyslu je život lichýI/
jen u nich je život v pravém smyslu lichýII a obtížen starostmi a překypující studeným a němýmI/
přeplněn němým a studenýmII svárem, protože povrhují geniem, jenžI/mají v opovržení genia, 
kterýII do lidského jednání vnáší sílu a vznešenostI/urozenostII, do strázníI/strázněII veselí a doI/
veselí, doII měst a příbytků lásku a bratrstvíI/bratrství a láskuII.

A proto se také smrti tolik obávají. AI/obávají, aII proto snášejí, pro ten svůj život ústřicI/ 
ústřicovitý životII, všechnu potupu, protože neznají nic vyššího, než co si zbřidili a shrabali.

ÓI/MůjII Bellarmine, kde národ miluje krásu, kde ctí ve svých umělcích genia, tam vaneI/
proudíII jako vánek životaI/jak oživující vánekII obecný jakýsi duch, tam se rozevíráI/tak se rozví-
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ráII plachá mysl, tam roztává sobecká domýšlivost a pobožná a velká jsou všechna srdce a nad-
šení rodí ze sebe bohatýry. U takového národa mají všichni lidé svou domovinu, rádI/ domovinu 
a rádII tam prodlévá cizinec. Kde však je takto boží příroda urážena, kdeI/urážena božská příroda 
a kdeII její umělci jsou tupeni, ach, tam je veta po nejlepší rozkoši života a kterákoli hvězda je 
pak lepší nežli tato země. Pustnou tam stáleI/Stále víc tam pustnouII a divočejí lidé, kteří přece 
všichni jsou zrozeni ke kráse, vzrůstá služebnickýI/ke kráse; vzrůstá tam služebnickýII duch 
a s ním hrubá odvaha, opilost vzrůstá se starostí, s bujnou úrodou hlad a úzkost o výživu;I/ vzrůstá 
omámení spolu se starostmi, vzrůstá s rozmařilostí hlad i úzkost o výživu,II prokletím stává 
se požehnání každého roku a všichni bohové prchají.

A běda cizinci, jenžI/kterýII putuje z lásky a přijde k takovému národu, aI/národu. AII třikráte 
tomu bědaI/běda tomuII, kdo, jako já, velikou bolestí puzen, jako žebrák mého rodu k takovému ná-
rodu přijdeI/kdo přijde k takovému národu, hnán velikou láskou a žebrák jako jáII!

Dosti! tyI/TyII mne znáš, ty to vlídně přijmeš, Bellarmine; iI/Bellarmine. III ve tvém jméně 
jsem mluvil, za všechny jsem mluvil, kdo jsou v této zemiI/v oné zemi jsou a kdo trpíI/strádajíII, 
jako já jsem tam trpěl!I/tam strádal.II

(Je to předposlední dopis celého díla, v jehož předmluvě autor praví, že by se pro tuto knihu rád uchá-
zel o lásku Němců!)I
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VATER UND SOHN OTEC A SYN
Franz Werfel Franz Werfel

Wie wir einst im grenzenlosen Lieben Jak jsme v lásce nekonečné kdysi
Spaße der Unendlichkeit getrieben vesmírné své žerty tropili si,
Zu der Seligen Lust — by se Olymp smál –
Uranus erschloß des Busens Bläue, prsa svá nám rozpial azurová
Und vereint in lustiger Kindertreue Uranos, a jak se děcko chová,
Schaukelten wir da durch seine Brust. svorné, radostné nás kolébal.

Aber weh,̓ der Äther ging verloren, Ale nyní, žel! jsme rozpolceni,
Welt erbraust und Körper ward geboren, ztracen ether, ve světů nám hřmění
Nun sind wir entzweit. zrozen těla tvar.
Düster von erbosten Mittagsmählern O polednách hody když se blíží,
Treffen sich die Blicke stählern, zchI/schIImuřených se zraků skříží
Feindlich und bereit. ocelový svár.

Und in seinem schwarzen Mantelschwunge A v svém černě přehozeném plášti
Trägt der Alte wie der Junge  syn i stařec nosí chladnou záští
Eisen hassenswert. zsinavělý kov.
Die sie reden, Worte, sind von kalter Rozeštváni nepřátelstvím věků,
Feindschaft der geschiedenen Lebensalter, dusíme svůj hovor v dutém skřeku
Fahl und aufgezehrt. sípajících slov.

Und der Sohn harrt, daß der Alte strebe Chtivě syn, kdy kmet už zemře, číhá,
Und der Greis verhöhnt mich jauchzend: Erbe! chechtot starcův „dědit chceš!“ mne stihá
Daß der Orkus wiederhallt. v plesu, jímžI/zlobou, ažII se Orkus chví.
Und schon klirrt in unseren wilden Händen Řinčí zbraně v lítých našich rukou
Jener Waffen — kaum noch abzuwenden — a již, zdá se, neodbytně tlukou
Höllische Gewalt. do bran podsvětí.

Doch auch uns sind Abende beschieden — Smíme však i my být večer spolu,
An des Tisches hauserhabenem Frieden, v svatém míru rodného kdy stolu
Wo das Wirre schweigt. spor i zmatek mře,
Wo wir s̓ nicht verwehren trauten Mutes, kdy se milujeme v den jak prvý,
Daß, gedrängt von Wallung gleichen Blutes, příbuznou kdy vehnána jsouc krví
Träne auf- und niedersteigt. za slzou nám slza v oko vře.

Wie wir einst in grenzenlosem Lieben Jak jsme v lásce nekonečné kdysi
Spaße der Unendlichkeit getrieben, vesmírné své žerty tropili si,
Ahnen wir im Traum. snění zbylo v násI/v snách nám šeptá hlasII.
Und die leichte Hand zuckt nach der greisen A dlaň lehká k stařičké lne dlani,
Und in einer wunderbaren, leisen až se v kouzelném tom prochvívání
Rührung stürzt der Raum. prostor shroutí v ráz.
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GEBET UM SPRACHE MODLITBA
Franz Werfel Franz Werfel

Gibt mir nicht Macht über die Sprache, Mně nad jazykem nedávej vládnout!
gib mir der Sprache Macht über mich! Jazyku vládnout nade mnou dej!
Ich mag nicht mit flinkem Fingerspiel Hbitě a hravě navlékat
Silben fädeln wie geglättete Kugeln nechce se mi korálečky slabik.
Lass mich an überraschender Biegung Nad náhlým srázem svol, ať Tebe
Dir begegnen im Dornbusch des Wortes v hořícím houští slova naleznu,
im stotternd zerrissenen Strauch v keři, jenž, zdrán a zajíkavý,
der mit der bläulichen Flamme modravým plouhavým ohněm
Deines Gleichnisses brennt! Tvých podobenství vzplál!
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MADONNA MIT DEN KRÄHEN KRAJINA
Franz Werfel Franz Werfel

Es ist November in der Welt. Teď ve světě je listopad.
Der Baum hebt nackt sein Krüppelbein. Svůj holý pahýl zvedá kmen.
Gebüsch bebt, bettelnd hingestellt. Strach na žebravé křoví pad,
Vereinsamt stiert der Meilenstein. a milník mžourá v sirý den,
Frech wie ein Storch auf brachem Feld jak starý tulák, rozmrzen,
Die alte Vogelscheuche lungert. se hastroš naježil a nehne.
Die Mutter schleppt sich querfeldein. Jde matka mdlobně, ztěžka jen.
Das Kindlein friert, das Kindlein hungert. A děťátko má hlad a křehne.

So grau war noch November nie. Je nejšedivější všech dní.
Die Mutter rastet auf dem Stein. Teď matka sedá na kámen,
Das Kind liegt schlaff auf ihrem Knie. jí na kolenou děcko spí –
Wie sie allein ist nichts allein. jí, nejosamělejší z žen,
Wohl besser wär s̓, es würde schnein, Ó, kéž by svět byl zatažen,
Verschnein die Weiten und die Nähen, kéž sníh by pokryl vrch i lány!
Sie hebt den Kopf, sie hört ein Schrein, Teď zvedá hlavu — — Je to sen?
Die Krähen kommen, hundert Krähen. To krákorají vrány, vrány.

Das Volk rauscht durch die Luft und schlägt Rej křídel šumí k Marii
Und taumelt um Marias Haupt. a nad hlavou jí hřmí a vlá,
Doch keine Kräh im Schnabel trägt však zrnka nepodává jí,
Ein Bröcklein, fluges wo geklaubt. ach, ze sta vran ni jediná.
Nie war die Welt so ausgeraubt. Je v polích smrt. Je bída zlá.
Die Krähen rings verzweifelt streichen, Je nahý strom, jejž listí krylo.
Aus Feld und Bäumen, todentlaubt, Zní beznadějně krá a krá,
Der Mutter Speisung darzureichen. a matce do úst nevybylo.

Nicht Korn und Haselnuss gibt s̓ mehr. Je zpleněn svět. Je bez klásku.
So kahl war kein November noch, To nejchudší je listopad.
Und keine Nacht so liebeleer Noc nepomyslí na lásku.
Wie diese, die jetzt näherkroch. Dnes v noci nebude se spát.
Die Schwärze schlurft aus Schlucht und Loch. Z děr leze mráz a černý hlad.
Maria haucht, ihr Kind zu wärmen, Marie, dýchajíc, se sklání.
Und beugt sich tief, wenn immer noch Chce děcko hřát, a napořád
Die Krähn sie wahnsinnschnell umschwärmen. jí ve sluch vřeští krákorání.
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KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ V ČECHÁCH 
TRAGEDIE VŮDCE
Franz Werfel

Prvý náčrtek: 1926. Dokončeno v červenci 1930.

[…]
Třetí díl. Druhý obraz
Na Hradčanech

(Předsíň velkého slavnostního sálu na pražském hradě. Řadou vysokých dveří, vedoucích do sálu, pro-
niká hudba. V pozadí dlouhý stůl s občerstvením a jídly. Před tím bufetem je několik hostů obsluho-
váno. Uprostřed menší stůl. Nalevo vpředu Rožmberk s Achem a Ichgereutem.)

Rožmberk: Achu, dals do oběhu vídeňské mince?
Ach: Ano, můj (přemůže se) milý Rožmberku… Rakouské peníze mají bohudíky ještě chatrnější 

cenu než naše. Pět vozů jsem jich přes hranici propašoval…
Ichgereut: Samé olovo a sotva kventík mědi… Zástupy lidí stojí před pekařskými krámy… Jak 

to půjde dál?
Rožmberk: Dobře to půjde, Ichgereute. Jen musí rychle z života Čech vymizet zlato a všechno, 

co má hodnotu zlata.
Ichgereut: Mé zlato leží dávno u směnárníků norimberských… Ale tady se všecko zhroutí…
Rožmberk: Po tom zhroucení touží arci všichni, kdo truchlí a milují svou vlast…
Ach vrací se od bufetu s talířem pečiva.
Rožmberk: Náš milý Ach si dělá zásoby pro dobu hladu… Přátelé, nezapomínejte, že spolu s pe-

nězi klesá i cena pozemků. S pomocí boží skoupíte za pár zlatých polovinu Čech.
Ichgereut: Nač to myslí urozený pán?… Já, slušný kupec…
Šternberk (přistupuje): Žádný kupec není slušný.
Ichgereut: S dovolením…
Šternberk: Och, opatrný vzlyku a ty, svědomité hryzení! Není-li vaší lačnou snahou, abyste 

oves dostali za míň a prodali za víc, nežli zač stojí? Kupovat pod cenou a nabízet nad cenu, to 
je vrozená učenost všeho obchodování, to je bohosloví toho velkého žoku, kterému se říká 
svět. Jenom ne slušné kupce! Proti podvodníkům nic nemám. Podvodníci, co ze sebe dělají 
svatoušky, jsou k blití! Tak, a nyní se dám do své každodenní práce. Hej, sklepníku! (Sedne 
k stolu a dá se do pití.)

Ach (odvádí řeč): Smíme předvésti své dámy?
(Občané přivádějí od bufetu dvě vyfintěné matrony, jež Rožmberkovi udělají nesmělou poklonu.)
Ach a Ichgereut (současně): Má paní choť — Pan z Rožmberku!
Rožmberk (s překypující laskavostí): Krásné a vzácné dámy! Počíná se tanec. Dovolte, abych vás 

provodil do sálu. (Vede občany a jejich dámy až ke dveřím do sálu.)
Šternberk: Oldřichu! Je mi z tebe nanic.
Rožmberk: Pravý šlechtic má odvahu i k špatné společnosti.
Šternberk: Včera jste ještě před Prokopovými achty zalézali do smrdutých koutů. A dnes, sot-

važe bratrská posádka odtáhla z Prahy, jen aby zbořila Plzeň, už slavíte svátek osvobození! 
Staré dobré časy se na chvilenku vracejí, jako říhání. Nejstarší pokakánkové českého krá-
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lovství bez bázně vylézají z děr. Šlechtická žebrota čmuchá, kde by se zadarmo nacpala. Pa-
nenské kňoury z minulého století hopsají k muzice, která má stejně vrásek jak ony. Rožm-
berk hladí macaté měšťky po prstech tučných jak jelita. Ale jak se Prokop zítra vrátí, šups! 
krysy zarejdí zpátky do svých hnízd… Věru že by se z vás člověk stal husitou!

Rožmberk: Tím už jsi. Za svou darebáckou kuklou skrýváš zásady, mokvající samou ctností. 
Pročpak bychom se nebavili? Plzeň je silná a do Prahy dorazili poslové basilejského koncilu. 
Jestliže lidem slavnostmi pokazíme noční spánek, znemožníme jim pro celé dopoledne po-
litiku… Víš, co v životě zaručuje pravý úspěch?

Šternberk: Ráznost.
Rožmberk: Kdepak! Lhostejnost!… Musíš umět vyčkávat, až se odpůrcovy ideály dostanou 

pod psa.
Hlas (ohlašuje): Jeho jasnost pan říšský správce království Českého.
(Polnice. Vstupuje hlasatel a muž nesoucí standartu; za nimi Aleš a Drahomíra z Risenburku s nosiči 

vleček a s družinou.)
Drahomíra (šeptá svému manželu poslední pokyny): Pamatuj, milý příteli: jenom ne dlouhé věty! 

Panovnické osoby ráčí vždycky mluvit jen krátce a neurčitě. Taky mi nezapomeň milostivě 
se rozpomínati na kdejakou tvář, jíž poznáváš. Panovnické osoby, ty vždycky si vzpomínají, 
když si nevzpomínají…

(Ze slavnostního sálu přicházejí hosté a seskupují se kolem říšského správce do kruhu.)
Drahomíra (přistupujíc k Rožmberkovi): Milý Rožmberku, nedávejte na sobě znát, že umlou-

váme důležité věci… Ať si lidé myslí, že se s vámi jen milostivě bavím… Ach, a tolik potřebuji 
vaší rady, Rožmberku… My, chci říci můj pan manžel, my se velmi rozpakovali přijmouti 
nabízený nám vysoký úřad… Vždyť se naše moc opírá jen o několik hradů, o Plzeň a teď 
o Prahu… Bože můj, o Prahu?… O Hradčany… Je to žalostné… Rožmberku, kdy se konečně 
dá na pochod vaše selská obrana?… A ke všemu teď ještě ti poslové koncilu… Kardinál Julian 
se rozvadil s papežem… Zdali ten bude bráti náležitý zřetel na náš vysoký úřad?

Rožmberk chce něco říci.
Drahomíra: Tiše! Tak mne přec pro pána krále nechte domluvit… Vaší rady potřebuji, Rožm-

berku… Dejme tomu, že naše strana podrží vrch… Ale to se přece císař Zikmund sám pak 
ráčí ujmouti vlády… A náš vysoký úřad je pak zbytečný… Teď přece, tak říkajíc, nosíme, 
Rožmberku, korunu… A potom… Ovšemže, smýšlíme přísně císařsky… Ale smýšlíme též 
národně… Národně, Rožmberku, docela vážně… Hledejte nějaké východisko… Přeji si, aby 
se věci zlepšily… Ale ať se nezlepší přespříliš… Jsem šťastna, že jste téhož mínění…

Rožmberk znova se pokouší dostat se k slovu.
Drahomíra: Míníte, že by se z našeho úřadu pro všechny případy mohlo státi trvalé zařízení… 

Ano, to musíte na příštím sněmu prosadit… Tento skvělý nápad je vás důstojný…
Risenburk (se jim přiblíží): Andílku… Naši hosté čekají v sále…
Drahomíra: Díky, Rožmberku, za vaše tak hojné a drahocenné rady!
(Risenburk a Drahomíra s družinou do slavnostního sálu, z něhož zazní hlasitá hudba.)
Šternberk: Žes toho kakabusa kobylkáře a tu jeho husu štěbetavou povýšil, tomu, Oldřichu, 

věru nerozumím…
Rožmberk: To je přec jasné! Půjde-li to s námi s kopce, tak oběsí nejdřív jeho.
Šternberk: Oldřichu, ty jsi prase, ale máš program!
Rožmberk: Program? He. Ale umím hrát! Co vy o mně víte? … Mé toskánské růže jsou mi dů-

ležitější než celé Čechy.
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Menhart (vstupuje): Zas trapná příhoda. Naše hlídka vyzvedla Rokycanu v jeho bytě na Starém 
městě.

(Stráž uvádí spoutaného Rokycanu.)
Rožmberk: Je mi velmi nemilé, že vás tu vidím, ctihodný mistře Rokycano. Pročpak jste neod-

táhl s bratry nebo proč jste se aspoň nepřestěhoval na husitské Nové město?
Rokycana: Zcela prostě, ježto Prokop vypsal cenu na mou hlavu. Nehledě k tomu, že se různi-

cemi světa nenechávám vyrušovati, píši-li novou knihu.
Rožmberk: Bratří jsou proti vám?
Rokycana: Kde vládne spodina s vyvrheli, trpí se jen, kdo tupě ke všemu přitakává.
Šternberk: Tak poznáváte konečně i vy, že vládne spodina?
Rokycana: Ano, tam spodina a tady vyvrhelové!
Rožmberk: Vaše strana…
Rokycana: Hlásím se k straně, jejíž jméno je duch.
Rožmberk: To nemáte daleko k duchu svatému.
Rokycana: Snášíte jen lidi, které můžete roztřídit a očíslovat jak hokynář pytle. Politické strany 

mazlí se raději se stem holomků a lidokupců, než aby strpěli jedinou nezávislou hlavu…
Rožmberk: Naprostá pravda, Rokycano! Pomyslím-li já na lidi, jejichž smýšlení nutno sdílet, 

zdá se mi, že jediným slušným smýšlením je: nemít smýšlení!
Hlas (ohlašuje): Páni legáti koncilu!
(Polnice.)
(Vstoupí kardinál Julian a biskup Filibert, za nimi několik duchovních. Všichni v hrubých sutanách.)
Julian: Nepřicházíme do těchto prostranství, abychom se účastnili vašich radovánek, nýbrž 

jen, že jsme se dověděli o násilí páchaném na Rokycanovi. Přistupte, Rokycano. Kde my, jest 
koncil, a s koncilem církev.

Rokycana: Přistupuji k vám. Nechať i po duchu jste v nepravdě, nepravda ducha je přec jen 
božská vedle pravdy bestií.

Julian: Slyšte vy všichni! Tak jako přijímáme zde Rokycanu do svého středu jakožto pomocníka 
i bratra, stejně bychom do svého středu přijali bez hněvu a beze mstivosti též Prokopa. 
Neznáme v Čechách jediného nepřítele. Na věky věků proklínám násilí, na věky věků kaž-
dého, kdo krůpěj krve prolije pro mínění lidské… Oznamujeme vám, že dnem nocí ve svých 
stanovištích jsme ochotni odpovídati kdekterému svědomí.

Filibert: Dovolte, milený Rokycano, abych vám sňal pouta…
Rokycana: Ne, děkuji vám. Na mých rukou nechť všichni zde vidí, že na tomto světě svobodný 

duch zůstává svázán.
Julian: Dožaduji se, Rokycano, vašeho čistého jména, abyste spolu s námi nad pražským hra-

dem i nad pražskými městy prohlásil čtyřicetidenní pokání za hříchy desítitisíce dnů. Ne-
budiž konána slavnost, nebudiž pořádána hostina! V každou hodinu stůjž otevřena zpo-
vědnice a modlitba nechť neuhasíná. Zde v sále počněm s prohlašováním kajícných dnů. 
(Odchází s ostatními legáty i s Rokycanou. V sále hlučná hudba, jež náhle zmlkne.)

Šternberk (Rožmberkovi, Menhartovi a ostatním shromaždivším se pánům): Tu to máte. Kardinál 
uráží šlechtu. Církev zůstane vždycky dvojznačná. Jenom na nás všechno spočívá. Na nás 
je padnout těm psům u Plzně do zad. Rožmberku, přišel čas, kdy se musí udeřit!

Rožmberk: Ten okamžik ještě nepřišel…
(Náhle tu stojí Přibík z Klenova. Páni uskočí a tasí.)
Páni: Zrada!
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Přibík: Zrada, tisíckrát zrada! (Páni naň dorážejí, on se brání.) Tolik lotrů na jediného darebáka!? 
Co na mně panstvo chce? (Odhodí meč.) Řekněte mi raději, jaké kabáty a střevíce vysoká 
šlechta teď nosí… Poučte mne o prasečinkách, jaké jsou teď ve vysoké společnosti módou… 
Vyšel jsem z cviku, neboť po deset let jsem sloužil pravdě…

Rožmberk: Podívejte se, kde jsou jeho lidé!… Menharte, dej v městě bubnovat na poplach!
Přibík: Zůstaň, Menharte! Náš čistotný obchod zdaří se nejlépe bez hluku… Moji lidé? Máte 

k nim jen hodinu cesty. V šáreckém údolí vyčkávají, Rožmberku, tvého rozkazu. Splatím 
vám dvanácterotisící úrok. Každý pacholek od koní je poctivec jako já. Můžete nás mít, 
dáte-li nám zdarma pivo a vyplatíte-li nám žold falešným grošem. Obléhání Plzně nás nu-
dilo. Tak jsme do oblehatelů natrhli díru zvíci dvanácti tisíc mužů… Mám žízeň, Štern-
berku! (Usedne k stolu.)

Šternberk (přistrčí mu sklenici): Kajícný hříšník… et caetera…
Přibík: Co živ jsem se neopil. (Shltne víno.)
Rožmberk: Co to všechno znamená?
Přibík: To znamená… že bych chtěl, aby mezi mnou a tímhle životem bylo desatero věčností… 

(Složí hlavu na paže.)
Rožmberk: Přesvědčíme se sami, vyjedem si do Šárky. A chlapík s námi. Tohle by nebylo špatné.
(Ze sálu tichý zpět Miserere.)
Přibík: Objednali jste pěkné hřbitovní zpívání…
(Ze slavnostního sálu přichází skupina, v jejím středu Ichgereut, jejž, poloomdlelého, odvádějí žena 

a přátelé.)
Menhart: Tomu zvířeti měštěnínu se udělalo špatně. Skrblík! chtěl by uspořit trojí oběd, 

může-li jednou zadarmo naprat břich.
Přibík (vyskočí): Nikoli, panstvo, to je mor! Modlete se, aby to byl mor! Pane Bože na nebesích, 

rač na českou zemi seslati mor! Kéž by se svět dusil v kalu a hnisu! … Pak jsem bez viny…
Rožmberk (u vchodu do sálu): Všechno běží za Julianem… Nikdo si nevšimne, jestli se vytra-

tíme… Teď je tu ten okamžik, Šternberku.
Přibík (křičí): Mor, pane Bože, mor, abych já byl bez viny!
Šternberk (stáhne ho na židli): Neřvi a pij!
[…]
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