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1. Úvod diplomové práce
1.1 Cíl diplomové práce
Diplomová práce Josef Jungmann jako

do oblasti

českého

dějin překladu

českého

německé

lingvistické,

si klade za primární cíl

z německé literatury této
patří

(diachronní popis). Na danou problematiku se pokusíme
translatologické analýzy vybraných překladů Josefa

literatury se
čistě

národního obrození. Z

nedostatečně

němčiny

národního obrození. Téma diplomové práce

odpovědět prostřednictvím funkční

Jungmanna z

z

překladatelské činnosti

pokusit se vystihnout hlavní rysy
významné osobnosti

překladatel

zdůrazněním

významu a

pro literaturu

translatologického úhlu pohledu se jedná o dosud

prozkoumanou oblast. Dosavadní výzkum se
literárněhistorické

přínosu

zaměřoval převážně

na

a literárněvědné aspekty.

Z uceleného jazykového a kulturního programu monumentálního životního díla Josefa
Jungmanna (1773-1847) budou

Jungmannovy

překlady

předmětem

zkoumání a analyzování vybrané

balad a básní od Gottfrieda Augusta Blirgera Lenora- Lenka

(Lenore), od Johanna Wolfganga Goetha Píseň milostničky (Mignon), Čarodějnický
učedlník

Zpěv duchů

(Der Zauberlehrling),

Wassern), od Johanna Gottfrieda Herdera

nad vodami (Gesang der Geister uber

Kůň

z hory (Das Ross aus dem Berge), od

Friedricha Gottlieba Klopstocka Vyučenec Řekův (Der Lehrling der Griechen). Dále se
práce bude

podrobněji

zabývat

překladem

Dorotka (Hermann und Dorothea) a

Goethova idylického eposu

překladem

Heřman

a

libreta Gottlieba · Stephanieho podle

textu divadelní hry Christopha Friedricha Bretznera Únos ze serailu (Die Entfiihrung
aus dem Serail), jež Jungmann

přeložil společně

se synem Josefem

Josefovičem

Jungmannem.
Úvodní podkapitola 1.2 Teoretická východiska se zaměří na metody, materiály a
techniky, jichž bude diplomová práce využívat. Jako teoretické východisko poslouží
práce

Jiřího

Levého, 1 Antona

Popoviče

2

a

funkční

model translatologické apalýzy

Kathariny ReiBové. 3
LEVÝ, J. České teorie překladu, I, II. Praha: Ivo Železný, 1996. a LEVÝ, J. Umění překladu.
Praha : Ivo Železný, 1998.
2
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prek!adu. Bratislava : Tatran, 1982.
3
REII3, K. Moglichkeiten und Grenzen der Obersetzungskritik. Miinchen : Max Huber Verlag, 1971.
1
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Druhá kapitola 2 Dosavadní stav zkoumané problematiky

předloží stručný

souhrn

dosavadního bádání a odkazy na nejdůležitější sekundární literaturu. Neopomene zmínit
proměny při

Ve

třetí

recepci Jungmannova odkazu.

kapitole 3 Jungmann v dobovém kontextu se bude

třeba

vcítit do dobových

souvislostí. Podkapitoly 3.1 Národního obrození a 3.2 Dějiny překladu a dobové normy
se

zaměří

na literární

členění

a dobové

překladatelské

normy. Podkapitola 3.3 Uvedení

do epochy se bude zabývat charakteristickými rysy zkoumaného období. Nevynecháme
ani historické události, které souvisejí s překladatelským kontextem.
Čtvrtá kapitola 4 Jungmann jako překladatel předloží Jungmannovo teoretické pojetí
překladu

překlady z

V podkapitole 4.2 Jungmannovy

němčiny bude uveden přehled Jungmannových překladů z

literatury. Nastíníme dobovou

specifičnost komunikační

procesu a kontaktologické hledisko

V

překladů.

a bude se zabývat funkcí jeho

praktických

částech

české

situace

německé

překladatelského

a německé kultury.

podkapitol 5 Translatologická analýza se pokusíme · o

translatologickou analýzu vybraných

textů.

Jako metodologickou bázi pro zhodnocení

estetické výstavby textu využijeme strukturální analýzu

doplněnou

o poznatky

hermeneutického bádání.

Kapitola 6.
překladů

Přínos překladů

pro

českou

literaturu zmíní funkci Jungmannových

ve vývoji naší literatury.

V závěrečném oddílu 7 Shrnutí a
diachronního

přístupu

k

překladu

závěr

zhodnotíme výsledky jednotlivých kapitol

a shrneme hlavní

zjištění

praktického oddílu

diplomové práce.

V Příloze uvádíme empirický materiál pro translatologickou analýzu, který byl
excerpován z výchozích a cílových textů.

7

1.2 Teoretická východiska
Tato monografická diplomová práce z
deduktivně-induktivní.

dějin překladu

je teoreticky-empirická a

Uplatníme v ní diachronní pohled na kulturní kontext

oborově

národního obrození. Do diplomové práce bylo nutné zahrnout metody
příslušných

českého

disciplín, v nichž se o překladu rovněž uvažuje. Jedná se především o

dějiny

literatury, teorii literatury, versologii a poetiku. Úvodní část práce bude zaměřena
literárněhistoricky. Při

translatologické analýze charakterizujeme zvolená díla

rovněž

z hlediska literární historie, teorie, poetiky a versologie. V této fázi použijeme metod
literární vědy.
V empirické

části

práce provedeme analýzu výše

materiál pro excerpci, na jejímž
normě,

základě

zmíněných překladů.

zhodnotíme

překlady

s přihlédnutím k dobové

nám poslouží Jungmannovy sebrané spisy. 4

V analytické

části

výzkumu-

vědecké

komparativní metodou zhodnocení jednotlivých
popis metod a

posunů).

překladu)

i aplikované (analýza a hodnocení
základě

budeme zabývat deskriptivním výzkumem originálu, na jehož

místě

Jako empirický

překladatelských řešení

Vyjdeme z literární analýzy originálu i

se

provedeme

(deskriptivní

překladu.

Na tomto

budeme používat i subjektivní metody - jazykovou intuici a hermeneutickou

interpretaci. V překladech se budeme snažit vysledovat individuální rysy Jungmannovy
interpretace a intence. Tato komparativní metoda umožní hodnocení

překladatelských

řešení

normě,

z hlediska jejich adekvátnosti a kvality s přihlédnutím k dobové

a osobnosti překladatele. Bude nás zajímat, zda překlad dobové
přináší

vývojovou hodnotu pro

přijímající. kulturu.

normě

konvenci

odpovídá, jakou

Zohledníme také recepci

překladu

v cílové kultuře.
V další fázi výzkumu použijeme metodu syntézy. Zhodnotíme poznatky, které jsme
získali analýzou, a objasníme

překladatelské

metody a jejich

přínos

pro

proměnu

básnického jazyka, slovní zásoby, možnosti syntaxe a stylistiky a rovněž jejich inspiraci
pro

původní českou

typologie

posunů,

tvorbu. Vyjdeme

aspektů časového,

především

5

z Popovičovy konceptualizace a

meziprostorového a mezikulturního faktoru

v překladu.
JUNGMANN, J. Překlady II. Edd. Jaromír Dvořák, Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et al.,
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.
5
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1982, s. 76-84, s. 122-132.
4
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Výzkum v oblasti

dějin překladu

arbitrární, ale jsou
převládajícími

ovlivněny

ukázal, že posuny, ke kterým v díle dochází, nejsou

do

značné

míry estetickými a ideologickými názory

v daném období. Volnost v překladech budeme chápat jako

jazykového výrazu Využitého v

přizpůsobení

zdůraznění

ideologickém zájmu ke

národního

charakteru. Dále použijeme Levého teorii dvojí normy v překladu, pojetí podvojnosti
přeloženého

díla a dialektické vztahy: obecné a jedinečné (zvláštní), celek a část, obsah

a forma. 6
Pro zhodnocení Jungmannovy

překladatelské činnosti

jsme zvolili

funkčně zaměřenou

translatologickou analýzu podle modelu Kathariny ReiBové_7
Cílem našeho rozboru bude

především zaměření

se na kategorii literární.

zájmu se stane textový typ a s ním související styl. Dále se budeme
/

,

__

-

-

Předmětem

soustředit
-

-

--

na

kategorii jazykovou, v rámci níž se budeme zabývat vnitrojazykovými instrukcemi, a
na kategorii pragmatickou, která představí vnějazykové determinanty.

6
7

LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 88-95, 128-137.
REIB, K. Moglichkeiten und Grenzen der Obersetzungskritik. Mlinchen : Max Huber Veriag, 1971.
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2. Dosavadní stav zkoumané problematiky
O

životě

a díle

překladatele, jazykovědce,

literárního historika, teoretika, kritika,

lexikografa, básníka a publicisty Josefa Jungmanna byla napsána
především

odborných studií, jež se zabývají
lexikografickou prací,
jako

součástmi

neologizačním

jeho

řada

monografií a

kulturnějazykovým

programem,
časomíru

úsilím, prosodickým sporem a bojem o

snah o budování vyššího stylu a

společenskohistorickými

okolnostmi.

Všechny zmíněné oblasti Jungmannova působení nám budou rovněž nápomocné,
ovlivňují
okrajově)

kontext
i

Zaměřují

postup bez

funkčně

Níže uvedené monografie a studie se zabývají

překladatelskou činností,

historie a poetiky.
tvůrčí

překladu.

relevantní

zřetele

se

neboť

(vesměs

jsou ovšem zpracovány z hlediska literární

především

na individuální autorský styl a

Jungmannův

k výchozímu textu. Tím se otevírá možnost pro

translatologickou

analýzu,

kterou provedeme

v

kapitole

5 Translatologická analýza.

2.1 Translatologické práce o Josefu Jungmannovi
Čistě translatologická práce o Josefu Jungmannovi dosud chybí. Níže zmíněné studie

neobsahují translatologické analýzy podle
o jeho rozsáhlé

určitého

překladatelské činnosti přináší

modelu.

kapitoly Komentáře a

-- z je-dnotlivých

se věnují Jungmannovým překladům

\

Nejkomplexnější

vysvětlivki,

Oldřicha

(1907-1975). Literární kritik a historik Karel Polák9 (1903-1956) se
při překládání

které

jazyků. O překladech z němčiny

v této knize pojednává studie literárního historika, kritika, editora

Jungmannovo pojetí

pojednání

Goetheho. Specifickou dobovou

Králíka

zaměřil

na

komunikační

situaci a s ní související posuny v odborných překladech popsal literární vědec, kritik a
spisovatel Vladimír Macura 10 (1945-1999). O odborných

překladech

Jungmanna

pojednává Macura též ve studii s bohemistkou Alenou Macurovou 11 (* 1946).
In JUNGMANN, J. Překlady I. Ed. Miroslav Komárek. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění, 1958. a JUNGMANN, J. Překlady 11:. Edd. Jaromír Dvořák, Miroslav Komárek,
Ladislav Pallas et al., Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958, s. 501-576.
9
POLÁK, K. Jungmannovo pojetí Goetha, Slavia, 18, 1947/48.
10
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995.
11
MACUROVÁ, A.-MACURA, V. Jungmannovy odborné překlady. In Josef Jungmann a jeho pokrokový
odkaz dnešku. Uspoř. A. Jedlička et. al. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974,
s. 155-169.
8

10

Překlady

a jejich funkcí ve vývoji

jazykovědce

českého

spisovného jazyka se zabývá studie

a lexikografa Josefa Filipce 12 (1915-200 1).

Překlady

ze slovanských jazyků

analyzoval lingvista Miroslav Grepl 13 (* 1929).
Dějinami českého překladu,

tedy i normami obrozenské

překladatelské činnosti,

se

souhrnně zabývají práce Kapitoly z dějin českého překladu, 14 České teorie překladu, I a

II 1s

2.2 Biografie Josefa Jungmanna
Jungmannovská tematika
Chronologicky

patří

uvedeme

ve slavistice a bohemistice k vysoce frekventovaným.

přehled

podstatných

životopisných

prací

o

Josefu

Jungmannovi. Žádná z prostudovaných biografií dosud nevěnuje podrobnou kapitolu
jeho

překladatelské

činností
---.._/

z

ryze translatologického hlediska. Níže

'---- -- "".

zmíněné

.. ·

syntetické monografie shrnují reprezentativní poznatky o obrazu Jungmannova života a
díla ve vzájemných souvislostech a vztazích k dobovému
událostem i k myšlenkovým

proudům

dějinnému

kontextu, k

zároveň

kriticky reflektující dosavadní

Jungmannův někdejší

žák z Akademického gymnázia,

a

poznatky.
První životopisný

náčrt

napsal

spisovatel, překladatel a vlastenecký kněz, Václav Svatopluk Štulc 16 (1814-1887).
Dalším autorem biografie se

měl

stát

kněz,

básník,

překladatel

a jazykovědec Antonín

Marek (1785-1877), nikdy ji však nenap,sal. Historik a politik Václav Vladivoj Tomek
(1818-1905) napsal

stručný

životopis, který

tvoří

FILIPEC, J. Překlady Josefa Jungmanna a vývoj spisovné češtiny. In Slovanské spisovné jazyky v době
obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. Uspoř. A.
Jedlička et a!., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 157-168.
·
13
GREPL, M. K jazyku obrozenských překladů z ruštiny a polštiny. In Slovanskéspisovnéjazyky v době
obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. Uspoř. A.
Jedlička et a!., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 169-179.
14
HRALA, M. a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha : Karolinum, 2002.
15
LEVÝ, J. České teorie překladu, I, II. Praha: Ivo Železný, 1996 a LEVÝ, J. Umění překladu. Praha:
Ivo Železný, 1998.
16
ŠTULC, V. Josef Jungmann, geboren in Hudlic an 16. Juni 1773. Libussa, 6, 1847, s. 442-473.
17
JUNGMANN, J. Historie literatury české aneb Soustavný přehled spisz'í českých, s krátkou historií
národu, osvícení a jazyka. Praha: Bohumil Janda, 1849.

ll

.~

úvod k druhému vydání Historie

literatury české. 17 Prvním tvůrcem rozsáhlejšího Jungmannova životopisu Život Josefa

12

_/

.

.·I. -

<
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Jungmanna byl

středoškolský

(1825-1875). Ve své

době

byla kniha

Gebauer (1838-1907) i historik,
tuto biografii
překladatele

pozitivně.

profesor,

archivář

novinář

a poslanec Václav Zelenf 8

přijata příznivě,

recenzenti

jazykovědec

Jan

a vydvatel Josef Emler (1836-1899) hodnotili

Další životopisy vzešly z pera spisovatele, editora, redaktora a
nešetřil přehnanou

Ferdinanda Schulze 19 (1835-1905), který však

chválou.

Nekritické uctívání vedlo v následujících letech k tiché lhostejnosti a posléze se
vystupňovalo

v Jungmannovo zatracování.

//

Společný poněku<:L střízlivější

___,\

'

~

životopis

~--

napsal již zmíněný Václav Svatopluk Štulc se -~pisovatelem a publicistou Josefem
Bojislavem Pichlem20 (1813-1888). Spisovatel,
Emanuel Chalupný (1879-1958)

věnoval

Jungmannovi

v níž hodnotí Jungmanna v kontextu doby jeho
polemickou. O

životě

jazykovědec,
dvě

právník a sociolog

knihy, 21 jednu životopisnou,

působení,

druhou apologetickou a

a díle tohoto obrozence pojednal též filolog a literární historik

František Šimek22 (1882-1974). Populární jungmannovskou biografii zpracoval prozaik,
novinář

a scénárista

Jiří

Marek23 (1914-1994). Vztah k ruské

kultuře

vyzdvihuje v

životopise leningradský bohemista Alexandr Mylnikov24 (*1973). Diplomová práce Evy
Hrbkové Cesty k Jungmannovu národnímu programu 25 analyzovala
otevřely

cestu

Jungmannově

podněty,

které

generaci. V diplomové práci Josef Jungmann: Sein

Verhiiltnis zum Tschechischen und zum · Deutschen. Eine Sprachbiographie 26 se
Magdaléna Pechová zabývá

především

jazykovým kontextem v době národního

obrození a Jungmannovým vztahem k českému a

německému

Komplexní pohled na Jungmannovu dobu, život a dílo

přinesla

jazyku v jeho díle.

monografie od historika

Roberta Saka27 (*1933). V základech Jungmannovy osobnosti Sak
spojení všech dobových myšlenkových

proudů.

Biografie

spatřuje jedinečné

okrajově věnuje

pozornost

Jungmannovým překladatelským pracím.

ZELENÝ, V. Život Josefa Jungmanna. Praha: Nákladem Matice české, 1873.
SCHULZ, F. Josef Jungmann. Praha: Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1873.
20
ŠTULC, V. S. -PICHL, J. B. Josef Jungmann. Praha: J. B. Píchl a spol., 1873.
21
Životopisná kniha: CHAÚJPNÝ, E. Josef Jungmann. Praha: Mánes, 1912; apologetická a polemická
kniha: CHALUPNÝ, E. Jungmann. Praha: Přehled, 1909.
oz
- SIMEK, F. Josef Jungmann .. Praha: Jan Svátek, 1922.
23
MAREK, J. Josef Jungmann. Praha: Orbis, 1947.
24
MYLNIKOV, A. S. Jozef Jungman ijego vrernja. Moskva: Nauka, 1973.
25
HRBKOV Á, E. Cesty k Jungmannovu národnímu programu. Katedra obecných dějin, Praha: FF UK,
1992.
26
PECHOV Á, M. Josef Jungmann. Sein Verhaltnis zum Tschechischen und zum Deutschen. Eine
Sprachbiographie. Katedra germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Praha : FF UK, 1998.
27
SAK, R. Josef Jungmann. Život obrozence. Praha: Vyšehrad, 2007.
18

19

v
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2.3 Polemické práce o Josefu Jungmannovi
Jungmannův

přínos

českou

pro

jednoznačný

translatologii a bohemistiku je

a

nezpochybnitelný. Zhodnocení odkazu Jungmannovy tvorby není jednotné. Hlubší
reflexi přinesl až letitý odstup.
Od doby boje o Rukopisy8 je obrozenská ideologie mnohdy hodnocena jako
zpomalování vývoje. Na

přelomu

devatenáctého a dvacátého století již nebyl

český

jazyk ohrožen. Národ se nyní vymezoval celou kulturou, proto se snadno v kritických
pracích vystupovalo proti
Důležitým

Jungmannově

ztotožnění

požadavku

mezníkem ve vnímání Jungmannova odkazu se stalo v roce 1873 sté

jubileum jeho narození, kdy se konaly velkolepé oslavy.
projevů

a vystoupení byl kolektivní podíl na

vzkřísitele,

jazyka a národa.

syna chudého ševce, který se

začal

Společným

vytváření

vzdalovat

rysem

nesčetných

konstruktu Jungmanna

skutečné
--~--

psychofyzické
-'·--- -- .
....

~ ·"

..

.

osobě

-

Josefa Jungmanna. Ideál národního buditele, jehož nezvratné přesvědčení o možnosti
obrození českého národa kotvilo v jeho srdci; z toho přesvědčení plynula veškerá jeho
mravní píle a úsilí, semknouti
pro

společnou

pojem národ
oproštěn

spřízněné

duchy v jeden kruh, 29 platil jako synonymum

víru. Tento ideál se musel
trpěl

myšlenkovou

vypořádat

vyprázdněností.

s negativní

skutečností, neboť

Konstituující mýtus

vzkřísitele

byl

od atributů, které byly v rozporu s jeho důvěryhodností a působivostí.

Tento bezchybný a přikrášlený obraz nakonec Jungmannovi, který byl

rovněž

nazýván

otec, batuška, patriarcha, 30 nejvíc uškodil. Pravým opakem tohoto slepého uctívání se
staly v devadesátých letech devatenáctého století útoky na jeho morální integritu,
nepolemizovaly však s Jungmannem

skutečným,

nýbrž s

jeho obrozenským

konstruktem, se symbolem jazykového nacionalismu. Koncepcí národ splývá sjazykem
se budeme zabývat níže v podkapitole 3. 3.1 Jazyk a národ kapitoly 3. Jungmann
v dobovém kontextu.
Mezi první negativní kritiky Jungmanna
Josefa Krále (1853-1917) O prozódii

patří

české.

28

31

studie klasického filologa a
Autor

ostře

hodnotil Jungmanna jako

Srov. OTRUBA, M. In RZJkopisy královédvorský a zelenohorský. Dnešní stav poznání.
Praha: Academia, 1969.
29
ŠIMEK, F. Josef Jungmann. Praha: Jan Svátek, 1922, s. 29.
30
SAK, R. Josef Jungmann. Život obrozence. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 39.
31
KRÁL, J. O prozódii české. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923.
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překladatele

zastánce

časoměrných bludů. Označil

ho za

spolutvůrce Počátků českého

básnictví a

vytýkal mu, že jejich obhajobou pověřil Šafaříka a Palackého. Na Jungmannovu obranu
vystoupila v posmrtně vydaném článku vnučka Františka Palackého Marie Červinková
Riegrová (1854-1895). 32 Následovala Králova33 kritická
v Osvětě právník, politik a

novinář

Bráť

Albín

4

odpověd.

podpořil

Jungmanna

(1851-1912). Na Královu kritiku

navazuje Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) v České otázce. 35 Snaží se v souladu s
Králem odsunout Jungmanna z centra obrozeneckých aktivit. Mezi osobnosti, které

J,:'

pěstují Masarykův klíčový

pojem humanitu jako mravní hodnotu)ungmann

nepatřil.

J

Masaryk ho hodnotil jako

morálně nedostatečného.

V Naší

nynější

krizi Jungmanna

kritizoval za indiftrentismus v otázkách náboženských, filozofických a mravních. 36
jazykovědec

Další polemický spis napsal spisovatel,

právník a sociolog Emanuel

Chalupný37 (1879-1958). Charakterizoval Jungmanna jako ambivalentní osobnost,
osvícence

a

současně

Chateaubrianda,

odpůrce

romantika,

obdivovatele

klerikalismu a

kosmopolitu a klasicistu: Jedna z

Voltaira, jenž

zbožňovatele

nejsložitějších

a

ale

překládal

jezuity Stanislava Vydry,

nejzajímavějších

individualit, které

známe. 38 Masarykovým kapitolám o Jungmannovi v České otázce vytýkal, že se
hodnocení Jungmanna opírá pouze o práce Zeleného a Krále, nikoli o prameny.
Literární historik, kritik Jan Jakubec39 (1862-1936) vidí Jungmanna jako vzor vlastence,
který však v prozodickém boji za sebe vyslal Šafaříka s Palackým, v boji o pravopis
Hanku. Otázku po

původci Počátků

se snaží

zodpovědět

studie literárního historika a

publicisty Pavla Váši40 (1874-1954). Francouzský historik, politik, slavista a především
bohemista Emest Denis41 (1849-1921) v knize

věnované českému

národnímu obrození

ČERVINKOV Á-RIEGROV Á, M. Domněnky a pravda o Jungmannovi. Osvěta, 25, 1895, s. 101-122.
KRÁL, J. K činnosti Jungmannově v prozodickém sporu. Dodatky k článku. Listy filologické 22, 1895,
s. 33-65.
34
A. B. [=Albín Brát]. K činnosti Jungmanna v prosodickém sporu. Osvěta, 25, 1895, s. 470-479. a A. B.
[=Albín Brát]. Konečná odpóvěď ve sporu jungmannovském. Osvěta, 25, 1895, s. 578-580.
35
MASARYK, T. G. Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Spisy T. G. Masaryka, sv. 6,
Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000, s. 9-169.
36
MASARYK, T. G. Naše nynější krize. Pád strany staročeské a počátkové směrl/ nových. Spisy T. G.
Masaryka, sv. 6, Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000, s. 178.
37
'
CHALUPNY,
E. Jungmann. Praha: Přehled, 1909.
38
Tamtéž, s. 138.
39
HANUŠ, J.-JAKUBEC, J.-MÁCHAL, J.-VLČEK, J. Literatura česká devatenáctého století. I. Od
Dobrovského k Jungmannově škole básnické. Praha: Laichter, 1911, s. 624-712.
40
VÁŠA, P. Kdo byl původcem počátků? Časopis Matice moravské, 34, 1910, s. 270-293.
41
DENIS, E. Čechy po Bílé hoře. Probuzení. Praha: Šolc a Šimáček, 1931.
32

33
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se staví na stranu Jungmannovu. Kritizuje však některé jeho povahové vlastnosti.
Literární historikové a teoretikové v následujících letech
přínos.

Jeho

skutečnou

rehabilitaci přinesl až

český

sporů

docenili

Jungmannův

strukturalismus.

V dalších pracích badatelé vycházeli z obran jeho odkazu, viz kapitolu 2 Dosavadní

stav zkoumané problematiky v literárních pracích. V devadesátých letech dvacátého
století se objevila nová vlna kritiky. Publicista Petr Holub 42
původce českého maloměšťáckého, provinčního,

duchovním otcem odsunu

Němců.

Historik

označil

Jungmanna za

xenofobního nacionalismu a nazval ho

Jiří

Jungmannovu všeslovanskou ideu, prosazování

Rak43 (* 194 7)
časomíry,

negativně

stejně

hodnotil

jako odmítnutí

Bolzanovy myšlenky národnostního smíru mezi Čechy a Němci v nadnárodním státu.
Na Jungmannovu obranu vystoupil literární historik, kritik a editor Aleš Haman44
jazykovědec

(* 1932) a literární historik,

Kopací
začal

míč

Jungmann 45 upozornil, že Jungmann navázal na domácí barokní tradici,

ji ve svém díle

dvacátého

století

skutečného.

Alexandr Stich (1934-2003), jenž v eseji

aktivně

prosazovat a novátorsky ji aktualizoval. Na konci

představa

splynula

Jungmanna mytizovaného

a Jungmanna

46

2.4 Literárněhistorické práce o Josefu Jungmannovi
V literárněhistorických pracích se
literatury jako

předního

prvky jeho díla.
Vlček

v

sobě

obrozence a

Pozitivističtí

(1860-1930) 47 ho

autoři

překladatel

dějin české

se pokoušejí vyrovnat s ambivalentními

předchůdce českého

jako

Podobně
/

a

rovněž

Jungmanna do

literární historikové Jan Jakubec (1862-1936) a, Jaroslav

zařadili

ducha osvícence.

včlenit

snaží

ho s tímto
\,

. .

"~-~-

'

_,

romantismu, který

vnitřnímnapětím

měl

hodnotil básník

-.

Ivan Slavík (1920-2002): Jungmannje postava rozeklaná; inklinoval

HOLUB, P. Čech má mluvit česky. Respekt, 7, 1996, č. 30.
RAK, B. Jungmann a Voltaire. Časopis pro moderní filologii a literaturu, 13, 1927, s. 263-268. a RAK,
J. Josef Jungmann. Reflex, 18, č. 46,2007, s. 72.
44
HAMAN, A. Jak Holub pokálel Jungmanna. LitN, 7, č. 32, 1996, s. 4.
45
STICH, A. Kopací míč Jungmann. LitN, 7, č. 35, 1996, s. 1, 3.
46
Srov.MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995,
s. 35.
47
HANUŠ, J.-JAKUBEC, J.-MÁCHAL, J.-VLČEK, J. Literatura česká devatenáctého století. I. Od
Dobrovského k Jungmannově škole básnické. Praha: Laichter, 1911.
42
43
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k romantismu I. ..I Na druhé
jeho povahy vlastně stavělo
-jen adaptátorem,

Patočky

napříč.

racionalistické voltairiánství se této stránce

I. ..I Tento filolog, který sám nebyl tvůrčím básníkem

ve své osobnosti zřejmě cosi magického. 48

soustřeďují

Další práce se
práce Jana

měl

straně jeho

na jeho národní program a kulturní politiku. 49 Filozofická

(1907 -1977) se zabývá

protichůdnými

koncepcemi

řešení

vztahu národa a státu. Pojetí Jungmannovo bylo postaveno na myšlence
emancipace
matematik,
české

a

českého
kněz

české

národa jako nositele

státnosti.

důsledné

Německy hovořící český

a filozof Bernard Bolzano (1781-1848) oproti tomu navrhuje splynutí

německé

národnosti v nadnárodním

nezanedbávají ani jeho

přínos

pro vývoj

české

českém

státu. 5°

literatury a

Literárněvědné

ovlivnění

účast

na vývoji

české

práce

mladší generace.

Literární kritik, historik a publicista Miloslav Hýsek51 (1885-1957)
Jungmannovu

otázky

připomněl

poezie a literární historik a strukturalista Felix

Vodička 52 (1909-1974) na poli české prózy. Literární historik a kritik, bohemista a

germanista Ame Novák (1880-1936) hodnotil Jungmanna jako zakladatele
literární tradice:

Stvořil

básnický jazyk, který je posud živ, a

při jazykové tvořivosti ještě

působí

stále

osvědčuje

na nás podnes dojmem kontinuity

Překladatel,

přes

ničím

vědec,

řečí

neporušené. 53 V eseji Dobrovský a

přední

rozdílné názory spíše navzájem

literární

to způsobem, kte1ý se

- teprve díla napsaná touto básnickou

Jungmann 54 Ame Novák dokazoval, že tyto
obrození se

učinil

české

osobnosti

doplňují,

než by

českého

národního

vytvářely

protiklad.

lingvista, publicista a básník Pavel Eisner (1889-1958)

věnoval Jungmannově přínosu značnou pozornost

v Knize o češtině. 55

SLA VÍK; I. Hledání modrého květu. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1988.
O národním programu KOČÍ, J. Josef Jungmann a české národní obrození. Slovanský přehled, 59,
1973, s. 112-130; o kulturní programu VODIČKA, F. (ed.). Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa
Jungmanna. Praha: F. Kosek, 1948. a VODIČKA, F. Kulturní politika Josefa Jungmanna. In Vodička, F.
(ed.). Cesty a cíle obrozenské literatury. Praha: F. Kosek, 1958, s. 127-145.
50
PATOČKA, J. Dilema v našem národním programu: Jungmann a Bolzano. In: Patočka; J. Náš národní
program. Praha: Archiv Jana Patočky, 1990, s. 41-56.
51
HÝSEK, M. Jungmannova škola kritická. Listy filologické, 41, 1914, s. 230-270, 350-372, 442-450; 46,
1919, s. 189-222.
52
VODIČKA, F. Jungmannova účast na vývoji české prózy. In Vodička, F. Počátky krásné prózy
novočeské. Jinočany : H&H., 1994 ..
53
NOV ÁK, A. Jungmannův článek o klasičnosti v literatuře. Listy filologické, 37, 1910, s. 111.
54
NOVÁK, A. Dobrovský a Jungmann. In K. Stloukal (ed.). Tvůrcové dějin IV. Praha: L. Mazač, 1936,
s. 142-153.
55
EISNER, P. Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha: Jaroslav Podroužek, 1946.
48

49
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O Jungmannovi pojednávají též práce z oblasti poetiky a versologie,
vývoji

českého

verše. Ruský lingvista a

představitel

neboť přispěl

k

strukturalismu Roman Jacobson56

(1896-1982) vyzvihl Jungmannovy snahy a odsoudil mechanickou strnulost

přízvučné

teorie Josefa Krále. 57
K dvoustému
bibliografie. 58

výročí

Jungmannova narození byla vydána úplná jungmannovská

Překladatel,

filozof a editor Jaromír Loužil (* 1926)

uspořádal populárně

koncipovaný výbor ze statí Josefa Jungmanna Lampa i ve vichru
překladatel

hořící.

59

Editor a

Rudolf Havel 60 (1911-1993) a posléze nakladatel a historik Radek Lunga61

(* 1975) zpracovali edici Zápisků.

Jungmannovy Zápisky a zveřejnění korespondence v Časopise Českého muzea62 mají
velký význam pro

dotvoření

celistvého obrazu tohoto obrozence a celého dobového

kontextu.

2.5 Lingvistické práce o Josefu Jungmannovi
Práce o Jungmannovi z oblasti jazykovědy se snaží
při

především

poukázat na jeho

přínos

konstituování spisovného jazyka, který měl plnit všechny komunikační funkce. Další

studie nahlížejí na jeho

činnost

z hlediska lexikologie, lexikografie, stylistiky a

ortografie. Níže uvádíme nejvýznamnější lingvistické studie.
Nejvýstižněji

zhodnotily

Jungmannův

přínos

v

utváření

spisovného

jazyka

práce dialektologa a onomastika Františka Cuřína (1913-1988), bohemisty a redaktora
63

JACOBSON, R. Základy českého verše. Praha: Jan Fromek, 1926.
o versologii více v prácích KRÁL, J. O prozódii české. 1893 a HORÁLEK, K. In: Přehled vývoje
českého a slovenského verše. Praha: SPN, 1957 a ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši.
Praha : Karolinum, 2006.
58
Literámí archiv. Sborník Památníku národního písemnictví, sv. 8-9, Josef Jungmann.
Ed. A. Boháč-J. Loužil, Praha: 1974.
59
LOUŽIL, J. (ed.). Lampa i ve vichru hořící. Josef Jungmann 1773~1847. Praha: Albatros, 1973.
60
JUNGMANN, J. Zápisky. Ed. R. Havel. 3. vyd. Praha: Odeon, 1973.
61
JUNGMANN, J. Zápisky. Ed. R. Lunga. 4. vyd. Praha: Budka, 1998. a Listy Antonína Marka k Josefu
Jungmannovi. Ed. J. Emler. ČČM, 62, 1888, s. 151-169, 385-405; 63, 1889, s. 264-274; 66, 1892,
s. 292-304, 457-482.
62
Listy Josefa Jungmanna k Antonínu Markovi. Ed. J. Emler. ČČM, 55, 1881, s. 499-530; 56, 1882,
s. 26-44, 161-184, 445-476; 57, 1883, s. 45-59,330-353, 496-512; 58, 1884, s. 54-70,285-297,405-425.
63
CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha: SPN, 1985.
56

57
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Aloise

Jedličky

64

(1912-2000) a slavisty, rusisty a bohemisty Bohuslava Havránka65

(1893-1978). Historik Miloš Řezník66 (1970) a Vladimír Macura67 sledovali rovněž
Jungmannův
prostředí,

jazykový program v širším kontextu národního obrození, v kulturním

kde

chyběla

vlastní státnost.

V přínosné publikaci Sborník

věnovaný

Universitou Karlovou k 200.

výročí

narození

Josefa Jungmanna studie Bohuslava Havránka68 (1893-1978) a lexikografa Miloše
Helcla69 (1904-1978)
Zhodnocením

Jungmannově

pojednávají o

cizojazyčných

lexikálních

prvků

snaze o lexikální

rozVOJ.

v básnickém jazyce se zabývala ruská

lingvistka Galina Liličová. 70
Se

zmíněným

obohacováním slovní zásoby souvisí i Jungmannova tvorba terminologie.

Jungmann vytvářel

předpoklady

všechny obory tehdejší
se zabýval Alois

pro pěstování vědy;

vzdělanosti.

Jeho

Jedlička71 (1912-2000)

(1931-1985) .. Jungmannovu

vědeckou

chtěl vytvořit české

literárněvědnou

a slavista,

názvosloví pro

a lingvistickou terminologií

překladatel

a editor Jaroslav Porák72

terminologii zpracovala polská bohemistka

a obecná lingvistka Teresa Zofia Orlosová73 (* 1930), slovotvornému hledisku při

64

tvorbě

JEDLIČKA, A. Spisovný jazyk, jeho teorie a praxe v pojetí Josefa Jungmanna. In Slovanské spisovné
jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et a!. Praha: Universita Karlova, 1974, s. 147-156. a JEDLIČKA, A.
Jungmannovy zásluhy o nový český jazyk spisovný. In Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku.
Uspoř. A. Jedlička et. al. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974, s. 29-41.
65
HA VRÁNEK, B. Vývoj spisovného jazyka českého. In Československá vlastivěda, řada druhá:
Spisovný jazyk český a slovenský. Praha: Sfinx, 1936, s. 1-144. a HAVRÁNEK, B. Josef Jungmann a
český jazyk. In Havránek, B. Studie o spisovném jazyce. Praha : Nakladatelství Československé akademie
věd, 1963, s. 195-199.
66
ŘEZNÍK, M. Formování moderního národa. Evropské dlouhé 19. století. Praha: Triton, 2003.
67
MACURA, V. Jazykv Jungmannovském kulturním projektu. Česká literatura, 30, 1982, s. 303-310.
68
HA VRÁNEK, B. Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny. In Slovanské
spisovné jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et al., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 195-203.
69
HELCL, M. Josef Jungmann a slova v češtině. In Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku.
Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974, s. 57-65.
70
LILIČOVÁ, G. Ruské lexikální prvky v českém básnickém jazyce počátku XIX. století. In Slovanské
spisovné jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et a!. Praha: Universita Karlova, 1974, s. 181-186.
71
JEDLIČKA, A. Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárněvědná a linguistická.
Praha: Česká akademie věd a umění, 1949.
72
PORÁK, J. Starší česká lingvistická terminologie. In Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku.
Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974, s. 133-153.
73
0RLOSOVÁ, T. Z. Josef Jungmann a slovanské výpůjčky z oblasti vědecké terminologie. In Slovanské
spisovné jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et al. Praha: Universita Karlova, 1974, s. 187-193.
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slovní zásoby věnoval pozornost lexikograf a etymolog Emanuel Michálek74
(1922-2005).
Vyvrcholením

proměn

ve slovní

zásobě

Slovník

česko-německý

počátků

až po dobu vydání jednotlivých

jako

Jungmannova

se pak stal

Jungmannův

českého

(1834-1839) zaznamenávající vývoj

překladatelská

lexikografickou práci rozebírají studie a

dílů.

Slovník

činnost.

epochální výkladový
lexika od jeho

aktuálně naplňoval

Monumentální

články bohemistů

stejný

záměr

Jungmannovu

Alexandra Sticha, 75 Miloše

Helcla, 76 lexikoložky a dialektoložky Zdeňky Hladke7 (*1958), stylistika Jiřího Krause 78
(1935), onomastika Vladimíra Šmilauera79 (1895-1983),
Zdeňka

historického lexikografa

Tyla80 (1913) a slavisty Jana Petra81 (1931-1989).

Jungmann ve svých teoretických dílech a prakticky v překladech soustředil pozornost
k samotnému jazykovému vyjádření a jeho stylové hodnotě. Na otázky stylu jeho tvorby
se soustřeďuje přední
V

době

český

stylistik Karel Hausenblas 82 (1923-2003).

národního obrození se rovnež kladl

důraz

na estetiku pravopisu. Rozdílné

náhledy na pravopis vyvolaly ostré spory ve vlastenecké

společnosti.

Otázkami

ortografie se v této souvislosti zabýval Alexandr Stich. 83

MICHÁLEK, E. Dvě poznámky k slovotvorné úloze starší češtiny v době obrozenské. In Josef
Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku. Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia,
XVII, 1974, s. 77-80.
75
ČERVENÁ; V. a kol.[= A. Stich]. K dějinám vzniku a vydávání Jungmannova slovníku. NŘ, 65, 1982,
s. 233-247.
76
HELCL, M. Kdy opravdu vycházel Jungmannův Slovník česko-německý? NŘ, 42, 1959, s. 238-240.
77
HLADKÁ, Z. Lexikografie. In Pleskalová, J.- Krčmová, M.- Večerka, R.- Karlík, P. (eds.) et a!.
Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia, 2007, s. 164-198.
78
KRAUS, J. Jungmannův slovník stále živý. NŘ, 76, 1993, s. 90-91.
79
ŠMILAUER, V. Jungmannův slovník česko-německý. In Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz
dnešku. Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974, s. 43-56.
80
TYL, Z. K historii vzniku Jungmannova Slovníku česko-německého. NŘ, 66, 1983, s. 113-119.
a TYL, Z. Na okraj nového vydání Jungmannova Slovníku česko-německého. NŘ, 74, 1991, s. 30-34.
81
PETR, J. [Předmluva]. In Jungmann, J. Slovník česko-německý. K vyd. připr. a předml. napsal J. Petr. 2.,
nezm. vyd. Praha : Academia, 1989, s. 5-36.
82
HAUSENBLAS, K. Otázky stylu v Jungmannově Slovesnosti. In Josef Jungmann a jeho pokrokový
odkaz dnešku. Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974, s. 81-87.
83
STICH, A. Ať žije český furor orthographicus. LitN, 1, č. 24, 1990, s. 7-14.
74
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1

O rozdílných

přístupech

redaktor Václav Křístek

k jazyku u Jungmanna a Dobrovského pojednal bohemista a

84

(1918-1979) a britský filolog Robert Auty85 (1914-1978),

v jejich studiích pozorujeme polaritu mezi Dobrovského skepsí a Jungmannovou vírou
v

český

jazyk. Jungmannovou koncepci o

společném

jazyku

Slovanů

zkoumal

86

germanista a dialektolog Jaromír Bělič (1914-1977).

84

KŘÍSTEK, V. Dobrovský, Jungmann a předpoklady českého jazykového obrození. In Slovanské
spisovné jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et a!., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 115-121.
85
AUTY, R.Jazykové koncepce u Dobrovského a Jungmanna. In Slovanské spisovné jazyky v době
obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. Uspoř.
A. Jedlička et a!., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 122-124.
86
BĚLIČ, J. Jungmannovy představy o možnosti jazykového sjednocení Slovanů. In Josef Jungmann a
jeho pokrokový odkaz dnešku. Uspoř. A. Jedlička et. a!. AUC-Phil, č. 3-4. Slavica Pragensia, XVII, 1974,
s. 115-132.
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3. Jungmann v dobovém kontextu
3.1 Národního obrození
Jsme si

vědomi,

epochy.

Periodizační

možné

určit

obvykle s

že každá snaha o periodizaci je již

stanoviska se od sebe u jednotlivých

badatelů

liší.

Obecně

není

uváděna

přesahy

fakt, že

konstruktů literárních

přelomu

interpretací zkoumané

ostré hranice mezi jednotlivými epochami. Literární období jsou
do následujících epoch. Situaci

Jungmann je nesnadno· zařaditelná

Na

určitou

rovněž znesnadňuje

ambivalentní osobnost. Ani

zařazení

Jungmanna do

období není jednoznačné.

18. a 19. století

začíná

formování novodobého národa.

pro

některé

Tradičně

Miroslava Hrocha87 (*1932) do fáze

badatele národní obrození, 86 pro jiné
dělí

se národní obrození

učenecké,

podle historika

(80. léta 18. století- počátek 19. století,

·.,

hlavními

představiteli

jsou Gelasius Dobner, Josef Dobrovský, František Martin Pelci);

národněagitační (počátek

19. století- konec 20. let 19. století,

Josef Jungmann a František Palacký) a masové, jež je

přední

soustředěna

(30. léta 19. století- 50. léta 19. století). Literární historik Felix

charakterizuje epochu Jungmannova
periodizaci

dějin překladu označil

působení

osobnosti

tvoří

na politický program
Vodička

(1909-1974)

jako vrcholné období obrozenské.

literární historik, germanista a

překladatel

Při

Otokar

Fischer (1983-193 8) Juiígmannovu dobu za první etapu dějin novočeského překladu. 88

Obrozenecké kultury jsou
dobovým

uměleckým

obecně vnitřně slohově nevyhraněné,

vývojem

komplexně.

Synkretismus je

průvodním

kultury obrozenského typu. Jungmannovská generace nerozlišuje
literaturou, publicistikou a

vědou. Utváření české

snaží se vyrovnat s

ostře

jevem utváření

mezi

uměleckou

kultury ve všech složkách

směřuje

k naplňování ideálu celistvé národní kultury. 89
Pojem národního obrození, který se dnes užívá bezpříznakově, se prosazoval od České otázky jako
ekvivalent italského risorgimentas, oblíbenější byly pojmy znovuzrození, národní renesance, vzkříšení či
probuzení.
87
Srov. HROCH, M. Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých
národzi. Praha : Mladá fronta, 1986, s. 64.
88
LEVÝ, J. České teorie překladu, I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 75, 81.
89
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995,
s. 16-17.
86
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České národní obrození je součástí vývoje evropského myšlení a umění. Vymezení a
označení

kulturních

literárních

historiků

90

směrů

se

při

popisu obvykle liší. V pracích

některých českých

je jungmannovská generace zahrnována do období romantismu.

Literární historik .a kritik Arne N ovák a literární historik Jan Václav N ovák91
(1853-1920~9jjl1ngmannovskou

generaci do období klasicismu. Vladimír Macura92

a Felix Vodička93 označuje Jungmannovu dobu jako preromantismus. Z hlediska
historického a politického

členění

stojí Jungmann podle filozofa

překladatele

_.--""',_------..""-~- ----------------

a editora Jaromíra Loužila94 mezi historickokritickým slavismem Josefa Dobrovského
a národněpolitickým programem Karla Havlíčka.

3.2

Dějiny překladu

Anton Popovie6 chápe
v diachronním aspektu.
programů,
začneme

a dobové normy
dějiny· překladu

jako modelování

procesu

v užším smyslu jsou dějiny překladu dějinami překladatelských

které jsou zformulované koncepcí překladu a překladatelských metod. Než-li

uvažovat o dobových normách, je nutné si

budována

překladatelského

překladem jinojazyčných textů.

uvědomit,

že

čes~iteratura

byla

Jazyková stránka textu se stala primární,

věcná stránka pak sekundárnU 7 Česká obrozenecká kultura nebyla dostatečně

strukturovaná, proto literatura a

samozřejmě překlady

agitační. Překlad

primárně

této doby nemá

hledisko. Cílový text nechce
rozvoj

prostředků

ještě

plnily též funkci

funkci estetickou,

převažuje

národně

vlastenecké

být plným autonomním dílem, primární funkcí je

domácí literatury. Kladl se

především důraz

na účelovost, bylo nutné

dokázat, že český jazyk obstojí před nejvyššími slovesnými díly

světové

kultury, i když

---------------------------------~-----------------------------------------------------------------------90

HANUŠ, J. -JAKUBEC, J. -MÁCHAL, J. -VLČEK, J. Literatura česká devatenáctého století. I. Od
Dobrovského k Jungmannově škole básnické. Praha : Laichter, 1911.
91
NOVÁK, A.- NOV ÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny.
Brno :Atlantis, 1995, s. 277-.
92
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995.
93
VODIČKA, F. Jungmannova účast na vývoji české prózy. In Vodička, F. Počátky krásné prózy
novočeské. Jinočany": H&H, 1994, s. 15-122.
94
LOUŽIL, J. (ed.). Lampa i ve vichru hořící. Josef Jungmann 1773-1847. Praha: Albatros, 1973. ,
95
MAREK, J. Josef Jungmann. Praha: Orbis, 1947, s. 44.
96
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 1982, s. 274.
97
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995, s. 69.
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někdy

1846:

na úkor
Ještě

umělé

dikce, jak dokládá tvrzení ve

nám příliš brzo

hleděti

k oslavě a

třetím

vydání Slovesnosti z roku

chloubě, hleďme

zato více k potřebě a

užitku. 98

Na

počátku

překlad

dvě

metody

překladu.

"volný", na druhé doslovný

překlad

"věrný",

19. století existovaly

vyslovuje ve Slovesnosti v pojednání o

rozdílen jest jako

tanečník

což Jungmann

překladu: Překladatel věrný

explicitně

od svobodného

s volnýma od druha se spoutanýma nohama. 99 Oscilace mezi
potřebách českého

krajními možnostmi záležela na konkrétních
Dobrovský

straně adaptační

N a jedné

upřednostňoval

volný

překlad.

literárního vývoje.

Jungmannova generace již byla

ovlivněna

romantickou ideologií, jež se hlásila k věrnému překladu.
Vycházíme

rovněž

užitečnosti.

Pro toto období je charakteristická ideová a formální adaptace,

uplatňuje

z předpokladu, že

při

kritické recepci se hodnotí

především

otázka

často

se

překladů

do

metoda lokalizace. 100

Dobovou teoretickou otázkou bylo uvažování o

přeložitelnosti

češtiny.

překládat

Vývojový proces náhledu na možnosti

dokládá nepodepsaná recenze z roku 1811

Pompilia. Autorem recenze, která byla

otištěna

a smyslu

do nerozvinuté

českého překladu

ve

mateřštiny

Florianova Numy

vídeňském časopise

Annalen der

Literatur und Kunst in dem Osterreichischen Kaisertume, byl údajně Josef Dobrovský.
Recenze je skeptická k možnostech
zaostalé

češtiny.

nenahradí

z vyspělých moderních literatur do

Dobrovského kritické nazírání na stav

produkce i na možnosti překladu bylo
počin

překládání

chybějící

skutečně

češtiny

a

původní

české

realistické. Domníval se, že individuální

kultivovaný jazyk. Dobrovský se díval na přítomný a budoucí

stav jazyka skeptickým zrakem osvícence. 101

Viděl

české

vlastence jako die

enthusiastischen Bohmen, Sekte von bohmischen Zeloten, an deren Spitze Prof
Jungmann steht. 102 V dalším
autorem je nejspíše

ročníku

tohoto

časopisu

následoval obranný

Přípis,

jehož

7

~

LEVÝ, J. České teorie překladu I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 80.
LEVÝ, J. České teorie překladu I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 95-96.
100
Srov. VESELÝ, J. České překlady z německy psané literatury. In HRALA, M. (ed.). Kapitoly z dějin
českého překladu. Praha: Karolinum, 2002,
s. 128.
101
ŠIMEK, F. Josef Jungmann. Praha: Jan Svátek, 1922.
102
DOBROVSKÝ, J. Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar (1808-1828), ed. Vatroslav Jagic,
Sanktpetersburg : 1855, s. 616.

98

99
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Jungmann. Autor se zabývá potenciálními

přirozenými

češtiny,

možnostmi

proti

dočasnému stavu klade schopnost zdokonalení mateřštiny. 103

3.3 Uvedení do epochy
Josef Jungmann se narodil do doby, kdy se na území zemí Koruny
vytratila z oblasti vysoké literatury,
místo zaujala

němčina

komunikaci bylo
kde bylo
vědomí

(nebo latina). Užívání

pociťováno

jako

především předmětem

sounáležitosti s

vědy, postupně

českým

příznakové.

i z oblasti administrativní a její
českého

jazyka v

Pronikalo však z

odborného zájmu, do širších
jazykovým

české čeština

společenstvím

na

intrakultumí

uzavřených
kruhů.

začátku

skupinek,

Jungmannovo
19. století bylo

založeno na faktu, že pokud se zachová jazyk, zachová se i národ.

Věnoval

překladům

milostí

a

české literatuře:

ke vznikající tehdáž

literatuře české

se proto

zahořel

a

všeliké pěkné plány budoucích prací sobě dělal. 104

Doba Jungmannova života (1773-1847)

patřila

k jednomu z

nejplodnějších

evropské kultury. V roce, kdy se Jungmann narodil, vyšla poprvé Kniha ke

období

čtení

pro

žáky českých škol (1773 ), papež zrušil řád jezuitů a za rok vydala Marie Terezie Obecný
řád

školní (1174). Když mu bylo šestnáct, propukla Francouzská revoluce (1789).

Ve stejném roce, kdy Jungmann vstoupil na pražskou univerzitu, byla
českého

jazyka (1793). 105 V

Společnost

době

Jungmannových univerzitních studií byla založena

představovala

Jungmannovou zásluhou rozmach zájmu o

jazyk projevující se vznikem nových

možné

představoval

hovořit

o

rozvoj

časopisů

věd prostředek

značných úspěších

kvědeckému vzdělávání řeči
české

katedra

vlasteneckých přátel umění (1796).

Dvacátá léta 19. století

myšlením

zřízena

a literatury

a

spolků.

český

V souladu s obrozenským

k rozvoji jazyka. Ve 30. letech je již

národního hnutí. Došlo k založení Sboru
české při

Národním muzeu (1830) a Matice

(1831 ), Jungmann se stává jejím prvním jednatelem. Kolem roku 1840 je zřízena

KRÁLÍK, J. Jungmannovy překlady z němčiny. In JUNGMANN, J. Překlady JI, Edd. Jaromír Dvořák,
Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et a!. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
1958, s. 501-505.
104
JUNGMANN, J. Zápisky. Ed. R. Havel. 3. vyd., Praha: Odeon, 1973, s. 24.
105
SAK, R. Josef Jungmann. Život obrozence. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 13, 21, 22, 26, 29, 32, 35.
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filologická sekce
celkem

Učené společnosti

čtyři řady:

bibliotéka

a daří se rovněž zahájit ambiciózní ediční politiku-

staročeská, novočeská, klasiků

a domácí, (z níž

později

vznikla Malá encyklopedie nauk).

3.3.1 Jazyk a národ
Česká kultura se dlouho utvářela jako ideál jiného bytí, jako hra na rozvinutou

kulturu. 106 Devatenácté století bylo projekcí žádoucího

světa,

který byl

nadřazený

reálnému a byl konstruovaný jazykem literatury, odtud pramení jazyková a literární
povaha českého nacionalismu.
Pojem vlasti se stal jedním z nejdůležitějších
Změna

obrozenecké ideologie.

prvků českého

národního obrození a

obsahu pojmu nastává v jungmannovské generaci,

vlastenectví zemské se mění ve vlastenectví jazykově etnické.
Jazyk je základním atributem národa, jazyk a národ často splývaly: Jazykem jedno živ
národ; toho smrt- jeho záhuba. 107
Národ je v Jungmannově koncepci definován vztahem k jazyku, posléze ho s jazykem
ztotožňuje:

Bez lásky k vlasteneckému jazyku na lásku k vlasti, tj. k národu svému,

pomysliti ne lze jest. 108
Jungmann se

přihlásil

k Herderově

představě

o jazykovém vymezení národa poprvé

v druhém Rozmlouvání: I. ..I v jednom jazyku jako celý národ žije a jej co známku a
důvod

osobnosti své přednáší, jeho zkoumáním sám

samým od jiných

národů

tak se

dělí,

jako se

neomylně

člověk dělí

vyzkoumán bývá a jím

od druha jiného vychování a

zvedenÍ. 109 Pro generaci Dobrovského znamenal jazyk pouze dorozumívací
Jungmann mu

přisoudil

mytický smysl národní svébytnosti. Jazyk a

prostředek,

vyspělá

literarura

tak výtváří cestu k národní emancipaci. 110
V úvaze O

klasičnosti

národnosti:

Dvě

literatury a

důležitosti

její se Jungmann vyslovuje k otázce

jsou známky neomylné národnosti:

dějiny

a jazyk,

čili

historie a

MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany : H&H, 1995,
s. 127.
.
107
Tamtéž, s. 162.
108
JUNGMANN. J. Jinotajitelná pověst podle Hájkovy kroniky na listu I-IV.Krok I, 1823, s. 4.
109
VODIČKA, F. (ed.). Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha : F. Kosek, 1948,
s. 37.
110
SAK, R. Josef Jungmann. Život obrozence. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 75.
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literatura, plody národního života. /.../

Druhá známka národnosti jest jazyk a

literatura národní, ještě důležitější nežli první. Tato známka trvá, i když národ sám sebe
přečká a duchovně nikdy nezahyne. /.../ Čím tedy více prospějeme v literatuře

vlastenecké, tím stálejší památku jsme národu a jazyku svému postavili.
Ve Slovesnosti Jungmann formuje národnost: Nezahyne, n:Uý
českým

národem, dokavad jazyk

český

v

přesnosti

a

čistotě

111

přátelé! Zůstaneme

zachováme. I ...I V jazyku

naše národnost. I. ..I Porušení jazyka jest porušení národnosti a počátek jejího pádu. 112
Filologické

zaměření

typologické

příbuznosti jazyků,

jungmannovské generace

přineslo

bohatství

názorů

hledala se tak kvalita a kladné hodnoty

o genetické a
češtiny

oproti

neslovanským jazykům, především němčině. 113 Český jazyk mezi slovanskými, právě
jako antický mezi řeckými, užíváním vyšších samohlásek jakousi
osvojil. 114 V této

době

totiž

obecně převažovalo

hodnocení jednotlivých jazyků: jazyk
šťěkavý
/

český

měkkost

a tenkost sobě

estetické a ideologické kritérium

je libý a

zvučný,

zatímco

němčina je

při

jazyk

a chrochtavý. 115

<

Jungmannovská generace
slovanský, reálným

měla představu

jazykům

o hierarchii

jazyků.

Ideální pro ni byl jazyk

byla dána šance na jejich zdokonalování.

slovanské vzájemnosti bylo v obrození organickou

součástí

vlastenectví,

Vědomí

představovalo

širší nacionalismus.

3.3.2 Neologizační úsilí

Jungmann se zasloužil o rozvoj

české

slovní zásoby, jeho

motivaci estetickou a ideologickou. 116
činnosti

z

německé

Při

tvoření

nových slov

sledování Jungmannovy

.mělo

překladatelské

literatury zohledníme fakt, že se neobracel k mluvenému

111

VODIČKA, F. (ed.). Boj o obrození národa. Praha: F. Kosek, 1948, s. 102-103.
JUNGMANN, J. Slovesnost aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu. I. v)rd., Praha: Josefa
Fetteerlowá z Wildenbrunu, 1820.
113
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany : H&H, 1995, s. 54.
114
JUNGMANN, J. Překlady ll. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.
115
VODIČKA, F. (ed.). Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha: F. Kosek, 1948,
s. 29.
116
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995, s. 59.
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jazykovému úzu

češtiny.

Obnovu

češtiny viděl

v návratu k jejímu staršímu stavu. 117

Jazykovou správnost Jungmann spojoval s etymologickou
spojit

češtinu

původnosti,_tím

se snažil

se slovanským základem a vymanit ji z vlivu němčiny a nahradit soudobý

stav něčím vznešenějším.
Bratrská čeština poskytovala základ gramatiky a ortografie, tyto
modernizovat. Slovní zásoba však byla
Dobrovského, navázal na
k její

kontinuitě

a

s estetickou ideou

rozšířil

něj přijetím

nedostačující. 118

dvě

oblasti bylo možné

Jungmann vycházel z podnětů

veleslavínské tvaroslovné normy s

přihlédnutím

ji o estetické hledisko, spojil požadavek národní osobitosti

klasičnosti.

119

Podle Havránka120 se vyskytuje mezi neologismy

nejvíce slov přejatých nebo obnovených ze staršího vývojového stádia češtiny.
Způsoby

obohacování

české

slovní zásoby v

obnova starších a zapomenutých slov

či významů,

době

obrození byly následující:

adaptace,

přejímka

ze slovanských

jazyků, hlavně z ruštiny a polštiny nebo vlastní novotvoření. Úspěšnost obrozenských
neologizačních

snah

spatřujeme

Jungmannově

znalosti starší

Komenského

spisů

v respektu k Dobrovského slovotvorným

české

literatury (Bible kralické, Veleslavínových

možností, s vědomím, že se ujme

u nových básnických
byly patrné
neologismů

slovníků,

nebo Rosova díla) i tehdejšího živého jazyka. 121 Ne všechna nová

slova se prosadila. Mnohdy byl impulzem pro vznik neologismu
několik

pravidlům,

výrazů

cizojazyčné

a

některá

vědeckých termínů

rysy pod vlivem latiny,

záměr

navrhnout

z variant. Gramatická stránka

byla

němčiny

stylově přiznaková.

a polštiny.

V syntaxi

Nejvýraznější

nastala kolem roku 1820 zejména v původních dílech, v

Vznešenosti přírody (1819), v prvním díle Preslova Rostlináře (1819), v

vlna

Polákově

Jungmannově

Slovesnosti (1820) a v Kollárových Básních (1821 ).

0bohacování slovní zásoby prostřednictvím zastaralých nebo zapomenutých slov akceptoval Jungmann
na rozdíl od Dobrovského, který hlavní kritérium pro přijetí do jazyka považoval úzus, tvoření slov
nových.
118
Pro řadu jevů chybělo pojmenování, při překladu Schillerovy Písně o zvonu Jungmann bojoval
s technickou terminologií.
11
~0V ÁK, A. Dobrovský a Jungmann. In K. Stloukal (ed.). Tvůrcové dějin IV. Praha: L. Mazáč, 1936,
s. 151.
120
HA VRÁNEK, B. Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny. In Slovanské
spisovné jazyky v době obrození: Sborník věnovaný Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa
Jungmanna. Uspoř. A. Jedlička et al., Praha: Universita Karlova, 1974, s. 195-203.
121
Životaschopnost návrhů záležela především na (ne)akceptování kulturní veřejností. Některá
Jungmannova slova používáme dodnes kupříkladu touha, úsvit, ryk, sivý, útrpnost, chmura, přelud, zjev,
blahý, bol, brvy, děva, dolina, jeseň, ladný, luh, rov, vesna, zeleň. Naopak Jungmannovou zásluhou
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HA VRÁNEK, B. Vývoj spisovného jazyka českého. In Československá vlastivěda, řada druhá: Spisovný
jazyk český a slovenský. Praha : Sfinx, 1936, s. 89.
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3.3.3 Časoměrný versifikační systém
Při

konstituování, interpretaci i analýze původních i přeložených básnických textů hraje

důležitou

roli

Formování

versifikační

české

systém, proto se na něj v této podkapitole

kultury ve vztahu ke
německé kultuře

Negativní vazba k

Sylabotónický prozodický systém
koncepce se

nepociťoval

pouta otrockého

jako

němčenf. 122

kultuře německé

motivovala

předcházející

národně

řeči.

123

je obecným jevem doby.

změny

i na poli

české

poezie.

generace vycházejíc_í z Dobrovského

reprezentativní, byl vnímán jako

německý,

jako

Proto se hledala versifikace, která se v německém prostředí
představovala

neužívala a byla by vnímána jako svobodná a
národu a jeho

zaměříme.

by znamení

vzdělanosti

Versifikaci hledala jungmannovská generace v antické a indické

metrice.
Jungmann nepovažoval formu výchozího textu za závaznou, byl zastáncem

časomíry,

exkluzivnost této veršové formy podle něj znamenala vyspělost jazyka. Prozodický spor
byl veden v intenci
v poezii.

Důraz

přechodu
přitom

se

od napodobování cizích

vzorů

k úsilí o svébytnou tvorbu

kladl na zvukovou výstavbu

libozvučnost,

zpěvnost,

hudebnost. 124 ·Hudebnost byla považována v obrozenské době za imanentní vlastnost
jazyka.
Časoměrný versifikační systém měl ve své době odpůrce, Antonín Jaroslav Puchmajer

hodnotil v dopise Josefu Dobrovskému z 30. 1. 1820 Jungmannovu
aby vzal

časomfrobásňomatlaniny. 125

Jungmann

časomíru

časomíru:/ .. ./ ďas

obhajoval i proti vlně odporu.

V korespondenci Antonínu Markovi z 13. 2. 1819 píše: Komu se ne libí, ne nf k nf nucen;
zřejmě jako

já vidím její pravdu
pokračovatele

o polednách a

zůstanu při

nf. 126 Josef Král zavrhuje

Jungmannových versifikačních snah: Asi od roku 1805 dovoluji si někteří

básníci, i lepší,

čim

dále, tfm vice uchylek od správného přízvuku, snad svedeni jsouce

špatným příkladem Jungmannovým i prosodickými chybami současných
hlavně německých.

122

127

ŠAFAŘÍK, P. J. O hexametru, Zlomek z metriky české, In Krok 1823,3, s. 21.

123
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LEVÝ, J. České teorie překladu, I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. ll O, 115.
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KRÁL, J. O prozódii české. Praha: Česká akademie věd a umění, 1923, s. 28.
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básníků

cizích,

Jungmannův

boj za časomíru má historické

oprávnění, neboť tvořil součást jeho

snahy o

vytvoření vyššího stylu v české literatuře. Časoměrné překlady nevznikaly pouze

z antických literatur,
nejzřetelněji

překládaly

se tak i

předlohy přízvučné.

Jeho teorie se v praxi

uplatnila časoměrným překladem Goethova eposu Hermann und Dorothea.

29

4. Jungmann jako

překladatel

Přínos Jungmannův

české překladatelství nespočívá

světové

pro

literatury do literatury domácí, ale i

Jungmannovo pojetí

duchu

češtiny, může

Sekundární aspekt

překladu

stejně

výtečnost

překladu představuje
samočisté,

hlav

tvořících plodnější.

a

též existencí

a výrazův.

není na odpor

128

mezikulturní komunikace: Národ vždy

nálezů, umění

a

vědomostí

vzdělanosti.
čase

učil

se

Duch lidský ne

jest na množství a

vespolek

sdělují?

Jaký jiný

přenášení- překládáni 129 Potřeba překladu

překladatelské činnosti

chloubě, hleďme
kteří

zahradníci,

důvodů:

překladu.

I. ..I Co v jedné zemi se pracně dobude, hned všech

literaturu bohatí, to-li my chudí činiti se
oslavě

obrazův

samorostlé literatury a

než z jednoho jazyka do druhého jich

k

z jazykových

vysoké

se stává. Nyní jsou lidé jedna rodina. A jaký jest prostředek, kterým

ty drahé poklady zkušení,

odůvodněná

uvádění

v teoretických úvahách o

se vyvíjí: hned ten, hned onen národ v jistém

národů jměním
sobě

primárně

rozmnožiti bohatost jejich

od národu. Nemáš nikde
všudy

vychází

pouze v

zpěčujeme

zatím více ku

činili

oni na

I. ..I Ještě je nám příliš brzo

hleděti

u jiných

potřebě

národů:

je

a užitku;

Co

buďme

netoliko domácí stromy a byliny z kořen a semene

jako

pěstují,

moudří

ale i cizí

rostliny do své zahrady sázejí, jestli se k půdě hodí a svými plody a krásou pěstování
zasluhují. 130
Původní

Jungmannova básnická činnost je zanedbatelná, pokud ji srovnáme s rozsáhlou

činilostí překladatelskou
původní

a jejím významem. 131 Jungmann si byl

básnickou tvorbu

u mne více

vůle

nestačí.

toho, že na

Dokládá to dopis Antonínu Markovi z 29. 12. 1810:

než skutku. 132

Pro zhodnocení Jungmannovy
k staršímu

vědom

dědictví.

Jungmann

překladatelské činnosti
generačně

je nutné si

uvědomit

jeho vztah

náležel do Puchmajerovy družiny. Puchmajer

spíše adaptoval než překládal, jeho cílem bylo psát básně dle cizích vzorů. Čas volných

JUNGMANN, J. Slovesnost aneb Nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladů
v nevázané i vázané řeči. 2. vyd. Praha : Kronbergr a Řivnáč, 1845, s. 24.
129
JUNGMANN, J. Slovesnost aneb Nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladů
v nevázané i vázané řeči. 2. vyd. Praha: Kronbergr a Řivnáč, 1845, s. 24-25.
130
Tamtéž, s. 25.
131
Srov. ŠIMEK, F. Josef Jungmann. Život, dílo, bibliografie jeho spisů a ukázky tvorby. Praha: Jan
Svátek, 1922, s. I O.
132
Listy Josefa Jungmanna k Antonínu Markovi. Ed. J. Emler. ČČM, 55, 1881, s. 518.
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překladů,

spíše adaptací, se stává minulostí, avšak ani Jungmann se

předcházejících
Adaptační

generací nerozchází, ani jeho
překladech

metoda je patrná v

připojen

seznam pozatmělejších slov a v

vloženy

přímo

vědci

úplně

překladatelská věrnost

s dědictvím

není absolutní. 133

Miltonova Ztraceného ráje, kde je k dílu

Chateaubriandově

Atale, kde jsou

do textu v závorkách nebo poznámkách pod

čarou.

134

vysvětlivky

Někteří

literární

dokazují, že Jungmann překládal z druhé ruky. 135

Až do
mezi

začátku

40. let devatenáctého století bylo

českým překladem

běžným překladatelským

zároveň

a originálem existovala silná vazba,

upravován podle dobových

potřeb.

obzvlášť silně,

To se projevilo

postupem, že
však býval

pokud se ve

výchozím textu pojednávalo o národu. Tendence autorského vkladu byla silnější, pokud
byla výchozím jazykem němčina.

Jungmann se
němčiny uměl

věnoval

cizím

136

jazykům

zejména v

době

vysokoškolských studií. Vedle

francouzsky a anglicky. Jeho literární zájmy

uvedených jazyků seznamoval
indickým písemnictvím.

české příjemce

Překládal

měly

široké

rozpětí, kromě

s řeckým, latinským, ruským, polským a

též antické klasiky. Pod

nepřímým

vlivem

Dobrovského si osvojil ruštinu a polštinu. Španělsky a italsky byl schopen číst. Jazyky
patřící

do slovanské

větve

nářečí

považoval spíše za jednotlivá

vzdělanci četli

díla ze slovanských literatur v originále. 137

Jungmannovy

překlady

byly zastaralé

vnímány jako experimentální a

ještě dříve,

jazykově

a požadoval, aby

·

než vyšly. V

době

vzniku byly

exkluzivní. Z hlediska recepce

Miroslav Hroch 138 na skutečnost, že, Jungmannovy

čeští

překlady

upozorňuje

vycházely jen v malých

Zde můžeme připomenout lokalizaci Biigerovy balady Lenora do Čech podle vzoru Puchmajerovců.
LEVÝ, J. České teorie překladu, 1., Praha: Ivo Železný, 1996, s. 102-103.
135
Při převodu Chateaubriandovy Ataly mě! Jungmann k dispozici ruský překlad, Jungmann chtěl též
přeložit, jak dokládá dopis z 29. 12. 181 O, Dona Quichota podle francouzského překladu, neboť neměl
k dispozici španělský originál: Přitom chci pomaličku překládati Dona Quijota zatím podle Floriána,
nemaje španělského, časem podle originálu to přejdu. In Listy Josefa Jungmanna k Antonínu Markovi.
Ed. J. Emler. ČČM, 55, 1881, s. 518. Při překladu Ztraceného ráje se neřídil pouze anglickým originálem,
ale opíral se o německý překlad. Srovnáním překladu s oHginálem a jinými vydáními se zabýval Ladislav
Cejp ve studii Jungmannův překlad Miltonova Ztraceného ráje In JUNGMANN, J. Překlady 1: Ztracený
ráj. Ed. Miroslav Komárek. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958, s. 370.
136
Posuny jsou však nejmarkantnější v Atale, katolická myšlenka, která stojí v popředí originálu, je
v překladu nahrazena vyzdvižením pocitové složky a estetických kvalit. Srov. VLČEK, J. Dějiny české
literatury II. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
137
A však spolu s Dobrovským přeložil roku 181 OSlovo o pluku Igorově určené pro Hlasatele, jež se za
Jungmannova života nedočkalo otištění.
138
HROCH, M. Na Prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 139-140.
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nákladech. Sloužily spíše jako inspirace pro spisovatele, aby zohlednily možnosti
češtiny.

Puchmajerových

ocenění

Název

1991 Obce

almanachů

propast mezi

začátečnickými

v oblasti translatologie Jungmannova cena

překladatelů

snahami

a Erbenovou Kyticí.

Jungm~nnova přínosu

akceptování

českém

překladatel překlenuje

Jungmann jako

překladové

dokazuje

každoročně uděluje

v tomto oboru. Cenu

za nejlepší

explicitně

od roku

dílo publikované v prvním vydání v

jazyce v oblasti prózy, poezie, dramatu a nebeletristické literatury z oboru

humanitních věd.

4.1

Přehled překladů

Jungmann

překládal především básně

a

uměleckou

prózu,

části

dramat nebo operní

libreta, ale také odborné texty.

Z angličtiny

přeložil

od Johna Miltona epickou báseň Paradis Lost jako Ztracený rá/ 39

(Bohumil Háse, 1811). Od Alexandra Poepea eroticky

laděnou

heroidu Eloisa to

Abelard pod titulem Psaní Eloisy Abelardovi (Hlasatel

český,

1807), poému The

Messiah jako Mesiáš (existují
satiricky

laděnou báseň

dv~

verze, viz Nové

básně

V, 1814 a Slovesnost, 1820),

The Wife of Bath from Chaucer s názvem Lazebnice (Hlasatel

III, 1808) a epigram Intended for Sir Isaac Newton pod titulem Na Newtona (Sebrané
spisy, 1841); od Thomase Graye preromantické verše Elegy Written in a Country

Churchyard jako Elegie na hrobkách veských (Hlasatel

český,

1807); od Olivera

Goldsmitha milostnou romanci The Hermit s názvem Poustevník (Sebrané spisy, 1841);
od Johna Drydena
umění,

báseň

bez titulu pod názvem Ohlášení lásky (Prvotiny

1813 ), úryvek prvního výstupu z

třetího dějství

pěkných

z Shakespearova dramatu

Hamlet, Prince oj Denmark pod titulem Z Hamleta (Slovesnost 2, 1845);

Franklinův

spis The Way to Wealth, Preface to Poor Richard Improved jako Starý, chudý Richard

aneb Prostředek bohatým býti (Hlasatel český II, 1807).

JUNGMANN, J. Překlady I: Ztracený ráj. Ed. Miroslav Komárek. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, 1958.
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Z francouzštiny

přeložil

Chateaubriandovu básnickou povídku Atala ou Les amours de

deux sauvages dans Ze désert jako Atala aneb Láska dvou
Jeřábek,

divochů

na poušti (František

1805); zlomek Voltairova Tancrede pod titulem Tankred (Slovesnost II, 1845),

Voltairovu báseň Les trois manieres jako Trojí způsob (Časopis Českého muzea XVIII,
1844), báseň Théléme et Macare jako Žádostka i Blahodal (Sebrané spisy, 1841);
úryvek z Molierovy komedie L 'Avare ou l 'École du mensonge jako Lakomec
(Slovesnost II, 1845); od Nicolase Boileau satiru Lutrin pod titulem Pulpit (v rukopise,
překlad

vznikl nejspíše roku 1805).

Překlady

z

z němčiny budou uvedeny v samostatné podkapitole 4.2.1

Přehled překladů

němčiny.

Ze slovanských literatur
jako Slovo o pluku

přeložil

Igorově

staroruský hrdinský epos Cnoso o rronKy Hropese
Novikovův Příběh

(v rukopise Národního muzea); dále

satirický (originál nemá titul, Hlasatel Český II, 1807). Přeložil rovněž lloc!lmme k A.
A. jako Poslání Karamzina k* (Slovesnost I, 1820); Niemcewiczovu

báseň

Duma o

Stefanie Potockim jako Duma o Štěpáně Potockém (Slovesnost II, 1845); Sarbiewského
epigram bez názvu pod titulem Na Vandu (Sebrané spisy, 1841).

Z

řečtiny

a latiny

přeložil

Lukianovy dialogy pod titulem Timon aneb Nevlídník

(Hlasatel český I, 1806), O marnosti krásy (Hlasatel
(Hlasatel

český

český

III, 1808), Diogenes a Pollux

III, 1808); úryvek z Aristofanovy satirické komedie pod titulem

Z Aristofanových Oblaků (Česká včela, 1839); Moschovu čtvrtou idylu pod názvem
Selanka IV (Česká včela, 1839), sedm epigramů Z anthologie řecké (Sebrané spisy,
1841); Horaciovu ódu Carmina jako K Neobúli (Čechoslav, 1822; druhá verze s
rozdílným

počtem

stop viz Sebrané spisy, 1841); Ludoviciho

v šachy (název podle Jungmannova

článku

jehož je

báseň

součástí,

bez titulu jako Hru

Hlasatel

čeký

I, 1806);

Pelingeniovu báseň Zodiacus vitae jako Ó mrzká opilosti (Časopis Čekého muzea,
1845);

volně přeložil Pontanův

text z knihy

dialogů

Progymnasmata latinitanis pod

titulem O beáních akademických (Časopis českého muzea VI, 1832).
Z indické literatury

přeložil báseně

Naly (vyšla bez názvu v

pod titulem

Nářek

Damjanty

Jungmannově článku

Krátký

přehled

opuštěné

od krále

prosodie a indické

, metriky Krok I, 1821), Útěcha mysli (Krok I, 1821, v článku Výměsky z prosodiky a
metriky české).
33

přeložil

Z polštiny
umění,

řeč

Kosakowského

přejímání

1814), Gornického úvahu o

českém

Dworzanin polski pod titulem O

řeči

pod titulem Výtah z

(Prvotiny

příbuzných jazyků

slov z

součást

jazyku Gako

pěkných

do polštiny

Jungmannovy stati,

Časopis Českého muzea, 1830). 140

4.2 Jungmannovy

překlady

z

němčiny

V dobovém kontextu nebyla poptávka po
němčiny

bylo v dané

prostředkem české

překladech

době samozřejmostí, neboť

němčiny

z

naléhavá, ovládání

tento jazyk byl dorozumívacím

inteligence. 141

Koexistence českého a německého národa přispěla k ovlivňování obou kultur. Česká
kultura se formuje jako
stojí

podněty

z

programově neněmecká.

německého

kulturních

jevů.

kulturního

prostředí,

kulturního

Negativní vazba se

stejné hodnoty jako kultura
patrná

právě

na

obvykle vstupuje do
příjemcům,

vyznačuje

německá

překladech

Dochází k

německého

V našem

nenavazuje

kultury. Najedné

straně

se

věřilo,

komunikační

Uvědomme

si, že

zprostředkoval

procesu, aby

případě

se

komunikační

originálu a příjemcem překladu, ale naopak do komunikace
ve druhé programové stati Rozmlouvání o jazyku

počešťování německých

německé

z. tohoto jazyka.

zbytečně,

této negativní vazby

snahou vystoupit z vlivu

Paradoxnost této

přímo přístupný.

aktu jakoby

straně

kultura, na druhé

německá. 142

komunikačního

kterým není

komunikačního

prostředí.

analogická vazba naopak vlivem

byla snaha mít jiné hodnoty než

zřetelně

Na druhé

českém

aktivně

německou

kulturu: Já

sobě

si vážím

že máme
situace je

překladatel

výchozí text

překladatel účastní

akt mezi autorem
zasahuje. Jungmann

vydané v masateli čekém roku
....-,.

1808 uznává

straně

Němců

'>

co jiného národu osvíceného,

a každý Čech tak pravotný bude a vyzná, že jim v umění a učení aspoň tolik co oni sami
V přehledu překladů uvádíme pouze I. vydání, všechny zmíněné překlady In JUNGMANN, J.
II: A tala- Pulpit- Mesiáš. Elegie na hrobkách veských. Lenka- Píseň o zvonu. Herman a
Dorota -Únos ze serailu. Slovo o pluku Igorově. Z antologie řecké a jiné překlady. Edd. Jaromír Dvořák,
Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et a!. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,
1958.
141
POLÁK, K. Jungmannovo pojetí Goetha, Slavia. 18, 1947/48, s. 13.
142
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995,
s. 44-45.
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Francouzům

straně věřil

dlužni jsme. 143 Na druhé

v emancipaci, jak dokládá dopis

Antonínu Markovi z 6. 2. 1812, že se Slované vyprostí z německých klepet. 144
U odborných

textů

se ještě okruh

překladu

výchozí text. Primární funkcí

v

autora. Jungmann jako

komunikační

časoprostorové

v

aniž by byla schopna

době

překladatel

čtenářská

číst německý

obrozenské není poznání díla

prosazuje

Nejzřetelněji

obec,

výrazně

svou individualitu

se to projevuje v posunech v

lokalizaci, která signalizuje odlišnost ideologického stanoviska autora

funkčně

autora, na

překladu.

situaci

originálu a překladatele.
originálu

zužuje, protože neexistuje

přijímat český překlad,

která by byla schopna

jinojazyčného

příjemců

145

Ve všech níže analyzovaných překladech je konstrukt autora

využit. Subjekt

základě

překladatele

se vždy realizuje ve vztahu k subjektu

této relace se budeme snažit postihnout rysy Jungmanna jako

překladatele.

Přeložená

díla

působí

domácího kontextu,
předchozích

období

ve dvou kontextech, texty
česká

přijímá

kultura

dějin překladu mění

původně německé

se

včleňují

do

cizí kulturu. Adaptace a lokalizace

v období národního obrození svoji funkci,

stává se vnějším projevem přivlastnění kultury.
překlady

Jungmannovy

němčiny

z

se staly neodmyslitelnou

kultury. Jungmannova doba znamenala
literaturu žádoucího ideového

přelomovou

zaměření.

součástí české

epochu, v níž

Nemuselo se

čekat

národní

překlady přinášely

na pomalejší vývoj

literatury domácí. 146
Jungmann v

překladu vytyčil tvůrčí

dvěma směry.

která

později

nejdůležitějším

cestu, která se v následujících letech rozvíjela
adaptační překladové

První se vydala po stopách
závažnějšího

vlivu na další vývoj. Pro druhou byl

jazykově tvůrčí

cíl, tato cesta by se dala nazvat jako most

zaniká bez
aspektem

metody klasistické,

k dalšímu vývojovému období- romantismu. 147

143

VODIČKA, F. Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna Praha: F. Kosek, 1948,
s. 38-39.
144
Listy Josefa Jungmanna k Antonínu Markovi. Ed. J. Em1er. ČČM, 55, 1881, s. 526.
145
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany : H&H, 1995,
s. 69-75.
145
MACURA, V. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995,
s. 69-75.
146
Tamtéž, s. 84-85.
147
LEVÝ, J. České teorie překladu, I Praha: Ivo Železný, 1996, s. 105-106.
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4.2.1

Přehled překladů

Josef Jungmann z

z němčiny

němčiny přeložil

(Hlasatel

český

(Prvotiny

pěkných umění,

básně

V, 1814),

Bugerovu baladu Lenore pod titulem Lenka

I, 1806); z Schillerových básní a balad báseň An die Freude jako Radost

píseň

1813),

báseň

Der Handschuh pod titulem

Rukavička

Das Lied von der Glocke pod titulem Píseň o zvonu

(Nové

(Krasořečník,

1823). Dále přeložil Goethovu baladu Der Zauberlehrling jako Čarodějnický učedlník
(Slovesnost I, 1820),

báseň

Gesang der Geister iiber Wassern pod titulem

nad vodami (Krok I, 1821),
milostničky

píseň

Zpěv duchů

Mignon z románu Wilhelm Meister jako

(Sebrané spisy, 1841), balady Der Totentanz jako

Umrlčí

tanec

Píseň

(Květy,

1845), balady Die wandelnde Glocke pod názvem Chodící zvon (Jungmannovy zápisky,
1907), čtyřverší Die Erinnerung jak'o Napomenutí (Časopis Českého muzea, 1871),
dvojverší ze

začátku

Goethova nápisu An die Moralisten z cyklu Votivtaftln jako

Učte,

to slušno je vám (Časopis Českého muzea, 1871 ), Goethův klasický idylický epos
Hermann und Dorothea pod titulem

Heřman

a Dorotka (Sebrané spisy, 1841). Od

Klopstocka ódu Der Lehrling der Griechen jako Vyučenec Řekův (Časopis Českého
Muzea, 1832), Herderovu pověst Das Ross aus dem Berge jako Kůň z hory (Časopis
českého

louce

muzea, 1832). Dále

(Jungmannův

přeložil

arii An jener Silberquelle pod titulem Na zelené
Překlad

rukopisný zápisník).

Bretznerova - Stephanieho libreta

Mozartovy opery Entfiihrung aus dem Serail pod titulem Únos ze serailu (Knížecí
arcibiskupská knihtiskárna u Josefy Fetterlové, 1930; uvedeno již v roce 1829)
společně

se synem Josefem

Josefovičem

Jungmannem.

Přeložil rovněž

učinil

Schleglovu

prózu Die vier einfaltigen Brahmanem s názvem Čtyři sprostní bramíni (Časopis
Českého muzea, 1828). 148

Překládal

též

německé

naukové texty: výtah z knihy Friedricha Ludwiga Jahna pod

titulem Pochoutka z knihy o

německém

národství (Das deutsche Volkstum, Prvotiny

krásných umění, 1813). Herderovo pojednání Slawische VO!ker ze

čtvrté

kapitoly knihy

V přehledu překladů uvádíme pouze I. vydání, všechny zmíněné překlady In JUNGMANN, J.
II: Atala- Pulpit- Mesiáš. Elegie na hrobkách veských. Lenka- Píseň o zvonz1. Herman a
Dorota- Únos ze serailu. Slovo o pluku Igorově. Z antologie řecké a jiné překlady. Edd. Jaromír Dvořák,
Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et a!. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,
1958.
148
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Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit s názvem O Slovanech (Prvotiny
pěkných umění,
naučiti

1813).

Kopitarův článek

O slovanských

nářečích aprostředcíchjim

(bez podpisu překladatele i jména autora, Prvotiny pěkných umění, 1813).
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se

5. Translatologická analýza
Diplomová práce se opírá o

funkčně zaměřený

ReiBové. 149 Cílem analýzy je popsat zvolená

překladatelská řešení

hodnotících kritérií, které se dotýkají všech rovin
se stane

určení

translatologický model Kathariny
podle stanovených

překladu. Předmětem

našeho zájmu

textového typu a s ním souvisejícího stylu. Dále se budeme zajímat o

kategorii jazykovou, v rámci níž se budeme zabývat vnitrojazykovými instrukcemi, a o
kategorii pragmatickou, která

představí vnějazykové

determinanty. Pro analýzu a

pochopení literárního díla jsme zvolili komplexní pohled, který se neomezuje na pouhý
popis jednotlivých

aspektů

textu. Budeme se snažit

zaměřit

na všechny prvky literární

komunikace.
Při

translatologické analýze a celkovém zhodnocení Jungmannovy

činnosti

se budeme opírat o výše

zmíněné

překladatelské

pracovní hypotézy, které byly vysloveny

v podkapitole 3. 2 Dějiny překladu a dobové normy.
přistoupíme

Než

model našeho

k samostatné translatologické analýze,

funkčního přístupu

obecně představíme

zvolený

a jeho jednotlivé kategorie a instrukce.

Kategorie literární- textový typ a stvl textů

Podle -~~~lerova pojetí základních komunikativních funkcí jazyka je u srovnávaných
<'~

textů

dominantní funkce výrazová,

funkcí. V menší
sdělení,

míře

vyskytuje spíše

jako ve

většině textů spolupůsobí

se podílí i zobrazovací funkce, která se orientuje na

recipient se dozvídá nové

pohled skrytý ve

přičemž

fikčním světě

implicitně

skutečnosti,

více

předmět

recepcí a interpretací odkrývá nový

literárního díla. Apelová funkce se v našem textu

(autor ve

čtenáři

chce vyvolat

určité

chování, zamyšlení se

nad daným motivem, uvažovaní o ideové, kulturní, politické situaci; autor

překladu

se

naopak snaží obohatit a rozvíjet mateřštinu). Z dnešního hlediska je estetická funkce v
textech

doplněna

mimoestetickými funkcemi. Estetická funkce aktualizuje všechny

poznávací, expresivní, apelativní, etické
jedinečný

funkce

díla jako konkrétní

celek. 150 Mimoestetické funkce vstupují do díla pomocí tématu a navazováním

149
15

uměleckého

REif3, K. Moglichkeiten und Grenzen der Obersetzungskritik. Mtinchen : Max Huber Verlag, 1971.
°CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1994, s. 25.
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kontaktu s
vědomi,

mimouměleckou

že estetická tradice

realitou.
vytváří

Uplatňujeme

diachronní pohled, proto jsme si

pozadí, na kterém je dílo vnímáno a hodnoceno.
překladech

Z diachronního hlediska pozorujeme, že v Jungmannových
české

dominanty nastupuje funkce aktivního podílu ve vývoji
jazyka, na kterou klade

největší důraz

skutečné,

Z hlediska kategorie textového typu, kterou ReiBová

získání

vyčleňuje

komunikativní funkce, se jedná u všech analyzovaných
překladu

má ambici

vytvořit

textů

svébytné

vnímání. Recepce dílo v jistém smyslu

cvičenosti

na

dotváří. Při

spatřuje

ducha. 151

základě

dominantní

o textový typ expresivní.

umělecké

literární text jako soubor estetických hodnot, který se

uvědomujeme,

literatury a spisovného

epocha národního obrození. Jungmann

v dosavadní tvorbě průpravu k budoucí tvorbě

Autor originálu i

na místo

dílo. Dnes chápeme

společensky

realizuje aktem

translatologické analýze si

že dnešní recepce se realizuje v jiných pomínkách, než tomu bylo v

době

vzniku textů.
Výchozí i cílové texty nesou
funkčních

balady,

stylech

básně,

·patří

primárně

do stylu

výrazovou funkci, z hlediska uvažování o

uměleckého.

Z hlediska literárních

žánrů

se jedná o

epos a operní libreto. Pokud Jungmann sám klasifikoval literární druhy,

hodnotil na nejvyšším místě poezii následovanou dramatem a prózou. 152

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

místě

Na tomto
zaměříme

se budeme

věnovat především

užití jazyka v originále a

se na lingvistická specifika textu a jejich převod z výchozí kultury do kultury

cílové. Vyjdeme z tvrzení, že Jungmann ve svých
lidová,

překladu,

přejímal

Podrobněji

názvy ze slovanských

jazyků

překladech

oživoval slova stará a

nebo derivoval od známých

jsme o jeho novotvoření pojednali v podkapitole 3.3.2

Neologizační

kořenů.

úsilí.

Sémantická instrukce

Tato kategorie má význam pro ekvivalentní reprodukci obsahu a prochází celým
textem. Kritériem pro posuzování sémantické instrukce je míra ekvivalence originálu
JUNGMANN, J. Slovesnost aneb Nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladii
v nevázané i vázané řeči. 2. vyd. Praha: Kronbergr a Řivnáč, 1845, s. 29.
152
Srov. JUNGMANN, J. Slovesnost. I. vyd. Praha : Josefa Fetteerlowá z Wildenbrunu, 1820.
151
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s výchozím textem. Budeme tedy sledovat, jak
význam výchozího textu. Do této kategorie

překlad

patří

zachoval obsah, smysl a

(ne)rozeznání polysémie nebo

homonymie v překladu. Objektem našeho zájmu budou (svévolná)

přidání

do

překladu

nebo naopak funkční i nefunkční vynechávky a chybné interpretace.

Lexikální instrukce

Vliv jazykového
původního
tvořených

vyjádření

textu se projevuje pozitivně i

podle originálu i

překlad

je

přímý

negativně,

tj.

přítomností

originálu na

i

nepřímý.

Přímý

neústrojných vazeb

nepřítomností těch českých vyjadřovacích prostředků,

jazyk předlohy nedisponoval.

Nepřímý

vliv

jimiž

vliv jazyka originálu se projeví naopak v tom, jak

se mnohdy překladatel snaží odlišit od stylistických

rysů

originálu, které pokládá za

gramatické, příznakové. 153
Tato kategorie se
idiomatických

zaměřuje

výrazů;

na využití slovní zásoby: apelativ, proprií, cizích slov,

(ne)rozpoznání frazeologických jednotek a na

nepřeložitelných výrazů.

Protože jde o analýzu básnických

textů,

sledovat básnické tropy a figury; metafory, metaforická

řešení (zdánlivě)

bude

třeba primárně

přirovnání,

metonymie,
textů

synekdochy. Kritériem v této kategorii je adekvátnost. Vzhledem k typu
důležité

vyvolat i jinými

prostředky

stejný estetický

účinek.

je

Budeme si proto všímat

v cílovém textu substitucí a kompenzací.
Lexikální stránka Jungmannových
nespočívá

v líbivosti a v

překladů

přístupnosti

je

dnešnímu

obzvlášť důležitá.
čtenáři,

Význam

ale v tom, jak

překladů

takřka

násilím

vnucovaly češtině nové možnosti. 154
Jungmannovy lexikální experimenty znamenaly
Jungmannových krkolomností na visuté

hrazdě

přínos

pro

českou

literaturu: bez

jazyka nebyla by se narodila

poezie 19. století. 155

LEVÝ, J. Umění překladu. Praha : Ivo Železný, 1998, s. 74.
LEVÝ, J. České teorie překladu I. Praha: Ivo Železný, 1996, s. 123-125.
155
EISNER, P. Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha: Jaroslav Podroužek, 1946, s. 512-514.
153

154
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česká

Gramatické instrukce

V této kategorii se budeme zabývat gramatickou (ne)správností, která je kritériem pro
umělecký

text, se setkáme s

různými

gramatickýcmi
konstrukcemi, odchylky od normy cílového jazyka jsou
-..

úmyslně

tuto instrukci. S ohledem na textový typ,

překladatel.

porušovány a tuto intenci dodržuje i

výstavba textu. Rozdíly v syntaktické

stavbě

Do kategorie dále

j"sou na jedné

jazyk má odlišnou gramatickou strukturu), na druhé
s ohledem na stylistickou a
V obrozenské

skladbě

především

straně

straně

patří

syntaktická

systémové (cílový

jsou rozdílné struktury užity

rytmickou a veršovou výstavbu textu.

dlouhou dobu trval humanistický princip, podle něhož se verbum

finitum v rozporu se svou spojovací funkcí kladlo na konec

věty. Dobově příznačné

jsou postpozice zájmen ukazovacích a antepozice přívlastku neshodného. 156
Výrazové

prostředky

překladech

dodrženy. Text v

interpunkční
Obecně

mimojazykové

skutečnosti

neJsou ve všech analyzovaných

cílovém jazyce zanedbává grafické rozlišení a

znaménka (dvojtečky, pomlčky), což bylo nejspíše zájmem vydavatele.

lze o zvolených výchozích textech konstatovat, že jsou psány
Překlad

18. století prostou teritoriálního vymezení.
poloviny 19. století. Pro analyzované
obrozenecké

češtiny

češtinou

konce

a pravopisem první

texty platí, že hláskosloví i tvarosloví

bylo rozkolísané, norma byla široká. Mnohé, co ze synchronního
patřilo

. hlediska považujeme za nespisovné,
odpovědnost

jevy nesou

překladové

je psán

němčinou

doboví

v

tiskaři,

době

obrození ještě do normy. Za některé

i když i jejich zásahy

svědčí

o jisté

rozkolísanosti morfologie.

Stylistické instrukce

1,-

Ve stylistické kategorii posoudíméfido jaké míry koresponduje styl, textový typ i žánr
originálu a

překladu.

Dále nás bude zajímat

uplatnění

stylových vrstev a stratifikace

jazyka, jazykové varianty a (ne)zachování idiolektu autora originálu. Ve výchozích i
cílových textech

převažuje

stylová vrstva

poetismů,

expresivních, ale i neutrálních

prostředků.

Vycházíme z
při

předpokladu,

že

překlad

je vždy do jisté míry stylistickou neutralizací,

níž dochází ke stírání příznakových rysů originálu.

Bereme rovněž na vědomí, že na základě Jungmannových překladů se mohl začít
utvářet funkční

156

styl v oblasti, v níž se čeština do té doby nepoužívala.

CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. SPN, Praha 1985,s. 90-92.
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Kategorie pragmatická- vnějazykové determinanty

Budeme se zabývat
prostředky

vnějazykovými

srozumitelné

umožňují

faktory, které

příslušníkům

jeho jazykového

autorovi vybrat jazykové
společenství.

Všechny

následující faktory determinují jazykovou podobu textu.

Užší situační zřetel
Zaměříme

se na

vnějazykové

determinanty

určující

užší

situační

kontext daných

textů.

Jedná se o okamžitý kontext, nikoli o kontext díla jako celku. Analyzované texty jsou
umělecká

nedořečeného,

díla, proto se v nich vyskytuje více

jiných typech textů, které nenutí

čtenáře

než by se vyskytovalo v

k imaginaci.

Téma
překladu

V této kategorii posuzujeme, zda byla v
skutečnosti.

Budeme si

Téma je v poetických textech jakoby
rovněž

všímat, jaké

překladatel

opomenout, že hlavním kritériem pro

zachována rovma zobrazení

rozpuštěno

do metaforických

obrazů.

prokázal kreativní sklony. Nesmíme však

výběr

výchozího textu byla pro Jungmanna

stylová hodnota, nikoli téma nebo obsah.

Faktor

času

Pod tuto
kategorii
.
.
.

patří

doba vzniku originálu

(čas

díla). Dále doba vzniku jeho

překladu. Posun vzniku překladu a originálu není u analyzovaných děl vělký. Faktor
času

překladu

se promítá též do vnitrojazykových instrukcí, v originále a v

setkáváme se starším stavem jazyka. Analyzujeme literární texty, pro
shledáváme rozdíl mezi dobou
překladu.

Faktor

času

děje (čas

něž

se

je typické, že

v díle) v textu a vznikem textu, respektive

úzce souvisí s faktorem místa, což se týká i našich

textů, neboť

reálie a kulturněhistorické souvislosti jsou omezeny z hlediska prostoru i času.

Faktor místa
Budeme se zabývat všemi charakteristikami, které souvisejí s kulturou výchozího
jazyka a asociacemi spojenými s místem

děje

využití lokalizace.
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textu. Budeme

svědky

substitucí pomocí

Reálie spojené s výchozí kulturou

Výchozí texty neexistují izolovaně, vnímáme a hodnotíme je na pozadí širšího kontextu,
na pozadí konkrétní doby a společnosti výchozí kultury.
Reálie spojené skulturou výchozího textu představují překladatelský problém. České a
německé

kulturní prostředí mělo v době vzniku překladu ambivalentní charakter.

Reálie spjaté s místem
Fikční svět
nepřímo

děje

níže analyzovaných balad, básní, eposu a libreta je lokalizován nebo

spjat s výchozí německou kulturou či antickým

světem.

Příjemce

Přijemcem

čtenář

Je podle modelu ReiBové

Recipienty výchozího textu odlišuje ReiBová od
V analýze se budeme

soustřeďovat

v době vzniku originálu a

posluchač

příjemců,

originálního textu.

na které myslí

překladatel.

na recipienty, jimž byl výchozí a cílový text

překladu.

recipient by musel zdolávat

nebo

Jungmannovy

překážky

překlady

obrozenecké

plnohodnotný estetický záži!ek. Dnešním modelovým

překonané, současný

jsou

češtiny

určen

a

neměl

čtenářem

by z

díla

by byl nejspíše

lingvista, literární historik, komparatista, nikoli běžný příjemce.

Příjemce

originálu- primární příjemce

Text je

veřejný

s kolektivním adresátem, proto je skupina příjemců textu ve výchozím

jazyce

různorodá.

Text oslovuje širokou

veřejnost

několika

mohou být

čtenáři

uměleckou

literaturu. Do této kategorie náleží také idiomatická

bez rozdílu

věku (kromě

po

mladších

dětí)

a

generací.

vzdělání

Příjemcem

se zájmem o

vyjádření

výchozího

jazyka, metaforická vyjádření (viz příslušné vnitrojazykové instrukce, s. 38-40).

Příjemce překladu

- sekundární příjemce

ReiBová tuto kategorii do svého modelu nezahrnuje, my však tento faktor budeme
používat.
ať už

Při funkčním

pojetí překladu je třeba brát ohled na cílového adresáta. Adresát,

výchozí či cílový, chápe

umělecké

pohledu spojuje skupinu sekundárních

dílo pod zorným úhlem své doby. 157 Z dnešního
recipientů

nebo osobnost Jungmanna.
157

LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998, s. 49.
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zájem o starší

německou

literaturu

Jungmann si byl podle Eisnera
básnický jazyk, nebude
básníky. Tím Eisner
na nejvlastnějšího

vědom

toho, že

překlady,

číst obyčejný příjemce. Překládal

vysvětloval výlučnost

tvůrce.

jimiž

vytvářel

moderní

pro elitní recipienty a budoucí

básnického výrazu, Jungmanna tak pasoval

158

Faktor producenta

Zde se budeme zabývat faktory, které

ovlivňují autorův

jazyk. U expresivního typu

textu se projevují zvláště výrazně.

Afektivní implikace
Zaměříme

se na celkové

projevuje v

rovině

emoční ladění

textu, které se v analyzovaných textech

lexikální, stylistické, ale i gramatické, zejména v morfologii a

syntaxi (viz příslušné kapitoly vnitrojazykových instrukcí). V analyzovaných textech se
setkáváme s emotivními a expresivními výrazovými
v níže analyzovaných textech

uplatňuje výrazně,

prostředky.

Tato determinanta se

což je dáno expresivním textovým

typem.

158

EISNER, P. Chrám i tvrz. Kniha o češtině. Praha: Jaroslav Podroužek, 1946, s. 614.
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5.1

Překlady

balad a básní

5. 1.1 Biirger: Lenora- Lenka
Kategorie literární- textový typ a styl textů

Analyzovaný výchozí i cílový text
signifikantní ponurý a spádný

patří

děj

k žánru

umělé

soustředěný

balady fantastické, pro niž je

k tragickému

střetu

postavy s

démonickou silou. 159 Ustalování balady jako žánru v jednotlivých národních literaturách
neprobíhalo

stejně.

Bylo

zasahovaly obvykle cizí
podnět

určováno potřebami
podněty. Německá

balady angloskotské.

Jungmann

prostředníkem

Překlady

mezi

konstituování tohoto žánru v české

dané kulturní oblasti. Do domácí tradice

kultura v druhé

polovině

18. století

přijala

Biirgerových a Goethových balad se stal

německou

literatuře.

českou

a

baladikou a napomohl ke

160

Josef Jugmann rovněž jako první v českém kontextu baladu definoval, charakterizoval ji
jako fantastickou romanci či jako fantastickou

báseň

lyricko-epickou. 161

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce

Jungmann zvolil pro Biirgerovu nejznámější baladu Lenora v prvním vydání v Hlasateli
českém

z roku 1806 a ve druhém v Macháčkově

Krasořečníku

z roku 1823 titul Lenka,

ve třetím vydání v roce 1841 od této lokalizace opustil a baladu pojmenoval

shodně

s originálem Lenora s počeštěnou koncovkou.

K významovým rozchodům ve vyšších rovinách výstavby textu dochází náhradou reálií.
Jungmann se dopustil tematického posunu,

upřednostnil

konotaci na úkor denotace.

Motivací k této substituci byla ideová orientace přijímajícího
159

prostředí,

pro primární

VLAŠÍN, Š. (hl. red.) et al. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984,

s. 40.
0 Evropském kontextu balady viz. BECHYŇOVÁ, V. Balada. In Příspěvky k morfologii a sémantice
literárněvědných termínů. Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu ČSA V, 1974, s. 129-170.
161
JUNGMANN, J, Slovesnost aneb Nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladů
v nevázané i vázané řeči. 2. vyd. Praha: Kronbergr a Řivnáč, 1845. s. 153, 143.
160
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příjemce překladu

v

době

národního obrození by bylo

nepřípustné,

aby Vílím bojoval

proti Čechám: Er war mít Konig Friedrichs Macht/Gezogen in die Prager Schlacht
(5/6). V prvním vydání zní tyto dva verše: On s pluky krále pruskéholbyl do boje táh

pražského (5/6), ve druhém vydání již substituuje: On na

Bělehrad

u voji/s Laudonem

táhl ku boji. (5/6)
Individuální posuny
Individuální posuny jsou motivovány idiolektem překladatele. Konotace metaforických
obrazů je

však ve verších zachována.

Obecně můžeme

sledovat Jungmannovu tendeci

k explicitaci.

Und schloss sie in die Arme. (36)
A od země ji vznese. (36)
Lassfahren, Kind, sein Herz dahin! (61)
Nech

dítě

muže vrtkého! (61)

Die Hochzeitgaste hojfen./Die Kamer steht uns ojfen. (143/144)
Host k hosti hned se sbéřela dokořenjsou dvéře. (1431144)
Tanz uns den Hochzeitreigenlwann wir zu Bette steigen! (199/200)
A když se sňatky počnou/Hop!Tancuj rykem skočnou! (199/200)

Vollbracht, vollbracht ist unser Lauf!/Das Hochzeitsbette tut sich au(! (221/222)
Tu, tu se draha skončila/tu dívka

chotě nabyla!

(2211222)

Lenores Herz, mit Beben/Rangzwischen Tod und Leben. (2471248)Smrt napíná svou kuši/ach, pouští Lenka duši. (247/248)
Negativní posuny
Negativní posuny vznikají nesprávnou interpretací, nepochopením originálu nebo
nedostatečnými prostředky

v obrozenecké slovní

k stylovému ochuzení originálu nebo

ztěžují

zásobě.

Na mnoha místech vedou

srozumitelnost při recepci.

Kein Sakrament mag Lebenlden Toten wiedergeben. (56)
Ach, žádná svátost, máti/vznik mrtvých nemůž dáti. (56)
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Der Tod, der Tod ist mein Gewinn! (67)
Smrt, smrt je zisk můj,

světa

klam. (67)

Was flattertn die Raben? (162)
Co vyje seje tu dobu? (162)
Horch Glockenklang! Horch Totensang. (163)
Slyš zvonu zvuk a zpěvu hluk. (163)
Rasch auf ein eisern Gittertor. (225)
Pak přímo k vratům klopotá. (225)
Nach Mitternacht begrabt den Leiblmit Klang und Sang und Klage. (169/170)
J!.půlnoci tělo pohřběte/vy

v zvuku, hluku, plesu. (169/170)

Už od konce 13. století se v

kultuře

a

umění středověku

objevuje personifikace smrti

jako oživlého kostlivce. Jungmann nahrazuje atribut kostlivce- přesýpací hodiny, které
řeckého

odkazují na
tradiční

boha Chronose a symbolizují plynoucí

čas

a motiv memento mori,

symbolikou kosy: Sein Korper zum Gerippe/mit Stundenglas und Hippe :.

(239/240). Jest kostlivec jen z

něho/a

kosa v ruce jeho. (239/240)

Přidání

V

překladu

Jungmann na

dovysvětluje

a

některých

dotváří přidáním

straně zlogičtění

místech

implicitně naznačené

substantiv. Motivací

překladatele

metaforické obrazy

bylo

zřejmě

textu a na straně druhé zachování rytmu.

Nunfahre Welt und alles hin. (38)
Pryč s světa, pryč,

je lest a klam! (38)

Und hatte nicht geschrieben:/Ob e gesund geblieben. (7/8)
A nepsal milé k zprávělzdaž z bitvy vyšel zdrávě. (7/8)
Und hurre, hurre, hop hop hop!/Gingsfort in sausendem Galopp. (149/150)
A rykem, rykem,

hophophop!/Kůň

cválá mžitkou na sta stop. (149/150)

Und hui! Wars unter ihr hinablverschwunden und versunken. (243/244)
A pod nimi se v

černou tůň/zem propadne

a zboří. (243/244)
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na jedné

Jungmann rovněž přidává hodnotící adjektiva.

Und machten endlich Fried (12)
Mír svatý učinili. (12)

Wie donnerten die Brucken! (156)
Jak duté mosty hřměly! (156)

Vynechávky
Překladatel

vynechané zvojené oslovení kompenzuje v následujícím verši.

O Mutter, Mutter!Was mich brent/das lindert mir kein Sakrament!/Kein Sakrament mag
Leben/den Toten wiedergeben. (53-56)
O matko, co zde zahoří/to svátost žádná nezmaří/ach, žádná svátost, máti/vznik mrtvých.
nemůž

dáti. (53-56)

V překladu dochází kvůli
Ha~s

syntetičtějšímu vyjádření

k neutralizaci:

Raumfiir mich? Fiir dich und mich! (140)

Dost volná? Dost! (140)
Stil! Klang und Sang. (177)
Dost zvuku! (177)

Pokud v
překladatel

překladu

dojde k vynechání interjekcí, které jsou pro text signifikantní,

užije jejich kompenzace na jiném místě, obvykle na začátku strof.

Vynechání příslovečného

určení

místa kompenzuje konkretizujícím adjektivem.

Das Liedwar zu vergleichen/dem Unkenru[in Teichen. (1671168)
Zpěv

k poslouchání/co žabí křehotání. (167 /168)

Návratný motiv je rovněž značně ochuzen, v překladu se vytrácí představa chmurného
zabarvení balady.

Graut Liebchen auch?- Der Mond scheint hel!! Hurrah! (1571158, 189/190, 213/214)
Strach

dívčině?-

I jasnotě! (157, 189, 213)

48

Lexikální instrukce
V textu originálu a překladu se vyskytuje knižní, neutrální a

míře

aktuálními

hovorová vrstva

podmíněna

tím, že je Lenora vyprávěna. Ve

je slovní zásoba vymezená

příznakem

expresivnosti. Setkáváme se s

i

synekdochami,

jazyka, hovorovost jazyka je do jisté míry
velké

především

uzuálními

metaforami,

eufemismy,

pejorativy

dysfemismy. Jazyk překladu respektuje toto rozvrstvení ve výchozím textu,
má jiné uzuální a systémové možnosti, proto místy dochází k oslabení

čeština

a

však

metaforičnosti.

Pro výchozí i cílový text jsou typická kontaktová, emocionální i zvukomalebná
citoslovce s příznakovou fonologickou strukturou.

Jungmann neadekvátně nadužívá abstraktum klam. U Bfugera je

Wahn pouze jedenkrát. V překladu je takto

explicitně

zdůrazněn nedůvěřivý

postoj ke

užito výrazu
světu.

Nunfahre Welt und alles hin. (38)
Pryč s světa, pryč,

je lest a klam! (38)

O Mutter, Mutter, eitler Wahn! (45)
O matko, matko, klam a lest! (45)

Wird ihn sein Meineid brennen. (64)
Ten klam ho pálit bude. (64)
Der Tod, der Tod žst mežn Gewinn!/0 war ich nie geboren! (67/68)
Smrt, smrt je zisk můj,

svět je

klam./Když neznala jsem

světa!

Kvůli zachování rytmické výstavby zvolil Jungmann v

(67/68)

některých

verších

ne~atřičné

substantivum.

Hilf Gott,

hilf!

Geh

nicht

ins

Gericht/mit diesem

Ach nesuď z toho bezpráví/to strašné, Bože,

robě!

(73174)

Starší stav jazyka

Rapp! Rapp! Mích diinkt, der Hahn schon ruft. (217)
Ha, vraný, pějí kourové. (217)

Rapp! Rapp! Jeh wittre Morgenluft. (219)
Již vanou ranní větrové. (219)
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armen

Kinde!

(73174)

Die Flugel jliegen klirrend auf (229)
Dsky břinkotem se rozletí. (229)

Ha sieh! Ha sieh! lm Augenblick. (233)
A hle, a hle! Tu na droby. (233)

Metaforická vyjádření
Jungmannovi se na řadě míst podařilo zachovat metaforičnost.

Bis auf am Himmelsbogen/die goldnen Sterne zogen. (95/96)
A v zlatém po obloze/až jely hvězdy voze. (95/96)

Najiných místech Jungmann konkretizuje a tím neutralizuje.

Komm, Pfaff, und sprich den Segen. (175)
Spoj, pope, s ženou muže. (175)

Und uber Graber ging der Lauf!Es blinkten Leichensteine. (230/231)
On pojma

koně vzápětí/se

po

hřbitově řítí.

(230/231)

Bald wird der Sand verrinnen. (218)
Čas kvapí neustále. (218)

Kompozita
Otázku složenin Jungmann řeší vynecháním

části

kompozita. Vzdává se

vysvětlovacího

opisu a číní tak především tam, kde je význam slova z kontextu jasný. Častěji však
přistupuje

k

novotvoření situačních

kompozit, která jsou vzhledem k básnickému typu

textu funkční.

Wo? Wie dein Hochzeitsbettchen. (138)
Kde je

lůžko

tvoje? (138)

Jungmann užívá složená adjektiva.

Halb sichtbarlich bei Mondenlicht. (194)
Půlzjevná

v záři bledé. (194)
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Gramatické instrukce

Tempus
V překladu Jungmann užil archaického tvaru

plusquamperfekta pro

zvýraznění

předčasnosti děje.

Er war mit Konig Friedrichs Macht/gezogen in die Prager Schlacht. (5/6)
On s pluky krále pruského/fud do boje táh pražského. (516)

Ve výchozím textu je užit z formálního hlediska tvar
vyskytuje tvar

času přítomného, významově

času

minulého, v cílovém se

a funkčně si však časy odpovídají.

Schla(st, Liebchen, oder wachst du? (1 06)
I

bděla-lis, či

spala? (106)

Jungmann neužívá vokativ.
Hil(Gott, hilO Wer den Vater kennt,/der weifJ, er hilft den Kindern. (49/50)
Bůh, Bůh

se smiluj, otec náš!/Onť dobře

dělá

námi. (49/50)

Syntax
Pro texty originálu i

překladu

je typická mluvená syntax a eliptické

výpovědi.

Setkáváme se s hypotaktickými i parataktickými konstrukcemi. Rozdíly v syntaktické
stavbě způsobené rozvolňováním

kondenzovaných konstrukcí jsou ve

užity s ohledem na rytmickou výstavbu textu a

patří

většině případů

tudíž do kategorie stylistické

instrukce.
Jungmann užívá slovosledné inverze.
HilfGott, hilf! Geh nicht ins Gericht/mit diesem armen Kinde! (73174)
Ach nesuď z toho bezpráví/to strašné, Bože,

robě!

(73174)

Bis auf am Himmelsbogen/die goldnen Sterne zogen. (95/96)
A v zlatém po obloze/až jely hvězdy voze. (95/96)
Wie bist noch gegen mích gesinnt?/Und weinest oder lachst du? (1 07/1 08)
Máš smích,

či hoře,

panenko?/! zdalis o mne dbala? (107/108)

Weit, weit von her!- Still kuhl und klein. (139)
O malá, tichá, daleká. (139)
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Pro překlad jsou typické nezvyklé syntatické konstrukce vzniklé pod vlivem německé
struktury.
HilfGott, hilf! Wer den Vater kennt,/der weifJ, er hilft den Kindern. (49150)
Bůh, Bůh

se smiluj, otec náš!/Onť dobře

dělá

námi. (49/50)

Wie bist noch gegen mich gesinnt?!Und weinest oder lachst du? (1 0711 08)
Máš smích,

či hoře,

panenko?/! zdalis o mne dbala? (1071108)

Ve výchozím i cílovém textuj sou v hojné míře využity přesahy.
Ach! Wolltest hundert Meilen noch/mich heut ins Brautbett tragen? (1291130)
Ach, dnes sto mil?- Dnes nabyla/bych lůže

Užití negace není jednoznačné, je to

nevěstina?

(129/130)

způsobeno umístěním

záporu v iniciačním

postavení věty:
Gott hat an mir nicht wohlgetan! (46)
~

mnou co

dělá,

dobré jest. (46)

Stylistické instrukce
Kompozice básně
Výchozí text se skládá ze 32 strof vždy po 8 verších. Kompozice strofy je
podle významových
Minulost zasahuje do

celků.

vystavěna

V úvodních strofách 1-4 je recipient uveden do

současných

dialogu mezi matkou a Lenorou o

událostí. Strofy 5-12 jsou
nešťastném

vystavěny

děje.

na principu

vztahu. V následujících strofách 13-32

dochází k dramatickému ději, který vytváří základní napětí celé balady a vyústí v
tragický konec. Tuto formální i významovou výstavbu básně překladatel dodržuje.

Rýmy
Ve výchozím i cílovém textu.se uplatňuje
převažují

střídání

ženských a mužských rýmů. V baladě

rýmy chudé, u nichž se shoduje pouze rýmová postatata, nikoli

opěrná

slabika, Macht/Schlacht (5/6), smilování/lkání (39/40). V překladu se objevují také
rýmy neúplné plukové/rve (29130). Jungmann užil rýmy tautologické spasení/spasení
(81/83) a také hru s mezislovními
sta stop

(1491150).

Dále

předěly

převažují

rýmy koncovkové

zvesela/manžela (21/22). Vyskytují se

slova

téhož

slovního

druhu

ve

pomocí rýmu kalamburního hophophop/na

rovněž

stejném
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miide/Friede

(10/12),

rýmy gramatické, které

vytvářejí

tvaru,

Reisern/Hausern

(15/16),

každého/milého (25/27). Z hlediska

umístění

ve verši se v cílovém i výchozím textu

setkáváme výlučně s rýmy koncovými. Ve všech strofách se uplatňuje schéma A B A B
C CD D složené z rýmu
rovněž

vyskytují

břinkotem

střídavého

prostředky

A BAB a sdruženého C CD D. 162 V baladě se

kakofonie. Die Fliigel tliegen klirrend auf (229);

~

se rozletí. (229)

Rytmické uspořádání básně
baladě

Biirger v
počinem

Lenore využil kombinace

ovlivnil pozici

tradiční

čtyřstopého

třístopého

a

jambické kombinace v rané

přízvučné

jambu, tímto

poezii. Strofa 8

A 7 B 8 A 7 B 8 C 8 C 7 D 7 D vznikla v německé poezii zdvojením koncového verše
takzvané Lutherovy strofy, která se v devatenáctém století stala

součástí

balad a

romancí.
V

české literatuře

byl v době národního obrození v

překladech

analogiích

světové

například

Ztracený ráj nebo úryvek Z Hamleta. Jambický

původních

přeložil

trochejem

rozměr zůstává

zachován

literarury jamb nahrazován trochejem. Jungmann

v experimentech, které
překladech,

nebo

buď

po vzoru Biirgera spojují triviálnost a exkluzivitu, dále v

které se snaží vyrovnat originálu i po formální stránce veršovou stavbou,

nebo mechanicky napodobujících předlohu.
Jungmann zvolil v

překladu

163

Lenory vzestupný jamb, v básni se ho snaží dosáhnout

pomocí onomatopoických jednoslabičných slov. Tento
pociťovánjako příznakový.

rozměr je

dodnes v

české

poezii

164

Kategorie pragmatická- vnějazvkové determinanty

Užší situační zřetel
Balada Lenora je plná
morytátů,

se kterými

hrůzostrašných motivů,

měl jistě

Jungmann

které

vyrůstají

čtenářskou

z triviality pololidových

zkušenost, a mohl se o

překladu opřít.

162

Při členění rýmů vycházíme z knihy Slovník literární teorie. VLAŠÍN, Š. (hl. red.) et a!.
Praha : Československý spisovatel, 1984.
163
ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006, s. 82.
164
tamtéž, s. 213.
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ně při

Téma

Balada se snaží

odpovědět

blasfémií a vyzývá k
Baladický

svět

na otázky

pokoře.

předurčenosti

osudu, zla ve

Je tu patrný silný odkaz na

světě,

varovat

před

tradiční

folklorní symboly.

světa

a nalezení nového

se stává symbolem snahy o prolomení hranic

řádu.

Faktor času a místa

Bugerova Lenore vznikla roku 1773. Nejprve vyšla v

Musenalmanach auf das Jahr 1774. 165

Překlad

v nakladatelství Dieterich v Gotinkách.
Poprvé v roce 1806 v
Krasořečníku, potřetí
čtvrtého

vydání se

Hlasateli

Knižně

českém,

almanachu Gottinger

byla vydána poprvé v roce 1778

vyšel celkem

čtyřikrát,

vždy v Praze.

podruhé v roce 1823 v

Macháčkově

v roce 1841 v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou I,

dočkal posmrtně

v roce 1873 v knize Sebrané drobné spisy veršem

i prosou II. Posun vzniku originálu a

překladu

se

markantně

neliší a promítá se do

vnitrojazykových instrukcí. Čas, do nehož je děj situován, spadá do časově blíže
neurčené

doby po sedmileté válce, tudíž po roce 1763. Jinak se baladický

příběh

odehrává jakoby v (baladickém) bezčasí.

Reálie spojené s výchozí kulturou
Děj

není

přímo

lokalizován, jediný explicitní odkaz na

německou

kulturu je jméno

hrdinky Lenore, které Jungmann v souladu s normou obrozeneckého

překladu

substituoval ve druhém vydání na Lenku.

Reálie spjaté s místem

děje

Ve výchozím textu je zmíněna bitva Prager Schlacht (5/6). Bitva u Prahy (u Štěrbohol)
roku 1757 byla

součástí

sedmileté války (1756-1763), mocenského konfliktu

vyvolaného britsko-francouzským a prusko-rakouským

soupeřením.

Bitva oslabila síly

osvícenského absolutistického pruského panovníka Fridricha II. Velikého (1712-1786).

Er war mit Kontg Friedrichs Macht/gezogen in die Prager Schlacht. (5/6)
On s pluky krále pruského/byl do boje táh pražského. (5/6),

165

Gottinger Musenalmanach založil v roce 1770 spisovatel Heinrich Christian Boie (1744-1806), od
roku 1772 se Gottinger Musenalmanach stal oficiálním časopisem literární skupiny Gottinger Hainbund,
která je v periodizaci německé literatury spojována se sentimentalismem (Empfindsamkeit).
Srov. FRENZEL, H. A.- FRENZEL, E. Daten deutscher Dichtung. Band I. Munchen: DTV, 1969, s.
191-192.
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Jungmann se dopouští tematického posunu v upraveném druhém vydání, místo
sedmileté války odkazuje na událost z osmansko-habsburských válek (1526-1791).
V roce 1788 se Rakousko po boku Ruska zapojilo do tažení proti Turecku ve válce o
Osmanskou ř!~í. Vedení vojsk se ujal maršál Ernst Gideon von Laudon (1716-1790) a v
roce1789 dobyl

Bělehrad.

166

Verze prvníhovydání v Hlasateli

českém

v roce 1806: On s pluky krále pruskéholbyl do

boje táh pražského. (5/6)
Verze druhého vydání v Macháčkově Krasořečníku z roku 1823: On na Bělehrad u
voji/s Laudonem táhl ku boji. (5/6)
Příjemce

Text neobsahuje takové
znemožňovaly

kulturně

specifické prvky, které by

pochopení. Kolem roku 181 O došlo v

příjemci

jiné kultury

českém prostředí

změně

ke

dosavadní tradice při· výběru výchozích textů. Dříve se překládaly hlavně knížky
lidového

čtení

a zábavná literatura.

Hojně

se

překládaly naučné

povídky pro mládež a

divadelní hry, které se adaptovaly. Srozumitelnost pro široký okruh
prvním

místě. Předpokládaným

publikum a spisovatelé,

kteří

recipientem

překladů

recipientů

poezie se nyní stalo

byla na

vzdělané

hledali inspiraci pro původní českou tvorbu.

Faktor producenta

Básník Gottfried August Bi.irger (1747-1794) navázal na tradici
sahá až hluboko do

středověku

k lidovým baladickým

německé

vypravěním

balady, která

a od 15. století

se obohacuje novinovou písní (Zeitungslied), jež podává zprávy především o válkách,
katastrofách a vraždách. Biirger navazuje rovněž na umělou baladu, jejímž zakladatelem
byl básník z okruhu literární skupiny Gottinger Heinbund Heinrich Christian Holty
(*1776), kterého však Biirger svým dílem zastínil. Pro Biirgera byl

při tvorbě

balad

primární prvek lidovosti: Alle Poesie soli volkstumlich sein, denn das ist das Siegel
ihrer Vollkommenheit. 167 Pro Jungmanna
dějovou

166
167

představoval překlad

výzvu

vypořádat

i zvukovou dynamikou díla.

Srov. MULLER, H. Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 115-116.
SCHLŮBLER, W. Gottfried August Biirger. Biografie. Berlin: Verlag Arsenal, 2008, s. 38.
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se s

Afektivní implikace

Afektivní implikace se projevují v rovině lexikální, stylistické, ale i gramatické. Tato
determinanta se v textu uplatňuje

silně,

což je dáno expresivním textovým typem.

Ve výchozím i cílovém textu se objevují invokace.
Hil[Gott, hilf! Wer den Vater kennt,/der weij3, er hilft den Kindern. (49/50)
Bůh. Bůh

se smiluj, otec náš!/Onť dobře

dělá

námi. (49/50)

Četná jsou afektivrtí zvolání.

O Mutter, Mutter! Hin ist hin!/Verloren ist verloren! (65/66)

Co

pryč

je, matko, to je tam/co pryč je, po tom veta! (65/66)

Ve výchozím i cílovém textu se uplatňují onomatopoia.
Rapp! Rapp! Mích dunkt der Hahn schon ruft. (217)
Ha, vraný, pějí kourové. (217)

Und hurre hurre, hop hop hop! (149)
A rykem, rykem, hophophop! (149)

Shrnutí a zhodnocení
Překlad
zdařilý.

této balady hodnotíme s
Jungmannovi se

formální
překlad

členění

podařilo

přihlédnutím

vystihnout podstatné rysy

nečinil

stylistických a jazykových

takové potíže jak tomu bylo u

prostředků

většině

plně

přílišná

míst Jungmann oslabuje

spatřujeme největší

snaha o filologickou

/....
· čechizace při převodu
/

s místem

rovněž

nedostatek

přesnost.

autorů náročnějších.

Užití

češtiny

vystihnout vášnivost v ději a přirozenost
metaforičnosti

překladu. Méně zdařilá

vzestupného jambu, která vede k nadužívání jednoslabičných
..--;.::.r

Dodržel

je vzhledem k dobovým možnostem

adekvátní. Jungmannovi se ale nepodařilo

v neutralizaci

předlohy.

jako

textu. Bfuger vycházel z lidové poetiky a jazyka, proto je patrné, že

Jungmannovi

ve výrazu. Na

překladům

k jiným dobovým

originálu,
je

rovněž

výrazů. Překladu

právě

volba

uškodila

Dobovým normám odpovídá ve druhém vydání

proprií a ideologická substituce při převedu reálií spjatých

děje.
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5.1.2 Goethe:

Píseň milostničky

Kategorie literární- textový typ a styl textů
Mignon je symbolická milostná píseň z Goethova vývojového a výchovného románu
Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796).
domově,

lásce a smrti.

Píseň

je

Báseň je

vystavěna

plná metaforických

obrazů

na paralelismech, repeticích,

touhy po

řečnických

otázkách a gradacích.

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
básně.

Jungmann sahá po substituci již v názvu

Užitím titulu

Píseň milostničky

vytrácí tajemná dvojpohlavnost jména Mignon. V překladatelské koncepci

se

převážilo

pojetí primárnosti rodného jazyka a určitosti před mnohoznačností symbolického jména.

Individuální posuny
Jungmann je při pojmenovávání entit explicitnější, motivy j~ž sám interpretuje.

In dunklen Laub die Gold-Orangen gluhen. (2)
Ve tmavém stínu pomeranče žhnou. (2)

Es glanzt der Saal. (9)
Zlatý sál. (8)

Lexikální instrukce
Ve výchozím textu se setkáváme se spisovným jazykem, s jeho neutrální i knižní
vrstvou. V rozporu se spisovnou

němčinou

je pouze redukce koncových

vokálů

bluhn,

gluhen, ziehn, což podtrhuje písňovost textu.
Jazyk překladu respektuje výběr slovní zásoby výchozího textu. Čeština však má jiné
uzuální a systémové možnosti, proto místy dochází k oslabení
snaží

překladatel

metaforičnosti,

kterou se

na jiném místě vykompenzovat.

Místo spojení adjektiva se substantivem v oslovení armes Kind Jungmann užil
vhodného substantiva ubožátko.
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méně

Was hat man dir, du arm es Kind, getan? (ll)
Ach, co ti, ubožátko

dělají?

(1 O)

Starší stav jazyka

Znáš onu zem, citrony kde

květou.

(1)

Na sloupech spoléhá. (7)
Zbořené

skály příval okrývá. (16)

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. (16)
Mezkvně hledá

stopy ve mraku. (14)

Metaforická vyjádření
Jungmann oslabil expresivitu verba finita schimmert na neutrální má.

Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach. (9)
A zlatý sál a skvoucí jizby má. (8)

Najiném místě Jungmann kompenzuje využitím personifikace.

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. (3)
Tichounký dech z modrého nebe dme. (3)

Gramatické instrukce
Syntax
Výchozí i cílový text je

vystavěn

na syntaktických paralelismech a opakováních. Za

úvodní řečnickou otázkou se symbolickými konotacemi následuje

odpověď.

Kennst du es wohl? Dahin! Dahin/mochť ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! (5/617)
Kennst du es wohl?!Dahin! Dahinlmochť ich mit dir, o mein Beschutzer, ziehn!
(12/13/14)

Dahin! Dahin/Geht unser Weg, o Vater,/la./3 uns ziehn! (19/20/21)

Tu jestli znáš, tam, ó tam/nech s tebou se, ó můj milenče, dám! (5/6)
Ten jestli znáš, ó tam, ó tam/nech s tebou se, ó můj ochránce, dám! (11112)
Ten jestli znáš, ó tam, ó tam/nechat' se tam,

můj otče,
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s tebou dám. (17/18)

Přímou

tázací větu

zjišťovací

Jungmann převádí jako nepřímou otázku.

Kennst du es wohl? (5, 12, 19)
Tu jestli znáš. (5, ll, 17)

Tempus
Jungmann byl nucen kvůli zachování sdruženého rýmu změnit tempus a aspekt u verba.

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:/Was hat man dir, du armes Kind,
getan? (9/10)
A mramory se na mě dívají/ach, co ti, ubožátko

dělají?

(9110)

Stylistické instrukce
Kompozice básně
Výchozí text se skládá ze 3 strof po 7 verších. Cílový text je
šesti verších.

Dahin

Osamostatnělou

překladatel

vystavěn

do 3 strof po

návratnou otázku Kennst du es wohl? a zvolání Dahin!

spojil do jednoho návratného verše Tu jestli znáš, ó tam, ó tam.

V textu originálu i

překladu

je využito

především rýmů

chudých gliihen/bliihen (1/2),

oblaku/mraku (13114). U Jungmanna je vyšší míra rýmů neúplných
dme/pne (3/4). Ve výchozím i cílovém textu

převažují

květou/žhnou

(112),

rýmy gramatické gliihenlbliihen

(1/2), obývá/okrývá (15116) a vyskytují se pouze rýmy koncové. Ve všech třech strofách
použil Goethe schéma A A B B C D E. Jungmann zvolil

výlučně

sdružené rýmy A A B

BCC.

Kategorie pragmatická -

vnějazvkové

determinanty

Užší situační zřetel
Báseň

léta

vyšla poprvé jako

učednická)

součást

textu Wilhelm Meisters Lehrjahre (Viléma Meistera

v letech 1795-1796.

Téma
Mignon symbolizuje 168 touhu po dokonalosti,

domově,

Itálii. V první strofě se objevují

motivy létanajihu. Motiv vavřínu (Iauru) odkazuje na básnické
168

umění,

motiv myrty na

Inetpretace podle REICH-RANICKI, M. (hl. red.) et a!. Deutsche Gedichte. Johann Wolfgang von
Goethe. Leipzig: Insel Verlag, 1994, s. 157-161.
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antiku. Myrta symbolizuje smyslnost,
strofa odkazuje na

umění

vášeň

v zemi zaslíbené.

a lásku; byla
Třetí

květinou

Afrodity. Druhá

strofa je symbolem možné cesty

z Německa do Itálie.

Faktor času a místa
Báseň

vyšla poprvé jako

(1795-1796).

součást začátku

Překlad Píseň milostničky

3.

části

románu Wilhelm Meisters Lehrjahre

se nachází v Sebraných spisech a je datovaný

rokem 1820, není však obsažena ve Slovesnosti z téhož roku, tiskem
roku 1841 v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou I.

Posmrtně

báseň

vyšla

vyšla až

báseň

roku

1873 v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou 1! 169

Reálie spojené s výchozí kulturou a reálie spjaté s místem

děje

V poetickém textu se nevyskytují žádné reálie odkazující k německé

kultuře,

avšak

k Itálii a antické kultuře.

Příjemce
Příjemce

originálu se s básní setkával v kontextu prozaického textu.

Příjemce

Jungmannova překladu recipoval samostatné básnické dílo.

Faktor producenta

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) se v románu Wilhelm Meister
původní

verzi písně, které v sobě prý měla stopy franzouštiny a italštiny.

zmiňuje

Původní

verze

nikdy neexistovala. Goethe užil pouze románové fikce.

Afektivní implikace

Text originálu i překladu je emocionálně zabarven. Hojná jsou oslovování a zvolání.
Kennst du es wohl? Dahin!Dahin/mochť ich mit dir.lo mein Geliebter, ziehn! (5/617)
Tu jestli znáš, tam, ó tam/nech s tebou se, ó můj milenče, dám! (516)

169

POLÁK, K. Jungmannovo pojetí Goetha, Slavia, 18, 1947/48, s. 32.
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Shrnutí a zhodnocení
Jungmannův překlad

oslabil

negativem jinak zdařilého
Jungmannovi

překlad

zdomácňování
Píseň

symboličnost

písňovost

překladu je přílišná určitost

verb. I

přes

Goetheho v české

Mignon se stala v

a

době

ztotožňovali

pojmenování,

tyto nedostatky se Jungmannovi

největší

podařilo

potíže

činí

pomoci

při

literatuře.

národního obrození díky motivu hledání (ideální) vlasti

velmi oblíbenou, motiv touhy po dokonalosti a
obrozenci

výchozího textu. Hlavním

domově splňoval potřeby

hledání domova s českým národem.

Josefa Kajetána Tyla (1808-1856) ovlivnil podobu textu

Pozdější překlad

písně,

která

dramatika

zazněla

roku 1834 v jeho hře Fidlovačka, a o 84 let později se stala národní hymnou.

61

obrození,

poprvé

v

5.1.3 Goethe:

Carodějnický učedlník

Kategorie literární- textový typ a styl textů
Výchozí i cílový text náleží do žánru balady. Čarodějnický učedlník byl ve Slovesnosti
z roku 1820

zařazen

jako sedmá historická

druhém vydání Slovesnosti z roku 1845 se

báseň
řadí

v kategorii rozpravy a pověsti. Ve
již mezi fantastické

báchorka, po které následují ballády. Jungmann tedy tuto

báseň

básně

jakožto

nechápe jako baladu

v pravém smyslu.

Kategorie jazyková -vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Jungmann užívá konkretizace, oslabuje symbolický význam baladické skladby a podporuje

dějovost básně.

Individuální posuny
Jungmann převádí

označení

kvantity jako kvalitu.

Ach! und hundert F!Usse/stiirzen auf mich ein. (49/50)
Ach, juž na mne

teče/příval

hrozných vodl (49/50)

V překladu došlo k posunu v gramatické osobě.
Seh' ich uber jede Schwelle. (59)
Nevidíš-li z pokojíku. (59)

Překladatel

užívá konkretizace.

Helft mir, ach! !hr hohen Machte! (84)
Kéž se bozi smilovali! (84)

Jungmann

vyjadřuje

z jiné perspektivy stejnou

vnímání.
Der nicht horen will! (62)
Nechce slova dbát. (62)
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skutečnost

založenou na smyslovém

Přidání

Překladatel přidává
Willsťs
Přece

expresivní hodnocení.

am Endelgar nicht lassen? (65/66)

nechcelzloboh státi! (65/66)

Und nun kann ich hoffen,/und ich athme (rei! (77 /78)
Jak mi bylo psotně!/Južjsem leku prost! (77/78)

Jungmann zlogičťuje text doplněním zájmenné

číslovky.

Und sie laufen! (85)
Oba běží! (85)

K přidání dochází pro zachování metrického impulzu v refrénu.

Walle! Wallelmanche Streckeldafi, zum Zwecke,/Wasser jliefie,/und mit reichem vollem
Schwalle/zu dem Bade sich ergiefie. (9-14)
Skokem, skokem/ku potoku!/vědro k boku!/aby vody valným, plným tekouc tokem/v
koupel daly hojné brody. (10-14)

Stehe! stehe!/Denn wir habenldeiner Gabenlvollgemessen! -!Ach, žeh merk' es! Wehe!
wehe!/Hab' ich doch das Wort vergessen! (37-42)
Chvoste, chvoste,!dosti moku!lAni kroku/nejdi znova!/Běda,/běda/ach pomozte!
Zapomněl jsem

toho slova! (37-42)

Vynechávky
Výraz jaký má sice v kontextu negativní konotace, ale vlastnost blíže nespecifikuje.

Welch entsetzliches Gewasser! (87)
Jaké řeky, jaké brody! (87)

Herr und Meister! hor mích rufen!/Ach, da kommt der Meister! (89/90)
Kde jsi mistře kouzelníku!/Ach, on právě k tomu. (89/90)

Překladatel

vykompenzoval vynechání verbální

Die ich rief. die
Duchů opět z

Geister,/werď

části výpovědi přidáním

žeh nun nicht los. (91/92)

domu/nepozbudu, hle! (91192)
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adverbiale.

Lexikální instrukce
V textu originálu se vyskytuje neutrální a hovorová vrstva jazyka, ale i ve velké
slovní zásoba vymezená

příznakem

míře

expresivnosti. Setkáváme se s aktuálními

uzuálními metaforami, synekdochami, eufemismy, pejorativy a dysfemismy.

Starší stav jazyka
Zase zpět co šipka jechá. (31)
Juž i po dvakráte. (33)
Jak to natíká. (34)
Stoudev přetíká! (36)

Jungmann

osvětluje

v

překladatelských komentářích

neologismy nebo slova oživená ze

staršího stadia vývoje češtiny.
Zájmeno všaký užívá Jungmann ve smyslu každý.
Slovo mistra všaké. (5)
Substantivum chvost vysvětluje Jungmann z dnešního pohledu rovněž neuzuálním
slovem koštiště.
Nyní pojď sem starý chvoste! (15)
Ruby znamenají šaty.
Vezmi na se rubyprosté. (17)
V překladatelských vysvětlivkách substantivum ďásel označuje zlého ducha.
Ďase! chvosta míval. (61)

Gramatické instrukce
Ve výchozím textu je od

začátku

první strofy

vypravěčem čarodějnický učedník.

Jungmann v úvodních verších zvolil třetí osobu.
Hat der alťe Hexenmeister/sich doch einmal wegbegeben!/Und nun sollen seine
Geister/auch nach meinem Willen !eben. (1-4)
Posléz jednou kouzelníku/událo se z domu jíti!/Nyní bude

učedníku/duchy jeho

míti. (1-4)

Jungmann místy kopíruje gramatickou strukturu němčiny.
Hat der alte Hexenmeister/sich doch einmal wegbegeben! (1/2)
Posléz jednou kouzelníku/událo se z domu jíti. (1/2)
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k vůli

Goethe

záměrně

porušuje standamí gramatickou strukturu

němčiny.

přirozený

mluvený jazyk sarkastického monologu manifestuje redukcí

stažených

tvarů. Překladatel

V originále se
vokálů

a užitím

se snaží tento systémový prvek přenést do lexikální roviny

zvolením hovorových výrazových prostředků.
Redukce

Sežne Wort' und Werke/merkt' žeh, und den Brauch,/und mít Geistesstarke/thu' žeh
Wunder auch. (5-8)
Ach, žeh merk' es! Wehe! wehe!/Hab' žeh doch das Wort vergessen! (41-42)
Seh' žeh uber jede Schwelle. (59)
Stažené tvary

Kann Ú:h 's lassen. (52)
Wirďs

im Saal und auf den Stufen. (86)

Seyďs

gewesen. (95)

Syntax
V originálním i

překladovém

které mají funkci

textu se vyskytuje plno

obsahově doplňovací

osamostatněných větných členů,

nebo emocionální a zároveň aktualizační.

Nein, nicht langer/kann žeh 's lassen;/will ihnfassen./Das ist Tucke!/Ach! nun wird mír
immer banger!/Welche Miene! Welche Blicke! (51-56)
Nelze dlouho/toho snesti/chci tě v pěsti/chvátit, chlape.!Ach, nastojte, ó zlá touho! Jak
se supí,jakse sape! (51-56)

V překladu dochází k inverznímu pořadí některých veršů.

Nimm die schlechten Lumpenhullen;/bist schon Iange Knecht gewesen;/Nun erfulle
meinen Willen!/Aufzwey Beinen stehe. (16-19)
Za pacholka byl jsi dlouho/vezmi na se ruby prosté/buď mi k vůli,
nasaď hlavu,

věrný slouho!/Vhoře

dole nohy měj I (16-19)

Ach! und hundert F!Usse/sturzen auf mích ein. (49/50)
Ach, juž na mne teče/příval hrozných vodl (49/50)
Jungmann

mění pořadí

jednotlivých slov v rámci verše

stavby.

65

kvůli

zachování rytmické

Wird 's im Saal und auf den Stufen. (86)
Po schodech a pokojíku. (86)

Jungmannovy deverbalizace,
větných ekvivalentů,
mistře

například

on

právě

k tomu (89/90) jsou kompenzací

které neobsahují verbum finitum Herr und Mister! (89), Kde jsi

kouzelníku (89).

Herr und Meister! hor mich rufen!/Ach, da kommt der Meister! (89/90)
Kde jsi mistře kouzelníku!!Ach, on právě k tomu. (89/90)

Stylistické instrukce
Kompozice básně
Výchozí i cílový text se skládá ze 14 strof celkem o 98 verších. Sedm strof, vždy o 8
verších,

tvoří

jádro balady.

Střídá

se s refrénem a

přidruženými

Ve výchozím textu i originálu jsou frekventovanější ženské rýmy,

strofami o 6 verších.
převažují

rýmy chudé

Strecke/Zwecke (1 0/11 ), potoku/boku (1 0/11 ). V překladu se setkáváme i s neúplnými
rými

měj/nalévej

(20/22). Hojné jsou rýmy gramatické Flusse/Gusse (30/32), skoky/toky

(30/32) a rýmy koncovkové Besen/gewesen(94/95), znova/slova (40142), Ve výchozím i
cílovém textu se vyskytují pouze rýmy koncové. Jednotlivé strofy májí rýmovou
strukturu A BAB CD C D. Refrén má rýmová schéma A B B CA C.

Rytmické uspořádání básně
V originále jsou první
následující

čtyři

čtyři

verše v trocheji

dvoustopého trocheje,

závěrečné

třístopém.

prostředky

170

První

čtyři

záměrně

čtyřstopé

a

trochejem,

verše refrénu mají rytmus

dva čtyřstopého trocheje. V

osmiverší skládá z kombinace samostatné
typický pro lidovou poezii,

čtyřstopým

verše hlavních strof psány

třístopé

překladu

se trochejské

poloviny. 170 Tento verš je

dodržuje monotónnost. Spolu s dalšími poetickými

stylizuje baladu do tónu lidové poezie.

ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006, s. 205.
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Kategorie pragmatická -vně jazykové determinanty

Užší situační zřetel

Lyrickoepický subjekt,

vypravěč

balady, je autodiegetický. Dramatická linie balady

zmenšuje distanci k vyprávěnému.

Báseň

je

vystavěna

na

třech

významových celcích:

plán učedníka a jeho provedení (1-40), snaha čelit katastrofě (41-88), do
mistr a

vyřeší

rozčlenění

situaci (93-98). Z tohoto významového

rozčlenění

děje

vstupuje

je patrné asymetrické

postav učedníka a mistra.

Téma

Balada symbolizuje protikladné možnosti lidského jednání. Postava mistra se
z dnešního pohledu interpretuje 171 jako symbol tradice, autority, Boha, personifikace
církve nebo státu.
volnomyšlenkáře,

Faktor

Učedník

symbolizuje chaos, v

interpretacích

představuje

ateistu a modernistu.

času

Balada vznikla v roce 1797 v čase Goethova

působení

ve Výmaru v době takzvaného

Balladenjahr der Klasik, vyšla v almanachu Musen-Almanach Jur das Jahr 1798.
Knižního vydání se balada dočkala v roce 1827. Překlad pod titulem Čarodějnický
učedlník

vyšel ve Slovesnosti z roku 1820, podruhé v roce 1823 v Macháčkově

Krasořečníku, potřetí

v roce 1841 v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou I,

v letech 1845 a 1846 ve druhém a

třetím

vydání Slovesnosti.

Posmrtně

vyšel v knize

Sebrané drobné spisy veršem i prosou II v roce 1873. Čas, v němž se příběh odehrává,
je blíže neurčený.

Faktor místa

Místem vydání almanachu Musen-Almanach Jur das Jahr 1798 bylo město Tubinky,
knižní vydání vyšlo ve Štutgartu. Všechny české překlady vyšly v Praze.

------------------------------~-------------------------------------------------------------------------171
Srov. RJBBAT, E. Zur spaten Wirkung einer Zaubergeschichte Lukians. In Lukian:
Die Liigenfreunde. Darrnstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001, s. 7.
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Reálie

Text neobsahuje žádné reálie spojené s výchozí kulturou a místem děje.

Děj může

být

lokalizován kamkoli.

Příjemce

Primární a sekundární příjemce se od sebe liší pouze kontextem celkové literární
komunikační

situace v daných zemích.

Faktor producenta
Podnětem

pro vznik balady byl jistě rok balad, za který je

obecně

považován rok 1797.

Goethe a Schiller se snažili vytvořit nový styl pro žánr umělé balady. Motiv pro baladu

Der Zauberlehrling objevil Goethe v překladu díla
Philopseudes, který

vytvořil

řeckého

básníka Lukiana

Christopha Martina Wieland (1733-1813) pod titulem Die

Lugefreunde: Endlich fand ich doch einmal Gelegenheit, mich in einem dunkeln Winkel
verborgen zu halten und die Zauberformel, die er dazu gebrauchte, auftuschnappen,
indem sie nur aus drei Silben bestand. Er ging darauf, ohne mich gewahr zu werden,
auf den Marktplatz, nachdem er dem

StĎj3el

befohlen hatte, was zu tun sei. Den

folgenden Tag, da er geschii.ftehalber ausgegangen war, nehm' ich den Stoj3el, kleide
ihn an, spreche die besagten drei Silben und befehle ihm, W(lsser zu holen. Sogleich
bringt er mir einen groj3en Krug voll. Gut, sprach ich, ich brauche kein Wasser mehr,
werde wieder zum

StĎj3el!

Aber er kehrte sich nicht an meine Reden, sondernfuhr fort,

Wasser zu tragen, und trug so Iange, dafJ endlich das ganze Haus damit angefullt war.
Mir fing an, bange zu werden, Pankrates, wenn er zuruckkame,

mochť

es ubelnehmen -

wie es dann auch geschah -, und weil ich mir nicht anders zu helfen wuj3te, nahm ich
eine Axt und hieb den

StĎj3el

mitten entzwei. Aber da hatte ich es ubel getroffen; denn

nun packte jede Halfte einen Krug an und holte Wasser, so daj3 ich Jur einen
Wassertrager nun ihrer zwei hatte. Inmittelst kommt mein Pankrates zuruck, und wie er
sieht, was passiert war, gibt er ihnen ihre vorige Gestalt wieder; er selbst aber machte
sich heimlich aus dem Staube, und ich habe ihn nie wieder gesehen. 172

172

MORITZ, K.: Deutsche Bal/aden. Paderbom: Ferdinand Schoningh, 1972, s. 42.
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Afektivní implikace

Výchozí i cílový text je plný emotivních i expresivních výrazových
Afektivní implikace se
v lexikální

rovině

a ve

nejzřetelněji
skladbě.

frekvenci. Setkáváme se
kontaktovými

výrazy,

prostředků.

projevují ve faktoru vnitrojazykových instrukcí

Emocionální

výpovědi

mají

v

textu vysokou

s úf/Žkovými větami (větnými ekvivalenty), výkřiky,

citoslovci a

antropomorfizacemi ve

verších,

v

nichž

lyrickoepický hrdina oslovuje neživé věci.

Nein, nicht Ianger Kann žeh 's lassen;/will ihnfassen.!Das ist Tucke! /Ach! nun wird mir
immer banger!/Welche Miene! Welche Blicke! (51-56)
Nelze dlouho/toho snesti/chci tě v pěsti/chvátit, chlape.!Ach, nastojte, ó zlá touho! Jak
se supí, jak se sape! (51-56)

O, du Ausgeburt der Holle!/Soll das ganze Haus ersaufen? (57/58)
O, ty zlostný pekelníku!/Má dům celý ztopen býti? (57 /58)

Gleich, o Kobold, liegst du nieder;/krachend trifft die glatte Scharfe/wahrlich! brav
getroffen! (73174175)
Hned, padouchu, budeš ležet;ltřeskl topor, padlo

čile,/věru

dostal notně. (73174175)

Shrnutí a zhodnocení

Jungmannovi se podařilo zpracoval látku adekvátním
je však více

dějový

interference, které
dynamičnost

v

ději

nežli originál. V
ztěžují

překladu

způsobem,

jeho přízvučný překlad

rovněž

vyskytují slovosledné

se

porozumění.

recipientovi

a soulad myšlenek a obrazů.
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Jungmann

plně

nepostihl

5.1.4 Goethe:

Zpěv duchů

nad vodami

Kategorie literární- textový typ a styl textů
Výchozí i cílový text
umělecké

patří

do textového typu expresivního, jedná se o svébytné

dílo z oblasti meditativní lyriky. V básni se objevují myšlenky filozofie

přírody, opřené

Spinozův

o

proměnlivému koloběhu

panteismus.

vody v

přírodě.

jeho nestálosti, rozmarnosti i citlivosti.
srovnání od pouhého

věcného

je plná metaforických
postavení

člověka

ve

lidskou duši k

Báseň

je

vystavěna

na

gradačním

Báseň

mezi nebem a zemí symbolizuje ambivalentní·

představuje

metamorfózu a

uměleckou

Zpomalený pohyb se vztahuje ke stárnutí, divoký horský potok

prostředí

principu

mezi pudovým a duchovním bytím. Motiv vodopádu

symbolizuje mládí, motiv mlhy

zrcadlení, transcendenci a

věčně

Jednotlivé motivy symbolizují živel vody v

pojmenování až po deklamaci a extatické zvolání.

obrazů: koloběh
světě

Báseň přirovnává

věčnost,

voda a vítr odkazují na

změny

činnost.

značí nebezpečí,

a vlivy okolního

na člověka. 173

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Ekvivalence originálu s výchozím textem je zachována. Z pohledu dnešního recipienta
působí

neústrojné užití jazykových prostředků a jazykové deformáce poeticky.

Lexikální instrukce
Starší stav jazyka
Plyne v ouval. (17)
Vítr je milek. (28)
Lose

člověkalpodobens větru!

(34/35)

173

Inetpretace podle REICH-RANICKI, M. (hl. red.) et al. Deutsche Gedichte. Johann Wolfgangvon
Goethe. Leipzig: Insel Verlag, 1994, s. 123-129.
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Gramatické instrukce
Syntax
V textu originálu a překladu se vyskytují slovosledné inverze.

Stromt von der hohen/steilen Felswand/der reine Strahl. (8/9/10)
Z vysoké,

příkré/skály pramen čistý vyřinuje.

(81911 O)

Jungmann užil inverzního postavení prepoz1ce za substantivem a

před určujícím

adjektivem.

In Wolkenwellen/zum glatten Fels. (12/13)
Mrakovlnami skálu na hladkou. (12/13)

Kompozita
Jungmann

doslovně přeložil

jednotlivé komponenty složenin a

neologismy, které působí velmi poeticky.

In Wolkenwellen (12)
Mrakovlnami (12)

Leisrauschend. (16)
Tichošumný. (16)

Aspekt
Jungmann používá nesystémové prefixace.

Vom Himmel kommt eslzum Himmel steigt es. (3/4)
Z nebe vychodí/do nebe vstoupá. (3)
Stromt von der hohen/steilen Felswand. (8/9)
Z vysoké, příkré/skály pramen/vyřinuje

Kvůli

Lose

čistý.

(8/911 O)

rytmické výstavbě zvolil Jungmann stažený tvar.

člověkalpodobens větru!

(34/35)
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vytvořil

tak

situační

Stylistické instrukce

Kompozice básně
Originál se skládá ze 6 strof různé délky. První má 7
poslední

dvě

strofy 4 verše.

Překlad

veršů,

druhá 1O,

třetí

a

čtvrtá

5,

se svou kompoziční výstavbu odlišuje od originálu,

který se skládá ze 4 slok. První strofa obsahuje 7 veršů druhá a třetí 1O,

čtvrtá

8.

Rytmické uspořádání básně
Báseň

uplatňují

není rýmovaná, ale

prostředky

se v iú

eufonie a aliterace:

wieder/nieder, Tiefe/nieder (517, 17), lazí lukami/a v plese hladkém (24/25). Výchozí
text nemá jednotné metrické schéma, rytmus
schéma zvolil Jungmann
anapestů.

rovněž

básně

je tvořen trocheji a jamby. Metrické

jiné než má originál,

překlad

je

časoměrný

s využitím

174

Kategorie pragmatická -vně jazykové determinanty

Užší situační zřetel
Překlad Zpěv duchů nad vodami vyšel v

článku Výměsky z prosodiky a metriky české

jako potvrzení teorie, že

německé

nejpřirozenějšímu českému

metru- anapestům.

jamby a trocheje odpovídají podle Jungmanna

Téma
Významově
člověka

je

báseň rozdělena

s vodním

přírodním

na

tři části.

živlem,

Vstupní

přírodní

část je vystavěna

motivy a

závěrečné přirovnání

momentem osudovosti. Ve výchozím i cílovém textu se
umocněný

na srovnání duše
spjaté s

uplatňuje rozvolněný

rytmus

použitím přesahů a sloves pohybu. Báseň asociuje pocit plynutí vody a

zároveň času

lidského života.

Anapesty jsou v časoměrné metrice stopa v trvání čtyř mor, po dvou slabikách krátkých následuje
slabika dlouhá. V češtině jsou anapesty téměř nerealizovatelné kvůli existenci přízvuku na první slabice.
Josef Král formální zpracování překladu básně kritizuje:/ .. ./ nikdo by nepoznal, kdyby Jungmann nebyl
sám výslovně naznačil, že to mají být anapesty. Vskutku jsou to verše docela arrhytmické,jež vydávajf
jasné svědectví, že tento reformátor naší prosodie měl velmi nesprávné názory i o těch starověkých
metrech, která tehdy byla již náležitě vyložena. Srov. KRÁL, J. O prozódii české. Praha : Česká akademie
věd a umění, 1923, s. 115-116.
174
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Faktor času a místa
Báseň

Gesang der Geister uber den Wassern vyšla v roce 1789 v Lipsku.

duchů

nad vodami byl poprvé vydán v

časopise

knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou I

Překlad Zpěv

Krok I roku 1821 v Praze, po druhé v
Posmrtně báseň

vyšla v knize Sebrané

drobné spisy veršem i prosou II roku 1873.

Reálie

V lyrickém

fikčním světě

se nevyskytují reálie spojené s výchozí kulturou ani reálie

spjaté s místem děje.

Příjemce

Text neobsahuje žádné
znemožňovaly
heterogenější

kulturně

specifické prvky, které by

pochopení. Skupina

recipientů

příjemci

jiné kultury

originálu byla v době vzniku

textů

než elitní skupina sekundárních příjemců.

Faktor producenta
Báseň

Gesang der Geister uber den Wassern vznikla v roce 1779

během

švýcarské

cesty s výmarským vévodou Karlem Augustem (1757-1828). Impulzem k vzniku
bylo obdivování vodopádu v Lauterbrunnen. Goethe byl

ovlivněn

básně

od roku 1773 spisy

holandského filozofa Barucha Spinozyl 75 (1632-1677), který chápe substanci Boha ve
shodě

s přírodou. K panteistickému nazírání odkazuje již samotný titul básně.

Afektivní implikace

Nevzrušené

přirovnání

úvodní strofy se v

závěrečné

sloce

vystupňovalo

v apostrofu

přírodních živlů.

Seele des Menschen,/wie gleichst du dem Wasser!/Schicksal des Menschen/Wie gleichst
du dem Wind. (32-35)
Duše člověka/vodě jsi podobna!/Lose člověka,/podobens větru! (32-35)

175

Viz DlLTHEY, W. Aus der Zeit der Spinoza-Studien Goethes, in: Archiv Jur Geschichte der
Philosophie VII, Berl in : 1894, s. 317-341.
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Shrnutí a zhodnocení

Jungmannovi se s některými
představuje

originálu, který

biblických archaických
básně

a

adekvátní.

přitom

zdařilé

se mu

ke kultivovanému jazyku

významný faktor podílející se na

výrazů,

Překladem

podařilo

přehmaty podařilo přiblížit

výstavbě

textu. Užití

kompozit a slovosledných inverzí je v kontextu celé

se Jungmann

primárně

zachovat symbolické

využití eufonie.
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snažil o zdokonalení

českého

napětí básně. Rovněž kladně

verše

hodnotíme

5.1.5 Herder:

Kůň

z hory

Kategorie literární- textový typ a stvl textů

Herderova

báseň

literárního žánru

Das Ross aus dem Berge s podtitulem Eine Bohmische Sage
pověsti.

místem, zvláštním

Tento žánr lidové slovesnosti je

předmětem

nebo událostí a

činí

konkrétně

si nárok na

svázán s

patří

časem,

věrohodnost, přestože

spjat s nadpřirozenýmijevy. Po stránce obsahové se vyznačuje vírou v mravní řád. 176

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Negativní posuny
Jungmann zesiluje negativní pojmenování.

Feinde, die die Botschaft bringen. (83)
Jeho vrazi zprávu přinesouce. (71)

Přidání

Jungmann upřesňuje a interpretuje.

Se in Land war zwischen Bergen. (1 O)
Země jeho uprostřed

Překladatel

hor krušných. (ll)

se dopouští explicitace.

Vater, hore deine Kinder! Hore! (38)
Otče,

slyš, ach slyš svých

dětí hlasy!

(34)

Jungmann přidává emocionální interjekce.

Und ein Mann stand plotzlich vor ihm/hoch und greis. (55/56)
Ajta, muž tu náhle stojí, stár a vysok. (47/48)

VLAŠÍN, Š. (hl. red.) et a!. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984,
s. 287-288.
176

75

do

je

Přidáním

adjektiva překladatel interpretuje.

Und trug ihn hin zum Pallast Krzesomysls. (80/81)
Na

dvůr světlý,

na dvůr Křesomyslův. (68/69)

Vynechávky

Und holt der a/ten Mutter Erde. (15)
Dobývaje z

lůna

matky země. (14)

Gold und Si/ber. (17)
Zlaté plrky. (15)

Land und Aecker liegen ungebautet. (20)
Ladem leží nezorané rolí. (18)

Also reich war Bohmenslandes Herzog/Krzesomvsl. (911 O)
Bohatý byl kníže

Křesomysl.

(8)

Jungmannova vynechávka je na tomto
českého

místě funkční, při překladu

si byl

vědom,

že pro

recipienta by byla informace o zemi původu nadbytečná.

Lexikální instrukce
Jungmann užívá pro

vysvětlení

archaických, neuzuálních a nesrozumitelných

výrazů

překladatelské vysvětlivky.

Tvar substantiva pliky vysvětluje Jungmann jako bochník zlata nebo stříbra v hutní

peci.
Gold nnd Si/ber, schwerer als er selbst war. (17)
Zlaté~ těžší než

on sám byl. (15)

Plurálový tvar zmrsky označuje sluje v dolech.

Tief aufheulend jiel die graufe Kluft zu. (77)
S hrozným hlukem zapění se zmrsky. (66)
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Starší stav jazyka

Und ein Mann stand plotzlich vor ihm/hoch und greis. (55/56)
Ajta, muž tu náhle stojí, stár a vvsok. (47/48)
Jungmann užívá archaické tvary jmenných adjektiv.

Und wer kann im Fluge dort und her seyn? (88)
Kdo

můž letmo

tam i tuto býti? (77)

A !les Vol k, verbannt in grause Tiefen. (21)
Národ zaklený v hlubiny hrozné. (19)

Sterben muss ich. (119)
Umřít

jest mi. (113)

Formální rozkolísanost jazyka

Glanzend anzuschauen sind der Erde/Mond und Sonne, schones Gold und Sžlber. (1/2)
Pěkně

lskne se oku zlato,

stříbro:/zlato,

slunce;

stříbro, lůna země.

(1/2)

Wo ihn tausend Gute froh empfangen. (113)
Tamo, kde ho tisíc chrabrých vítá. (98)

Horymyrz geht angstig zu dem Stalle. (104)
Ouzkostně Horymíř pojde

k stáji. (90)

Kompozita

Und tausend Berggeister. (75)
Tisíc horních duchů. (64)
Jungmann měl

raději

zvolit genitivní vazbu dvou substantiv duchů hor.

Metaforické vyjádření

Aber er grub tiefer in der Berge/Bauch. (14-15)
Ale hlouběji v útrobách kopal. (13)
Jungmann zvolil adekvátní personifikace a synekdochy.

77

Antropomorfizace

Aus durrem Boden/steight hervor der Hunger, blass und gra/3/ich. (28/29)
Ze země vyprahlé/vstane hlad, vyzáblý hlad a bledý. (24/25)

Und der Himmel horet sie, und plotzlich wird der Himmel/wie des Fursten Herz.
'

(25/26/27)

Slyší nebe: zatvrzené nebe/jako srdce železné jich pána. (22/23)

N eutralizace

Die ihm Baume, Goldzind Si/ber sprossten. (ll)
Rostlyjemu stromy,

stříbro,

zlato. (1 O)

Kompenzace

Morgen kommt. (92)
Svitne jitro. (80)

VJungmannově překladu dochází k neutralizaci, na jiných místech v textu se snaží být
metaforičtější.

Gramatické instrukce
, Syntax

Glanzend anzuschauen sind der Erde/Mond und Sonne, schones Gold und Si/ber. (1/2)
Pěkně

lskne se oku zlato,

Slovosledná inverze v

stříbro:/zlato,
překladu

je

slunce;
zároveň

stříbro, lůna země.

(1/2)

interpretací sounáležitosti

významově

blízkých entit

Jungmann zanedbává přesahy originálu.

Aber er grub tiefer in der Berge/Bauch. (14/15)
Ale

hlouběji

v hor útrobách kopal. (13)

Nur nicht Leben und Gesundheit. Machtig/ziehet an ihr Glanz, dass nur der Arme/
wagt, sie zu entbehren. (5/617)
Všeho, jen ne života a zdravUMocněť vábí leskem; smí jen chudý/jimi pohrdnouti.
(4/5/6)
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Horymyrz ging traurig in der Wuste/und sprach bei sich: Wohin sol! ich?(50/51)
Horymíř v pustině smutných

chodil:!,, Kam jíti?" takto k sobě vece. (43/44)

Uvozovací věta je v originále v antepozici, v překladu v postpozici.

Jungmann nadměrně užívá dativních konstrukcí.

Primislaus ist mein Name, Bohmens/erstes Furst bin ich. (130)
Přemysl mi jméno, já jsem Čechům prvorodič. (114/115)

Kompozita
V překladu je
tvoří určující

část

kompozita die Thorenbitte

osamostatněna jako

substantivum blázen a

substantivum pro jinou část kompozita Bergverwustler.

Jetzt du Bergverwiistler/wird die Thorenbitte dir gewahret. (102/103)
Užij prosby blázen pustošíte!. (89)

Wo sein Ross mít hellen Augen traurig steht. (105/106)
Smutně stojí komoň ohňozraký.

(91)

Primislaus ist mein Name, Bohmens/erstes Furst bin ich. (130)
Přemysl mi jméno, já jsem Čechům/prvorodič. (114/115)

Pasivní konstrukce
Překladatel mění

aktivní konstrukce na pasivní,

například:

Kaum hat er das stille Wort gesagt (ll O)
Sotva pronešeno tiché slovo (95)

Aspekt
Verbum utvořené prefixací vzbuzuje negativní konotace.

Horymyrz geht iingstig zu dem Stalle. (104)
Ouzkostně Horymíř

pojde k stáji. (90)

Stylistické instrukce
Text je psán vysokým stylem, jádro slovní zásoby
Pro

pověst

je

příznačný

jednoduchý

děj,

tvoří prostředky

objektivní styl a

79

knižní a neutrální.

vypravěčská střídmost.

V

pasážích příiné

řeči,

které by

měly

být

citově příznakové,

se setkáváme s nepřirozenou

literarizací promluvy.
Verschmachtender zum Fiirsten:/" Vater, gieb uns Brot fiir unsre Kinder,/und fiir uns.
Wir sterben! Laj] uns lieber/unsre Aecker bauen statl der Berge/statt der Gruben uns in
Hiitten wohnen/Vater, hore Deine Kinder! hore!" (33-38)

Ku knížeti hrne se chudina:/,, Otče, dej nám chleba, umíráme/dej nám chleba, nám
i dětem našim/nech kopáme rolí místo hory, nech bydlíme v chatách místo dolů.

Otče,

slyš, ach slyš svých dětí hlasy!" (29-34)

Obecně

je

vyjádření

v překladu

syntetičtější. Jungmanův překlad

je

sevřenější, hutnější

než originál.
Denn es regente nicht. (27)
Sucho bylo. (24)

Es dammert kaum der Morgen. (81)
Svítá. (70)

Kategorie pragmatická -

vnějazvkové

determinanty

Užší situační zřetel

Motivací
důležitá

staré

výběru překladu

existence staré

české

my~u o

hrdinské

této

české

zpěvy

a

básně

byly vlastenecké

důvody.

literatury a historie. Herder

zpětně

je

vytvořil

neporušené kontinuitě minulosti,

Pro obrozence byla

předpokládal,

že existovaly

podle Hájkovy kroniky. Herder zastával

přítomnosti

i budoucnosti.

Téma
Pověst o Horymírovi a Šemíkovi se poprvé v českém prostředí objevila u kronikáře

Václava Hájka z
1925-2002)

Libočan

pověst

(tl553). Folklorista a muzikolog Vladimír Karbusický

analyzoval a

se západoevropskými

rytířskými

připomněl

legendami,

řadu

paralel a · shodných

především

s

motivů

motivem Tristanova

skoku z legendy o Tristanovi a Izoldě. Pověst o Horymírovi a Šemíkovi interpretuje

80

jako

počeštěnou

variantu této

pověsti,

kterou lidové podání vztáhlo k

Neumětelům

a

Vyšehradu. 175

Faktor času a místa
Pověst

Das Rofi aus dem Berge poprvé vyšla v

fiir das Jahr 1796. Herder tuto

pověst

Schillerově

almanachu Musen-Almanach

do sbírky Volkslieder z roku 1778

nezařadil

na

rozdíl od české pověsti o Libuši a Krokoví Die Fiirstentafel (Knížecí stolec). Po smrtně
byla

zařazena

roku 1807 do oddílu

Stimmen der Volker in Liedern a

německých.

opatřil

písní v

přejmenovaném

souboru

vydavatelskou poznámkou: Aus der Mitte des

neunten Jahrhunderts. Překlad vyšel poprvé v Časopise českého muzea v roce 1832.
Podruhé byl vydán s drobnými úpravami v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou

I,

posmrtně

vyšel v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou II v roce 1873.

Reálie spojené s výchozí kulturou
V

pověsti

se vyskytují

české

a

německé

reálie. Herder se zajímal o slovesnost

slovanských národů, jimž předpovídal velkou budoucnost.

Reálie spjaté s místem

děje

Also reich war Bohmenslandes Herzog/Krzesomysl. (911 O)
Bohatý byl kníže Křesomysl. (8)

Horymyrz ging traurig in der Wiiste/Und sprach bei sich: Wohin sol! žeh? (50/51)
Horymíř

v pustině smutných chodil:/,, Kam jíti?" takto k sobě vece (43/44)

Schennik 176 ist sein Name. (61)
Šemíkjméno jeho. (53)
Primislaus ist mein Name, Bohmens/erstes Furst bin ich. (130)
Přemysl mi jméno, já jsem Čechům/prvorodič. (114/115)

---------------------------~------------~-----------------------------------------------------------

KARBUSICKÝ, V. Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury.
Praha: Mladá fronta, 1995.
176
Podobajména Šemík se odvozuje od slova šemný =ošemetný nebo z německých slov Skemming či
Schemig, které označují bájného koně. Karbusický zjistil, že slovo Šemík coby jméno mluvícího koně
zřejmě pochází z německého rytířského veršovaného eposu Rosengarten ze 13. století, jehož hrdina
Wittich má koně jménech Schemig. Epos se do Čech dostal ve 14. století a stal se zřejmě jedním z
inspiračních zdrojů Hájkovy legendy.
175
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Příjemce

Zde se setkáváme s neobvyklou komunikační situací, kdy má příjemce originálu menší
míru znalostí reálií než sekundární příjemce.

Faktor producenta
Jungmann záměrně zvolil překlad pověsti z českých dějin od Johamia Gottfrieda
Herdera (1744-1803), který ovlivnil
lidová poezie

vyjadřuje

české

národní obrození. Herder byl

přesvědčen,

že

duši národa. Ve sbírce Volkslieder (Lidové písně, 1778-1799),

od roku 1807 vydávané pod titulem Stimmen der Volker in Liedern, Hlasy

v písních) zbásnil podle Hájkovy kroniky. též

pověst

národů

o Libuši a Krokovi (Die

Furstentafel) a zařadil Čechy mezi staré kulturní národy.

Afektivní implikace .
V pásmu postav jsou
výrazů

výpovědi emocionálněji

zabarvené, avšak knižní podoba užitých

a inverzní slovosled vyvolávají pocit neautenticity a literarizace promluvy.

Weh nun, weh dem graulichen Verwilster,/der dem Konige sein Herz geraubt hati
(85/56)
Běda, běda pustošitelovi,/jenž

knížeti svému srdce srazil! (73174)

"Sterben muj3 ich, muj3 ein Raub der Wolfe,/muj3 ein Aas jur Rund' und Geier werden"
(119/120)
"Umřít jest

mi, býti v loupež vlkům/v pokrm býti psům a supům žravým. " (1 03/1 04)

Shrnutí a zhodnocení
Jungmannovi se
Výjimku

podařilo vytvořit čtivý

tvoří několik

vysvětlivek.

málo

výrazů,

Pokud bychom tento

a dnešnímu recipientovi srozumitelný

které Jungmann

překlad

osvětluje

pomocí

překlad,

překladatelských

srovnali s ostatními Jungmanovými

překlady,

zjistili bychom, že neobsahuje takové množství nesrozumitelných a archaických výrazů.
Pro

překlad jsou

že je

překlad

charakteristické vynechávky a hutnost výrazu, tato okolnost způsobuje,

z formálního hlediska kratší.

Nejčastějším překladatelským

kompenzace.

82

postupem je

5.1.6 Klopstock: Vyučenec Řekův

Kategorie literární- textový typ a styl textů
Žánr ódy je formou lyriky, vyznačuje se patosem a exaltovaností. 176 Óda Lehring der

Griechen je psána vysokým stylem a oslavuje především řecké básriictví a vzdělanost.

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Přidání

Wo kein totender Held mehr siegt. (22)
Kde vrah lidstva nevítězí. (22)

Konkretizace

Wo kein miltterlich Ach bang bey dem ScheidekujJ. (13)
Kdež žádné mateří zasmucených vzdychy. (13)

Lexikální instrukce
Jungmann zde

hojně

užívá

překladatelské vysvětlivky,

aby

osvětlil

archaické výrazy a

neologismy.
Substantivum rodina znamená od narození.

Wen des Genius Blick, als er gebohren ward. (1)
Kdož ve svých rodinách. (1)

Substantivum plýtvač vysvětluje Jungmann jako všecko chválící.

Kalt der wartende Thor, der, des Bewunderns voll,/ihn gro/3iiugichten Freunden zeigt.
(23/24)
Chladně pochvalu

on dobrotivou slyší/chladně plýtvače oslavou. (23/24)

Srov. VLAŠÍN, Š. (hl. red.) et al. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984,
s. 254.
176
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Jungmann vysvětluje spřežku bezsmrtí jako nesmrtelnost starých básníků.

Jenen a/ten Unsterblichen. (30)
Pěvců před věky

Adjektivum

bezsmrtí. (30)

vůcelivý vysvětluje

vůcelivý vytvořil

Jungmann analogickým

příkladem: přídavné

z předložkového spojení v ocelivé, podle vzoru vzniku výrazu

jméno
vůči

spojení v oči.

In das eiserne Feld umsonst. (12)
Kývá vůcelivé pole. (12)

Starší stav jazyka

Deren daurender Werth, wachsenden Stromen gleich. (31)
Jichž hodnost trvalá,

rovněž

co proudové. (31)

Die Leichname/stumm und seelenlos ausgestreckt. (19/20)
Bezdušná, svalená těla. (20)

Jungmannovo

novotvoří

pomocí prefixace a derivace.

Wenn das Schicksal ihn ja Konigen zugesellt. (17)
Nech

králům

že

třebas jej přibočí osud.

(17)

Kompozita

das Alterthum ihrer faltigen Stirn nicht sah. (8)
Vrásek dávnobvlosti jich/nezřel. (8)

Und der lachelnde Blick einer nur schonen Frau/der zu dunkel die Singer ist. (27/28)
Nedbá posměchu jen

tvářolepé

ladv,/jížto Singrova temná jest. (27/28)

Gramatické instrukce
Syntax
Slovosledná inverze

Ihn lafit giitiges Lob, oder Unsterblichkeit. (23)
Chladně

pochvalu on dobrotivou slyší. (23)
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ze

Inverze strof

Wo kein miitterlich Ach bang bey dem Scheideku/31und aus blutender Brust geseuftt.
(13/14)

Kdež žádné mateří zasmucených vzdychy/posledním u políbení. (13/14)

V překladu se vyskytuje více přesahů než ve výchozím textu.

Jhrer faltigen Stir nicht sah. (8)
Vrásek dávnobylosti jich/nezřel. (8)

Stylistické instrukce
Kompozice básně
Výchozí i cílový text se skládá z 38 nerýmovaných strof, které jsou rozlišeny na dlouhé
liché a sudé krátké.

Rytmické uspořádání básně
Rytmus originálu je. založený na
počet

slabik jednotlivých

sudé. Jungmann

přeložil

střídání

dlouhých a krátkých slabik. Dodržován je

veršů, dvanáctislabičné

tuto ódu

časoměrně,

jsou liché verše,

motivací byl

zřejmě

osmislabičné

verše

antikvující literární

útvar ódy.

Kategorie pragmatická- vnějazykové determinanty

Užší situační zřetel
Jungmann seznamuje

čtenáře

se smyslem básně ve

vysvětlivkách:

jest: Kdo od přirození k básnictví jest povolán a záhy s
kterýž ale ne jako mnozí, toliko z nich řeči a
krasocit

zostřil,

tomu darmo kyne sláva

věcem

se

vítězitelova,

řeckými

'

naučil,

básníky seznámen,

anobrž také svůj na nich

ano i v boji jsa,' nenávidí krutost

vojny. Nebaží po chvále dané toliko ze slušnosti nebo od
polovičných znatelů,

Smysl prostý ódy této

přepjatých ctitelů

ale touží po nesmrtelnosti, jakovéž básníci starého

mu ručí vy/uzená zpěvem jeho jiskra citlivé přítelkyně.

věku,

nebo

za kterou

177

JUNGMANN, J. Překlady II: Atala- Pulpit- Mesiáš. Elegie na hrobkách veských. Lenka- Píseň
o zvonu. Herman a Dorota- Únos ze serailu. Slovo o pluku Igorově. Z antologie řecké a jiné překlady.
Edd. Jaromír Dvořák, Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et a!. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, 1958, s. 689.
177
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Jungmannovi byl antický

svět

blízký.

Vyučoval

starým

jazykům

na

litoměřickém

gymnáziu (1799-1815) a na Akademickém gymnáziu v Praze (1815-1845). Jungmann
obdivoval antické písemnictví, ale

neviděl

v něm jediný vzor, toužil po

klasičnosti,

ale

ne té, jež napodobuje pouze staré spisy, ale v níž : materie s formou pronikají a v jeden
celek svrchovaný splývají.

178

Téma

Óda oslavuje kontemplativní život odvrácený od světa a jeho krásy a obrací se ke kráse
řeckého umění.

Z volby tématu vyplývá užití adekvátních jazykových a stylistických

prostředků překypujících

podle Klopstockovy poetiky patosem a výlevy citu.

Faktor času a místa

Nejstarší Klopstockova óda Der Lehrling der Griechen vyšla roku 1747 v Hamburku,
její překlad byl vydán poprvé v Praze v Časopise českého musea roku 1832. Druhého
vydání se dočkala v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou I roku 1841.

Posmrtně

vyšel překlad v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou II v roce 1873.

Reálie spojené s výchozí kulturou

V ódě je odkaz na

německou

spisovatelku Elisabeth Singerovou (1674-1737), jež se

provdala za anglického básníka a dramatika Nicholase Rowe (1673-1718), který od
mládí psal verše v latině a řečtině.
Und der lachelnde Blick einer nur schonen Frau/der zu dunkel die Singer ist (27/28)

1. verze s lokalizací: Nedbá odrodilých soudů oněch Čechů/jimž v písních Jaroslav
temen. (17118)

2. verze bez substituce: Nedbá posměchu jen

tvářolepé

lady,/jížto Singrova temná jest.

(27/28)
Jungmann lokalizuje a nahrazuje narážku za
časopiseckém

v

reálii. První verze vyšla

vydání v textu, druhá varianta byla v poznámce s následujícím

vysvětlením: Chtělo

české

českou

se

překladateli

dvouverší to

změniti

a bližšího nám Puchmíra, o

básnictví velezasloužilého zde položiti. V knihách Sebrané drobné spisy veršem i

prosou I, II

je

překlad

v poznámce v hlavním textu,

věrný překlad

v poznámce.
JUMGMANN, J. O klasičnosti literatury a důležitosti její. ČČM I, 1827, s. 30.

178
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naopak

Reálie spjaté s místem

děje

Óda odkazuje na antického básníka Anakreónta, autora milostné poezie, žijícího v
polovině

6. století

před

naším

letopočtem.

Smintheus je

mytologie Apolóna. Homér tohoto jména užívá v

přízvisko

boha z

řecké

Iliadě.

Wen, als Knaben, ihr einst Smintheus Anakreons. (3)
Kdo tvou z mládi druží, Fabé Anakreón. (3)
Adjektivum méonský (homérský) odkazuje na nejstaršího známého

řeckého

básníka

Homéra.

Dichterische Tauben umjlogt, und sein miionisch Ohr. (5)
Méonské na ucho hlasem. (6)

Příjemce

originálu -primární příjemce

Příjemce

textu ve výchozím, a cílovém jazyce se liší mírou znalosti reálií.

specifické prvky, jež se vztahují ke jménu

německé

Kulturně

spisovatelky, jsou primárnímu

příjemci jasná a nepotřebují dovysvětlení. Vzhledem k vysokému stylu textu a odkazům

na antický

svět tvoří

Příjemce překladu
Příjemce překladu

skupinu příjemců vzdělanci.

-sekundární příjemce

je seznámen s reáliemi v překladatelských poznámkách: Aby jemný

cit krásy v samém básníku vyznamenal,

připisuje

·mu ranou známost s hladkým,

lahodným Anakreónem, jejž samým Fébem, t. bohem básnictví, nazývá, s méonické
ucho, t. sluch cítící krásu Homérových
Jungmann v

anglická

veršů. 179

komentářích vysvětluje

básnířka

za svého

věku

motivaci pro lokalizaci:

vážená. Její "Friendship in death"

smrti") podalo Wielandovi obraz k jeho
Chtělo

Alžběta

"Listům

mrtvým k

Singrova

(,,Přátelství

po

pozůstalým přátelům".

se překladateli dvouverší to změniti a bližšího nám Puchmíra, o českém básnictví

velice zasloužilého, zde položiti takto: Nedbá odrodilých soudů oněch Čechů/jimž
v písních Jaroslav temen. 180 Jungmann odkazuje na českého spisovatele,

překladatele

JUNGMANN, J. Překlady JI: A tala- Pulpit- Mesiáš. Elegie na hrobkách veských. Lenka- Píseň
o zvonu. Herman a Dorota- Únos ze serailu. Slovo o pluku Igorově. Z antologie řecké a jiné překlady.
Edd. Jaromír Dvořák, Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et al. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, 1958, s. 689.
180
JUNGMANN, J. Překlady JI: Atala- Pulpit- Mesiáš. Elegie na hrobkách veských. Lenka- Píseň
o zvonu. Herman a Dorota- Únos ze serailu. Slovo o pluku Igorově. Z antologie řecké a jiné překlady.
Edd. Jaromír Dvořák, Miroslav Komárek, Ladislav Pallas et al. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, 1958, s. 689-690.
179
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a

vlasteneckého

kněze

(překladatelská)

díla byla typická prostota a rytmická plynulost,

Antonína

Jaroslava

Puchmajera

(1769-1820),
vědomě

pro

jeho

navazoval na

lidovou slovesnost, jeho hlavním kritériem při překladu byla srozumitelnost. Proti této
stylistické a prozodické

normě

Jungmann svými

překlady

rea&uje. Jungmann využitím

hodnotícího výrazu temen (temný) vystupuje proti svým odpůrcům.

Faktor producenta
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) se zasloužil o inovativní
Poetickou výpověď chápal jako

vášnivě

prožitku a citu. Jungmannovi

ještě chyběly

přístup

zaujatou lyrickou manifestaci
stylistické

prostředky

k básnictví.

vnitřního

postoje

pro následování

intence autora originálu.

Afektivní implikace
Óda překypuje patosem, nadšením a výlevy citu, v textech se projevuje především
v rovině lexikální a stylistické.
Shrnutí a zhodnocení
Jungmannovi se

podařilo

literární žánr ódy.
která

znesnadňuje

pozn4mek.

c--··

zachovat patetický vzletný styl

Největším

rovněž

nesrozumitelný bez

překladatelských

však psal pro úzkou vrstvu inteligence, proto jsou

překladatelská řešení opodstatněná.

slovosledné mverze.

který je adekvátní pro

nedostatkem překladu je přílišná archaizace slovní zásoby,

recepci. Text by byl

Překladatel

básně,

Nejčastěji

Dalším charakteristickým rysem

volený

překladatelský

specifikace.
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náročná

překladu

jsou

postup byl konkretizace a

.

5.2

Překlad

Goethova eposu

Heřman

a Dorotka.

Kategorie literární- textový typ a styl textů

Heřman

rovněž

z

a Dorotka je nejrozsáhlejší a
německé

nejvýznamnější Jungmannův překlad

patří

literatury. Výchozí i cílové dílo

veršovaná skladba o devíti

zpěvech

se

vyznačuje

z Goetha a

k žánru eposu. 181 Tato epická

pomalým tokem

děje

a zálibou v

epizodách. Pro jazyk eposu je charakteristický vysoký styl, ustálená epiteta a básnické
figury.

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Posuny
V

překladu

podmíněné,

se setkáváme s individuálními a negativními posuny, jež jsou
vznikly především kvůli nepropracované obrozenské slovní

dobově

zásobě.

Stálou vlastnost osoby vztahuje Jungmann na dílčí jednání.
Und versetzte darauf die kluge verstandige Hausftau. (1, 27)
Hospodyně

k tomu odpovědouc,

řekla rozumě.

Překladatel

zvolil hyperonymum a zobrazovanou

(1, 22)

skutečnost

zobecnil.

Also fiihrten auch hier, mit unbesonnener Sorgfalt,/schlechte Dinge sie fort, die Ochsen
und Pfáde beschwerend. (1, 158/159)
Tak tu také pečujíce lidé

nepovážlivě

vezli/chátru věcí, dobytek pro nemnoho

obtěžujíce

(1, 124/125)

Na jiném

místě

v textu kompenzoval užitím hyponyma,

čímž

zúžil význam a

konkretizoval.
Brot verlangend und Obst, vor allem aber zu trinken. (VII, 166)
O chléb žádali ji, o žablka. a pití především. (VII, 136)
181

Srov. VLAŠÍN,
s. 254.

š. (hl. red.) et a!. Slovník literární teorie.
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Praha: Československý spisovatel, 1984,

Ruhig erwiderte drauf der Sohn, miternstlichen Worten. (II, 12)
A poklidně na to slovy odvece syn zmužilými. (II, 2)

Kamen schweigend herunter, den wžchtžgen Vorsatz bedenken. (IV, 311)
Pak sestupujíce/co předsevzali,

teď vážnou

rozjímali mvslí. (IV, 251/252)

Vieles wunscht sžch der Mensch. (V, 14)
Má veliké člověk žádosti. (V, 13)

Schleppt in die Irre siefort, durch dngstlžche Tage und Nachte. (V, 368/369)
Vlíkneje pryč, by v den jako noc vždY bloudili teskně. (V, 216)

Lachelnd versetzte darauf der alte wurdžge Richter. (VI, 111)
Odpověděl

na to s usmáním jemu soudce nehanný. (VI, 89)

Was ihr mir Gutes
Dobro, co

erzeigť,

erkenn ich durch's kunftige Leben. (VII, 180)

vymně prokázali,

v mé bude

paměti věčně.

Posunu se Jungmann dopustil v názvu 5.

zpěvu,

(VII, 148)

místo singulárového tvaru.

Der Weltburger zvolil plurálový tvar Světoobčané.

Tematický posun

Seht, so schutzt die Natur, so schutzen die wackeren/Deutschen. (I, 250/251)
Tak, hle, příroda, tak nás i našinci

udatní/obraňují.

(I, 1961197)

Ach! Und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bležben? (IV, 105)
Ach, našinec doma zůstati smí? (IV, 88)

Nicht dem Deutschen geziemt es, furchterlžche Bewegung/fortzuteilen, und auch zu
wanken hierhin und dorthin. (IX, 378/379)
Neslušnoť jest

nám to strašné pohybováníldáleji vésti a tak sem tam kolotat se na mysli

(IX, 303/304)
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Jungmannův

tematický posun je

v cílovém textu není

německý

případem

pragmatické ekvivalence. Adresátem

lid, pomocí výrazového

prostředku

osobního zájmena se

jím stává i český národ. V Jungmannově překladu tvoří patriotická myšlenka centrální
obsah. Hermanovo zvolání na německý lid ve výchozím textu v
Symbolický význam eposu odkazuje v

překladu

vlastenecké verše užil v národním smyslu

k jiné

českého

sobě

skutečnosti.

nese patriotismus.

Jungmann

německé

obrození na konci napoleonských

válek.

Negativní posun

Aber ungern seh žeh den Jiingling, der immer so tatig/mir in dem Hause sich regt, nach
aujJen langsam und/schiichtern. (I, 264-266)
Však přenerad to vidím, že mi tak ten mládenec ochotně/vždy po domácku se má, z
domu pak rozvláčně a

těžce.

(I, 206/207)

Přidání

Jungmann obecně užívá analytičtější
bandigt/béře

vyjádření,

specifikuje nebo již interpretuje.

v uzdu, gliihen/rdí v rozpalu, wandernldo cizin se

kvapně

ubírá,

griifJten/pozdravení dali.

Denn wir haben uns nicht anfrohlichen Tagen erwahlet. (II, 131)
Neb dva my, já i otec, veselých jsme se nevzali ve dnech. (II, 109)

Překladatel hojně přidává

hodnoticí adjektiva.

Von hier aus/geh žeh gerad in die Stadt, und iibergebe den Kriegern/diesen Arm und
dies Herz, dem Vaterlande zu dienen. (IV, 127-129)
Odsud/cestou chci přímou do

města

a dáti vojínům/rámě a srdce své, nejdražší vlasti

na službu! (IV, 106-108)

Und dass es wert ist das/Madchen. (VI, 442/443)
Že hoden jest dívky šlechetné. (VI, 287)

Da die Scherze des Vaters schon dich trefen so tief (IX, 165/166)
An otce nevinný/tak tebe žert urazil. (IX, 125/126)
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Vynechávky

Wuchs nichtjeglichem Menschen der Mut und der Geist und/die Sprache? (VI, 22/23)
Člověku pak každému duch i mluva zdali narostla? (VI, 19)

Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht. (VI, 208)
A k němu hned moudrý se obrátil takto duchovník. (VI, 171)

Lexikální instrukce
Lexikum obrozenské
zásobě

češtiny

bylo

ještě

nepropracované a nemohlo se vyrovnat slovní

originálu, Jungmann proto nadužívá archaismy i neologismy. Níže

užitou slovní zásobu na

základě

Jungmannova Slovníku

vysvětlíme

česko-německého

(1834-

1839).182

Starší stav jazyka
N esrozumitelná substantiva

Aber žeh verweilte/hielt die Pferde noch an; den Zweispalt war mir im Herzen
(II, 75/76)

Meškaje dlím a držím

koně; přišla

na srdce mi rozpáč. (II, 61)

Metaforické pojmenování Zweispalt

překládá

Jungmann jako

rozpáč

ve smyslu

rozpaky, v Jungmannově Slovníku příklad tohoto slova doložen již v Dalimilově kronice
z počátku 14. století.

Jeh safi, die traurige Nacht durch,lvor der Stadt au[ dem Anger. (1451146)
Noc tu na opoře iájsem smutnou před městem byla trávila. (II,121/123)
Jungmann výraz Anger ve smyslu trávník překládá pomocí substantiva opora, které ve

Slovníku uvádí jako uzuální ve smyslu substantiva podpora; podklad.

Das ihr eigenes Gerat in Kiich und Zimmern erkennet. (221)
Když v kuchyni s vlastním orudím i v jizbě se pozná. (II, 181) =nářadí (zde nádobí)
Jungmann ve Slovníku
právě

vysvětluje

tento výraz ekvivalenty z jiných jazyků,

německý

Gerat.

182 Používáme projekt www.slown:jk.cz, který zpřístupňuje v digitální podobě původní vydání
Slovníku česko-německého (1834-1839) včetně Čelakovského Dodavků (1851).
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je

Infruchtbaren Hilgeln umher. (IV, 94)
Plodné prostíraje chlumce. (IV, 78) =kopec
Substantivum chlumec ve Slovníku

označuje

kopec, jako doklad tohota slova Jungmann

uvádí příklad z Hájkovy kroniky ze 16. století.

Aufihm liegt nicht der Druck, der angstlich den Landmann/beschranket. (V, 37/38)
Ouzkostný nádav jej jak vesníka netíží. (V, 33)
Ve Slovníku uvádí Jungmann pro substantivum nadáv
a doklad uvádí z Husových

spisů

německý

ekvivalent Bedrilckung

z počátku 15. století.

Ach! Und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht trostet den!Armen. (IV, 164/165)
Ani matčina láska nemůž potěšit mne hubence. (IV, 218) =ubožák
Substantivum hubenec znamená ubožák, stejný německý· ekvivalent jako je ve
výchozím textu uvádí Jungmann ve Slovníku, jako doklad mu posloužil pasionál
Klementinský z konce 14. století.

Als sie das Schwert ergriffund sich und die Ihren beschiitzte. (IV, 219)
Šavli chopivši a jí sebe i svojat ochraňovavši.(Vl, 180)
Výraz Jungmann ve Slovníku nevysvětluje, udává jediný pramen z Časopisu českého

muzea.

N esrozumitelná verba

Sie hat die Puppe gewickelt. (VI, 163)
Onu hle, co
Jungmann

dítě oblačí.

vysvětluje

(VI, 132) = zavinovat

ve Slovníku tento výraz jako

oděv

na

někoho

dávati, hodnotí ho

jako uzuální.

Nesrozumitelná syntagmata

Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund. (V, 209)
Bodro jeví se její sličná hlava v době vaječné. (V, 170) =oválné

Und umschlagt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knochel. (V, 210)
A v lehké

chůzi

blahobolná hlezna omítá. (V,· 173) =kotníky krásného tvaru
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Frazeologismy
Frazeologismy buď Jungmann nerozpoznal, nebo v té

době

nebyly plně lexikalizované.

Eile mit Weilel (V, 104)
Zdlouhavě pospíchej I

(V, 79) = Pospíchej pomalu.

Triiget doch ofier der Scheinl (VI, 194)
Často klamavá leskl (VI, 160) = Zdání často klame.

Deminutiva

!st es immer ein Stiindchen. (I, 8/9)
Hodná jest přece hodinka. (I, 6)

Trocken; der Himmel ist hell, es ist ke in Wolkchen zu sehen, und von Morgen wehet der
Wind mit lieblicher Kiihlung. (I, 63/64)
Po celém nebi nikde

mračínka,

a chládkem

věje

líbezný od východu větřík. (I, 4 7/48)

Wenn du mir hald ins Haus ein Schwiegertochterchen/brachtes. (II, 230/231)
Jestliže bys do domu brzo

nevěstičku přivedl

mi. (II, 188)

Kompozita
Neobvyklé tvary složenin jsou užity

kvůli potřebě

zvýšit

počet

slabik v rámci rytmické

výstavby textu. Řada hybridních výrazů se neujala a jsou průvodním jevem jazykového
experimentování.

Und wer erzahlet es wohl, das mannig[altigste Elendl (I, 132)
I kdo

přerozmanitou

vypravit mocen ouplně bídu. (I, 104)

Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte. (II, 142)
I

hořelyť stodoly

s obilým po žatvě přehojným. (II, 119)

Als nun der wohlgebildete Sohn ins Zimmer hereintrat. (II, 1)
Když sličněspanilý teď syn do

světnice

stoupil. (II, 1)

Was ein Knecht schon verrichtet des wohlbegiiterten/Mannes. (II, 304/305)
Co pacholek muže jedno

dělá

blahozásobeného. (II, 250)
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Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes/schongeordneter Muscheln.
(III, 116111 7)

Velmi se ten radoval nad světlem

barvitě lesklýmlpěknořadých skořepin.

(III, 91/92)

Der Jiingling edlen Ge[iihles. (IV, 79).
Mládenec přeušlechtilocitný. (IV, 66)

Da versetzte sogleich der Sohn mít getliigelten Worten. (V, 112)
Odpověděl

na to syn zase hned slovy křídloletými. (V, 86)

Jungmann užívá nesystémová substantiva vytvořená sufixací pomocí přípony -ík.

Aufihm liegt nicht der Druck, der angstlich den Landmann/beschranket. (V, 37/38)
Ouzkostný nádav jej jak vesníka netíží. (V, 33)

Gramatické instrukce
Pro originál i

překlad

jsou signifikantní složité hypotaktické konstrukce, slovosledné

inverze a pasivní konstrukce.

Syntax
V překladu se vyskytují slovosledné inverze,

zvláště

adjektiva v postpozici.

Doch der Vater fuhr aufund sprach die zornigen Worte. (II, 301)
Než popudil se otec a tak slovy dí hněvivými. (II, 245)

Fahre nur, so sagte darauf die verstandige Mutter. (IV, 174)
"Jen pokračuj,:' tak řekla jemu na to matka rozumná. (IV, 146)

Souvětná

inverze

Denn wer Iange bedenkt, der wahlt nicht immer das beste. (IV, 125)
Ne vždy volí ten nejlepší, kdo dlouho přemýšlel. (IV, 105)

Tempus
Jungmann používá archaické plusquamperfektum dokonce
nevyskytuje v originálu.
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v případě, že se

Und so sa/3 das trauliche Paar, unter dem Torweg. (I, 76)
Tak bylo jest sedělo v průjezdě dvé to

dověrné.

(I, 59)

Also war sie ans Ende des langen Gartens gekommen. (IV, 20)
Tehdy na kraj dlouhé byla zahrady došla. (IV, 16)

Přechodníky

Pro text jsou

příznačné nadbytečné

funkčně, neboť

textu dodávají příznak vysokého stylu.

Hospodyně

transgresivní konstrukce, jež jsou však užity

k tomu odpovědouc, tak řekla rozumně. (I, 22)

Než na to výborný usmáv se otec pravil, a
Rychle se pak sebrav,

důvěrně

řka.

(I, 32)

tak odvece dívce. (VII, 52)

Když si pak odpočinouc poněkud byli u stromu sedli,/řekl jí láskyplný mládec, za ruku
vtom ujav ji. (VII, 60/61)

Jungmann rovněž nadužívá pasivních konstrukcí.

Wirsst du mir aber verzeihn? Denn auch dein Schrank ist/gepliindert. (I, 35/36)
Zdaž ale odpustíš, že také i zloupenajest tvá/armara. (I 28/29)
Der erste Kaufmann des Ortes,/im geoffneten Wagen (er war in Landau ver{értigt).
(I, 71/72)

První mezi kupci ve

městě,/v

svém voze

otvořeném,

jenž v Landavě sličně dělán byl.

(I, 55/56)

Und sie irrete nicht; dort saj] ihr Hermann und ruhte,/sajJ mít dem Arme geschtiitzt und
schien in Gegend zu/schauen. (IV, 72-74)
Matka nemýlila se, zde seděl poklidně její syn;lbyl podepřen na loket a do kraje zírati
zdál se. (IV, 60/61)

Aspekt

Ráda i pošla za ním. (IX, 154)
Navracoval se také nazpátky s dcerkami svými. (I, 53)
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Duál

Und so saj3 das trauliche Paar, unter dem Torweg. (I, 76)
Tak bylo jest sedělo v průjezdě dvé to

dověrné.

O: 59)

Stylistické instrukce
Kompozice eposu
Překlad

i originál se skládá z hlediska horizontálního

dlouhých

zpěvů

uvedených jmény Múz 183 a. názvy

členění

zpěvů:

textu z devíti

nestejně

1. Schicksal und Anteil (Osud

a útrpnost), Kalliope - patronka elegického básnictví; 2. Hermann (Herman),
Terpsichore- patronka chórické lyriky; 3. Die Biirger

(Měšťanstvo),

Thalia- patronka

komedie, 4. Mutter und Sohn (Matka a syn), Euterpe- patronka aulodie (hra na šamaj);
5. Der Weltbiirger

(Světoobčané),

Polyhymnia- patronka tance; 6. Das Zeitalter

Klio - patronka eposu; 7. Dorothea (Dorotka), Erato patronka milostné
8. Hermann und Dorothea

(Heřman

(Věk),
písně;

a Dorotka), Melpomene - patronka tragédie;

9. Aussicht (Nadiije), Urania- patronka naučné básně.

Rytmické uspořádání eposu
Výchozí text klasicizující idyly je z hlediska formálního zpracování psán v přízvučném
hexametru a je

rozčleněn

do

půlveršů. Překlad

je

časoměrný,

avšak oproti originálu

působí neorganizovaně. Časomíra představovala prostředek k poezii nového obsahu.

V sylabotonické prozodii se

spatřovala překážka

pro další vývoj

české

Jungmann formuloval tyto výhrady v roce 1804 v rukopisném pojednání
mínění

český

o prozodii

české.

jazyk umožňuje

Počátkové českého

Jungmann vedený estetickými

vytvářet

básnictví,

listě příznačným

LautmajJ der Natur
časomíru

k přesvědčení, že

prozodie. Teprve kniha

prozodie z roku 1818

vytvořila předpoklady

k vážné diskusi o prozodických základech
titulním

Nepředsudné

principů časoměrné

verše podle
obzvláště

zřeteli dospěl

poezie.

českého

verše.

Počátkové

jsou uvedeny na

mottem z Klopstocka Gesiinge des hoheren Flugs in dem

(Písně

vyššího letu v rytmu

byl determinován

představou

přírody).

Motto ukazuje, že boj za

poezie, která spojuje princip velikosti,

vznešenosti s principem vycházejícím z přírody a z přirozené podstaty. 184
Múzy jsou dcery boha Dia a Mnémosyny, bohyně Paměti. Byly věrnými průvodkyněmi boha
Apollóna. Múzy působily vždy blahodárně, přinášely ve zpěvu a tancích světu harmonii, pomáhaly najít
klid a domov novým osadníkům. Viz. FINK, G. Encyklopedie antické mytologie. Olomouc : Votobia,
1996,s.365.
·
184
Srov. VODIČKA, F. (hl. red.) et al. Dějiny české literatwy ll. Praha : ČSA V, 1960, s. 187-189.
183
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Kategorie pragmatická -

vnějazykové

determinanty

Užší situační zřetel

Verše ze

závěru

obrozenecká

IX.

zbraň

zpěvu

(IX, 298-302, 305) posloužily v

motta jako

v polemikách proti filologovi a gymnaziálnímu profesorovi Aloisu
anonymně

v časopise Bohemia v roce 1812 vysmíval

jazyka. Jungmann ·mu

odpověděl rovněž anonymně třemi statěmi

Uhlovi (1790-1849), který se
křísitelům českého

podobě

v Prvotinách v roce 1814.

/ .../ Wtr wollen halten und dauern,/ftst uns halten und jest der schonen Guter
Besitztum./Denn der Mensch, der zu schwankenden Zeit auch/schwankend gessint ist,/
der vermehrt das Ubel und breitet es weiter und weiter;laber wer jest auf dem Sinne
beharret, der bildet die Welt sich. (IX, 371-376)
Dies ist unser! So lass uns sagen und so es behaupten! (379, IX)
I ...I Setrvejme a držme,/pevně se držme a pevně i pěknou majetku majetnost./Neb
v čase nestálém nemýšleje stál/rozmnožitel psoty jest, a ji dále a dálemi
pevně se ustanoví/světa

člověk

šiří./Kdo

však

sám je si tvůrcem. (IX, 300-302)

"Našejest!" takpravme a tak toho brániti hleďme! (IX, 305)
Téma

Epos staví do kontrastu idylický život doma a

neuspořádanost

revoluce. Goethovy

vlastenecké verše jsou ovlivněné ovzduším chaosu Francouzské revoluce. V dějové linii
sledujeme příběh lásky dvou mladých lidí.
Děj

má

předlohu

ve starém

poměry

Výchozí text vznikl v letech 1796-1797 a vyšel v roce 1797 v Berlíně. První

překlad

se do

popředí

museli emigrovat ze Salcburku.

v tomto idylickém eposu dostávají

Místo náboženských

poměrů

příběhu luteránů, kteří

politické.
Faktor

veršů

času

a místa

z tohoto eposu byl vyvolán aktuální otázkou, Jungmann je

v duchu obrozenské poetiky ve výše
Verše vyšly v Prvotinách pěkných

zmíněné

umění

přeložil

jako motto

národní polemice s Aloisem Uhlem.

v roce 1815.

Překlad

celého textu byl vydán

až v knize Sebrané drobné spisy veršem i prosou 1. v roce 1841. Čas díla je zakotven do
období Velké francouzské revoluce.
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Reálie spojené s výchozí kulturou
Ve jménech titulních postav se spojuje antika s němectvím. Dívka Dorothea je
nositelkou

řeckého

jména, mladík je pojmenován podle

staroněmeckého

hrdiny

Hermanna.
V textu se vyskytují narážky na Velkou francouzskou revoluci (1789-1799) z pohledu
výchozí německé kultury.

Grundgesetze losen sich auf der festesten Staaten/und es lost der Besitz sich los vom
alten Besitzer. (IX, 330/331)
Zákony základní pevných vlad rozpadují se různí. (IX, 262)

Losen in Chaos und Nacht sich auf und neu sich gestalten. (IX, 342)
Ve

směs

a noc, na se obnovenou pak způsobu bráti. (IX, 272)

Goethe v textu

zmiňuje

ve vedlejší

dějové

linii propria Pamíno a Tamíno, jedná se o

postavy z poslední Mozartovy opery Die Zauberjlote (Kouzelná flétna, uvedena 1791
ve Vídni).

Aber ich horte viel von Pamino, viel von Tamino. (II, 276)
Ledasčemus nerozuměl jsem,

co v těch bylo písních; jednak zhusta Pamínu slyšet bylo,

zhusta Tamínu. (II, 224/225)

Und es wendete sich das Gluck auf die Seite der Deutschenlund der Franke jloh mit
eiligen Marschen zurucke. (VI, 65/66)
Ke

straně Germánův posléz

nazpět

se obrátilo štěstí, popěšných od nás pochodem Frank

utíkal. (VI, 52/53)

Reálie spjaté s místem

děje

Dějištěm eposu je rýnské maloměsto nedaleko Štrasburku. Goethe se o místě děje
vyjádřil

v rozhovoru z roku 1828 se svým

důvěrníkem

a básníkem Johannem Peterem

Eckermannem (1792-1854): Da wollen sie wissen, welche Stadt am Rhein bei meinem

"Hermann und Dorothea" gemeint se i. Als ob es nicht besser ware, sich jede beliebige
zu denken. Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie. 185
185

ECKERMANN, J. P. Gesprache mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Frankfurt: Insel
Verlag, 2006.

99

Jungmann v překladu nelokalizuje a zachoval název falckého

města

Landau, které je

proslulé výrobou automobilů.

Der erste Kaufmann des Ortes,/im geoffneten Wagen (er war in Landau verfertigt).
(I, 71/72)

První mezi kupci ve

městě,/v

svém voze otvořeném, jenž v Landavě sličně dělán byl.

(I, 55/56)

Wie begriifJt ich so ofl mit Staunen/die Fluten des Rheinstroms. (I, 242/243)

Ó, kolikrát s podivem vítal jsem Rénovy proudy. (I, 190)

Darum hab ich gewiinscht, es solle sich Hermann auf Reisen/bald begeben, und sehn zu
wenigsten Stra(Jburg/únd Frankfurt. (III, 28-30)
A proto jsem žádal, by někam se do

světa

Herman/s kůro vydal a viděl Straspurk aspoň

nebo Frankfurt/a sličný Mannheim. (III, 21-23)

Aber, ach! Wie nah ist der Feind! Die Fluten des Rheines/schiitzen uns zwar; doch ach!
Was sind nun Fluten und Berge/jenen schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter
daherzieht! (IV, 98-100)
Ach, ale jest blízko nepřítel! Nás vlny rénskélobhajují jednak, však což vlny neb hory
mocny/hroznému proti národu,jenžjako

bouře

se blíží! (IV, 81-83)

Příjemce

Sekundární

přijemce

srozumitelné a okruh

se liší od primárního
českých čtenářů

především

překlad

již v

době

vzniku

verše originálu byly interpretovány jako vize budoucnosti

národa. Verše byly

čteny při

obecně

byl omezen. Výchozí text byl velmi oblíbený, za

Goethova života vyšlo 30 nových vydání. Naopak
Závěrečné

tím, že dílo nebylo

zahájení Národním

shromáždění

nepůsobil.

německého

ve Frankfurtu nad

Mohanem v roce 1849 a v roce 1871 při vytvoření Německé říše. 186 Vlastenecké verše
z konce IX.

zpěvu

však našly ohlas i v

české literatuře.

186

Byly otištěny v Literární příloze

MANNACK. E. Die Korrektur des patriarchalischen Models in Goethes biirgerlicher Idylle Hermann
und Dorothea. In LAUFHŮTTE, H. Literaturgeschichte als Profession. Tiibingen: Gunter Narr Verlag,
1993, s. 208-224.
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Vídeňských

novin z roku 1815. V roce 1824 je citoval Václav Hanka (1791-1861)

v předmluvě k vydání ke

středověké

prozaické skladby

Tkadleček.

187

Faktor producenta
Volba cílového textu byla motivována
příležitost

originálu poskytoval

k

důvody

vlasteneckými a metrickými, hexametr

uplatnění časomíry. Překlad

nedosáhl hodnoty

originálu a nemohl ji ani dosáhnout kvůli vývojovému stupni češtiny.

Afektivní implikace
Tato kategorie se

nejzřetelněji

proJeVUJe v

přímé

řeči

postav. Setkáváme se

s emocionálními citoslovci a zvolacími větami.
Siehe! Versetzte die Frau. (I, 48)
"Ejhle!" tu řekla paní. (I, 3 8)

O, wie geb žeh dir recht, du kluges tre.ffliches Madchen,/dass du zuw5rderst dich nach
dem Sinne der Eltern befragtest! (VIII, 24/25)

"Ó děvo výborná, dobrá, jak velmi tě chválím, žeť se na mysl rodičův ty našich nejprve
tážeš!" (VIII, 19/20)
Wie? Du weinest, mein Sohn? Versetzte die Mutter betroffen:/Daran kenn ich dich
nicht! Jeh habe das niemals erfahren!/Sag, was beklemmt dir das Herz? Was treibst
dich, einsam zulsitzen unter dem Birnbaum her? Was bringt dir Tranen ins Auge?
(IV, 80-84)

"Jak synu? Ty pláčeš? pravila podivem jemu matka,/tak tebe já neznám! Toho jsem
nespatřila nikdy!/Řekni, co tobě na srdci leží? Co sedíš tu samotný/pod hruškou? Co

z

očí slzy tobě vyráží?"

(IV, 67-70)

Expresivní vyjádření
Allein der Vater entrustet, Riefihm nach: So gehe nur hin! Jeh kenne den Trotzkopf"
(II,318,319)
Však otec roznícen i dále vhlas mu ulál a volal: "Jen jdi svéhlavo,já těl" (II, 261)
187

VODIČKA, F. (hl. red.) et a!. Dějiny české literatury II. F., Praha: ČSA V, I 960, s. 244-245.
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Apostrofa
Vypravěč

vzývá Múzy, aby zasáhly do

děje.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begiinstigt!auf dem Wege bisher den
tre.fflichen Jiingling geleitet/An die Brust ihm das Madchen noch vor der Verlobung
gedriickt habt/Helfet auchferner den Bund des lieblichen Paares vollenden. (VIII, 1-5)
Múzy, vy ježto pravé býváte milosti pomocny, cestou až dosavad mládence dobrého jest
vedly/a před námluvami k hrudi ještě mu dívku přitiskly, líbezného sňatek mi pomozte
skončiti páru.

(VIII, 1-4)

Shrnutí a zhodnocení
Největší

nedostatek Jungmannova

násilností, kompozit a

překladu

neologismů.

se projevuje v nadužívání jazykových

Jugmannovo

exkluzivností zhoršovalo srozumitelnost textu.
s předlohou nesrozumitelný. Na
prvky, které neodpovídají

řadě

textu se vytrácí nadužíváním

Překlad

přispívají

a obecnému úzu

konkretizoval. Jungmann

rovněž

tematických

řadě

často přidává

výrazů

originálu. Složité

vztahů.

Dynamika

a pasivních konstrukcí. Jungmann

významy slov, bojuje s nepropracovanou slovní zásobou,

vlasteneckou myšlenkou textu. Na

překladu příznakové

k zatemnění významových

přechodníků

abstrakta. Jungmann se dopustil

spojené s jazykovou

je místy bez komparace

míst vnáší Jungmann do

bezpříznakovému

syntaktické konstrukce rovnež

novotvoření

především

posunů,

zaměňuje

pokud se jedná o

které byly motivovány

míst hodnotícími adjektivy interpretoval a

lexikální jednotky, tedy i významy, které ve

výchozím textu nejsou obsaženy. Místo živého jazyka používá filologické abstrakce.
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5.3 Překlad libreta Únos ze serailu

Kategorie literární- textový typ a styl textů
Libreto

představuje

textovou složku vyšší

umělecké

struktury, není tedy samostatným

dramatickým dílem. 188 Libreto lze posuzovat z hlediska
dramatické

struktuře,

funkčnosti

v celkové

hudebně

my ho však budeme analyzovat z hlediska specifického typu

dramatického textu. Hudební
zpěvy

byly moderní hry se

překlad

byl v době národního obrození oblíbený, protože

(Singspiele). Starší obrozenská generace, jejímž hlavním

představitelem byl Jan Nepomuk Štěpánek (1783-1844) překládala libreto jako text

literární, teprve jungmannovská generace si uvědomuje požadavky operního textu. 189

Kategorie jazyková- vnitro jazyková instrukce

Sémantická instrukce
Překladatelé podřídili

složky textu hudebnímu

zřeteli,

proto pozorujeme

motivovaných intencí dbát na rytmus a eufonii v textu. Dodržení rytmu,
slabik, barvy

vokálů

a

konsonantů

je nadřazeno

volbě

adekvátní

řadu posunů

přízvuku,

překladové

délky

jednotky:

Literát musí ustoupit hudebníku. 190
Posuny
Nein, Konstance, nein, auch Selim hat ein Herz, auch Selim kennt Liebe! (I, 8, s. 27)
Nikoli, kdo

vroucně

miluje, tomu lásky oheň svatým jest. (I, 8, s. 284)

Schenk mír dqfur nun Freuden/und bringe mich ans Ziel. (I, 1, s. 17)
Dej za to mi radosti/a ráje toliké. (I, 1, s. 273)

VLAŠÍN, Š. (hl. red.) et al. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 200.
LEVÝ, J. České teorie překladu I Praha: Ivo Železný 1996, s. 121.
190
VYMĚTAL, J. Hudební překlady In: LEVÝ, J. České teorie překladu II. Praha: Ivo Železný 1996,
s. 87-88.
188

189
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Belmonte:

Isťs

moglich? Du hast sie gesprochen? O sag', sag'! Liebt sie mich noch?

(I, 4, s. 23)

Belmont: Je li možná? Tedy jsi ji viděl, s ní rozprávěl? Ó. jaké to štěstí! (I, 4, 280)
Osmin: Gi{t und Dolch uber das Mtidchen! Beim Mohamed! Sie macht mích rasend.
(II, 2, s. 31)

Osmín: Na mou bradu, ona se zmámila! Zde v Turcích! (II, 1, s. 288)
Selim: Der Tag ist halb verstrichen. Morgen muss du mich lieben, oder- (II, 3, s. 36)
Selím: Den brzo uplyne a zítra se musíš odhodlati; anebo- (II, 3, s. 293)
K

největšímu počtu posunů

dochází v rýmovaných áriích, konotaci se však překladatelé

snažili zachovat.

Trennung war mein banges Los/und nun schwimmt mein Aug in Trtinen/Kummer ruht
in meinem Schoss. (I, 7, s. 26)
Los můj byl, ach,

loučení;/oko

mé v slzách obývá/ duše má v kormoucení. (I, 7, s. 283)

Výpustky
V textu překladu dochází k

vypouštění

krátkých replik a replik, které se opakují.

Belmonte: Seid ihr in seinen Diensten, Freund?
Osmin: He?
Belmonte: Seid ihr in seinen Diensten, Freund?
Osmin: Jeh bin in seinen Diensten Freund (I, 2, s. 274-275)
Belmont: Jste v jeho službě,
Osmín: Jsem v jeho službě,

můj pane?
můj pane.

(I, 2, s. 18-19)

Lexikální instrukce
Pro výchozí text je typická neutrální vrstva jazyka, v replikách se vyskytuje slovní
zásoba vymezená

příznakem

expresivnosti. V áriích se setkáváme s aktuálními i

uzuálními metaforami, synekdochami. Jazyk
rozvrstvení

slovní

zásoby výchozího

textu.

překladu

se snaží respektovat toto

Obrozenská

čeština

však

bojuje

s omezenými možnostmi. Překladatel volbou neuzuálního archaického výrazového
prostředku

oslabuje názornost dynamického děje. Hojně se v textu překladu vyskytují

víceslabičná

substantiva verbální.
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Starší stav jazyka

Tu

počihne

kdes paňátko, kéž mu neozdravět, evropejskými děvami

Konstanze: Lass uns nach Hause gehn. (II, 7, s. 36)
Konstance:

Odstraňme

se. (II, 7, s. 292)

V textu se vyskytují kompozita vzniklá doslovným překladem jejich částí.
Předcit znamená předtuchu

(Vorgeflihl).

V překladu je oslabena metaforičnost.

leh hab' auch einen Stein im Brette beim Bassa. (I, 4, s. 23)
Také jsem trochu v lásce u baši. (I, 4, s. 280)

Dysfemismy

Wie den Pedrillo, so einen Raubdieb. (I, 3, s. 20)
Jako ten Pedrillo, takového lotrasa. (I, 3, s. 277)

Gramatické instrukce
Ve výchozím textu dochází
němčiny.

V originále se

záměrně

přirozený

manifestuje redukcí koncových

k porušení standardní gramatické struktury

mluvený jazyk sarkastického monologu postav

vokálů.

Redukci motivovalo

samozřejmě

rytmické

hledisko.

leh hab' auch einen Stein im Brette beim Bassa. (I, 4. s. 23)
O sag', sag'! Liebt sie mich noch? (I, 4, s. 23)

Syntax
V áriích originálu u
uplatňuje

překladu převažují

parataktické konstrukce, v ostatních pasážích se

hypotaxe.

V překladu libreta dochází k slovosledným inverzím, aby byl zachován rým.

Sei ihr Tro/Jter, sei ihr Freund. (I, 2, s. 17)
Buď jí přítel,

V originále i
rovněž

ochrana. (1, 2, s. 273)

překladu

jsou využity pauzy. Eliptické

rytmickou platnost.
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výpovědi

mají sémantickou a

Pedrillo: Sicher noch, lieber Herr! Aber wie' s mit meinem Blondchen steht, weij3 der
Himmel! Das arme Ding schmachtet bei einem a/ten haj3lichen Ker!, dem sie der Bassa
geschenkt hat, und vielleicht- ach, ich darf gar nicht dran denken- ! (I, 4, s. 22)
Pedrillo:

Jistě

milý pane. Ale jak to s mou Blondýnkoujest, nevím. Trápí se u jakéhos

starého, ohavného chlapa, kterému ji baša daroval, a snad- ach, na to pomyslit
nesmím!- (I, 4, s. 279)

Stylistické instrukce
Kompozice libreta
Výchozí i cílový text se skládá ze

tří aktů.

Tato komická opera

patří

k žánru

zpěvohry

(Singspiel), pro níž je typické, že se zpívané pasáže střídají s mluvenými dialogy.

Metrické schéma libreta
Text libreta musel brát v úvahu délku nebo krátkost tónu, proto
princip

převážil

nad

přízvukem.

při překladu časoměrný

Jungmann v dopisé Antonínu Markovi z 24. 2. 1818

píše:/ . . .I hudba vždy musí býti zkušujícím kamenem, a co v ní obstojí, a všelijak obstojí,

to bez rozpaku pravidlem býti
časomíry

do

čeké

literatury.

může.

191

Překlad měl hlavně podpořit

Překladatelé

si

přali,

aby

časomíra

soustavné pronikání

pronikla i na

jeviště

v operách.
Rým
Ve výchozím i cílovém textu se setkáváme s rýmovanými i nerýmovanými pasážemi.
Rýmová schémata
sdružený a

střídavý, především

Scherzen/Herzen;

191

překladu věrně

kopírují výstavbu originálu.

Převažuje

koncový rým

chudý gramatický: sehen/geschehen, verweiltlerteilt,

ochotně/chutně, pocituje/raduje,

zpívání/vystání.

Listy Josefa Jungmanna k Antonínu Markovi. Ed. J. Emler. ČČM, 1882, s. 445 ..
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Kategorie pragmatická- vnějazvkové determinanty

Užší situační zřetel
Překladová

jednotka hudebního

z formálního hlediska mnohem
překlady. Jiří

mají

zůstat

faktorů

Levý

věrnější

nečlení překladové

je vázána na místo, proto je tento

musí

zůstat

překlad

než ostatní analyzované Jungmannovy literární

texty podle funkce, nýbrž podle

elementů,

invariabilní a které mají být variabilní. Obtížnost překladu stoupá,

prvkům, zároveň
může

překladu

invariabilních. Invariabilita se

přesouvá

se však oslabuje invariabilita vyšších

které

čím

víc

ke stále nižším jazykovým

komponentů.

V překladu libreta

být denotativní význam variabilní i invariabilní. Konotativní význam, stylistické

zařazení slova, větná stavba, rytmus a rým, délka a výška samohlásek jsou invariabilní.
Způsob

artikulace může

opět

být variabilní i invariabilní. 192

Téma
Námět

o dívkách unesených do tureckého zajetí byl v 18. století velmi oblíbený, což

dokládá i inspirace operetou Belmond und Konstance (viz kategorii faktor producenta).

·v postavě sultána Selímajeoslavena
uděluje

milost uprchlým

nepřítele.

křesťanům

lidskost a bratrství, v

závěru

opery odpouští a

z jeho harému, dokonce synu svého

největšího

Nepostradatelná žánrová komičnost, se manifestuje v postavě Osmína.

Faktor času a místa

Opera Enifiihrung aus dem Serail měla premiéru 16. 7. 1782 v divadle Burgtheater ve
Vídni. Vlna
německého

překladů

operních libret do

objevila kolem roku 1824.

Překlad

libreta Mozartovy opery vyšel podle údaje na titulním listu v Praze roku

1830 v knížecí arcibiskupské
česky

češtinyse

knihtiskárně

u Josefy Fetterlové v

semináři.

Opera byla

uvedena již 8. listopadu 1829. Příběh se odehrává v 16. století.

Reálie spojené s výchozí kulturou

Ve výchozím textu se nevyskytují reálie spjaté s výchozí kulturou.

Viz schéma základních jazykových faktorů LEVÝ, J. Umění překladu. Praha : Ivo Železný, 1998.
s. 24.
192
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Reálie spjaté s místem
Příběh

děje

se odehrává v Turecku v polovině 16. století, k místu děje odkazuje samotný titul

Entfiihrung aus dem Serail, serail je označení pro

sultánův

pálác.

Beim Mahomet! (II, 1, s. 31)
Přisám

Alláh! (II, 1, s. 289)

Mahomet liegt langst aufm Ohr und haf ndtiger zu tun, als sich um deine Flasche Wein
zu bekiimmern. (II, 7, s. 41)
Mohamed dávno leží na uchu a má na co jiného mysliti než na tvou láhvici vína.
(II, 7, s. 297)

Příjemce

Široká veřejnost se s písemnou podobou opery nesetkala, vnímala dílo v celkové
hudebně

dramatické

heterogenní skupinu,
zpěvohrách

struktuře.
neboť

Recipienti vyšší

umělecké

struktury opery

tvořili

tento hudební žánr spojil zálibu lidového publika ve

a vzdělaného ve vysoké divadelní kultuře.

Faktor producenta
Příběh

analyzovaného textu je inspirován libretem operety Belmond und Konstance,

kterou zkomponoval hudební vydavatel Johann André (1741-1799). Její text pocházel
od autora veseloher Christopha Friedricha Bretznera (1748-1807). Operetu přepracoval
herec,

společně

dramatik a libretista ·oottlieb Stephanie mladší (1741-1800)

s Wolfgangem Amadeem Mozartem (1756-1791). 193 Opera Únos ze serailu byla vůbec
prvním jevištním Mozartovým dílem, které Praha poznala. Byla uvedena v roce 1782 s
velkým

úspěchem

"singspielovou

Karla Wahra v Kotcích a v další
Jméno

překladatele

sezóně

překladu

Jungmannem (1801-1833). Josef

193

časoměrného

herce a divadelního

ředitele

znovu společností Schmidovou.

není v textu libreta uvedeno, ale

se svým synem, teoretikem

teoretikem

společností" českého

a

Josefovič

přeložil

jej Josef Jungmann spolu

překladatelem,

Josefem J osefovičem

Jungmann se stal

nepřímo

vedoucím

a rovněž operního překladu. Je autorem teoretického pojednání

KUNZE, S. Mozarts Opern. Stuttgart: Reclam, 1984., s, 25.
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Úvahy o překládání zpěvů z roku 1824, v němž se zabývá akustickou výstavbou

operního libreta, ve své teorii
Délku slabik

podřizuje

zohledňuje především

kvalitu i kvantitu samohlásek.

notám. Rozlišoval slabiky s dlouhým vokálem

průtažné

meškavých, které byly dlouhé pozicí. Dlouhá nota vyžadovala slabiky

Z kvalitativního hlediska jsou slabiky
jako

nejzvučnější

různě

vhodné pro

zpěv.

od

průtažné.

Samohlásku a hodnotí

a nepostradatelnou pro vysoké tóny, u vokálu o má

zpěvák

potíže

vyzpívat nejvyšší polohy. Vokál u hodnotí negativně, je nezvučný, nemá se protahovat
a nehodí se pro hluboké tóny. Ve své teorii
provedení krýt s textem.

Těžké

ohebnosti

při překladu plně

češtiny

pauzy, jež se mají v hudením

doby - noty nástupné by

doby- noty oulehlé přízvukem, kvantitou nebo
Tato teorie byla

zmiňuje

měly

vynikat nad lehké

alespoň větší zvučností

uvedena do praxe.

Překladatelé

samohlásky. 194

využili

stručnosti

a

i její hudebnosti, která byla považována za imanentní vlastnost

jazyka. Ideálem estetiky bylo

potlačení

srovnání veršů prvního

z prvního výjevu Belmota:

dějství

souhláskových skupin. Pro názornost uvedeme

Hier sol! ich dich sehen;

Zde tady to shledání

Konstance! Dich mein Gluck!

Konstance rozmilá!

Lass Himmel es geschehen!

Zde má své obývání

Gib mír die Ruh zuruck.

Má bláha pozbyla.

Jeh dulde der Leden

Mne trápily žalosti

O Liebe! Allzu viel!

Milenko, veliké;

Schenk mir dafur nun Freuden

Dej za to radosti

Und bringe mích ans Ziel!

A ráje toliké.

Pokud porovnáme výchozí a cílový text, vidíme, že denotativní význam je variabilní,
konotativní význam je zde zachován, stylová vrstva koresponduje s originálem, rytmus,
vnější

strofická skladba-a rýmové schéma A BAB CD DC D jsou zachovány. Pokud

se zaměříme na frekvenci samohlásek v textu, zjistíme, že nejčastější jsou vokály a/á.
194

Srov. LEVÝ, J. Neznámá literární činnost Josefoviče Jungmanna. Česká literatura V, 1957, s. 218-218.
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Afektivní implikace
Skupina jednotlivých replik v textu libreta vytváří soubor emocionálních představ, které
dohromady tvoří postavu. Emocionální zaujetí postav je v replikách

formálně vyjádřené

expresivními výrazovými prostředky, setkáváme se rovněž s ironií a sarkasmem.

Expresivní yyjádření

Wie den Pedrillo, so einen Raubdieb. (I, 3, s. 20)
Jako ten Pedrillo, takového lotrasa. (I, 3, s. 277)

Gehiissigem Menschen(einde eine Grube zu graben, sollte ein wahres Fest Jur mich
sein. (I, 4, s. 21-22)
A kdybych tobě, netvora, pokopal jámu, byl by to slavný hod. (1, 4, s. 278)

Hypokoristika

Blonde: O allerliebst! Herzens-Pedrillo! (II, 6, s. 39)
Blondýnka: O výborně, rozmile! Milý. zlatý Pedrilku! (II, 6. s. 295)

Ironie

Mahomet liegt liingst aufm Ohr und hat notiger zu tun, als sich um deine Flasche Wein
zu bekummern. (II, 7, s. 41)
Mohamed dávno leží na uchu a má na co jiného ·mysliti než na tvou láhvici vína.
(II, 7, s. 297)

Shrnutí a zhodnocení
Překladatelé podřídili

hlásek.

Zdařilé

text hudební složce a zohlednili akustickou kvalitu a kvantitu

na Jungmannově

překladu spatřujeme,

originálu, veršované pasáže mají spád. Nedostatky

že vystihl sugestivní zvukomalbu

překladu

z dnešního pohledu vidíme

v zastaralé dikci a jazykových bizarnostech, které vznikly násilným

uplatňováním

básnické formy na jazyku. Přínos překladu libreta Únos ze serailu spočívá v tom, že si
Jungmann a jeho syn na rozdíl od svých

předchůdců uvědomili,

že pracují se zcela

odlišným kontextem, sledují jiné cíle, než tomu bylo v případě literárních překladů.
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Po tomto hudebním

překladu

následovala vlna

Karel Simonen Macháček (1799-1846)

přeložil

překladů

operních libret.

Kupříkladu

roku 1825 Rossiniho operu Barbiere di

Siviglia pod titulem Lazebník sevillský, ve stejném roce

přeložil

Josef Krasoslav

Chmelenský (1800-1839) libreto Mozartovy opery Die Zauber:/áte jako Kouzelná flétna
(1825) a František Šír (1796-1867) libreto Mozartovy opery Cosi Jan tutte s názvem
Jedna jako druhá.

195

195

Srov. LEVÝ, J. České teorie překladu I Praha: Ivo Železný 1996.
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6. Přínos překladů pro českou literaturu
Ve vývoji

původní české

směřováním.

Na jedné

se jí, na druhé

straně

literární tvorby národního obrození se setkáváme s dvojím

straně

chce

se snahou přiblížit se úrovni

české

1877),

Matěj

původnosti

básnictví dosáhnout

Snahu započal Jungmann se svou školou, k níž patřili

světové

především

literatury a vyrovnat
a národní osobitosti.

Antonín Marek (1785-

Milota Zdirad Polák (1788-1856), a kterou dovršil Jan Kollár

(1793-1852). Druhý směr tvorbou reprezentovali Pavel Josef Šafařík (1795-1861),
František Palacký (1798-1876), završili ho Karel Hynek Mácha (1810-1836), Karel
Havlíček

(1821-1856) a Božena Němcová (1820-1862).

Josef Jungmann má celkový podíl na závratném vzestupu české literatury devatenáctého
století. Básník byl v překladech méně úspěšným, ale jeho překladatelské dílo jako celek
realizovalo program

české

literatury. Jungmann při

že čeština zvládne i ty nejtěžší

Překladem

stylově vytříbené

Burgerovy balady Lenore uvedl do

překladu

potvrdil

svůj

cíl a dokázal,

výchozí texty.

české

literatury útvar, na který v dalším

literárnim vývoji navázali básníci od Františka Ladislava· Čelakovského (1799-1852),
Karla Jaromíra Erbena (1811-1870) až po Jana Nerudu (1734-1891). Od desátých let
devatenáctého století následuje v

české literatuře

vlna

ohlasů

strofy užité v

překladu

Lenory: Šafaříkova romance Oldřich a Božena (1807) a balada Lel a Lila (1808), pověst
Kněžna

Kaša a lovec Bivoj (1823), historický obraz

Všekeň

(1823); epická romance

Břetislavovo odvedení Judity (1823) Františka Bohumíra Štěpničky (1785-1832) a

historická skladba Jana z

Hvězdy

(1803-18053) Jaromír a Vršovci (1828). 196 Látkou

ovlivnila tato proslulá balada Svatební košile (1853) od Karla Jaromíra Erbena
(1811-1870). Podstatné
před

koncepční

rozdíly ukazují, že ve Svatebních košilích má

sebou docela původní, originální český text,

přičemž

nevystihuje jen stránku jazykovou, nýbrž- daleko

adjektivum

citelněji

český

čtenář

zde zdaleka

- stránku obsahovou. Dívka

u Erbena je zbožný sirotek, modlící se k Panně Marii, zatímco Biirgerova Lenora je
smyslná, vášnivá dívka, rouhající se Bohu. 197

196

ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006, s. 213-214.
VESELÝ, J. In HRALA, M. (ed.). Kapitoly z dijin českého překladu. Praha: Karolinum, 2002, s. 134.
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Jungmann se jako první zasloužil o uvedení Goetha do
básně

plně nepodařilo

Mignon se mu

písňovou

vystihnout

bylo z hlediska literárního vývoje druhotné.
překladatele

se

české

při překladu

literatury,

melodiku originálu, to však

Překládat

Goetha bylo pro

české

na přelomu 18. a 19. století nesmírně obtížné a k překladům docházelo až

značným časovým

odstupem. 198

Jungmannovi potíže též
překladem učinil

Překládat

při překladu

Goethovy

náročné

plastické verše

činilo

eposu Hermann und Dorothea. Jungmann tímto

krok ke zdomácnění Goethova díla v

české literatuře.

Epos je psán

hexametrem, což otevíralo Jungmannovi cestu pro prozodické experimenty.
V dalších

překladech

a přispět k proměně
čeština příbuzný

je

z němčiny se Jungmann snažil zdokonalit

českého

době silně spolupůsobily

verše. V této

jazyk s latinou

český

či řečtinou

a

časomíra

(básnický) jazyk

teorie, podle nichž

je ušlechtilejší prozodický

systém než poezie přízvučná.

Ač měl
české

Jungmann spíše nadání pro práci

literatury

rozvoje

češtiny

právě

(básnickou)

a

nežli básnickou,

překladatelskou činností. Ještě

přispěl

k vývoji

za života se

dočkal

a české literatury, kde před tím bývala poušť 199

V momentě, kdy zásluhou Jungmanna
původní

vědeckou

překladová

začal

existovat dostatek

česky

psané literatury,

tvorba opouští symbiotické soužití a vstupuje do

konkurenčního

napětí.

VESELÝ, J. In HRALA, M .. (ed.). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum, 2002, s. 135.
ZELENÝ, V. Život Josefa Jungmanna. Praha : Nákladem Matice české, 1873, s. 331.
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7.

Závěr
záměrem

Hlavním

a předmětem této diplomové práce bylo zkoumání, rozbor a analýza
překladatelské činnosti

vybrané Jungmannovy

přínosu

dobovému kontextu a

pro

českou

z němčiny se zvláštním

zřetelem

k

literaturu. Diplomová práce užívala

translatologických, literárních i lingvistických metod a hledisek.
výčet

V kapitole 2 Dosavadní stav zkoumané problematiky byl uveden chronologický
relevantních a reprezentativních monografií, studií a

článků

z oblasti trans-latologie,
dějin

literatury a lingvistiky, který by mohl posloužit dalšímu bádání v této oblasti
překladu.

Účelem kapitoly 3 Jungmann v dobovém kontextu byla snaha přiblížit Jungmannův

komplexní kulturní program, v
společenského

němž chtěl

uvést

češtinu

života. Jednotlivé podkapitoly představily epochu národního obrození z

dnešního pohledu a dokázaly, že Jungmannova
neologizačního

s časovou

do všech oblastí národního a

úsilí a prosazování

potřebou

činnost

časoměrného versifikačního

a dokonce ji v některých aspektech

Jungmann navázal na

v oblasti národních snah,

předcházející

stav, na druhé

systému byla v souladu

předjímala.

straně

Na jedné

straně

nedodržením dosavadních
stabilitě.

norem obnovil jejich možnosti. Touto dynamikou porušil tendenci norem ke
Na pozadí dobových bojů se projevil svár tradice a inovace.

Kapitola 4 Jungmann jako
překladatelské činnosti
překladů

s

překladatel

přihlédnutím

přinesla

přehled

veškeré Jungmannovy

k dobovému kontextu, ve kterém se

potřeba

z němčiny nepociťovala.

Kapitola 5 Translatologická analýza potvrdila poznatky z teoretické
práce. Komparací cílového a výchozího textu podle

funkčního

části

diplomové

translatologického

modelu jsme sledovali Jungmannovy překladatelské metody a estetické názory.
Potvrdilo se východisko teoretické
neplní

přednostně

funkci estetickou,

opodstatněno rovněž

bylo

části

práce, že Jungmannovy obrozenské
převažuje

u nich

zřetel

překlady

vlastenecký. Bylo

tvrzení, ze kterého práce vycházela, že primární funkcí překladu

vytvořit prostředky

k rozvoji domácí literatury. V analyzovaných

se setkali s adaptací ideovou i formální, dílo
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překladech

jsme

chtěl překladatel českému čtenáři

zpřítomnit

pomocí lokalizace. Formální adaptaci Jungmann užíval, protože

prozodická tradice nebyla

dostatečně

česká

stabilizovaná, · což se netýkalo, jak bylo

v translatologické analýze dokázáno, pouze metra, ale i organizace verše. Jungmann
používal
napětí

překladatelského

postupu intelektualizace, jímž zbavoval texty estetického

mezi myšlenkou a jejím

zlogičťoval,

vyjádřením.

Jungmann jako

individuálně podmíněnými

jsme ukázali, se dopustil
překladech

substituoval,

vykládal nedořečené.

Prokázalo se, že ve všech vybraných překladech bez obtíží
s

překladatel

rysy textu
řady

měl

převedl

potíže. Ve svém

obecné složky díla,

překladatelském

tematických a negativních

posunů.

díle, jak

V některých

se snažil překlenout prostorový rozdíl pomocí naturalizujícího principu.

Jungmannovo dílo

překladatelské,

které vzniklo z reakce na umělecký a

společenský

stav, jsme sledovali jako součást historického procesu.

Kapitola 6 Přínos překladů pro
překlady náročných děl

českou

světové

literaturu se snažila demonstrovat, že Jungmann

literatury ukázal vzory a cestu, kterou se

spisovatelé v následujících obdobích ubírali.
estetickou funkci
Osvobozoval tak

češtiny
českou

Zároveň

čeští

rehabilitoval zanedbávanou

a dokázal její bohatství, modernizaci a intelektualizaci.
kulturu ze závislosti na

německé

a

spoluvytvořil

domácí

vysokou slovesnou kulturu.
Úvahy, ke kterým jsme v této práci dospěli, nelze považovat za konečné. Otázky,
kterými jsme se zaobírali, by

jistě

bylo možné rozvíjet dále a

nahlížet na danou problematiku z jiného úhlu pohledu.
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hlouběji, popřípadě
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Resumé
Diplomová práce studentky translatologie Josef Jungmann jako

dějin překladu

(Josef Jungmann - Translator from German) z oblasti
hlavními rysy, metodami a postupy
významné osobnosti

českého

překladatel

překladatelské činnosti

z

německé

z němčiny
se zabývá

literatury této

národního obrození. V diplomové práci je kladen

důraz

na

dobový kontext, dobové normy epochy národního obrození a funkční translatologickou
analýzu vybraných překladů podle modelu Kathariny ReiBové.

Z uceleného jazykového a kulturního programu díla Josefa Jungmanna (1773-1847) se
diplomová práce

soustřeďuje

na překlady balad a básní od Gottfrieda Augusta Burgera

Lenora- Lenka (Lenore), od Johanna Wolfganga Goetha

Píseň milostničky

(Mignon),

Čarodějnický učedlník (Der Zauberlehrling), Zpěv duchů nad vodami (Gesang der

Geister uber Wassern), od Johanna Gottfrieda Herdera Kůň z hory (Das Ross aus dem
Berge ), od Friedricha Gottlieba Klopstocka Vyučenec Řekův (Der Lehrling der
Griechen). Dále se práce zabývá

překladem

Dorotka (Hermann und Dorothea) a

Goethova idylického eposu

překladem

Heřman

a

libreta Gottlieba Stephanieho podle

textu divadelní hry Christopha Friedricha Bretznera Únos ze seraihi (Die Entfiihrung
aus dem Serail).
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Zusammenfassung

Die Diplomarbeit im Studiengang Translatologie befasst sich mit dem Thema Josef

Jungmann als Ubersetzer aus dem Deutschen (Josef Jungmann - Translator from
Cerman) und stammt aus dem Bereich der Ůbersetzungsgeschichte und befasst sich mit
den Hauptmerkmalen, Methoden und V orgehensweisen der Ůbersetzertatigkeit dieser
bedeutenden Personlichkeit der tschechischen nationalen Wiedergeburt. Schwerpunkte
dieser Diplomarbeit sind der geschichtliche Hintergrund, die zeitgenossischen Normen
der

nationalen

Wiedergeburt

und

die

funktionale

translatologische

Analyse

ausgewahlter Ůbersetzungen nach dem Modell von Katharina ReiB.

Aus dem komplexen sprachlichen und kulturellen Werk Josef Jungmanns (1773-1847)
befasst sich die Diplomarbeit mit den Ůbersetzungen von Balladen und Gedichten von
Gottfried August BUrger Lenore (Lenora - Lenka), von Johann Wolfgang Goethe

Mignon (Píseň milostničky), Der Zauberlehrling (Čarodějnický učedlník), Gesang der
G~ister

uber Wassern

aus dem Berge

(Kůň

(Zpěv duchů

nad vodami), von Johann Gottfried Herder Das Ross

z hory), von Friedrich Gottlieb

Klopst~ck

Der Lehrling der

Griechen (Vyučenec Řekův). Perner beschaftigt sich die Arbeit mit der Ůbersetzung
Goethes idyllischen Epos Hermann und Dorothea

(Heřman

a Dorotka) und des

Librettos von Gottlieb Stephanie nach dem Text des Theaterstticks von Christoph
Friedrich Bretzner Die Entfuhrung aus dem Serail (Únos ze serailu).

130

Summary

The thesis called Josef Jungmann - Translator from German, from the history of
translation field, addresses the main characteristics, methods and techniques of this
important figure of the Czech National Revival in his translations from German
literature. The thesis stresses the context of the National Revival period, its norms and
functional translation analysis of selected translations based on the model of Katharina
Reiss.

Out of the linguistic and cultural works of Josef Jungmann (1773 :___ 1847) the thesis
focuses on the translations of ballads and poems by Gottfried August Burger Lenora Lenka (Lenore), by Johann Wolfgang Goeth Píseň milostničky (Mignon), Čarodějnický
učedlník

(Der Zauberlehrling),

Zpěv duchů

Wassern), by Johanna Gottfried Herder

Kůň

nad vodami (Gesang der Geister iiber
z hory (Das Ross aus dem Berge) and by

Friedrich Gottlieb Klopstock Vyučenec Řekův (Der Lehrling der Griechen). The thesis
then focuses on the translation of Goethe' s idyllic epos

Heřman

a Dorotka (Hermann

und Dorothea) and the translation of libretto by Gottlieb Stephanie based on the play by
Christoph Friedrich Bretzner Únos ze serailu (Die Entfiihrung aus dem Serail).
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Gottfried August Bi.irger
Lenore

Leriore fuhr ums Morgenrot
Em por au s schweren Traumen:
"Bist untreu, Wilhelm, oder tot?
Wie Iange willst du saumen?" S Er war mit Konig Friedrichs Macht
Gezogen in die Prager Schlacht,
Und hatte nicht geschrieben:
Ob er gesund geblieben.
Der Konig und die Kaiserin,
'10 Des langen Haders mOde,
erweichten ihren harten Sinn,
Und machten endlich Friede;
Und jedes Heer, mit Sing und Sang,
Mit Paukenschlag und Kling und Klang,
'fr GeschmOckt mit grOnen Reisern,
Zog heim zu seinen Hausern.

to

Und Oberall all Oberall,
Auf Wegen und a uf Stegen,
Zog Alt und Jung dem Jubelschall
Der Kommenden entgegen.
Gottlob! rief Kind und Gattin laut,
Willkommen! manche frohe Braut.
Ach! a ber fOr Lenoren
War GruB und KuB verloren.

2.r Sie frug den Zug wohl auf und ab,
Und frug nach allen Namen;
Doch keiner war, der Kundschaft gab,
Von allen, so da kamen.
Und als das Heer vorOber war,
:JO Zerraufte sie ihr Rabenhaar,
Und warf sich hin zur Erde,
Mit wOtiger Gebarde.
Die Mutter lief wohl hin zu ihr: "Ach, dass sich Gott erbarme!
Jr Du trautes Kind, was ist mit dir?" Und schloB sie in die Arme. "Oh Mutter, oh Mutter! hin ist hin!
Nun fahre Welt und alles hin!
Bei Gott ist kein Erbarmen.
~o O weh, o weh mir Armen - !"
"Hilf Gott, hilf! Sieh uns gnadig an!
Kind, bet' ein Vaterunser!

Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Gott, Gott, erbarm dich unser!" ~r "O Mutter, Mutter! Eitler Wahn!
Gott hat an mir nicht wohlgetan!
Was half, was half mein Beten?
Nun isťs nicht mehr vonnoten.""Hilf Gott, hilf! Wer den Vater kennt,
.$"() Der weiB, er hilft den Kindern.

Das hochgelobte Sakrament
Wird deinen Jammer lindern.""O Mutter, Mutter! was mich brennt,
Das lindert mir kein Sakrament!
óú Kein Sakrament mag Leben
Den Toten wiedergeben."-

to

'.r
7-o

"Hor Kindl Wie, wenn der falsche Mann,
lm fernen Ungerlande,
Sich seines Glaubens abgetan,
Zum neuen Ehebande?
LaB fahren, Kind, sein Herz dahin!
Er hat es nimmermehr Gewinn!
Wann Seel' und Leib sich trennen,
Wird ihn sein Meineid brennen.""O Mutter, Mutter! Hin ist hin!
Verloren ist verloren!
Der Tod, der Tod ist mein Gewinn!
o war' ich nie geboren!
Lisch aus mein Licht, auf ewig aus!
Sirb hin, stirb hin in Nacht und Graus!
Bei Gott ist kein Erbarmen.
O weh, o weh, mir Armen!" -

"Hilf Gott, hilf! Geh nicht ins Gericht
Mit deinem armen Kinde!
1.r Sie weiB nicht, was die Zunge spricht.
Behalt ihr nicht die Sunde!
Ach, Kind, vergiB dein irdisch Leid,
Und denk an Gott und Seligkeit!
So wird doch deiner Seelen
J'tJ Der Brautigam nicht fehlen.""O Mutter! Was ist Seligkeit?
O Mutter! Was ist Holle?
Bei ihm, bei ihm ist Seligkeit!
Und ohne Wilhelm Holle! I.J Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
Stirb hin in Nacht und Graus!
Ohn' ihn mag ich auf Erden,
Mag dort nicht selig werden." - - -

So wUtete Verzweifelung

'/tJ !hr in Gehirn und Adern.
Sie fuhr mit Gottes FUrsehung
Vermessen fort zu hadern;
Zerschlug den Busen, und zerrang
Die Hand, bis Sonnenuntergang,
9r Sis auf am Himmelsbogen
Die goldnen Sterne zogen.

fiJ~

Und auBen, horch! Ging's trap trap trap,
Als wie von Rosseshufen;
Und klirrend stieg ein Reiter ab,
An des Gelanders Stufen;
Und horch! Und horch! Den Pfortenring
Ganz lose, Iei se, klingeling!
Dann kamen durch die Pforte
Vernehmlich diese Worte:

f().r "Holla, Holla! Tu auf mein Kindl
Schlafst Liebchen oder wachst du?
Wie bist noch gegen mich gesinnt?
Und weinest oder lachst du?" "Ach, Wilhelm, du? - - So spat bei Nacht? - .f(IJ Geweinet hab' ich und gewacht;
Ach, groBes Leid erlitten!
Wo kommst du hergeritten?" -

"Wir satteln nur um Mitternacht.
Weit ritt ich her von Bohmen.
-!fr leh habe spat mich aufgemacht,
Und will dich mit mir nehmen." "Ach, Wilhelm, erst herein geschwind!
Den Hagedorn umsaust der Wind,
Herein, in meinen Armen,
fltJ Herzallerliebster, zu erwarmen!" "LaB sausen durch den Hagedorn,
LaB sausen, Kind, laB sausen!
Der Rappe scharrt ; es klingt der Sporn.
leh darf allhier nicht hausen.
?tr Komm, schUrze, spring' und schwinge dich
A uf meinen Rappen hinter mich!
MuB heut noch hundert Meilen
Mit dir ins Brautbett eilen." "Ach, wollest hundert Meilen noch
Brautbetť tragen?
Und horch! Es brummt die Glocke noch,
Die elf schon angeschlagen." "Sieh hin, sieh her! Der Mond scheint hell.
Wir und die Toten reiten schnell.

'130 Mich heut ins

13r leh bringe dich, zur Wette,
Noch heut in s Hochzeitsbette.

ll

-

11

Sag an, wo ist dein Kammerlein?
Wo? Wie dein Hochzeitsbettchen? 11 11
Weit, weit von hier! --Stili, kUhl und klein! - 1'to Sechs Bretter und zwei Brettchen!
"Hať s Ra um fUr mich?" - "FUr dich und mich!
Komm, schUrze, spring' und schwinge dich!
Die Hochzeitsgaste hoffen;
Die Kammer steht uns offen.
ll

ll

-

-

11f.r Schon Liebchen schUrzte, sprang und schwang
Sich auf das RoB behende;
Wohl um den trauten Reiter schlang
Sie ihre Liljenhande;
Und hurre hurre, hop hop hop!
4.rfJ Ging's fort in sausendem Galopp,
DaB RoB und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.
Zur rechten und zur linken Hand,
Vorbei an ihren Blicken,
4r.r Wie flogen Anger, Haiď und Land!
Wie donnerten die BrUcken! "Grauť Liebchen a uch? - - - Der Mond scheint hel I!
Hurra! Die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?" 1GfJ "Ach ne in! - - Doch laB die Toten!" Was klang dort fUr Gesang und Klang?
Was flatterten die Raben? - Horch Glockenklang! Horch Totensang:
11
LaBt uns den Leib begraben!"
-16.r Und naher zog ein Leichenzug,
Der Sarg und Totenbahre trug.
Das Lied war zu vergleichen
Dem Unkenruf in Teichen.
"Nach Mitternacht begrabt den Leib,

1-,.o Mit Sang und Klang und Klage!
Jetzt fUhr' ich heim mein junges Weib.
Mit, mit zum Brautgelage!
Komm, KUster, hier! Komm mit dem Chor,
und gurgle mir das Brautlied vor!
frr Komm, Pfaff', und sprich den Segen,
Eh wir z u Betť uns legen!
ll

-

Stili Klang und Sang. - - Die Bahre schwand. - Gehorsam seinem Rufen,
Kam's hurre hurre! nachgerannt,
f10 Hart hinters Rappen Hufen.

Und immer weiter, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
DaB RoB und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

11'r Wie flogen rechts, wie flogen links,
Gebirge, Baum' und Hecken!
Wie flogen links, und rechts, und links
Die Dorfer, Stadť und Flecken! "Grauť Liebchen auch? - - Der Mond scheint hell!
1'/P Hurra! Die Toten reiten schnell!
Grauť Liebchen a uch vor Toten?" "Ach, laB sie ruhn, die Toten!" Sieh' da! sieh da! Am Hochgericht
Tanzť um des Rades Spindel
1'/.r Halb sichtbarlich bei Mondenlicht,
Ein luftiges Gesindel. "Sasa! Gesindel, hier! Komm hier!
Gesindel, komm und folge mir!
Tanz' uns den Hochzeitsreigen,
ZDo Wann wir z u Bette steigen!" -

2o.r

Und das Gesindel husch husch husch!
Kam hinten nachgeprasselt,
Wie Wirbelwind am Haselbusch
Durch durre Blatter rasselt.
Und weiter, weiter, hop hop hop!
Ging's fort in sausendem Galopp,
DaB RoB und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.

Wie flog, was rund der Mond beschien,
2fo Wie flog es in die Ferne!
Wie flogen oben uber hin
Der Himmel und die Sterne! "Graut Liebchen a uch? - - - Der Mond scheint hell!
Hurra! Die Toten reiten schne ll!
Zl.r Graut Liebchen a uch vor Toten?" "O weh! LaB ruhn die Toten!"--"Ra pp'! Ra pp'! Mich dunkt der Hahn schon ruft. - Bald wird der Sand verrinnen - Ra pp'! Ra pp'! leh wittre Morgenluft- 2ttJ Rapp'! Tummle dich von hinnen! Vollbracht, vollbracht ist unser Lauf!
Das Hochzeitsbette tut sich auf!
Die Toten reiten schne ll!
Wir sind, wir sind zur Stelle." - - -

Ztr Rasch a uf ein eisern Gittertor
Ging's mit verhangtem Zugel.

~ao

Mit schwanker Gerť ein Schlag davor
Zersprengte SchloB und Riegel.
Die FIOgel flogen klirrend auf,
Und Ober Graber ging der Lauf.
Es blinkten Leichensteine
Rund um im Morgenscheine.

Ha sieh! Ha sieh! Im Augenblick,
Huhu! Ein grasslich Wunder!
23.r Des Reiters Koller, StOck fOr StOck,
Fiel ab wie mOrber Zunder.
Zum Schadel, ohne Zopf und Schopf,
Zum nackten Schadel ward sein Kopf;
Sein Korper zum Gerippe,
2to Mit Stundenglas und Hippe.
Hoch baumte sich, wild schnob der Rapp',
Und sprOhte Feuerfunken;
Und hui! War's unter ihr hinab
Verschwunden und versunken.
2t,.r Geheul! Geheul aus hoher Luft,
Gewinsel kam aus tiefer Gruft.
Lenorens Herz, mit Beben,
Rang zwischen Tod und Leben.
Nun tanzten wohl bei Morgenglanz,
Rund um herum im Kreise,
Die Geister einen Kettentanz,
Und heulten diese Weise:
"Geduld! Geduld! Wem's Herz auch bricht!
Mit Gott im Himmel hadre nicht!
2r..r Des Leibes bist du ledig;
Gott se i der Seele gnadig!"
JďtJ

LENKA
Z Biilgera

:' ~

,,,

Jak divá Lenka za šera
se ze sna vyrazila:
"Vilíme, kde jsi? - Nevčra
či smrt tč zachvátila?"
s On s pluky krále pruského
byl do boje táh pražského,
a nepsal milé k zprávě,
zdaž z bitvy vyšel zdrávě.
:

:.

;·.

'Jl·

10

15

Když pak i král i královna
se války nabažili
a udobření zpovlovna
mír svatý učinili,
tu vznikne ples a zpěvu hluk,
a bubnů chřest a ciňků zvuk,
a listím ozdobené
se vojsko domů žene.
převšudy a odevšad
jde valem vše a těží;
a buď on stár, a buď on mlad,

A

20

vstříc plukům ryčným běží;

.tam slyšet otce, manžela,
tu chotě vítat zvesela;

ach, Lenka

čeká

mnoho,

a vítat nemá koho.
25

I ptá se tam zde každého
a zbíhá celé řady;
než nikdo nezná milého
a nikdo nevÍ_!ady;

,~.
~
~
~

"
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a když pak přejdou plukové,
tu vrané vlasy sobě rve,
tu h_rozné ~yky plodí
a vztekle sebou hoeli.
matka k děvčeti:
»Kyž Pánbůh smiluje se!
Mé milé elitě, co je ti?<<
A od země ji vznese.
"Co pryč je, matko, to je tam!
Pryč s světa, pryč, je lest a klam!
Bůh nezná smilování,
ach, ouve mého lkání!"
I

35

40

··I

běží

Smrt, smrt je zisk můj, svět je klam.
Kyž neznala jsem světa!
·Zmiz, zmiz, ty tělo, v hrob a prach,
70 krej, krej tě hrůza, noc a strach!
Bůh nezná smilování,
ach, ouve mého lkání!"

75

>>Bůh, Bůh

se smiluj, otec náš!
námi.
Ach, pomoclliž se otčenáš,
Bůh, Bůh sám bude s námi.<<
"0 matko, matko, klam a lest!
Ne, mnou co dčlá, dobré jest:
dost jsem se namodlila;
o, nač by prosba byla?" -

80

Onť dobře dělá

45

85

>>Bůh,

50
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Búh, ten otec, uslyší,
kdy dítě mu se koří.
Jdi, přijmi svátost nejvyšší,
ta žalost v tobě zmaří.<<
"0 matko, co zde zahoří,
to svátost žádnú nezmoří,
ach, žádná svátost, máti,
vznik mrtvým nemůž dáti."
>>Což, ať ten svodník šalebný
kams do Turek se pustil?
Pro nový sií.atek svadebný
snad__své se víry spustil?
Nech, elitě, muže vrtkého,
on zisku dojde špatného,
kdy duše těla zbude,
ten klam ho pálit bude.«
"Co pryč je, matko, to je tam,
co pryč je, po tom veta!

90

95

>>Ach nesuď z toho bezpráví
to strastné, Bože, robě!
Co slína kane, rozpráví,
ach, nebuď vinno tobě!
O dítě, zanech kvílení
a pomni na své spasení,
ať duše aspoií svého
má chotě nebeského.<<
"0 matko, co jest spasení?
O matko, co jest peklo?
S ním, s ním jest v pekle spasení,
a bez Vilíma peklo! Zmiz, zmiz, ty tělo, v hrob a prach,
krcj, krej tě hrůza, noc a strach!
Tam, kde ho není, žíti,
i v nebi nechci býti." Tak zoufalost se vztěkala
skrz její mozk a žíly
a proti Bohu reptala
húř, hl'1ře každou chvíli;
a tloukla prsy zavilé,
až zašlo slunce spanilé
a v zlatém po obloze
až jely hvězdy voze.

I

I

i
100

A venku, slyš,Jo dupdupdl!p!
co koňský cupe dusot;
a chřestem ssedne v domu vstup
a staví jezdec klusot.
Pak u vrat počne kruh a hřeb
jen zticha, zlehka klepleplep!
A skrze vrata nato
jest slyšet slova tato:

105

I bděla-lis, či spala?
.. Máš smích, či hoře, panenko?
I zdalis o mne dbala?<< "Vilíme, ty? - Tak pozdě k nám? 11o Ba hoře, milý, hoře mám
a kvílím bez pomoci.
I odkud jedeš v noci?"

115

I

120

Host k hosti hned se sbéře
a dokořen jsou dvéře.<<

>>Vpusť, pusť mě, milá milenko!

>>My sedláme jen v půlnoci,
až od Čech jedu k tobě;
dřív jsem ti nemoh spomoci,
teď vezmu tebe k sobě.<< "Ach, pojď sem, dítě medové,
skrz chrastí fičí větrové,
pojď, pojď sem, zlatý hochu;
v mých rukou okřej trochu!" >>Ať fičí bouře větrova,

145

150

155

160

ať fičí, fouká, věje;
kúň hrabe, břinká podkova,
tu nedobře se děje.
125 Pojď, kasej, vzchop a na mého

se za mne všvihni vraného:
sto mil tě v ryčném plesu
dnes v chotí !úže vnesu.<< -
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"Ach, dnes sto mil? - Dnes nabyla
bych !úže nevěstina?
·
Ej, jedenáctá odbila,
co hučí, zvonovina." >>Hle, měsíc svítí, jasnotě!
My s duchy jedem v klopotě:
oč, že ty za hodinu
jsi v lúži nevěstinu ?<< "Kde ložnice, _kde, jaká tvá?
Kde, jaké lůžko tvoje?" >>0 malá, tichá, daleká;
šest desk a deštky dvoje!<< "Dost volná?" - >>Dost! Ty rychle pojď,
vzchop, kasej se a na kůň vhoď!
174

I kasá, vzchopí, všvihne se
hop! holka na kůň prudce
a vůkol jezdce obnese
své liliové ruce.
A rykem, rykem, hophophop!
kůň cválá mžitkou na sta stop
a jezdce zeje náší,
až zem se olměm práší.
A vpravo, vlevo valem vzad
vše míjelo, kde jeli;
jak letěl les a sad a hrad!
Jak duté mosty hřměly!
»Strach dívčině? - I jasnotě!
My s duchy jedem v klopotě.
Strach dívčině-li z duchú ?« "Ach ne! - I nechej duchú!" Nač medle jest ten hluk a zvuk?

165

Co vyje seje tu dobu?
Slyš zvonu zvuk a zpěvu hluk:
"To tělo nesme k hrobu -"
A nesa rakev na marách,
k nim prúvod s tělem blíže táh;
zpěv jeho k poslouchání
co žabí křehotání.

>>V púl noci tělo pohřběte
vy v zvuku, hluku, plesu;
ať sobě toho děvčete
já v chotí lůže vnesu.
Pojď, zpěvče s kúrem, přitřešti!
A svadebnou mi zavřeští!
t7s
Spoj, pope, s ženou muže,
než lehnem v chotí lůžel_<<

110

Dost zvuku! -Máry zaletí a jedva okem kyne,
hned rykem rykem vzápětí
1so
se vše to za ním line.
175

již vanou ránní větrové ha, vraný, cválej dále!<< Tu, tu se draha skončila,
tu dívka chotě nabyla!
A s duchy pádem jeli;
hle, tu jsme, kde jsme chtěli!

i
A dál a dále hophophop!
kůň cválá mžitkou na sta stop
a jezdce zeje náší,
až zem se ohněm práší.
185
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200
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210

215

Jak letí vpravo, nalevo,
aj, pole, role, sady!
A vlevo, vpravo, nalevo
vsi, zámky, města, hrady!
>>Strach dívčině? - I jasnotě!
My s duchy jedem v klopotě;
strach dívčině-li z duchů?<< "Ach, nechej, nechej duchů!"
A hle, a hle! Tu na kole,
půlzjevná v záři bledé,
ta luza vůkol dozvole
si ryčný tanec vede.
>>Sem, sem, ty luzo, za mnou pojď!
Sem, skokem pojď a sebou hoď!
A když se sňatky počnou,
hop! tancuj rykem skočnou!<<
A luza s kola prask a praskl
se hrne za ním chřestem,
jak kdyby chrastím vicher třask
a šustěl suchým klestem.
A dál a dále hophophop!
kúň cválá mžitkou na sta stop
a jezdce zeje náší,
až zem se ohněm práší.
Jak letí všecko stranami,
co pod hvězdnou jest září;
i samo nebe s hvězdami
jak letí před jich tváří! >>Strach Ciívčině? - I jasnotě!
My s duchy jedem v klopotě!
Strach dívčině-li z duchú ?<<
"Ach, v pokoji nech duchú !"

220
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Pak přímo k vratům klopotá
co přes závodní hony
a švižným prutem ztroskotá
i závory i spony.
Dsky břinkotem se rozletí;
on pojma koně vzápětí,
se po hřbitově řítí,
an jasně měsíc svítí.

235
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A hle, a hle! Tu na droby,
ha, strachem tělo trne!
co troud jsa, s jezdce podoby
se kyrys doll! hrne;
v leb nahý hlava zmizela
a zplchala a zlysela,
jest kostlivec jen z něho
a kosa v ruce jeho.

245
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>>Ha, vraný, pějí kourové čas kvapí neustále -

I vzpíná se a supá kůň,
z úst plamenem mu hoří,
a pod nimi se v černou túií
zem propadne a zboří.
Hluk hučí horem bouřlivý,
jek ječí dolem strašlivý,
smrt napíná svou kuši,
ach, pouští Lenka duši.
Hu hu, teď vůkol duchové
hop! tančí kolem~skočnou;
a tancujíce takové
jí zpěvy huhlat počnou:
"Trp, trp! Byť srdce ustalo,
lép, než by BJhu reptalo;
duch ušel tělu svému,
Búh milostiv buď jemu."

Johann Wolfgang von Goethe

1

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
MIGNON

.s-

Kennst clu das Lanci? wo die Citronen bli.ihn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen gli.ihn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte stili und hoch der Lorbeer steht,
Kennst clu es wohl?
Dahin! Dahin
Mochť ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst clu das Haus? Auf Saulen ruht sein Dach,
Es glanzt der Saal, es schimmert das Gemach,
.fO Und Marmorbilder stehn und sehn mích an:
Was hat man dir, clu arm es Kincl, getan?
Kennst clu es wohl?
Dahin! Dahin
Mi:ichť ich mít dir, o mein Beschi.itzer, ziehn!

4'r Kennst clu den Berg, und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Hohlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es sti.irzt der Fels und uber ihn die Flut.
Kennst clu ihn wohl?
2o
Dahin! Dahin
Geht unser Weg! o Vater, laB uns ziehn!

57

PÍSEŇ MILOSTNIČKY (MIGNON)

Z Goethe

Znáš onu zem, citrony kde květou,
ve tmavém stínu pomaranče žhnou,
tichounký dech z modrého nebe dme,
nechvěje myrt a !aur se vzhůru pne? Tu jestli znáš, ó tam, ó tam
s
nech s tebou se, ó můj milenče, dám!
Znáš onen dům? N a sloupech spoléhá
a zlatý sál a skvoucí jizby má,
a mramory se na mne dívají:
Jo Ach, co ti, ubožátko, dělají?
Ten jestli znáš, ó tam, ó tam
nech s tebou se, ó můj ochránce, dám!
Znáš onen vrch a stezku v oblaku?
hledá stopy ve mraku;
v rozvalinách saú lítá obývá,
zbořené skály příval okrývá.
Ten jestli zn<1š, ó tam, ó tam,
nechať se tam, můj otče, s tebou dám.

Mezkyně
15

Johann Wolfgang Goethe
Der Zauberlehrling
Hat der alte Hexenmeister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen seine Geister
Auch nach meinem Willen leben.

r

Seine

Worť

und Werke
Merkť ich, und den Brauch,
Und mit Geistesstarke
Thu' ich Wunder auch.
Walle! walle

10

Manche Strecke,
Daf3, zum Zwecke,
Wasser flief3e,
Und mit reichem vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergief3e.

f.J Und nun komm, du alter Besen!
Nimm die schlechten Lumpenhullen;
Bist schon Iange Knecht gewesen;
Nun erfulle meinen Willen!
Auf zwey Beinen stehe,
20 Oben sey ein Kopf,

Eile nun und gehe
Mit dem Wassertopf!

Walle! walle
Manche Strecke,

2.r

Daf3, zum Zwecke,
Wasser flief3e,
Und mit reichem vollem Schwalle
Zu dem Bade sich ergief3e.

Seht, er lauft zum Ufer nieder;
(Jo

Wahrlich! i st schon an dem Flusse,
Und mit Blitzesschnelle wieder
Ist er hier mit raschem Gusse.
Schon zum zweytenmale!
Wie das Becken schwillt!

~ Wie sich jede Schale
Voli mit Wasser fullt!

Stehe! stehe!
Denn wir haben
Deiner Gaben

fo

Vollgemessen! Ach, ich merk' es! Wehe! wehe!
Hab' ich doch das Wort vergessen!
Ach das Wort, worauf am Ende
Er das wird, was er gewesen.

tJ- Ach, er lauft und bringt behende!
Warst du doch der alte Besen!
Immer neue GOsse
Bringt er schnell herein,
Ach! und hundert FIOsse
J"lJ StOrzen auf mich ein.
Nein, nicht Ianger
Kann ich's lassen;
Will ihn fassen.
Oas ist TOcke!

S,J

Ach! nun wird mir immer banger!
Welche Miene! welche Blicke!

O, du Ausgeburt der Holle!
Soli das ganze Haus ersaufen?
Seh' ich Ober jede Schwelle

l'o Doch schon Wasserstrome laufen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht heren will!
Stock, der du gewesen,
Steh doch wieder stili!
~ú

Willst's am Ende
Gar nicht lassen?
Will dich fassen,
Will dich halten,
Und das alte Holz behende

FD

Mit dem scharfen Beile spalten.
Séht, da kommt er schleppend wieder!
Wie ich mich nun auf dich werfe,
Gleich, o Kobold, liegst du nieder;
l<rachend trifft die glatte Scharfe.

r.r

Wahrlich! brav getroffen!

Seht, er ist entzwey!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich athme frei!

Wehe! wehe!
<fO

Beide Theile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Vollig fertig in die Hohe!
Helft mir, ach! ihr hohen Machte!

li'" Und sie laufen! NaB und nasser
Wirďs

im Saal und auf den Stufen.
Welch entsetzliches Gewasser!
Herr und Meister! hor' mich rufen! Ach da kommt der Meister!

9o Herr, die Noth ist groB!
Die ich rief, die Geister,
Werď ich nun nicht los.
"In die Ecke,
Besen! Besen!

'Ir

Seyďs gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister."

CARODĚJNICKÝ UCEDNÍK

Věru, hleďte, dolů spěchá
3D

-Z Goethe

35
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Posléz jednou kouzelníku
událo se z domu jíti!
Nyní bude učedníku
duchy jeho k vůli míti;
slovo mistra všaké',
zvyk i skutky znám,
mocí duchů také
čáry udělám.

10

15

20

25

Skokem, skokem
ku potoku!
Vědro k boku!
Aby vody
valným, plným tekouc tokem,
v koupel daly hojné brody.
Nyní poje!' sem, starý chvoste'!
Za pacholka byl jsi dlouho;
ve;zmi na se ruby' prosté,
buď mi k vůli, věrný slouho!
Vhoře nasaď hlavu,
dole nohy měj!
Běhej, co jsi vstavu,
vody nalévej!
Skokem, skokem
ku potoku!
Vědro k boku!
Aby vody
valným, plným tekouc tokem,
v koupel daly hojné brody.

40

ku potoku, hony skoky!
Zase zpět c03ipka jechá
a tu lije ručí toky!
Juž i po dvakráte!
Jak to na tiká!
Ještě jedenkráte,
stoudev přetíká!
Chvoste, chvoste,
dosti moku!
Ani kroku
nejdi znova!
Běda, běda, ach pomozte!
Zapomněl jsem toho slova!

Slova, kterým konečně se
v prvním jeví stavu prostém.
45 Ach, zas· běží, vodu nese,
kéž pak bude starým chvostem!
Vzdycky opět vleče
vědrem nový brod;
ach, juž na mne teče
so příval hrozných vod!

55
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Nelze dlouho
toho snesti,
chci tě v pěsti
chvátit, chlape.
Ach, nastojte, ó zlá touho!
Jak se supí, jak se sape!
O, ty zlostný pekelníku!
Má dům celý ztopen býti?
Nevidíš-li z pokojíku
_eroudy~valem ven se líti?
ůásel< chvosta rníval!
Nechce slova dbát.
Chvoste, kterýs býval,
zůstaň jednou stát!
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Přece

nechce
zloboh státi!
Má se káti!
Já ho zchvátím,
a to staré dřevo lehce
širočinou v dvé rozvrátím.
Juž ho zase vidím běžet!
Jak se na tě vrhu mile,
hned, padouchu, budeš ležet;
třeskl topor, padlo čiJe,
věru dostal notně!
V dvé je kletý chvost!
Jak mi bylo psotně!
I už jsem Jeku prost.
Běda, běda!

80

ss Oba bčží! Co tu vody
po schodech a pokojíku!
J ~ké řeky, jaké brody!
Kde jsi, mistře kouzelníku!
Ach, on pr<ÍvČ k tomu.
90 il'tistřc, zle je, zle!
Duchú opět z cloinu
ncpozbudu, hle! --
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Oba díly
zas tu chvfli
vzhúru vstaly,
každý z nich co chlap si vcda;
kéž se bozi smilovali!

"V koutě stůjte,
chvosti, chvosti!
Vody dosti.
Má-li díh
z posluh býti, pozorujte
jenom mistra kouzelníka."

Johann Wolfgang Goethe
Gesang der Geister uber den Wassern
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
;rUnd wieder nieder
Zur Erde muB es,
Ewig wechselnd.
Stromt von der hohen,
Steilen Felswand
1o Der reine Strahl,
Dann staubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen,
.fr Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend
Zur Tiefe nieder.
Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen,
to Schaumt er unmutig
Stufenweise
Zum Abgrund.
lm flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
U" Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne.
Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler;
3o Wind mischt vom Grund aus
Schaumende Wogen.

Jr

Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!

ZPĚV DUCHÚ-NAD VODAMI

Z Goethe

Duše člověka
podobá se vodě,
z nebe vychodí,
do nebe vstoupá
s a dolúv opět
ku zemi padá
střídou věčnou.

Z vysoké, příkré
skály pramen
10 vyřinuje čistý,

líbě se práší
mrakovlnami
skálu na hladkou,
a přijat lehko,
15 oblačný

tichošumný
plyne v ouval.
Kde proti spádu
strminy kamcjků,
2o pčnč se nevolně,
posloupně

dopadá bezdny.
Ve zmol ploském
se lazí lukami
a v plese hladkém
veškery se vidí

u

25

hvězdy radostně.

Víter je milek
vln líbezný,

30

35

víter ze dna
vlny kormoutí.
Duše člověka,
vodě jsi podobna!
Lose člověka,
podobens větru!
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Anhang

s
10

Prachtig funkcln sic hcrvor, und schmlickcn,
Und sind kostlich allcs zu erkaufen,
Nur nicht Leben und Gcsundhcit. Machtig
Zichct an ihr Glanz, daíl, nur der Armc
Wagt, sic zu cntbchren, und der Rcichc
Stcts, je mehr cr hat, jc mchr er li.istct.
Also rcich war Bohmcnlandcs Herzog
Krzcsomysl. Sein Land war zwischcn Bergen,
Die ihm Baumc, Gold und Silbcr spror..tcn,
Und dic Fli.issc gossen Goldcskorner,
Die dic Armen wuschen und ihm zollten.

Abcr Er grub tiefer in der Bcrge
Baud1, und holt der altcn Mutter Erde
Eingcwciď hervor; crbeutct Stiickc
Gold und Silber, schwcrer als cr sclbst war,
Und legt Bcrge seinem Abgott nic der;
Dod1 je mehr er hat, je mchr ihm fehlet. 1
ZO Land und Aecker liegcn ungebauet;
Alles Volk, verbannt in grause Tiefen,
Wiihlt die Erd' auf, seufzct auf zum Fursten:
Doch wo hort ein Fiirst des Volkcs Seufzer'
Ticf im Ba uch der Erde?
2-S"
Und der Himmel
Horet sie; und plotzlich wird der Himmel,!
Wie des Fi.irsten Herz, von Erz und Eisen,
Denn'es regnet nicht.' Aus di.irrem Boden
Steigt hcrvor der Hunger, blafl, und grai3lich;
30 Wiirgct Haufen, arme Haufen nieder,
I
Und begrabt sie tief im Bau.ch der Erde.

15'

Das Rafl aus dem Berge.
Eine Bohmische Sage.''·
Glanzend anzuschauen sind der Erde
Mond und Sonne, schones Gold und Silber.
• Aus der Mitte des neunten Jahrhundcrts. M(liller>.
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Und es wallen Haufen, arme Haufen
Hungerndcr, Veršchmachtender z~m Fiirsten:
"Vater, gieb uns Brot fiir unsre Kinder,
35""Und fur uns. Wir sterbcn! Laíl, uns lieber
Unsre Aecker bauen statt der Berge,

~~

.""1

r~;t

_ _ _ J~

~
,r~
~
~
-~

:·,-,",'.:···

,~~"'"-' ',~~-·-- ~-~··'-""'""~·'""'''-~::::: .';;.'"'f·': ;l,:<il>! '" at,:,u; '·" .. '.::l'i/.711' \\0(:· -·-iiliif'il'"i>ii~;;. -~i
Anhang
Start der Grubcn uns in Hi.ittcn wohncn!
V a rcr, hore clcinc Kinclcr' horc! «
Unci es horct sic cin anclrcr Vater,
Der schon Iang' in scinem Berge wohnte,
Unci sid1 oft des Volkes Norh crbarmrcHon clíc \Vunclersage!

'tO

'

(
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Einst am Abencl
Ging cin Ecllcr, der des Lanclcs Jammcr
Ticf im Hcrzen fiihlre, der zum Fi.irstcn
Oftma]s trat, unci immer bat vcrgcbcns;·
Er, der Annen Zufludn, Er ein hellcr
Stern im Dunkcln, der scin Ieztes Brot nun
Unter scinc Mitgenossen thci]re,
Horymyrz ging traurig in der Wi.istc,
Und sprach bei sich also: »\Vohin soll ich?\Vicclerkchrcn in mcin Haús des Elends,
]etzt des Hungcrs unci des Todes \Vohnung;
Oder-«

s-S Hoch unciUnci
cin Mann stancl plčitzlich vor ihm,
greis. Er hiclt cin RoG am Za ume,
Rosscs Augcn funkelten wie Blitze,

Seine Nasc spri.ihte Feucrfunkcn,
Unci clas RoB war wciG. Der greise Mann sprach:

Anhang

jt.;-

tS

~()

Schennik isr sein Name, bei clem Namen
.
Nenn' es in der Norh; es wircl dir helfen.
Aber jetzt geh' unci verschlitte eilig
Alle Bergeskli.ifte. Aus clen Kluften
Stcigt ein Dampf gen Himmel, Pest clen Armen.« Also sprach der Mann, unci ihm vor Augcn
Ging er in clen Berg; der Berg verschloll sich.
Unci mit hellen Augen stand das Roll cla,
\Viehene und scharne. Zitternd fallt es
Horymyrz, und-streichelt es gar freundlich:
»Sche1fiiik, lieber Schennik, bei dem Namen
Nenn' ich dich; clu solit, clu wirst mír helfen!<<

Schwang sich draui; das Roll tlog wie der Wind schnelJ
Hin zum GoJdgcbirgc. Plotzlich wichcn,
Srampft das RoS, und tausend Bcrgcgcistcr,
Alfcn, Zwcrgc kommcn ihm zu Hlilfe;
Tief :zufhculc.~nd fi,:] Ji.:- 6rJ.US<:' Klu{[ zu~

Mittcrnacht war's, und der Mond am Himmel
Leuchtet' freundlich. Wic der Pfcil im Winde
<~o Flog das Roll, uncÍ trug ihn hin zum Pallast
Krzesomysls. Es rhmmert kaum der Morgen;
Horymyrz ist da, und dient dem Fiirsten;
Seine }'cindc, dic dic Botsd1aft bringen,
Kommen eilend erst den zweiten Tag an.
R.r \Veh nun, wch dem graulid1cn Verwlister,
Der dem Konigc scin Herz geraubt hat!
Flir ihn bittcn seine treuen Freundc:
"Hcrr, ist cr nicht gcstern hier gewcscn?
Und wcr kann im Fluge dort und hier seyn?
9~ Welchcs Mannes Hand vermag in Einer
Nacht sic zu verschlitten, dicse Kliifte?«
All umsonst! "Er stcrbe! Morgcn sterb' er!<<'

.(;O »Horymyrz, clu Guter, nimm clas RoB hier;

q,s-
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Morgcn kommt, und seincs Todes wartend
Steht der Gute; als das Wort des Mannes I
Aus dem Berge wie cin Blitz ihn durchfuhr:
"schcnnik ist scin Namc. Bei dem Namen
Nenn' .es in der Noth; es wird dir hclfen.<<
>>Herzog, spricht er, eh leh sterbe, gonne
Mír nod1 cine kleine Freud' und Bitte,
Lall mein Roll mich, mcinen Freund im Lebcn,
Einma:l noch auf dicsem Platze tummeln.<<
Dessen lacht der Fiirst. Verriegelt werdcn
Alle Pforten. Jetzt, clu Berg\'erwiister,
Wird clíc Thorenbittc dir gewahret.

390
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Anhang
Horymyrz gchr angstig Zll dem Sralle,
Wo scin Rol\ mir hellen Augcn rraurig
Steht und harrcr, als ob es i hm spód1c:
»Hasr du mein vcrgcsscn?« lhn erblickend
Wieherťs auf, und bcur ihm scinen Riickcn:
»Sd1cnnik, licber Sd1ennik, hilf, o hilf mir'"
Kaum har er d:1s srille Worr gesagct,
lst es in der Luft, und tragr ihn uber
Thor und Riegel, hin zu scincm Sch]o{\c,
Wo ihn ramcnd Gute froh cmpfangen,
Folgcnd ihm, wic Bicncn ihrcm Weiser.
Abcr Schennik srcher rraurig, neiger
Matr das Haupr; sein Auge glanzer dunkel,
Und o Wunder! es erhebr die Srimme:
»Stcrben mu{\ ich, muí\.ein Raub der Wolfe,
Mu{\ cin Aas fiir Hund' und Geicr wcrdcn,
Wenn clu cilig mid1 zu mcinem Bcrge
Nid1t gclcirest. Mein Wcrk isr vollendct.«

Eilig fi.ihrer er's zu scinem Bergc,
Der sid1 aufrhur, und es srand der Mann cla;
-f2S Freudig wicherr ihm das Ro{\ mir hcllen
Augcn, ncu-verjiingr. Der Mann s prach freuncllim:
»Wohl clir, cla!l clu rharesr, was zu rhun war!
DafLir wircl es deincn Sohnen wohlgehn,
Und du wirsr des Lancles Rerrer heissen.
-130 Primislaus isr mcin Name, Bohmcns
Erster Flirst bin ich und Srammcs Vater;
Diescs Ro{\, es isr das Rol\ Libussens,
.A uf welchem ofr sie ihre Kin der sic her,
Und ;tus Norh crrettct.« Also spram er,
1$.5 Nahm cl:r.s Roíl, und ging hinein zum Bergc.

(S. 531-534)
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KŮŇ Z HORY
Česká po-věst z IX. stoletf; sldádání Herderovo

30
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5

Pěkně lskne se oku zlato, stříbro:
zlato, slunce; stříbro, lůna země;
skvostná ozdoba i cena všeho,
všeho, jen ne života a zdraví.
Mocněť vábí leskem; smí jen chudý
jimi pohrdnouti, než bohatý,
víc jich maje, více po nich touží.

Bohatý byl kníže Křesomysl.
jeho uprostřed hor krušných,
1o rostly jemu stromy, stříbro, zlato,
zlaté zrna vylévaly řeky,
prali mu je chudí rýžovníci.
Země

15

Ale on hlouběji v hor útrobách kopal,
dobývaje z ll'ma matky země
zlaté plikya, těžší než on sám byl,
klada hory v oběť svému bohu.
Než čím víc má, tím mu více chybí.

Ladem leží nezorané rolí,
národ zaklený v hlubiny hrozné
2o ryje zem a vzdychá k svému pánu.
Pán neslyší vzdechů z hloubi země.
Slyší nebe: zatvrzené nebe,
jako srdce železné jich pána.
Sucho bylo. Ze země vypráhlé
zs vstane hlad, vyzáblý hlad a bledý,
udavuje smutnou, nebohou chudinu
'l

nnh~híuo:í r~n
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Valem, valem hladná a chřadnoucí
ku knížeti hrne se chudina:
"Otče, dej nám chleba, umíráme;
dej nám chleba, nám i dětem našim.
Nech kopáme rolí místo hory,
nech bydlíme v chatách místo dolú.
Otče, slyš, ach slyš svých dětí hlasy!"
I slyšel jich hlasy otec jiný,
dávno bydlcjící ve své hoře,
kde žel jemu často bídy lidu.

Slyšte pověst divnou! -Jednou večer
lech, pro núřek země bolcstící,
1o často prosiv, darmo prosiv pána,
chudým pomoc, ve tmách hvězda jasná,
an poslední skyvu rozdal druhúm,
Horynúř v pustině smutných chodil:
"Kam mi jíti?" takto k sobě vece,
45 "mám se vrátit do domu žalosti,
nyní hladu a smrti obydlí,
čili -" Ajta, muž tu náhle stojí,
stár a vysok; koně v uzdě drží.
Koni zraky jiskřily se bleskem,
so chřípě jeho soptaly mu ohněm;
kůií byl bílý. Starý muž ten vece:
"Horymíře dobrý, vezmi koně,
Šemík jméno jeho. Jeho jméno
v nouzi volej, bude ti pomocno.
ss Ale nyní chvátej, zapěň doly;
z dolů dým se valí, mor to chudým."

Takto muž, a zjevně

-vešel v horu; zavřela se hora.
Stál kůň očma svítě, rže a hrabe.
60 S bázní Horymíř ho ujme, hladí:
"Šemíku, nuž jménem zovu tebe,
ty mně pomoz!" To řka, vzhůru na
kůň co vítr letí k zlatým dolům,
řehce, dupá, tisíc horních duchú,
65 m117íi'k{,
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vvini' v nomoc.
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kůň;
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S hrozným hlukem zapěrú se zmrskyb
v polu í1oci, luna jasně svítí,
komoň šipkou letí, nese jeho
na dvůr světlý, na dvůr Křesomyslův.

105 leč

mne doprovodíš tamo k hoře,
bez odtahu. Dílo mé skonáno."

I vede jej bez odtahu k hoře,
se hora, muž tu stojí:
vesele zařehce ohilozraký,
omlazený komoň. Muž pak vece:
"Blaze tobě, žes učinil právě!
Synům tvým se bude dobře vésti,
ty slynouti země vyprostíte!.
Přemysl mi jméno, já jsem Čechům
prvorodič, prvrú jejich kníže.
Tento komoň jest komoň Libušin,
na něm ona jezdívá k svým dětem
pomáhat jim v nouzi." To povčděv,
ujal koně a zašel do hory.
otevře

Svitá. Horymíř zde, pánu slouží.
Jeho vrazi zprávu přinesouce,
druhého dne teprv přichvátají.
Běda, běda pustošitelovi,
jenž knížeti svému srdce srazil!
75 Za něho přátelé věrní prosí:
"Pane, zdali on tu nebyl včera?
· Kdo můž letmo tam i tuto býti?
Která za noc ruka zmrsk zapění?"
Všecko darmo. "Umři, zej tra umři!"
so Svitne jitro, smrti čeká chrabrý;
svitne v mysli slovo muže z hory:
Šemík jméno jeho. Jeho jméno
v nouzi volej, bude ti pomocno.
"Kníže," vece, "dříve nežli umru,
85 malou radost učiií. mi a prosbu,
nech, ať na svém koni, milém druhu,
ještě v tomto dvoře projedu se."
Smál se kníže; zamčeny vše brány.
Užij prosby blázen pustošíte!.
90 Ouzkostně Horymíř pojde k stáji;
smutně stojí komo!l ohilozraký,
jak by mluvil: "Zapomněl jsi na mne?"
zařehotá, vsísti na se daje;
"Šemíku můj, Šemíku, pomoz mi!"
70
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Sotva pronešeno tiché slovo,
u větru jest Šemík; jezdce ncsa
přes závory, tamo k jeho hradu, __
ta:mo, kde ho tisíc chrabrých vítá,
tisíc včel se rojí vůkol matky.
Ale Šemík hlavu kloní smutný,
mdleje, zraky mu se temně lesknou,
a, ó divu, hlas po výše, vece:
"Umřít jest mi, býti v loupež vlkům,
v nokrm býti osům a sUpům žravým,
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DER LE!-!RLING DER GRIECHEN
Odcn, Elcgicn, Licdcr
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W cn des Gen iu s Blick, als cr gcboren ward,
Mít cinwcihcndern Liichcln sah,
\Ven, als Knabcn, ihr, cinst Smintheus Anakrcons
Fabelhaftc Gespielinncn,
Dichtrische Taubcn urnflogt und scin maonisch Obr
Vor dem Larme der Scholicn
Sanft zugirrtct und ihrn, dafl ·cr das Alterturn
Ihrer faltigcn Stiro nicht sah,
Eure Fittichc licht und ihn umschattctct,
Den ruft, stolz auf clen Lorbccrkranz,
W elcher vom Fluchc des Vol ks wclkt, der Erobcrcr
ln das ciscrne Fcld umsonst,
Wo kcin mutterlich Ach bang bci dem Schcidckufl,
U nd au s blutcndcr Brust gcscufzt,
lhrcn stcrbcndcn Sohn dir, unerbittlichcr,
Hundertarmiger Tod, cntrciflt!
Wcnn das Schicksal ihn ja Konigcn zugcscllt,
Umgcwiihnt zu dem Waffcnklang,
Sicht cr, von richtendcm Ernst schauernd, clíc Lcichnamc
Stumm und scelenlos ausgestrcckt,
Segnct dem f!iehcndcn Geist in die Gcfi1ldc nach,
Wo kcin tiitcndcr Helcl mchr sicgt.
lhn lai3t giitigcs Lob oder Unstcrblichkcit
Des, der Ehrc vcrgcudct, k alt!
Kalt ďcr wartcndc Tor, der, des Bcwunderns voll,
Ihn groflaugichtcn Frcundcn zcigt,
Uncl der lachclndc Blick cincr nur schoncn Frau,
Der zu dunkel dic Singer ist.
Trancn nach besscrem Ruhm werdcn Unsterblichcn,

3.5'

Dcrcn daurendcr \Vcrt, wachscndcn Stromcn glcich,
Jcclcs Iange Jahrhundcrt fiillt,
lhn gcscllcn und ihn jcncn Bclohnungcn,
Die der Stolze nur traumtc, wcihn!
lhm ist, wcnn ihm das Gluck, was es so sclrcn tat,
Einc dcnkcnclc Frcundin gibt,
Jede Ziihrc von ihr, dic ihr scin Liccl cntlockt,
Kunfrigcr Zahrer1 V crkiindcrin!

1

Jcncn n!tcn Unsterblichen,
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VYUČENEC I{EKŮV

6da Klopstockova I

35

objedná i pravé odplatě jej, o niž
pyšným snílo se, posvětí. On, štěstí-li mu, což řídko jenom
dá přítelkyni myslivou,
má v každé slze písní dobyté slzí

činí,

příštích zvěstovatelkyni.

Kdož' ve svých rodinách• od Génia s milým
usmáním oka posvěcen,
kdo· tvou z mládi druží, Fébe Anakreon,
báječnou, holubičkami

básnickými olítán, v skolií hluku
méonské na ucho hlasem 2
líbezným uvrkán a perutím, že by
vrásek dávnobylosti jich
nezřel, záhy byl ostíněn a kryt': tomu
10
darmo podmaníte!, hrdý
věncem, jenž uvadá od prokletí lidu,
kývá vůcelivé' pole,
kdež žádné mateří zasmucených vzdechy
posledním u. políbení
15 mroucích tobě synů vyrvati nestačí,
ukrutná, storuká smrti!
Nech králům že třebas jej přibočí osud,
nezvyklý bojovým hřmotům,
v soudné ustrnulý pravdě, vidí němá,
20
bezdušná, svalená těla,
žehná odprchajícího ducha v kraje,
kde vrah lidstva nevítězí.
Chladněť pochvalu on dobrotivou 5 slyší,
chladně plýtvače• oslavou
zs a blázna', kdo vodit jej na odiv pilen
brklým v obdivu přátelům;
nedbá posměchu jen tvářolepé lady,
jíž to Singrova· temna jest. 8
Žádost pochvaly lepší jemu bezsmrtí,
30
pěvců před věky bezsmrtí, •
5
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Ihb ich clen i\J:arkt und die StraGcn cloch nic so cinsam
gesclm~!
I st cl och dic Staclt wie gckchrt! wie áusgcstorbcn! Nicht
funfzig,
S Dcucht mir, blicbcn zuruck, von allcn unscrn lkwohncrn.
\\'a s dic Ncugicr nicht tut! So rcnnt unclliiuft nun cin' jcdcr,
Um den traurigcn Zug der armen V crtricbncn ztl schcn.
Bis zum Dammwcg, welchcn sic zichn, isťs immcr cin
Sti.inclchen,
dO Uncl ch Liuft man hinab, im hciBcn Staubc des Mittags.
11ocht ich mich cloch nicbt ri.ihrcn vom Platz, um zu sehen
das Elcnd
Guter Bichenclcr Mcnschcn, dic nun, mit gcrcttctcr Habc,
Lcidcr, das i.'1berrheinischc Land, das schi:inc, vcrlasscnd,
'1$"Zu uns hcri.ibcr kommcn, und durch den gli.icklichen Winkcl
Diescs fruchtbaren Tals und sciner Kri.immungcn wandern.
Trefflich hast du gehandelt, o Frau, daG clu mildc den Sohn fort
Schicktest, mit altem Linnen unci etwas Essen und Trinken,
Um es den Armen zu spenden; dcnn Geben ist 'sache des
20
Reíchen.
·
Was der J unge doch fahrt! und wie er bandigt clíc Hengste!
Schr gut nimmt das Ki.itschchen sich aus, das neue; bequemli'ch
SaGcn viere darin, unci auf dem Bodce der Kutscher.
Diesmal fuhr er allein; wie ro!lt es leicht um die Ecke!
,2.]So sprach, unter dem Tore des Hauses sitzend am Markte,
·
Wohlbehaglich, zur Frau der Wirt zum Goldcnen Low~n.
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Und es versetzte darauf die kluge verstandige Hausfrau_:
Vater, nicht gcrnc verschenk ich die abgetragene Leinwand;
Dcnn sie ist zu manchem Gebrauch und flir Geld nícht zu
30
haben,
'
Wcnn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich sd gerne
Manchcs bessere Sti.ick an Uberzi.igen und Hemden;
Denn ich hi:irte von Kinclem unci Alten, die nackend daher
gehn.
1-'l-7
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Wirst clu mir aber vcrzcihn? denn auch clein Scbrank ist

An sein erneuertes Haus, der erstc Kaufmanri Jes Ortes,
lm geoffncten Wagen (er war in Lanclau verfertigt).
Lebbaft wurdcn clie Gassen; denn wohl war bevolkert clas
Stadtchen,
}Z-J"'Mancher Fabriken bcHifl man sich cla, uncl manches Gewcrbes.

gcpliinclcrt.
Unci bcsonders den Schlafrock mít inclianiscbcn Blumen,
Von dcrn feinstcn Kattun, mít feincm Flancllc gefi:ittcrt,
Gab ich hin; cr ist clunn uncl alt uncl gam: aus der Mode.

'to

1 39

i\ ber es liichcltc dra uf der trcfflichc Hauswirt unci sagtc:
Ungcrn vcrmiG icb ihn cloch, clen altcn kattunencn

-· Uncl so safl clas trauliche Paar, sicb, unter dem Torweg,
Uber das wanclernclc Volk mit manchcr Bemerkung ergbtzend.
Encllich aber begann clie wiirclige Hausfrau, 'uncl sagte:
Scht! dort kommt der Precliger her; es kommt a uch der
~O
Nachbar
Apotheker mit ihm: clie sollen uns alles erziihlen,
\Vas sie drauflen gesehn und was zu schauen nicht froh macht.

Scblafrock,
Echt ostinclischen StofLs; s o ct\vas kriegc m:tn nicbt wiecler.
Wohl! ich trug ibn nicht: mcl1r. Man will jctzt freilich, der
tJ"'
Mann soll
Immer. gehn im Surtout uncl in der Pckesche sich zeigen,
Immer gcstiefelt scin; verbannt ist Pantoffcl unci 1'v[i:itze.

Freuncllich kamen beran clíc beiclen, unci gri.iGten clas Ehpaar,
Setzten sich auf clíc Biinke, clie holzernen, untcr clem Torweg,
I'S Staub von clen Fuflen schi.ittelncl, unci Luftlmit clem Tuchc
sich fachclncl.
Seltl.
Da begann dcnn zuerst, nach wechsclseitigen GriiGen,
Seht, wic allen clie Schuhe so staubig sincl! wic clie Gesichtcr
Der Apothekcr z u sprechen uncl sagte, beinahe verdrie[l]ich:
Gliihen! uncl jeglichcr fiibrt clas Scbnupftuch, uncl wischt
S o sind clic Menschen fi_irwahr! unci eincr i st cl och wie der anclre,
sich clen SchweiG ab.
DaJ3 er zu gaffcn sich freut, wenn den Niichsten cin Ungliick
S'.f"Mocht ich cloch aucb, in der Hitze, nach solchem Schauspiel
befallet!
so weit nicht
Lauft
cloch
jécler,
clie
Flamme
zu
sehn,
die
vcrclerblich
Laufen und leiden! Fiirwahr, ich habe genug am Erziihlten.
emporschlagt,
Jeder den armen Verbrecher, der peinlich zU:m Todc gefiihrt
Uncl es sagte darauf der gute Vater mit Nachdruck:
9S
wird.
Solch cin Wetter ist sclten zu solcher Ernte gekommen,
J celer spaziert nun hinaus, z u schauen der guten Vertriebncn
60 Uncl wir bringen clie Frucht herein, wie clas Heu schon
Elend, uncl nicmand beclenkt, daJ3 ihn das ilhnliche
herein ist,
Schicksal
Trocken; der Himmel ist hel!, es ist kein Wolkchen zu sehen,
Auch, vielleicht zunachst, betreffen kann, oder doch kiinftig.
Unci von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Kiihlung.
1cb Unvcrzeihlich find ich den Leichtsinn; doch liegt er im
Das ist bestiincliges \'V'etter! uncl uberreif ist clas Korn schon;
Mcnschen.
,.,- Morgen fangen wir an z u schneiden die reichliche Ernte. __
Siehc! vcrsctzte clic Frau, dort kommen schon cinige
wiccler,
~o
Die clen Zug mít gcsehn; er muG cloch wohl schon vorbci

90
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Als er so sprach, vermehrten sich immer clie Scharen der ·
Miinner
Uncl der \'V'eiber, clie iiber clen Markt sich nach Hause begaben;
Uncl so kam auch zuruck mit seinen Tochtern gefahren
Rasch, an die andere Seite des Markts, der begiiterte Nachbar,
z8-54

Unci es sagte daraufder edlě verstandige Pfarrherr,
Er, die Zicrde der Stadt, ein Jiingling naher dem Manne.
Dieser kannte das Leben, und kannte der Hi:irer Bediirfnis,
f/(J.)War vom hohen Wertc der heiligen Schriften durchdrungcn,
Die uns der Menschen Gcschick enthiillen, updihre Gcsinnung;
Und so kannt er auch wohl clie besten weltlichen Schriften.
1
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Diescr sprach: leh ta dle nicht gcrn, was immcr clem
Guter \Virt umhcr an dic rcchtcn Stcllcn gcsctzt hat,
Mcnschcn
lrnmcr bcrcit zum Gcbrauchc, dcnn alles ist notig und
1fO Fi.ir unschiidliche Tricbc dic gutc Muttcr Natur gab;
niitzlich,
Denn was V crstand unci Vernunft nicht immcr vcrmogcn,
Nun zu sehcr1 das alles, auf mancherlci \Vagcn und .Karren
vcrmag oft
..fóóDurchcinanclcr gcladcn, mit Ubcreilung gefli.ichtct.
Solch cin gliicklichcr I-hng, der unwidcrstchlich uns lcilct.
Uber dem Schrankc licgct cla s Sieb uncl clie wollcnc Dcckc;
Locktc clic ::\: cugicr nicht den 1v1cnschcn mit hcftigcn Reizcn,
In dem Backtrog das Bett, und das Lcintuch i.ibcr dem
1f.5' Sagt! crfi.ihr cr wohl je, wic schCin sich clic wcltlichcn Dingc
Spiegel.
Gcgcneinanclcr vcrhalrcn? Dcnn crst vcrlangt cr das NcLlc,
Ach! und es nimmt: dic Gcfahr, wic wir bcim I3randc vor
Suchet clas Ni.itzlichc dann mit uncrmi.iclctcm Flcif3c;
-f.>V:
zwanzig
Encllich bcgchrt cr clas Gute, das ihn crhcbct uncl wcrt macht.
Jahrcn a uch wohl gcschn, dem Mcnschcn aUc I3csinnung,.
In clc.r Jngcncl ist ihm cin frohcr Gc[iihnc der Lcichtsinn,
DaG cr clas Unbccleutcnclc faGt, und clas Teurc zuri.ickliiGt.
11...0 Der dic Gefahr ihm vcrbirgt, uncl heilsam gcschwinclc dic
A.lso flihrten auch hier, mit unbesonncncr Sorgfalt,
Spurcn
. Schlcchte Dingc sic fort, dic Ochsen unci Pf~rclc bcschwercnd:
Tilget des schmcrzlichen Ubel s, sobalcl es nur irgcnd vorbeizog. 16ol\.ltc I3retter und Fasser, den Gansestall und den I<:afig.
Freilich i st cr z u prciscn, der :i\1:ann, dem in rcifcrcn J alucn
i\uch so keuchtcn dic Wciber unci Kinder mit I3i.inclcln sich
Sich der gesctztc V crstand au s s o lehem Frohsinn cnl wickclt,
schlcppenc!,
'ÍZ.) Der im Gli.ick wic im Ungli.ick sich eifcig und tiilig bcstrcbet;
Untcr Korbcn und Butten voll Sachen kcincs Gebrauchcs;
Dcnn das Gute bringt cr hcrvor und crsetzet den Schadcn.
Dcnn es verliiGt ci~r Mcnsch so urigcrn cias Lctzte der I-Iabc.
{fJ"Und so zog auf dem staubigen \Veg der drangcndc Zug fort,
Freundlich begann soglcich clie ungeduldigc Hausfrau:
Ordnungslos und vcrwirrt. Mit schwachercn Tiercn, der cine
Saget uns, was ihr gesehn; denn das begehn ich zu wisscn.
\Vi.inschte langsam Zll fahrcn, cin anclrer cmsig Zll eilcn.
Da entstand ein Gcschrei der gequctschten W ciber uncl Kindcr,
Schwcrlich, vcrsctztc darauf der Apothcker
Unci ein Bloken des Viches, dazwischcn der Hllncle Gcbelfcr,
1.30
mit Nachdruck,
frO U nd cin Wehlaut der Al ten unci Kranken, die hoch a uf dem
\'Verd ich so bald mich frcun nach dem, was ich alles erfahren.
'
schweren
Und wer erzahlet es wohl, das mannigfaltigste Elend!
Ubergepacktcn Wagen auf Betten saf3en und schw~nkten.
Schon von fcrnc sahn wir den Staub, noch ch wir die \Vicscn
Aber, aus dem Gleisc gedrangt, nach dem R:ande des
Abwarts kamen; der Zug war schon von I-higcl zu Hi.igel
Hochwegs
1'~Unabsehlich dahin, man konntc wenig crkenncn.
~~S Ir rte das knarrencle Rad; es sti.irzt' in den Graben das
Als wir nun abcr den \Veg, der qucr durch's Tal geht,
·
Fllhrwerk,
errcichten,
Umgeschlagen, und weithin entsti.irzten im Schwunge die
\Var Gecirang und Gctiimmel noch grof3 der Wandrcr und
Menschen,
Wagcn.
Mit entsetzlichem Schrein, in das Feld hin, aber doch
-:'/fo Leider sahen wir noch genug der A rmen vorbciziehn,
_'ItiP
glucklich.
Konnten einzeln erfahren, wic bitter die schmcrzliche
Spater sti.irzten die Kasten, und fielen naher dem Wagen. ,
Flucht sei,
Wahrlich, wet im Fallen sie sah, der erwartete nun sie
Und wie froh das Geflihl des eilig geretteten Lebens.
Unter der Last der Kisten unci Schranke zerschmettert zu
, Traurig war es zu sehn, die mannigfa]tige Habe,
sc~allen.
ffýJ'Die cin I-Iaus mu vcrbirgt, das wohlvcrsehnc, unci die ein
f.tJUnd so lag zerbrochen der Wagen, und hi.ilflos die Menschen;
1
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Denn dic i.ibrigcn gin gen tmel zogcn cilig 1 ori.iber,
Frisch, Herr Nachbar, gctrunkcn! dcnn noch bewahrtc
Nur sich sclbcr bcclcnkcncl nnd hingcrisscn vom Strome.
2z.r
.
.
.. . vor \Jngli.ick
Und wir eilten hinzu, uml fanclcn clic Kranken unci Altcn,
Gott uns gnad1g, und wucl a uch kunfug uns also bewahrcn.
Die zu Haus uncl im Bett schon k:m:11 ihr claucrndcs Leiclcn
Dcnn wcr crkcnnet es nicht, daG scit dem schrcckl1chen Branclc
19o Tri.igcn, hier auf dem Boclcn, bcsclúdigt, achzen uncl
Da er so hart uns gcstraft, cr uns nun bcstancli_g erfreut hat,
pmmcrn,
U ne! bcstiinclig bcschi.itzt, so wic der Mensch s1chcles Aug~s.
Von der Sonne vcrbr~nnt unci crstickt vom wogenclcn
2J'oKostlichen Apfcl bewahrt, der vor allcn G!Jcclcrn 1hm l1cb 1st.
Staubc.
Sollt cr ferncrhin nicht uns sclúitzcn uncl Hulfc bcrellcn? ,
Denn man sicht es crst rccht, wicvicl er vermag, ln Gcfahrcn;
Une! es sagte c!arauf, geruhrt, der mcnschlichc Hauswut:
Sollt cr dic bliihenclc Staclt, clic er erst durch flciGige Bi.irger
19J"Mogc cloch Hermann sic treflcn und s1e ercruicken uncl klciden.
Ncu au s der Asche gebaut und c!ann sic rcichlicl: gcsegnet,
Ungern wurd Jeh SJc schn; mich schmcrzl der Anblick des
23ó]etzo wiccler zerstoren und alle Bcmi.ihung vcrmchtcn?
Jammers.
Schon von dem crsten Bcricht so crroflcr :Leiden creri.ihret
b
b
)
I-leiter sagte darauf der trcflliche Pfarrcr, uncl mil de:
Schicktcn wir eilcnd cin Scherflein von unserm Ubcrflui3
Haltet am Glauben fcst, und fcst an dieser Gesinnung;
2~0
claG nur
'
Dcnn sic macht im Gliicke verstanclig uncl sicher, im Ungli.ick
Einigc wi.irdcn gcstarkt, unci schicnen uns selbcr beruhigt.
Rcicht sic den schi:instcn Trost unci belebt clie herrlichste
Abcr laflt uns nicht mel1r die traurigcn Bilder erneucrn;
Hoffnung. '
2.
ft
o
Denn es beschleichct dic Furcht gar bald die Herzen der
lv[enschen,
Da vcrsetzte der \XIirt, mit mannlichen klu gen Gedanken:
.2a.r"Und die Sorgc, die mehr als selbst mir das Ubel verhailt ist.
\Vie begri.iJ3t ich so oft mit Staunen clíc Fluten des
Tretet hercin in den hinteren Ra um, das ki.ihlere -Siilchen.
Rheins troms,
Nie scheínt Sonne clahin, nic clrínget wiirmere Luft dort
Wenn ich, reisend nach meinem Geschaft, ihm wieder mích
Durch clie starkeren Mauern; unci Mi.itterchen bringt uns
2.7.)
. naht~!
cín Glaschen
Immer schien er mir grofl, und erhob mír Sinn uncl Gemi.ite;
2'10Drciundachtzíger he.r;, cl~mit wír die Grillen vertreiben.
Aber ich konnte nicht denken, daJ3 bale! sein liebliches Ufer
Hier ist nicht freuncllich z u trinken; die Fliegen umsummen
Sollte werden cin Wall, um abzuwehren den franken,
die Glaser.
Unci sein verbreitetes Bett cin allverhinclcrnder Graben.
Und sic gingen dahín unci freuten sich alle der Ki.ihlung.
2.5"0 Seht, so schi.itzt die Natur, so schi.itzen die wackeren
Deutschen
. Sorgsam brachtc die Mutter des klaren herrlichen
Unci s o schiitzt uns der Herr; wer wollte toricht verzagen?
21,J
Weines,
Mi.ide schon sine! clie Streiter, und alles deutet a uf Frieden.
In geschliffener Flasche a uf blankem zinnernem Runde,
Moge-doch a uch, wenn das Fest, das lang erwi.inschte,
Mit den gri.inlichen Ri:imern, den echten Bechern des
:2..s-s
· gefeieft
Rheinweins. Wircl, in unserer Kirche, die Glocke clann tont zu der Orgel,
Uncl so sitzend umgaben clíc drcí den glanzencl gebohnten,
Uncl clie Trompete schmettert, clas hohe Te Deum begleitend,
.2ZORunclen, braunen Tisch, er stane! auf machtigen Fi.ii3en.
Móge mein Hermann doch auch an diesem Tage, Hcrr
Heiter klan gen sogleich die Glaser des Wirtes unci Pfarrers;
Pfarrer,
Doch unbewcglich hielt der clrittc clenkend clas seine,
'2.tO Mit der Braut, entschlosscn, vor euch, am Altare, siéh stellen,
U ne! es fordert' ihn a uf der \Virt mit freundlichen \Xfortcn:
Und clas gli.ickliche Fest, in allen den Lanclen begangen,
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Auch mir ki.inftig erscheinen, der h:iuslichen Freuclen cin
Jahrstag!
Abcr ungern seh ich clen Ji.ingling, der immer so tatig
2GS" Mir in clem I-Iause sich regt, nach auGen Jangsam und
schi.ichtern.
\'Vcnig finclet er Lusl sich unter Leutcn zu zeigen;
J a, er vermeidet sogar der j ungen lvfadchen Gesellschaft,
Uncl den frohlichen Tanz, den alle Jugencl begehret.

Mir entgegen; denn fern war schon der Zug der Vcrtriebnen.
Schncllcr hielt ich mich dran, und fuhr behcnde dem Dorf zu,
\Y/ o sic, wie ich gchčirt, hcut i.ibernachten und ras ten.
2.5"" Als ich nun meincs \\lcges die ncue StraGe hinanfuhr, !
Ficl mír cin Wagcn ins Augc, von ti.ichtigcn Baumen gcfi.igct,
Von zwei Ochscn gezogcn, clen grčil3tcn und starkstcn des
Auslands,
Nebcnhcr abcr ging, mít starkcn Schrittcn, ein Mii.dchcn.
80 Lcnkte mit langem Stabc die bciden gcwaltigen Tiere,
1.ro 1\lso sprach er uncl horchtc. Man hortc der stampfcnclen
Tricb sic an und hiclt sic zuri.ick, sie leitete khiglich.
Pferde
Als mich clas Madchcn crblicktc, so trat sie den Pfcrclcn
Fcrnes Getose sich nahn, man horte clen rollenclen \'Vagen,
gelassen
Der mit gnvaltiger Eik nun donnerť unter clen Tonveg.
Naher und sagtc Zll mír: Nicht immer war es mit uns so
J.r Jammcrvoll, als ihr uns heut auf diesen Wegcn erblicket.
Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu
'l'ERPSICHORE
hcischen,
Die er oft ungern gibt, um los zu werdcn den Armcn;
riermamJ
Abcr mích drangct clie Not Zll reden. 1--Iier allf dem Strohe
Als nun der wohlgebildetc Sohn ins Zimmer hereintrat,
fo Licgt die crst entbundene Frau des reiche~ Besitzers,
Schaute der Prediger ihm mit scharfen Blicken entgegen,
Die ich mít Sticren und \'Vagcn noch kaum, die Schwangre,
gerettet.
Und betrachtete scine Gestalt und sein ganzes Benchmen,
Mit dem Augc des Forschers, der leicht dic Micnen entratselt;
Spat nur kommen wir nach, unci kaum da9 Leben erhielt sie.
.)' Lichclte dann, und sprach zu ihm mit traulichcn \'Vorten:
Nun liegt, ncugeboren, das Kincl ihr nackend im Arme,'
Kommt .i hr cl och a! s cin veranderter Mcnsch! Ich habc noch
ft..;- Unci mit wenigem nur vermčigen die unsem zu helfen,
\Venn wir im nachsten Dorf, wo wir heute .zu ras ten gedenken,
niemals
r\uch sic finden, wiewohl ich fi.irchtc, sic ~ind schon vori.iber.
Euch so munter gesehn und eure Blicke so lebhaft.
Frohlich kommt ihr und heiter; man sieht, ihr ha bet dic
\'Var cuch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches,
wenn ihr
-10
Gaben
ÓO Hier aus der Nachbarschaft scid, so spendet's gi.itig dcn!Armen.
Unter die Armen verteilt unci ihren Segen empfangen.

15'

2()

Also s prach sic, unci matt erhob sich vom Strohe clíc bleiche
Ruhig erwiderte drauf der Sohn, mít ernstlichcn Worten:
Wčichnerin, schaute nach mír; ich aber sagte dagegen:
Ob ich loblich gehandelt? ich weiG es nicht; abermein Her z hat
Guten Menschen, fi.irwahr, spricht oft cin himmlischer
Mich geheiGen zu tun, so wie ich genau nun erzahle.
Geist zu,
Mutter, ihr kramtet so langc, die alten ~~i.icke zu suchcn
. ..J".r Da.G sic fuhlen die Not, die dem armen Bruder bevorsteht;
Und zu wahlen; nur spat war cfst das Bi.indel zusammen,
Auch der Wein unci das Bier ward langsam, sorglich
Denn so ga_b mir die Mutter, im Vorgefi.ihle von eurem
Jammer, cin Bi.indel, sogleich es der nacktcn Notdurft Zll
gepacket.
reichcn.
Als ich nun endlich vors Tor unci auf die StraGe hinauskam,
Strčimtc zuri.ick die Me[lge der Burgcr mít Weibern und
~O Unci ich lčiste die Kr10ten der Schnur, und gab ihr den
Schlafrock
Kinclem,
;:.05-1.1} • 1-iJ
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Unscrs Vatcrs clahin, uncl gab ihr Hcmclcn uncl Lcintuch.
1~0 Gleich clas Wort, und rief: O gli.icklich, wer in den Tagcn
Unci sic danktc mit Frcuclcn, unci ricf: Der Gllicklichc
Diescr Flucht uncl V crwirruríg in s cinem I--lau s nurallein lcbt,
glaubt nicht,
\Vem nicht Frau und Kinder ~ur Seitc bange sich s~hmicgen!
DaG noch \'Vundcr gcschchn; dcnn nur im Elen cl erkcnnt man
Gli.icklich flihl ich mich jetzt; ich mocht um viclcs nicht heute
t'.) Gottes I-Iancl uncl Fingcr, der gutc :i'vfcnschcn zum Gutcn
Vater heiGen unclnicht fi.ir Frau unci Kincler bcsorgt sein.
Lcitct. \Vas cr durch euch an uns tut, tu er cuch sclber.
1(),) Ofters dacht ich mir auch schon die Flucht, und habe die
Unci ich sah clíc \V éichncrin froh dic vcrschicclenc Lein wane!,
besten
·
Aber bcsondcr:; clen weichcn Flanel! des Schlafrocks beflihlcn.
Sachen zusammengepackt, clas alte Gele! unci die Kcttcn
Eilcn wir, sagtc z u i hr dic J ungfrau, dem Dorr z u, in wclchem
Meincr scligen Muttcr, das alles noch heilig vcrwahrt liegt.
·~-Jt) Unsrc Gcmcinc schon rastct unci dicsc l\'acht durch sich
Frcilich blicbe noch vicles zuri.ick, das so leicht nicht
aufhalr;
"/(()
gcschafft wird.
Dort besorg ich soglcich das Kinclerzcug, allcs unci jeclcs.
Sclbst dic Krautcr uncl \'\furzeln, mit videm Fleif3e gesammclt,
Und sic grlif3tc mich noch, unci sprach clen hcrzlichsten
MiGt ich ungern, wcnn auch der \\!ert der \Xfarc nicht groB ist.
Dank aus,
Blcibt der Provisor zurlick, so geh ich gctrostet von I-huse.
'"f.) Trieb clie Ochscn; cla ging der \>?a gen. Ich a ber verweiltc,
Hab ich die Barschaft gerett"et uncl meinen I<lorper, so hab jeh
Hielt dic Pferclc noch an; dcnn Zwicspalt war mir im Hcrzcn, 11.) Allcs gerettct; der einzclne Mann entfliehet am leichtstcn.
OL ich mit cilcnclcn Rosscn das Dorf crrcichtc, clíc Spciscn
Unter clas librigc Volk zu spcnden, oder soglcich hier
Nachbar, versetzte clarauf der junge Hcrmapn, mit
Alles dem Maclchen gabe, damit sic es wcislich verteilte.
Nachclruck:
J'O Unci ich cntschied mich gleich in mcincm Hcrzcn unci fuhr ihr
Keincswegs clenk ich wic ihr uncl tadle dic Redc.
Sachtc nach, unci crreichte sic bale!, unci sagte behendc:
lst wohl der cin wi.irdiger Mann, der, im Gli.ick unci im
Gutes Madchen, mír hat clíc Muttcr nicht Lcinwand alleinc
12()
Ungli.ick,
·
Auf den Wagen gcgcbcn, clamit ich den Nackten beklcide,
Sich m\r allein bedcnkt, unci Leiden unci Freudcn zu tcilen
Sondern sic fUgte dazu noch Speis unci manchcs Getranke,
Nicht verstehet, und nicht clazu von Herzcn bewcgt wird?
f.; Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens.
Licber mocht ich, als je, mich heute zur Heirat entschlicBen;
Nun biti ich abcr gcneigt, auch diese Gabcn in deine
Denn manch gutes Madchen bcdarf des schi.itzenden Manncs,
Hand zu legen, und s o erfi.ill ich am bcsten den Auftrag;
1ZS Unci der Mann des crhciternclen Wcibs, wenn·ihm Ungliick
Du verteilst sie mit Sinn, ich mi.iGte dem Zufall gehorchen.
bevorsteht.
Drauf versctztc das Madchen: Mit aller Treue verwend ich
Lachelnd sagte darauf der Vater: So hor ich clich gerne!
t!O Eure Gaben; der Durftige sol! sich derselben erfreuen.
Solch cin verni.inftiges Wort hast clu mir selten gesprochen.
Also sprach sie. Ich offnete schnell die Kasten des \'?agens,
Brachtc die Schinken hervor, die schweren, brachte clic Brote,
A ber es ne! sogleich die gute Mutter bcherid cin:
Flaschen \Xíeines unci Biers, uncl reicht ihr alles unci jecles.
130 Sohn, fi.irwahr! clu hast recht; wir Eltern gaben das Beispiel.
Gcrne hatt ich noch mehr ihr gegcben; doch leer war der
Denn wir haben uns nicl1t an frohlichen Tagen erwahlet,
9S'
Kasten.
Und uns kni.ipfte vielmehr clie traurigste Sturi-de zusammen.
Alles packte sic clrauf zu der Wochnerin Fi.iBen, unci zog so
Montag morgens- ich weiB es genau; denn Tages vorher war
\"~?citer; ich cilte zuri.ick mit meinen Pfcrden der Stadt zu.
Jener schreckliche Brand, der unser Stadtche;n verzehrte·1:JS" Zwanzig Jahre sine!' s nun; es war ein Sonntag wie heute, ·
Als nun Hermann gcendet, cla nahm der gesprachige
HeiG und trocken die Zeit, unci wenig Wasser im Orte.
Nachbar
Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kjleidern,
1
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Auf den Déirfern vcrteilt uncl in den Schenken und Mi.ihlcn.
Abcr du sagtcst darauf mit frcundlich bcdcutendcn \Vorten:
Und am Ende der Staclt begann clas Feucr. Der Brand licf
Siehe, clas Haus liegt ni celer. Blcib hicr, und hilf mir es bauen,
1'10 Eilig die St raGcn h inclurch, erzeugencl sich sel ber den l ug\\·ind. 1/'o Und ich hclfc dagcgen auch dcincm Vater an scinem.
Und es braunlen clíc Schcuncu der reicbgesammeltcn Ernte,
Doch ich verstancl clich nicht, bis clu zum Vater clíc Muttcr
Uncl es branntcn die StraGen bis zu clem :Markt, und das
Schicktcst und schnell clas Gehibcl der fróhlíchcn Ehc
1-Iaus war
vollbracht war.
l'vicines VatCJ·s hicr:neben vcrzehrt, und dicses zuglcich m it.
Noch crinnr' ich mích heutc des halbvcrbrannten Gebiilkcs
1t..) W'enig fhichtctcn wir. leh saG, clie traurige Nacht durch,
1/..)Frc:udíg, c1!1d sche clíc Sonne noch immcr so hcrrlich
Vor der Staclt auf clem Anger, clic Kastcn uml Bcttcn
hcrat1fgchn;
bewahrcnd;
Dcnn mir gab der Tag den Gcmahl, es habcn díc erstcn
Doch zuletzt befiel rnich der Schlaf, uncl als mm c\cs Morgcns
Zcitcn der wilclcn Zerstórung den Sohn mít der Jugencl
J\fich c\ic Ki.ihlung crweckte, die vor der Sonnc hcrabfiilll,
gegeben.
-fS"O Sah ich den Rauch nnd clic Glut und dic hohlen Mauern und 1'10 Da.rum lob ích clich, Hermann, dafl du mit rcinem Vcrtrauen
Esscn.
1\uch cín Madchcn clir dcnkst in dicsen traUJ:igen Zeiten,
Da war beklemmt mein Her z; allcin die Sonne ging wiedcr
Uncl es wagtest zu frein im Krieg und liber den Trummcrn.
Herrlicher auf als je, und fléiGtc mir Mut in dic Scele.
Da crhob ich mích cilend. Es tricb mích, clie Stiittc zu sehcn,
Da vcrsctzte soglcich der Vater lcbhaft und sagtc:
1óS Wo die \Vohnung gcstanclcn, ob sich clíc I-Iúhncr gerettct,
Die Gcsinnung ist léiblich, uncl wahr íst auch clíc Geschichtc,
Die ich bcsondcrs gclicbt; dcnn kínclisch war mcin Gcm[it
1t?.f1VIúllcrchen, dic clu crziihlst; dcnn so íst allcs begcgnct.
noch.
J\bcr bcsser ist besser. Nicht cinen jeden betťifft es
Als ich nun liber die Tri.immer des Hauses uncl Hofes dahcr
Anzufangcn von vorn sein ganzcs Lcben und \V'csen;
stieg,
Nicht soll jcder sich qualcn, wíc wír uncl andcre taten,
16~0 Die noch rauchten, und so dic \'Vohnung wi.ist uncl zerstéirt sah,
O, wie gllicklich ist der, dem Vater und Mutter das_
Kamst clu zur audern Seite hcrauf, und durchsuchtest clíc
2tlO .
. ..
·.
.
H~us schon .
Stiitte.
\\' ohlbcstcllt ubergeben, und der m1t Gedethcn es ausztertl
Dir war cin Pferd in clem Stallc vcrschlittet; clie glimmendcn
Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der
Wirtschaft.
Balken
46SLagcn dari.iber uncl Schutt, uncl nichts zu schn war vom Tiere.
Mancherlci Dinge bedarf der Mcnsch, und allcs wird taglich
Also standcn wir gegencinancler, bedenklich und traurig:
2ár Teurer; cla seh er sich vor, des Gelcles mehr zu erwerben.
Denn clie -\'Vand war gefallen, clie unsere Hófe geschieden.
\.Jnd s·o hoff ich von dir, mcin Hermann, daJ3 clu mir nachstens
Und clu faJ3test darauf mích bei der I-lanc! an, und sagtest:
In das I-hus die Bra1.1t mit schoner Mitgift hereinflihrst;
Lieschcn, wie kom mst clu hiehcr? Geh weg! du verbrennest
Denn cin wackcrer Mann verdient cin beglitcrtes Miidchcn,
1'Tb
díe Sohlen;
Und es bchaget so wohl, wcnn mit dem gewi.inschcten
Denn der Schutt ist heiB, er sengt mir die stiirkeren Stiefeln.
2:/()
W eibchen,
Undclu hobest mich a uf, uncL trugst michheri.iber, durch cleincn
~\uch in Korbcn und Kasten die niitzlichc Gabe
Hof wcg. Da srand noch das Tor des Hauses mit seinem
hereinkommt.
Gewéilbe,
Nicht umsonst bereitet durch manche Jahre clíc Mutter
11.5 Wie es jetzt steht; es war allein von allem geblieben.
Vielc Leinwand der Tochter, von feinem uncl statkem
·
Und du setztest mich nieder und kliBtest mích und ich
.21S
Gewebe
·'
.
verwehrt es.
Nicht umsonst verehren die Paten ihr Silbergerate,
1

t

tG-145

q6-q6

.. ··'·Ll-·~·. :·:~:.'.i....t.:J<.;;...:t·:>,·:•··':·~;:.:,~.~;.::~~;~:zi....::,.:.L~~~~~-~:~.·:.~:~· :.·.J.:;;.;·.•-~,-.·;._...,:..-.;:~.i.·.~iA .... ·.::l:_,_.~:~;:;~:.·:..;;::..~-~-·\~·:·2:.'..::..:..·~:.-~~'~·~f,,J..:,~.:~C-.u_Q,;.~~·::: . ;:,~~!..:dLi&;.:;;;,t~'it-r.::.:L::h_·_j.;_c~,L-.u&.. h~ii::...h*~~~:.:..:.t~.:..~~~.:'±il~o~~~~
~-·

1 jO

}!ERM:\l':N Ul':D DOROTliEA

ZWEITER GESANG · TERPSICHORE

1 ) 1

Gar zu gcmcin, und clie I-Iaarc nicht recht gestutzt uncl
Uncl der Vater sondcrt im Pulte das scltcne Goldstl.ick:
gekrauselt.
Dcnn sic soll clcreinst mit ihrcn Giitcrn und Gabcn
Endlich hatt ich im Sinne, mich auch Zll pu:tzen, wic jene .
] encn ] iingling crfreun, der sic vor a!len crwahlt hat.
Hanclclsbi.ibchen, die stcts am Sonntag driiben sich zeigen,
2..2...0 ]a, ich weiíl, wic bchaglich cin Wcibchen im I-huse sich findet,
JCoUnd um dic, halbscic.lcn, im Sommer das Lappchcn
Das ihr cigncs Geriit in J(.iich und :?'.immern erkcnnct,
her;tunlúngt.
Und das Bctte sich sclbst und den Tisch sich sel ber gcdcckt hat.
J\bcr noch fri.ih gcnug mcrkt ich, sic hattcn mich immcr zum
Nur wohl ausgcstattet mocht ich im l-lause dic Braut sehn;
bcsten;
Dcnn die Armc wircl doch nur zulctzt: vom lviannc verachtet,
Uncl das war mir cmpfi.nc.llich, mcin Stolz war belcidigt;,
zz_s- Und cr blt sie als lvbgd, dic als lvbgd mit dem Bi.tnclcl
2 6S'
doch mcl1f noch
hcrcinkam.
Krii.nktc mich's ticf, chll so sic clen gutcn Willen vcrkanntcn,
Ungcrccht blciben die rvhuncr, uncl c!ie Zeitcn der Liebe
Den ich gcgen sic hcgte, bcsonders Minchen' die ji.ingstc.
vergehen.
Dcnn so war ich zuletzt an Ostern hiniibcrgegangen,
] a, mein Hermann, clu wi.irclest mein Altcr hochlich erfreuen,
Hatte den nellcn Rock, der jctzt nur obcn im Schrank hangt,
2.30 \Vcnn clu mir bald ins Halls cin Schwiegcrtbchterchen
270 Angezogcn und war frisicrt wie clie i.ibrigen Bursche.
briichtcst
;\ls ich eintrat, kichertcn sic; doch zog ich's allf mich nicht.
Aus der Nachbarschaft her, aus jenem I-lause, dem gúincn.
rvlinchen saG am K.lavicr; es war der Vater zugcgen,
Reich ist der Mann fi.irwahr: scin Handcl und scinc Fabrikcn
Horte clic Tochtcrchen singen, uncl war cntzi.ickt t)ncl in
Machen ihn tiiglich reicher: clcnn wo gcwinnt nicht der
Laune. ·
z.~
Kaufmann?
2 ]í)Manches vcrstand ich nicht, was in den Licdcrn gesagt war;
Nur cl rci Tochtcr sin cl cla; sic tcilen a! !cin cla s Vermogen.
Aber ich hbrte vicl von Pamina, viel von Tamino,
Schon i st dic iiltste bcstimmt, ich wciG es; a ber dic zweite,
Und ich wollte doch allch nicht stumm scin! Sobald sic
Wie dic dritte sind noch, uncl vicllcicht nicht Iange, zu haben.
geendet,
\Viir ich an deiner Statt, ich hatte bis jetzt nicht gczalldert,
Fragt ich dem Texte nach, und nach clen beiden Personen.
2'fO Eins mir der Mi'tclchen geholt, so wie ich das Miitterchen
2.PO ;\lle schwiegen darauf llncl lachelten; aber der Vater
forttrug.
Sagte: Nicht wahr, mein Frellnd, er kcnnt nur Adam und Eva?
Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Madchen,
Da versctzte der Sohn bescheiden dem clringenclen Vater:
Laut auf lachten die Knaben, es hielt den ~a uch sich der Alte.
\Virklich, mein Wille war auch, wie eurer, cine der Tochter
Fallen lieG ich den Hut vor Verlegenheit, llnd das Gekich~r
Unsers Nachbars zu wahlen. \Vir sind Zllsammen erzogen,
2/J"'Dallerte fort und fort, so vicl sic auch sangen uncl spiclten.
2 YJ"'Spielten neben dem Brllnnen am Markt in fruheren Zeiten,
Uncl ich cilte beschamt uncl verdricGlich wteder nach I-huse,
Und ich lube sic oft vor der Knaben \'1/ilclheit beschiitzet.
I--hngte clen Rock in den Schrank, und zog die I--Iaare herunter
Doch das i st lange schon her; es bleiben clic wachscndcn
lvlir den Fingcrn, und schwur nicht mehr zu betreten die
Madchcn
Schwelle.
Endlich billig zu Haus, uncl Biehn clic wildcrcn Spiele.
29() Und i~h hatte wohl rccht; č:lenn eitel sind sic unci lieblo~,
2~ Wohlgezogcn sind sic gcwiG! leh ging a uch zu Zciten
Und ich hore; noch heiG ich bei ihnen immer Tamino.
Noch alls alter Bekanntschaft, so wie ihr es wiinschtet,
hini.iber;
Da versetztc die Muttcr: Du solltest, Hermann, so lange
Aber ich konnte mich nic in ihrem Umgang erfreuen.
Mit den Kinclem nicht zi.irnen; denn Kinder sind ~ie ja
Denn sic tacleltcn stets an mir, das mu.Gt ich crtragcn:
samtlich.
tóS"Gar zu Iang war mcin Rock, Zll grob das Tuch, unci die Farbe
Z09-ZJ9
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29ú Minchcn flirwahr

ist gut, und ;,var clir irnmcr gcwogen;
Nculich fragtc sic noch nach clir. Die sol!Lcst cl Ll \viihlcn!

Da vcrscczrc beclchklich der Sohn: leh \Veifl nicht, es pragic
] cncr V crdn1fl sich s o tief bci mir cin, ich mbchtc fi.irwahr
nicht
J ooSie am Kbvicrc melu sclm und ihre J~iedchen vcrnebmcn.

1
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Wie es sonntags gcschieht im J-Iausc des Nachbars. Da
dri.icktc
Leisc der Sohn auf die Klinke, und so vcrlieG cr clic Stubc ..
THALIA

,('

Die Bti'rger
Doch der Vater fuhr auf uncl sprach clic L.ornigen \Vorte:
1
\ \ enig Fré:ucl crlcb ich an dir! Ich sagt es cl och imrncr,
J\.ls clu %Ll Pfcrclcn nur und Lust nur bezcigtcst zum Ackcr:
\Vas cin Knccht schon verrichtct des wohlbcgiitcrtcn
J(J.J
lvianncs,
Tust clu; indesscn muH der Vater des Sohncs cmbchren,
Der ihm zur Ehre cloch auch vor andern Biirgcrn sich zcigtc.
Und so tiiuschtc mich fúih mit lcerer Hoffnung clic Muttcr
\Vcnn in der Schulc das Lcscn unci Schrcibcn und Lcrncn
::310
dir niema]s
\Vic den andcrn gclang und clu immer der untcrstc saGcst.
Frcilich! das kommt dahcr, wcnn Ehrgcfi.ihl nicht im Buscn
Eines Ji..inglinges lebt, uncl wenn cr nicht ho her hinauf will.
I-httc mein Vater gesorgt hir mich, so wie ich flir clich tat,
3fJ"'Mich zur SchuJe gcsendet und mir die Lehrcr gchalten,
Ja, ich ware was anders als Wirt zum Goldenen Lowen.
Aber der Sohn stand a uf unci nahte sich schweigend der
Tlire,
Langsam unci ohne Gcrausch; allein der Vater, cntrustet,
J2bRief ihm nach: So gehe nur hin! ich kenne den Trotzkopf!
Gch unci flihre fortan die Wirtschaft, da!3 ich nicht schelte;
Aber denkc nur nicht, clu wollcst cin baurisches Madchen
Je mir bringen ins Ha u s, als Schwiegertochter, dic Trullc!
Lange hab ich gelebt und weiD mit Mcnschcn zu handeln,
J,l.J'\Vei[) zu bcwirten die Herren und Frauen, daB sie zufriec!en
Von mir weggehn; ich weiD clen Fremden gcfii.llig zu
-- schmcicheln.
Aber so soli mir dcnn auch cin Schwiegertóchterchen endlich
Wiederbcgegnen un.d so mír die viele Mi_ihc versi_iflen;
31dSpielcn soll sic mir a uch das Klavier; es sollen dic schonsten,
Besten Leute der Stadt sich mit Vergni.igen versammeln,

1\.lso cntwich der bcschcidene Sohn der hcftigen Rcclc;
!\ber der Vater fu hr in der Art fort, wic cr bcgonnen:
\Vas im Menschcn nicht ist, kommt a uch nicht aus ihm, und
schwcrlich,
S"' Wird mich des hcrzlichstcn Wunsches Erflillut1g jemals
erfrctJen,
Da!3 der Sohn clem Vater nicht gleich sei, sonclcrn cin BeDrer.
Denn was warc clas Haus, was warc ciic Stadt, wcnn nicht
immcr
-10 Jcdcr gcchchtc mit Lust zu crhaltcn unci zu crncucn,
Unci zu verbesscrn a uch, wie die Zcit uns lchrt und clas Ausland l
Soll cl och nicht als cin Pilz der Mensch dem Bodcn entwachscn,
Und verfaulcn geschwind an dem Platze, der ihn erzeugt hat,
Keine Spur nachlassend von seiner lebcndigeh Wirkung!
-1.) Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, wes Sinnes
der Herr sei,
Wic man, das Stadtchen betretencl, clic Obrigk,citcn beurteilt.
Denn wo die Ti.irmc verfallen unci Mauern, wo in clen Graben
Unrat sich haufct, und Unrat auf allcn Gassen herumliegt,
20 W o der Stein au s der Fuge sich rikkt und nicht wiccler
gesctzt wird,
Wo der Balkcn vcrfault unci das Haus vergeblich clie ncuc
Unterstutzung crwartet: der Ort ist ubel rcgieret.
Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und
Z$"
Reinlichkeit wirket,
Da gewohnet sich lcicht der Burger zu schmutzigcm Sa~msal,
Wie der Bettler sich auch-an lumpige Kleicler gewohnet.
Darum hab ich gewi.inscht, es solle sich Hermann auf Reisen
Balcl begeben, und sehn zum wenigsten StraGburg und
3t;
Frankfurt.
Und das freundliche Mannheim, das gle~ch und heitcr
gebaut ist .
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Denn wer dic Stiidtc gcschn, dic groíkn unci reinlichcn,
ruht nicht,
Kunftig die Vaterstadt sclbst, so klein sic auch sei, zu
VCJ'ZlCfCl1.
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tlnd im Rate gewiB, ich sch es vomus, nicht der Letztc.
Aber taglich mit Scheltcn und Tadeln hemmsťdu dem Armen
Allc.n Mut in der Brust, so wie clu es heute getan hast.
rJ'"Und sic verlieB clie Stube sogleich, und cilte dem Sohn nach,
Dafl sic ihn irgcnd..,vo fand und ihn mit glitigen Worten
\Viecler erfreutc; denn er, der trefrliche Sohn, er verdienť es.

Lobt nicht der Frcmck bci uns dic ausgcbcsscrtcn Tore,
Und den gcwciBtcn Tmm und clie wohlcrncucrte Kirchc?
Ri.ihmt nicht je der das Pflastcr? clic \vasscrreichcn,
7o
vcrdcckten,
Uichclncl saate darauf, sobald sic hinweg war, der Vater:
\\fohlvcrteilten Kaniilc, die Nutzen uml Sichcrhcit bringcn,
Sind cl och cin ~undcrlich Volk clíc W cibcr, so wic clic Kindcr!
Dafl clem \cucr soglcich bcirn crs_tcn Ausbruch gcwchrt sci, _ J>O Jedes lcbet so gern nach sein~m eigncn Bclicben, .
lst das mcnt alles geschchn se1t JCncm schrcckltchen Branek ť
U ncl man sollte hernach nur 1mmer lobcn unci strc1chcln.
Bauhcrr war ich scchsnnl im Rat, und lube mir Bcifall,
Einmal fur allemal gilt das wahre Spr\ichlcin der Alte~:
w:cr nicht vorwarts geht, der kommt zurlicke! So blelbt es.
ý._r Habe mir herzlich~n Dank von guten Burgern verclienet,
\\/as ich angab, enisig betrieben, und so auch clie Anstalt
Rcdlicher l\Li.nner vollflihrt, clic sic unvollendct verlidkn.
Uncl es versctztc darauf der Apothcker be dachtig:
So kam endlich clie Lust in jcdes Mitgliccl des Rates.
J>S Gcrne gcb ich es zu, Herr Nachbar, uncl sche mích inuner
i\.llc bcstrcbcn sich jctzt, uncl schon ist der neuc Chausscebau
Sclbst nach dem Besseren um, wofern es nicht teuer doch
ncu,ist;
~o Fest beschlosscn, der uns mit der groBen StraBe verbindet.
!\.ber ich hirchte nur se hr, s o wird die J ugcncl nicht handeln i
Aber hilft es furwahr, wenn man nicht clie Fulle des Gelds hat,
Denn die einen, sic denken auf Lust uncl verganglichen
T;itig und ruhrig zu sein und inncn uncl auflen zu bessern?
Putz nur;
10 Nur zu schr ist der Biirger beschrankt; das Gute vermag er
Andere hocken zu Haus und brliten hinter dem Ofen.
Nicht zu erlangcn, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein
Beutcl,
<Js- Und das fiircht ich, cin solcher wird Hermann immer mir
bleiben.
Das Bediirfnis zu groB; so wird er immcr gehindert.
Manches hatt ich getan; allein wer scheut nicht die Kosten
Und es versetzte soglcich dic gute verstandige Mutter:
qu- Solcher Verandrung, besonders in diescn gefahrlichen Zeiten!
Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Kleidchen,
Immer bist clu doch, Vater, so ungerecht gegcn den Sohn!
und
:Sange ghnzten durchaus mit groDen Scheiben die Fenster;
~o So wird am wenigsren dir dein \'?unsch des Guten erflillet.
.Aber wer tut dem Kaufmann es nach, der bci seinem
Vermogen
Denn wir konnen die Kindcr nach unserem Sinne nicht
fo rmen;
1bO Auch dle Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben?
So wie Gott sic uns gab, s o muB man sic haben uncllieben,
· Seht nur das Ha u s an cla dri.iben, das neue t Wie prachtíg in
gri.inen
So erziehen aufs beste und jeglichen lassen gcwahren.
Felclern die Stukkatur_ der wei_.Gen Schnorkel sich ausnimmt!
6s- Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben;
GroG sind die Tafeln der Fenster; wie glanzen und spiegeln
Jeder braucht sic, unci jéder ist doch nur auf eigene Weise
'1()$"
·
die Scheiben,
Gut uncl gliicklich. leh lasse mir meinen Hermann nicht
schelten;
·Dai3 verdunkclt stehn die iibrigen Ha user des Marktes l
Denn, ich weiJ3 es, er ist der Giiter, die er dcreinst erbt,
Und doch warcn die unsern gleich nach dem Brande die
T-o Wcrt uncl cin trefflicher Wirt, ein Muster Biirgern und
schi:insten,
Bauern,
Die Apotheke zum Engel, sowic der GoldCnc Lowe.
1

jj-86

I
i
ir
~

156

HERMANN UND DOROTHEA

VIEI\TEJ\ GES.ANG · EUTE!l.PE

1j 7

-11o So war mcin Garten auch in der ganzcn Geoend bcr(ihmt und

Die cr als Fohlen gckauft und die er niemandvcrtrautc.
Jeder Rcisendc stand und sall durch die rot~J1 Staketcn '
Unci es saate der Knecht: Er ist in den Garten gcgangen.
~~ch den Bect!~rn_von Stein, u?d nach den farbigcn Zwergen. Da durch~chr.itt sic behenclc die langen cloppclt'c~n Hofe,
\\'em rch den Kaflcc dann gar 111 dem hcrrlichcn Grottcnwcrk 10 Lief3 die Stallc zuri.ick uncl clic wohlgezimmerten Scheunen,
rcíchte,
Trat in clen Garten, der weit bis an dic Mauern des St:idtchcns
4-!ó Das nu_n frcilich verstaubt und ha.lb vcrfallen mir dastcht,
Reichte, schritt ihn hinclurch, und freute sich jeglichcs- ·
Der ertrcutc :>Jeh hoch des farbig schimmerndcn Lichtcs
Wachstums,
SchCingeorclnctcr Muschcln; un~l mit gcblcndctem l1uge
Stcllte clie Stutzcn zmccht, auf dcncn bcladcn die Astc
Schaute der Kenncr sclbst den Blcighnz und dic. KoralJen.
1S Ruhten des Apfclbaums, wic des Birnbaums lastencle
.
Eben so ward 111 clem Saalc dic Malcrci a\lch bcwundert,
Zwcige,
120 \Yio d!C geput_zten Hcrrcn und Damcn im Garten S)Xlzicrcn
Nahm glcich cinigc Raupcn vom kraftig strot:Zenden Kohl
Und mJt spm:1gen Fwgern clie Blumen rcichen uncl haltcn.
.
wcg;
J;, wer sahe cl~sjctzt nur noch an! leh gchc vc:rclriei3lich
DennGingeschaftiges Weib tut keinc Schritte vcrgebens.
kaum mehr hrnaus; dcnn allcs s oll anders sein u ne!
20 Also war sic ans Endc des langen Gart~ns gekom:nen,
gcschmackvoll
Bis zur Laube mit Gcisblatt bcclcckt; mcht fand s1e den
1t.s- \\iie sic' s hci.Gen, und wcif3 clíc Latten und holzernen Ba~ke.
Sohn cla,
A !les i st cinfach uncl glatt; nicht Schnitzwerk oder
Ebcnsowenig als sic bis jetzt ihn im Garten crblicktc.
Vergoldung
i\bcr nur angclelu:t·war das PW:tchen, das aus der Laubc,
..
\Vrl! man melu, uncl es kos tet das hcmde Holz nun am mcístcn. Z5" Aus besondcrcr Gunst, durch drc Maucr des Stacltchcns
Nun, ich war es zufríedcn, mir auch was Neues zu schaffen;
gcbro~hcn
""/Jo Auch zu gehn mit der Zeit, uncl oft zu vcrandern clen
Hatte der Ahnherr cinst, der wurdige Burgemc1ster.
Haúsrat;
Unci s o ging sic bcquem den trocknen Graben hinu?er,
Aber es furchtet sich jcdcr, auch nur zu ri.icken das kleinstc,
Wo an der Straf3e sogleich der wohlumzauncte Wemberg
~cnn wcr vermo;h:e wohl jctzt clíc Arb~itslcute ~u za hlen? 3t? .Aufstieg steile~cn ~fa~s, dic Flache zur Sonn~. gekchret. .
Auch den schntt s1e htnauf, und freute der Fulle der Trauben.
Ncul1ch kam m1r s 111 Smn, den EngeJ Mrchae] w 1eder,
1J.)Dcr mir dic Offizin bezeichnet, vergolden zu Jassen,
Sich im Steigen, clíe kaum sích untcr den Blattern v;erbargcn.
Und ~en greu_lichen Drachcn, der ihm zu Fi.if3en sich windet;
Schattig war unci bedeckt der hohc mittlcre L~ubgang,
Aber 1ch l1e.G 1hn verbraunt, wie er ist; mích schreckte clie
Den man auf Stufen ersticg von unbehauenen Platten.
Fotclrung.
3,s-Und es hingen hercin Gutedcl und Muskatcller,..
Rotlich blaue daneben von ganz besonderer Grof3e,
Alle mit Fleif3e gepflanzt, der Gaste Nacht.isch zu zíeren.
EUTERPE
,"..J
Aber den Ubrigcn Berg beclecktcn einzelne Sto~ke,
.
Kleinere Trauben tragend, von denen der kóstliche Wem
M11tter tmd Sob!!
~O
__
.
kommt.
Atso sprachen clie Manner sich unterhaltcnd. Die Murrer
Also schritt sic hinauf, sich schon des Herbstes erfreuend
Ging indessen, den Sohn erst vor dem Hause zu suchen,
Und des festlichen Tags, an dem die GegenclJ im ]ubel
Auf der steinernen Bank, wo scin gewohnlicher Sitz war.
Trauben licset und tritt, und den Most in d.ie Fii.sser versammelt,
Als sic daselbst ihn nicht fand, so ging sic, im Stalle zu
Feuerwerke des Abends von allen Orten und Enden
G"
schaucn,
fS Lcuchtcn und knl!,llen, und so der Ernten schpnste geehrt
Ob er clíc herrlichcn Pferde, clíc Hengste, sel ber besorgte,
wird.
J:;!-,._,,(1. 1-'i
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Doch unruhiger ging sie, nachdem sic dem Sohne gerufen
Und es nahm sich zusammen der treffliche Ji.ingling, und
Zwei- auch dreimal, und nur das Echo vielfach zuriickkam,
sagte:
Das von den Ti.irmen der Stadt, ein sehr geschwatziges,
Wahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jetzo
.ÍO
herklang.
Nicht die Not der Menschen, der umgetriebJílen, empfindet;
I~n.zu suche1,1 w~r ihr so fremd; er entfernre.sich nicmals
110 Dem ist keinSinn in dem Haupte, der nicht un: sein eigenes
\Ve1t, er sagt es rhr denn, um zu verhi.iten dre Sorge
Wohl srch
1Jnd um des Vatcrlands Wohl in diesen Tagen ;beki.imme~t.
Seiner liebenden Muttcr und ihre Furcht vor dem Unfall.
Abcr sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu fmclen;
Was ich hcute gcsehn und gchórt, clas ri.ihrte das Herz mu;
tf'S Denn die Tiircn, die untre, sowie die obre, des Weinbcrgs
Und nun ging ich hcraus, und sah die hcrrliche weite
Stanc!en gleichfalls offen. Und so nun trat sic ins Feld cin,
c?cfLandschaft, die sich vor uns in fruchtbaren Hi.igeln umher
Das mit weiter Flii.che den Ri.icken des Hi.igels bcdeckte.
schlingt;
!
Immer noch wandclte sic auf eigenem Boden, und freute
Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen,
Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes,
Und cin reichliches Obst uns volle Kammern versprechen .
.GO Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewcgte.
.1\.ber ach! wie nah ist der Feind! Die Fluten des Rheines
Zwischen den Ackern schritt sie hinduié:h, auf,dem Raine,
:ft:~oSchi.i~zen uns zwar; doch ach! was .sin~ nun F~uten und B.ergc
.
.
den Fui3l?fad,
.. .
Jenem ~chrecklichen Volke, das wrc em Gc:vltter daherzreht!
Hatte den Banbaum 1111 Auge, den groi3en, der aut dem Huge"
Dcnn sre rufen zusammen aus allen Enden dre Jugend,
Srand, die Grenze der Felder, die ihrem Hause gehórten.
Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und dic Menge.
6.S Wcr ihn gcpHanzt, man konnt es·nicht wissen. Er war in
Schcllt clen Tod nicht; es dringt gleich nach der Mcnse dre
. .
.
..
. ~er. Gegcnd
1o,s. .
Menge.
'.
Wert und brert gesehn, und beruhmt dre Fruchtc des
Ach[ und cin Deutscher wagt 111 semem Hause·zu blerben?
Baumes.
Hofft vielleicht zu entgehen dem alles bcdrohendcn _lJnfall_?
Unter ihm pfl.egten die Schnitter des Mahls sich.zu freucn
Liebc Mutter, ich sag euch, am heutigen Tage -:erdne0t mrch,
řó
·
am Mittag,
Dal3 man mich neulich entschuldigt, als man dre Strertenden
Und die Hirten. des Viehs in seinen: Schatten zu warten;
11{}
. .
~us~as
Banke fanden src cla von rohcn Stemcn unci Rasen.
Aus den Bi.irgern. Flirwahrl leh bm der emzrge Sohn nur,
Uncl sic irrete nicht; dort sai3 ihr Hermann und ruhte,
Und die Wirtschaft ist grol3, und wichtig unser Gewerbe;
Saf\ mit dem Arme gesti.itzt und schien in die Gegend zu
Aber war ich nicht besser, zu widerstehen cla vorne
řJ"
schauen
An der Grenze, als hier zu erwarten ~le~d u14d Knechtschaft?
Jenseits, n~ch d.em .Gebirg, er keh~t~ der ~utt~r den Rlicken. -/i,rJa, mir hat es der Geist. gesagt, und 1m wnersten Busen
Sachte schhch src hman, und ri.ihrt 1hm lerse dre Schulter.
Rcgt sich Mut und Begrer, dem Vaterl~nde z~ Ie?en .
Und er wandte sich schnell; da sah sic ihm Tranen im Auge.
Und Zll sterbcn, und andcrn ein wlirdrgcs Be19prel. zu gcben.
Wahrlich, wii.re die Kraft der deutschen Jugend bc1sammcn,
Mutter, sagť er betroffen, ihr liberrascht mich! Und eilig
An der Grenze, verblindet, nicht nachzugeben ~n Fremden,
!O Trockneť er. ab die T.rane, d~~ Ji.ingling e~Uen Gefi.i1llcs.
fz.oO, sie.sollten uns nicht de?- herrlichen Boden betreten,
Wre? clu wernesr, mem Sohnť versetzte d1e Mutter betroffen:
Und vor unseren Au gen dre Fri.ichte des Landes verzehren,
Daran kenn ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren!
Nicht den Miinnern gebieten uncl rauben Weiber und
Sag, was beklemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam z u
. Madchen I
sitzen
Seheti Mutter, mir ist im tiefsteQ Herzen beschlossen,
/.) Unter dem Birnbaum hier? was briiigt dir Tranen ins Augc? ·.fru-Bald Zll tun und gleich, was recht mir deucht und verstand1g;
1
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Dcnn wcr lange bedcnkt, der wiihlt nicht immer clas bcste.
Schct, ich wcrde nicht wiedcr nach !-Iausc kchren!
Von hier aus
Gch ich gerad in die Stadt, uncl iibergebe den Kriegern
-fJO Dicsen Arm und dies Herz, dem Vatcrlandc zu dicncn.
Sage der Vater alsdann, ob nicht der Ehrc Gefi.ihl mir
A uch den Busen belcbt, und ob ich nicht hóhcr hi na uf will!
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Denn, gesteh ich es nur, nicht ruft die nahe Gefahr mich
Au~ dem Hause das Vatet:s, und n~cht der hohc G~danke,
Memem Vaterland hiilfrc1ch zu sem und schreckllch den
Feinden.
W o rte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor euch nur
Meine Gcfiihle verstccken, dic mir clas Herz zerreiflen.
-frO Und s o laBt mích, o Muttcr! Dcnn da ich vergcbliche Wiir{schc
Hege im Busen, so mag auch mein Lcben vergeblich dahin

16ó

1

géhn~
Da versetzte bcdcutend die gute vcrstanclige Muttcr,
Denn ich weiB es rccht wohl: der einzelne schadet sich scl ber,
Sti.lle Trancn vergieBcnd, sic kamen ihr leichtlich in s Augc:
Der ~ich hingibt, wenn·sich nicht alle Zllm Ga,nzen bestreben.
-1$.) Sohn, was hat sich in dir verandert und dcinem Gcmútc,
DaG du zu deiner Mutter nicht reclest, wie gestem unci immcr
1"fó Fahre nur fort, so sagte darauf clie verstandige Mutter,
Offcn und frei, unci sagst was deinen \Viinschen gcmafl ist?
Allcs mir z u erzahlen, cias GroBte wie das Geringste;
Horte jetzt ein drittcr dich reden, er wúrdc fiirwahr dich
Denn cl ie Manner sinci heftig, und denken nur ímmer das
Hochlich lobcn und deinen EntschluB als clen cclclsten preisen,
Letzte,
-I'to Durch clein Wort verfiihrt uncl deine bedeutenden Reclcn.
Und dic Hindernis tr.cibt ciie Heftigkcit lcicht 'von dem Wege;
Doch ich tadlc clich nur; clcnn sieh, ich kcnne dich bcsscr.
1/tJAber cin Weib ist geschickt, allf Mittcl Zll denken, und
Du verbirgst clein Hcrz unci hast ganz andre Gcdanken.
wan delt
Denn ích wciB es, clich ruft nicht dic Trommel, nicht die
AL\ch
den
Umweg,
geschickt
zu
ihrem
Zweck
zu gelangen.
·Trompete,
Sage mir alles daher, warum clu so heftig bewegt bist,
~X/'""Nicht begehrst du zu scheinen in der Montur vor den
Wie ich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den
Maclchen;
Adern,
Denn es ist cleine Bestimmung, so wacker unci brav clu auch 1G
\'íiider Willen die Trane dem Auge sich dringt zu entstiirzen.
sonst bist,
.
I
\V ohl zu verwahren das Haus unci stille das Pelc! zu besorgen.
Da
tiberlieB
sich
dem
Schmerze
der
gute
J
iingling, und
-1..5""0 Darum sage mír frei: was dringt dich z u diescr EntschlieBung?
weinte,
Weinte laut an der Brust der Mutter, und sprach so erweichet:
Ernsthaft sagte der Sohn: Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist
Nicht dem anderen gleich. Der Ji.ingling reifet zum Manne; 1'10 \Vahrlich! des Vaters Wort hat heute mich krankend
getroffen,
Besser im stillen reift er zur Tat oft, als im Gerausche
Das ich nie_mals verdient, nicht heut und keinen der Tage.!
Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jiingling
Denn clie Eltern zu ehren war friih mein Liebstes, und niemand
'f.r,J
vercierbt hat.
Schicn mir kliiger Zll sein und weiser, als die mich erzeugten
Unci so still ich a uch bin unci war, so hat in der Brllst mir
Doch sích gebilciet ein Herz, --das Unrecht hasset llnd Unbill, {?Ji.Jnd mit Ernst mir-in dunkeler Zeit der Kindheitgeboten. _
Vieles hab ich fiirwahr von mcinen Gespielen gedllldet,
lJnd ich verstehe recht gllt die weltlichen Dinge Zll sondern;
Wenn sie mit Tticke mir oft den guten Willen vergalten;
Allch hat die Arbeit den Arm llnd die Fufle miichtíg
Oftmals
hab ich an ihnen nicht Wurf noch Str'eiche
f160
gestiirket.
gerochen:
· Alles, fiihl ich, ist wahr; ich darf es kiihnlich behaupten.
2ooAber
spottcten
sie
mir
den_Vater
aus,
wenn
er sonntags
Uncl doch tadelt ihr mich mit Recht, o Mlltter, unci habt mich
J\us deJ; Kirche kam mit wi.irdig bedachtigem Schri~te;
A uf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung.
10~-1~6
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Lachten sic liber das Band der Mi.itze, die Blumen des
Schlafrocks,
Den er so stattlich trug unci der erst heute verschenkt warcl:
2().J Fi.irchtcrlich ballte sich gleich c!ie Faust mir; mit grimmigem
. .
.
_
.
. \V Uten
.
F1el1ch s1e an uncl schlug unci traf, mlt blmdem Begmnen,
Ohne zu sehen wohin. Sic hculten mit blutigen Nascn,
Und entrissen sich kaum clen wi.itenclcn Tritten unci Schlagen.
21~ Und so wuchs ich heran, um vicl vom Vater zu dulden,
Der statt anclcrcr mich gar oft mít Worten herum nahm,
Wcnn bei Rat ihm VcrclruG in der lctzten Sitzung errcgt warcl;
Und ich bi.iGtc clen Strcit uncl die Ranke seiner Kollegen.
Oftmals habt ihr mich sclbst beclauert; denn vieles ertrug ich,
lf.J Stcts in Geclanken der Eltern von Herzen zu ehrende \V'ohltat,
Die nur sinnen, fur uns zu mehren die Hab und die Giiter,
Und sich selbcr manches entziehn, um zu sparen den Kindern.
A ber, ach! nicht das Sparen allein, um spat zu genicGen,
:Macht das Gli.ick, es macht nicht das Gli.ick der Haufe beim
2 2.o'
Haufen,
Nicht der Acker am Acker, so schon sich clie Guter auch
schlieí3en.
Denn der Vater wi·rd alt, und mit ihm altem die Sohne,
Ohne die Freude des Tags, und mit der Sorge fi.ir morgen.
2túSagt mir, unci schauet hinab, wie herrlich liegen die schonen,
Reichen Gebreitc nicht cla, uncl unten Weinberg unci Garten,
Dort die Scheunen unci Stalle, die schone Reihe der Gi.itcr;
i\ber seh ich dann dort das Hinterhaus, wo an dem Giebel
Sich das Fenster uns zeigt vori meinem Sti.ibchen im Dachc;
230 Den k ich die Zeiten zuriick, wie man che Nacht ich den
Mond schon
Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne,
\V'enn der gcsunde Schlaf mir nur wenige Stunden geniigte:
Ach! cla kommt mir s o einsam vor, wie die Kammer, der
2.lr
_
_Hofund
Garten, clas herrliche Feld, das Uber die Hiigel sich hinstreckt;
Alles liegt so ode vor mir: ich entbehre der Gattin.

2

ro

Da antwortete dra uf die gute Mutter verstandig:
Sohn, mehr wtinschest du nicht dic Braut in die Kammer zu
fiihren,
16?-198
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DaG dir wcrde die Nacht zur schoncn Halftei des Lebcns,
und die Arbeit des Tags dir freier unci eigcncr wcrde,
Als der Vater es wi.inscht u ne! clie Mutter. Wir haben dir immcr
Zugeredct, ja dich getrieben, cin Madchen zu wahlen. !
gw-:_\ber mir ist es bek~nnt, unci jctz<? sagt es das Her~ mir:
\'Venn die Stunde 111cht kommt, d1e rechte, wenn 111cht das
rechtc
Madchen zur Stundc sich zeigt, so bleibt das Wahlcn im
Weitcn,
J.óo Und es wirket die Furcht die falsche zu· greifen am mcisten.
Soll ich clir sagcn, mein Sohn, so hast clu, ich glaubc, gewahlet,
Denn dein Hcrz ist getroffen unci mehr als gewohnlich
empfincll1ch.
Sag es gerad nur heraus, denn mír schon sagť es die Scele:
Z.rJ"Jcnes Madchen isťs, clas vertriebcne, die clu gcwahlt hast.
.
Liebe Mutter, ihr sagťs! versetzte lebhaft der Sohn dra uf.
Ja, sic ist's! unci fi.ihr ich sic nicht als Braut mir nach Ha use
Heutc noch, ziehet sic fort, verschwindet vielleicht mir a uf
immer
Zóo ln der Verwirrung des Kriegs unci im traurigen Hin- unci
H~rziehn.

Mutter, ewig umsonst gedeiht mir die reiche Besitzung ·
Dann vor Augen; umsonst sind ki.inftige Jahre mir
fruchtbar. '
26r]a, clas gewohnte Haus und der Garten ist rhir zuwider;
Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht trostet den
Armen.
Denn es lóset die Liebe, das fiihl ich, jegliche Bande,
Wcnn sic die ihrigen kni.ipft; und nicht das Madchen allein
ZftJ
Hi..Gt
·
Vater unci Mutter zuriick, wcnn sie dem erwahleten Mann
folgt; .
-Auch der Ji.ingling, et ~eií3 nichts mehr von Mutte-t und
.
Vater,
Z.rr.\\!enn er das Madchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn.
Darum lasset mich gehn, w9hin die Verzweiflung mich
,
an~reibt. I

Denn mein Vater, er hat die cntscheidender:i Worte
gesprochen.

l
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Und sein I-Iaus ist nicht mehr das meine, wenn er das Madchen
Ausschlie13t, das ich allein nach I-Iaus z u fiihren begehre.

1 (Í 5

.r- Aber der treffliche Pfarrer versetzte, wiirdig gesinnt, drauf:

Widersprechen will ich euch nicht. leh weií3, es, der Mensch
s oll
Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, cr strebt auch
Da versetzte behend die gute verstandige Mutter:
Immer dem Hohcren nach, zum wenigsten s,ucht er das Ncue.
Stehen wie Felsen doch zwei Manner gegeneinancler!
Unbewegt unci stolz will keiner dem andern sich nahern,
1() A ber geht .nicht z u weit! Denn neben cliesen Gefiihlen
Gab die Natur uns auch die Lust zu verharren im Altcn
2J'r Keiner zum guten \'ílortc, dem ersten, die Zunge bewegen.
Und sich dessen zu freun, was jeder Iange gew'ohnt ist.'
Darum sag ich dir, Sohn: noch lcbt dic Hoffnung in mcinem
Aller Zustand ist gut, der natiirlich ist und verniinftig.
Hcrzen, daG er sic dir, wenn sic gut unci brav ist, verlobe,
Vieles wiinscht sith der Mensch, u ne! doch bedarf er nur wenig;
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
1..r Denn clie Tage sind kurz, und beschrankt der Sterblichen
Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus,
Schicksal.
290 Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Versagtc.
Niemals radl' ich den Mann, der immer, tatig und rastlos
Aber cin gutes \'Vort verlangt er, und kann es verlangen;
Umgetricben, das Meer und alle Stra13en der Erde
Dcnn cr ist Vater! A uch wissen wir wohl, sein Zorn ist nach
Ki.ihn und emsig befahrt unci sich des Gewinnes erfrcuet,
Tische,
20 Welcher sich reichlich um ihn und um dic 'Seinen herum
Wo er heftiger spricht und anclercr Gruncle bezweifelt,
hauft;
2.9.,r Nie becleutend; es rcget der Wein dann jegliche Kraft auf
Aber jener ist auch mir wert, der ruhige Bi.irger,
Seines hefrigcn \Vollens, und Iaí3t ihn die Worte der andern
Der sein vaterlich Erbe mit stillen Schritteh umgehet,
Nicht vernehmen, er hort und fiihlt alleinc sich selber.
Vnd clie Ercle besorgt, so wie es die Stunden gebieten.
A ber es kommt der Abend heran, und die viclen Gesprache
~Nicht veraJ:ldert sich ihm in jedem Jahre der Boden,
Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt.
Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme
()o o Milder ist er fi.irwahr, ich wei13, wenn das Rauschchen vorbei ist,
Gegen clen Himmel aus, mit reichlichen Bliiten gezieret.
Und er das Unrecht fiihlt, das er andern lebhaft erzeigte.
Nein, der Mann bedarf der Geduld, er bedarf auch des
K o mm! wir wagen es gleich: das Frischgewagte gerat nur,
!
reinen,
Unci wir bediirfen der Freunde, die jetzo bei ihm noch
30 Immer gleichen, ruhigen Sinns unci des graden Verstandes.
versammelt
Denn nur wenige Samen vertraut er der na~renclen Erde,
.::lor Sitzen; besonders .wird uns der wi.irdige Geistliche helfen.
Wenige Tiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen;
Denn clas Ni.itzliche bleibt allein sein ganzer Geclanke.
Also sprach sie behende, und zog vom Steine sich hebend,
Gllicklich, wem clie Natur ein so gestimmte~ Gemlit gab!
Auch vom Sitze den Sohn. den willig folgenden. Beide
Kamenschweigend herunter, den wichtigen Vorsatz bedenkcnd. 3.J Er ernahret uns alle. Und Heil clem Biirger des kleinen
Stadtchens, welcher landlich Gewerb mit Biirgergewerb paartl
A
uf ihm liegt nicht der Druck, der angstlich den Landmann
1
-,_.,
POL YH Y11_tl I A
beschranket;
·
··c: '-,,
Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Stadter,
Der Weltbtirger
~O Die dem Reié:heren stets und dem Hoheren, wenig vermogend,
,
Nachzustreben gewohnt sine!, besonders die Weiber und
Aber es saí3en die drei noch immer sprechend zusammen,
·
Madchen.
Mit dem geistlichen Herrn der Apotheker beim Wirte,
Segnet immer- Clarum des Sohnes ruhig Bemlih<';P,
Und es war das Gesprach noch immer ebendasselbe,
Unci die Gattln, die einst er, die gleichgesinnte, sich wahlet.
Das viel hin und her nach allen Séiten gefiihrt ward .
~
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Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mít dem
Was ihr so lange gewi.inscht. Es hat clíc Erscheinung furwahr
Sohn ein,
nicht
Fuhrend ihn bei der I-lanc! unci vor den Gattcn ihn stellencl.
iftS" J etzt die Gestalt des Wunsches, so wie ihr ihn etwa~ geheget.
Vater, sprach sie, wie oft geclachten wir, untereinancler
Denn die Wi.insche verhi.illen uns selbst clas 1Gewiinschte;
Schwatzencl, des frohlichen Tags, der kommen wi.irde,
dieGaben
, ,J()
wenn ki.inftig
Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestaltcn.
Hermann, seine Braut sich erwahlend, uns endlich erfreute 1
Nun verkennet es nicht, das Madchen, das eurem geliebten,
I-Iin und wider dachten wir cla; bale! c!ieses, balcl jenes
tJO Guten, verstandigen Sohn zuerst dic Scele bewegt hat.
Maclchen bcstimmten wir ihm mít eltcrlichem Geschwatze.
Gli.icklich ist der, clem sogleich die erstc Geliebte die I-lanc!
Nun ist cr kommen .der Tag; nun hat die Braut ihm der
reicht,
á~
Himmel
Dem der lieblichste Wunsch nicht hcimlich im Herzen
Hergefi.ihrt ·unci gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden.
verschmachtet l
Sagten wir damals nicht immer: er solle sel ber sich wiihlen?
'l.r Ja, ich seh es ihm an, es ist sein Schicksal Jntschieclen.
\\li.inschtest clu nicht noch vorhin, er mochte heitcr und
Wahre Neigung vollcnclet soglcich zum Manne clen Ji.inglíng.
lebhaft
Nicht beweglich ist er; ích fi.irchte, versagt ihr íhm díeses,
60 Fur ein :tviadchen cmpfinclen? Nun ist die Stundc gekommer:.!
Gehen die Jahre dahin, clie schonsten, in traurigem Leben.
Ja, cr hat geflihlt und gewahlt, unci ist mannlich
entschieclcn.
Da versetzte sogleích der Apotheker bedachtíg,
Jcnes Maclchen isťs, clie Fremde, die ihm begegnet.
1oo Dem schon lange das Wort von der Lippe zu spríngen
Gib sic ihm; oder er bleibt, so schwur cr; im lecligen Stancle.
bereit war:
LaJ3t uns auch di es mal cl och nur die MittelstraJ3e betreten!
6ú Und es sagte der Sohn: Die gebt mir, Vater 1 Mein Herz hat
Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus' Devíse.
Rcin und sicher gewahlt; euch ist sie clie wi.ircligste Tochter.
Gcrne schíck ich mich an, den lieben Nachbarn zu díenen,
.far-Meinen geríngen Verstand zu íhrem Nutzen zu brauchen:
Abcr der Vater schwieg. Da stane! der Geistliche schnell auf,
Unci besonders bedarf die Jugencl, daJ3 man sic leite.
Nahm das \Vort und sprach: Der Augenblick nur entscheidet
I"aJ3t mích also hinaus; ich will es priifen, das Madchen,
Uber clas Leben des Menschen und uber sein ganzes
\XIill die Gemeínde befragen, in der sic lebt unci bekannt ist.
'7-()
Geschicke;
Níemand betri.igt mich so leicht; ich wei.G clíc Wo):te zu
Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschlui3 nur 1fO
schatzen.
\Verk des Momcnts, es ergreift doch nur der Verstandge clas
Rechte.
Da versetzte sogleích der Sohn mít gefliigelten Worten:
Immcr gefahrlicher isťs, beim Wahlen ciieses unci jenes
Tutes,Nachbar, undgehtund erkundigteuch. A ber ich wi.insche,
Tir Neberiher zu becienken unci so das Gefuhl ~u verwirren.
DaJ3 derHerr Pf:rrrer sich auch in eurer Gesellschaft befi.nde;
- Rein ist Hern1ann; ich kenn ihn von Jugenci auf; und er
Zwei so trefflíche Manner sind unverwerfliche Zeugen.
streckte
1fó0, mein Vater! sic ist nicht hergelaufen, das Madchen, ,
Schon als Knabe die Hande nicht aus nach ciiesem unci
Keine, die durch das Lanci auf Abenteuer umherschweíft, ·
jenem. ·
Unci den Jiingling bestríckt, den unerfahrnen, mít Ranken.
rf>o Was er begehrte, cla s war ihm gema.G; s o hit;.lt er es fest auch.
Nein; das wilde Geschick des allverderblichen Kríeges, '
Seid nicht scheu und-verwundert, da.G nun auf einmal
Das die Welt zeistort unci manches feste Gebaude
erscheinet,
.(Z/) Schon aus den1 Gruncle o-eho!.Pn h~t ~nrh rliP A.-rr.P "p ..... ;PkPM
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Streifen nicht herrliche Manner von hoher Geburt nun im
.
Elend?
Fiirsten fhehen vermummt, und Konige leben verbannct.
Ach, so ist a uch sic, von ihren Schwcsccrn die beste,
Aus dem Lande getneben; 1hr e1gnes Ungliick vergcssend,
Steht sic anderen bei, ist ohne Húlfe noch hi.ilfreich.
GroB sind Jammer und Not, die iibcr die Erde sich breiten;
Solltc nicht auch cin Gliick aus diesem Ungliick hervorgehn,
Und ich, im Arme der Braut, der zuverliissigen Gattin,
Mich nicht erfrcuen des Kriegs, s o wie i hr_ des Brandcs euch
freutet?

Da versetzte der Vater, uncl tat bedeurend den Mund auf:
\Vie ist, o Sohn, dir die Zunge gelost, die schon dir im Munde
Lange Jahre gestockt, u ne! nur sich di.irftig bewegte!
..fJ.r MuB ich doch heut erfahren, was jedem Vater gedroht ist:
Dai3 den Willen des Sohns, clen hcftigcn, gemc dic Muttcr t
Allzugelincl begi.instigt, und jeder Nachbar Partci nimmt,
\Venn es uber den Vater nur hergeht oder den Ehmann.
Aber ich will euch zusammen nicht widerstehen; was hulf es?
-1/tD Dcnn ich sehe cloch schon hier Trotz und Triincn im voraus.
Gehet unci priifet, und bringt in Gottes Namcn die Tochter
Mír ins Haus; wo nicht, s o mag er das Maclchen vergessen.
Al s o der Vater. Es rief der Sohn mit fr o her Gebiircle:
Noch vor Abend ist euch die treffliche Tochter bescheret,
-f~.r\Vie sic der Mann sich wlinscht, dem ein kluger Sinn in der
Brust lebt.
Gliicklich ist die Gute dann auch, so darf ich es hoffen.
Ja, sic danket mir ewig, daB ich ihr Vater und Mutter
Wiedergegeben in euch, so wie sic verstandige Kincler
1vo Wi.ins<:_:hen. A ber ich zauclre nicht mehr; ich schirre clie Pferdc
Gleich, und fuhre die Freunde hinaus auf die Spur der
Geliebten,
Obcrlasse die Manner sich selbst unci der eigenen Klugheir,
Richte, so schwor ich euch zu, mích ganz nach ihrer
,fú.J
Entscheidung,
Und ich seh es nicht wieder, als bis es mein ist, clas Madchen.
Unci so ging er hinaus, indessen manches die andern
\\'!eislich erwogen unci schnell die wichtige Sache besprachen.
99-131

FUNFTER GESANG • POLYHYMNIA

169

Hermann cilte zum Stalle sogleich, wo die mutigen Hcngste
Hafer verzehrten,
Und das trockene Heu, auf der besten Wiese gehauen.
Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebii3 an?
Zoodie Riemen sogleich durch die schon vers1lberten
0
Schnallen,
16-.r Und befestigte dann die langen, breiteren Zi.igel,
Fiihrte die Pferde heraus in den Hof, wo der willigc Knccht
schon
Vorgeschoben die Kutsc~e, sieleicht a_n d~r peichs_el beweg,end.
Abo-emessen kni.ipften s1c dra uf an d1e Waage tmt saubern
17-o Str~ken die rasche Kraft der leicht hinziehenden P!erde.
Hermann faBte die Peitsche; dann saB er unp rollť 111 den
Torweg.
Als die Freunde nun gleich die gcraumigen Platze genommen,
Rollte der Wagen eilig, und lie.G das Pflas.ter z_ur~cke, , ..
"'frr Lie.G zuriick die Mauern der Stadt und che remhchcn Turme.
S o fuhr Hermann ·dahin, der wohlbckanntcn Chaussee zu,
Rasch und saumete nicht und fuhr bergan wie bergunter.
Als cr' aber nunmehr den Turm des Dorfes erblickte,
Unci nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Hauser,
-IlJo Dacht er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

160 Ruhig standen und rasch den reinen

Von dem wiirdigen Dunkel erhabener Linden umschattet,
Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt,
War mit Rasen bcdeckt cin weiter griinender Anger
Vor dem Dorfe, den Bauern und nahen Stadtern cin Lustort.
-fJ>I[' Flachgegraben befand sich unter den Baumen ein Brunnen.
Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich steinerne Banke,
Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervorquoll,
Reinlich, mit niedriger Mauer gefa.Gt, zu schopfen
_
bequemlich.
19() Hermann aber beschlo.G, in diesem Schatten die Pferde
Mit dem \'{Tagen zu halten. Er tat so, und sagte die WQ!'tc:
Steigct, Freunde, nun aus und geht, dami~ ihť-erfahret, .
Ob clas Madchen auch wert der Hancl sei, die ich ihr bicte.
Zwar ich glaub es, und mir erzahlt ihr nichts Neues und
1'1v
Seltnes;
Hatt ich llllein zu tun, s o ging ich beh5:nd iu dem Dorf hin,
Unci mit wcnigen Worten entschiede die Gute mein Schicksal.
•3~-•Gs
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Trat z u clen Scheltenden hin; unci soglcich verklang cla s
Und ihr wcrclet sic bald vor allcn andcrn crkcnnen;
·
Ge;tose,
Dcnn wohl schwerlich ist an Bildung ihr eine verglcichbar.
Als
cr
Ruhe
gcbot,
uncl
vaterlich
ernst
sic
bcdrohtc.
ZOi> i\ber ich geb euch noch die Zeichen der rcinlichen Kleider:
$-'O Hat uns, rief er, noch nicht clas Ungluck also gcbandigt,
Denn der rote Latz erhebt clen gewéilbctcn Buscn,
Dal3 wir encllich vcrstchn, uns untereinanclcr 1zu dulden
Schon gcschnurt, uncl es licgt clas schwarzc Mieclcr ihr
Und zu vertragen, wcnn auch nicht jedcr clie Handlungen
knapp an;
abmil3t?
Sauber hat sic den Saum des Hemclcs zur Krause gcfaltct,
Unvertraglich furwahr ist der Glucklichc! Wcrden die L~iden
2o.r Die ihr clas Kinn umgibt, das run de, mit rcinlichcr ;\nmut;
2~rEndlicb: cuch lchren, nicht mehr, wie sonst, mit clem Bruder
Frei und hcitcr zeigt sich des Kopfes zicrlichcs Eirund;
zu hadem?
Star k sind vielmal dic Zopfc um silbcrnc Nadcln gcwickclt;
Gonnet einander den Platz auf frcmdem Bodcn, und tcilct
Vielgcfaltct uncl blau fiingt untcr dem Latz der Rock an
Was ihr habet, zusammcn, clamit ihr Barmhcrzigkeitfindet.
Und umschliigr ihr im Gchn die wohlgcbildetcn Knéichel.
'2 fO Doch das will ich euch sagen, und noch mir ausdrucklich
Also sagte der Mann, und alle schwiegen; vertraglich
·crbitten:
2~ Ordneten Vieh und Wagen die wiedcr besanftigtcn Mcnschen.
Redet nichc mit dem Madchen, und lai3t nicht mcrkcn dic
J\ls der Gcistliche nun dic Redc des Manncs vernommcn,
Absichr,
Und clen ruhigcn Si'nn dcsfre11,~SlfJ:l Richters entdcckte,
Sondern bcfragct die andcm, uncl hi:irt, was sic allcs crzahlcn.
Trat cr an ihn beran, und sprach die bedeutenclen Worte:
zg-Habt ihr Nachricht gcnug, zu bcruhigcn Vater und Mutter,
Vater, fi.irwahr! wenn das Volk in gliicklichcn Tagen dahin
Kehrct :m mir dann zuri.ick, und wir bcdcnken das \veitre.
2úír
lebt,
Also dacht ich mir's aus, den \Veg her, clen wir gefahrcn.
V on der Erde sich nahrcnd, dic weii: und breit sich auftut
Und die erwunschten Gaben in Jahren und Monden erneuert,
Also sprach er. Es gingcn darauf dic Freunde clem Dorf ZLl.
Da geht alles von selbst, und jedcr ist sich der Klugste,
Wo in Giirten unci Scheunen und Hausern die Menge von
Wie der Beste; und so bestchen sic nebeneinander,
Z.'2o
Menschen
26oUnd
der vcrnunftigste Mann ist wic cin andrer gehalten:
\Vimmeltc, Karrn an Karrn die breitc Straíle dahin stand.
Denn was alles geschieht, geht stil!, wic von sclber, den
Manner versorgten das briillende Vieh uncl clie Pferd an den
Ga:p.g fort.
\Vagen,
Aber
zerruttet
die
Not
die
gewohnlichen
Wege des Lebens,
Wasche trockneten emsig auf allen Hecken die Weibcr,
Reil3t das Gebaude nieder, und wiihlet Garten und Saat um,
ZU'Und es ergéitzten die Kindcr sich platschernd im Wasser des
26r Treibt den Mann und das Weib vom Raume der traulichen
Baches.
Wohnung,
Also durch die \x?agen sich drangend, durch Menschen und
Schleppt in die Irre sic fort, durch angstliche Tage und
Tiere,
_
-·- Nachte: __
Sahen sic rechts unci links sich um, dic gesendcten Spaher,
Ach
1
cla
sieht
man
sich
um,
werwohl
derverstandigste
Mann sei,
ZJOOb sic nicht erwa das Bild des bezclc:hneten Madchcns
2,~ Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.
crblickten;
Sagt mir, Vater, ihr seid gewil3 der Richter von diesen
A ber k cine von allen erschien die herrliche J ungfrau.
Fliichtigen Mannem, der ihr sogleich die Gemiiter beruhigt?
Stiirkcr fanden sic bald das Gedrange. Da war um die Wagen
Ja, ihr erscheint mír heut als einer der altesten Ftihrer,
Streit der drohenden Manner, worein sich mischtcn die \Veiber,
Die durch Wusten unci Irren vertriebene Volker geleitet.
~Schrciend. Da nahte sich schncll mit wurdigen Schritten cin
21V
Denk ich cl och eben, ich rede mit Josua oder mit Moscs_
Alter,
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Unci es versetzte darauf mit crnstem Blicke der Richter:
\'Vahrlich unsere Zeit vcrgleicht sich den seltensten Zeiten,
Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine.
Denn wer gestem unci heut in diesen Tagen gelebt hat,
Uo Hat schon Jahre gelebt: so drangen sich alle Gcschichten.
Denk ich cin wenig zuri.ick, so scheint mír eín graues Alter
Auf dem Haupte zu líegen, unci doch íst díe Kraft noch
lebcndíg.
O, wir anderen di.irfen uns wohl mit jenen verglcichen,
ZR.rDencn in crnster Stuncl erschien im fetírigen Busche
Gott der Herr; auch uns erschien er in \Volken unci Fcuer.
Als nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen
gcncigt war
Und das Schicksal des Manns unci der Seinen zu horen
2-tfd
verlangte,
Sagtc behend der Gefahrte mit heimlichen Worten ins
Ohr ihm:
Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gesprach
auf das Madchen.
Aber ich gehe herum, sie a\lfzusuchen, und komme
Wieder, sobald ich sie finde. Es nickte der Pfarrer dagegen,
Und durch die Hecken und Garten unci Scheunen suchte der
Spaher.

ttt.r

KLIO

Das Zeita!ter

Als nun der geistliche Herr den fremden Richter befragte,
\Xlas die Gemeine gelitten, wie lang sie von Hause vertrieben;
Sagte der Mann darauf: Nicht kurz sind unsere Leiden;
Denn wir haben das Bittre der samtlichen Jahre getrunken,
.!'" Schrecklicher; weil auch uns die schonste Hoffuung zerstort
ward.
Denn wer leugnet es wohl, daG hoch sich das Herz ihm
erhoben,
Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen,
10 A!s sich der erste Glanz der neuen Sonne heranhob,
Als man horte vom Rechte der Menschen, das allen gemcin sei,
.u8-.z44 · 1-9
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Von der begeisternden Freiheit und von

1.r

2o

de~ loblichen.
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Gleichheit!
Damals hoffte jeder sich selbst zu lcben; es schien sich
Aufzulosen das Band, das viele Lander umstrickte,
Das der Mi.il3iggang und der Eigennutz in der Hand hielt.
Schauten nicht allc Volker in jenen drangenden Tagen
Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gcwcsen,
Und jetzt mehr als je den herrlichen Namen verdiente?
Waren nicht jener Manner, der ersten Verklinder der Botschaft,
Namen den hochsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind?
Wuchs nicht jeglichem Menschen der Mut und der Geist und
die Sprashe?
Und wir waren zuerst, als Nachbarn, lebnaft entzi.indet.

2.J Dra uf begann der Krieg, und die Zi.ige bewaffneter Franken
Ri.ickten naher; allein sie schienen nur Freundschaft zu
·bringcn:
Unci die brachten sic auch: denn ihnen erhoht war die Scele
Allen; sic pflanzten mit Lust die muntéren Baume der
{] ()
Freiheit,.
Jedem das Seinc vcrsprechend, und jedem die eigne Regierung;
Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freu 1te das Alter,
Und d~r muntere Tanz begann um die neue Standarte.
So gewannen sie bald, die i.iberwiegenden Franken,
M" Erst der Manner Geist, mit feurigem muntefm Beginnen,
Dann die Herzen der Weiber, mit unwiderstehlicher Anmut.
Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedi.irfenden
Krieges;
Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne,
~/7 Lockte die Blicke hinaus in ncueroffncte Bahnen.
O, wie froh ist die Zeit, wenn mit,der Braut sich der
...
Brautgan:I
Schwinget im Tanze, den Tag der gewi.inschten Verbindung
erwartend!
4-,rAber herrlicher war die Zeit, in der uns das Hochste,
Was der Mensch sich denkt, als nah und erreichbar
.
gezeigt ward.
Da war jedem die Zunge gelost; es sprachert die Greise, .
Manner und Ji.inglinge laut voli hohen Sinns und Gefiihles.

i

I

!

~~~5'illL;,:;;z;;I;);:iZ;;ii;;~i:i]~;;,;;;,,,,.,,.,_,,,," ""'""""'""J"'"'"'"'";'·~~~- .:......,"""'"'"·!
1

74

IIER~!AJ'-;N OND DOP,OTl·lL'I.

SECHSTER GESANG · KLIO

17 5

I
Aber der Himmel trubte sich bald. Um den Vortcil der
Schncll verwanclelte sich des Felclbaus friedliche Ri.istung ·
Hcrrschaft
t?O Nun in Wehre; cla troffvon Blute Gabel unci Set1Se.
Stritt cin verderbtes Gcschlccht, unwi.irdig das Gute zu
Ohne Begnadigung fiel der Feind, unci ohne V crschoming;
schaffen.
Dberall raste die Wut und die feige ti.ickische Schwache.
Sic ermordeten sich und unterdruckten clíc neuen
Mocht ich clen Menschen doch nic in dicser schnoden Verirrung
o.J Nachbarn unci Bri.iclcr, und sanclten clíc cigcnni.itzíge ?vfcngc.
\:{'icclcrsehn! Das wutende Tier i st cin besscrei: Anblick.
Und es pra.Gten bei uns clie Obern, unci raubtcn im groBen,
9r Sprcch er doch nic von Freiheit, als konn er sich selbcr
Unci es raubten unci pra.Gten bis zu dem Kleínsten clíc Klcincn;
regierenl
Jcdcr schíc;n nur besorgt, es bleibe was i.ibrig fur morgen.
Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind,
Allzugro.G war dic Not, unci taglích wuchs die Bedri.ickung;
Alks Bose, clas tief das Gesetz in die Winkcl ~uri.icktrieb.
(;,O Nícrnancl vcrnahm cla s Geschrci, sic waren die Herrcn des
Tagcs.
Trefflichcr Mann! versetzte cl ara uf der Pfarrer mit
D::t ticl Kummer und \Vut auch selbst cin gcla.Gnes Gemi.it: an;
loo
Nachdruck:
Jcder sann nur und schwur, die Bclciclígung allc zu rachcn,
\\ienn ihr den Menschen verkennt, so kann ich euch darum
Und clen bittcrn Verlust der doppclt betrogenen Hoffnung.
nicht schelten;
("JUnd es wendctc sich clas Gluck auf die Seite der Deutschcn,
Habt ihr doch Boses genug erlitten vom wi.isten Beginnen!
Uncl der Franke floh mít eíligen Marschen zuruckc.
Wolltet ihr aber zuriick die traurigen Tage durchschauen,
Ach, cla fi.ihltcn wír erst das _trauríge Schicksal des Krieges!
1o.r Wi.irdet ihr selber gestchen, wie oft ihr a uch Gutes erblicktet,
Denn der Sieger ist gro.G uncl gut; zum wenigsten scheint er's
Manches Treffliche, das verborgen bleibt in idem Herzen, ;
Uncl cr schonec clen Mann, clen besiegten, als war er der seine,
Regt die Gefahr es nicht auf, und drangt die Not nicht den
'1() Wenn cr ihm taglich nlitzt unci mit clen Glitern ihm dienet.
·
· Menschen,
A ber der Fhichtige kennt kein Gesetz; clenn er wehrt nur
DaG cr als Engel sich zeig, erscheinc den andern cin
den Tod ab,
-1117
Schutzgott.
Unc! verzehret nur schnell unci ohne Ri.icksicht die Guter.
Dann ist sein Gemi.it auch erhitzt, unci es kehrt die
Lachelnd versetzte darauf der alte wi.irdige Richter:
y.,j
Verzweiflung
Ihr erinnert mích klug, wie oft nach dem Brande des Hauses
Aus dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen.
Man den betri.ibten Besitzer an Gold unci Silbe.i: erinnert,
Nichts ist heilig ihm melu; er raubt es. Die wilde Begierde
Das geschmolzen im Schutt nun i.iberblieben 'zerstreut liegt.
Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum
4(..r Wenig ist es fi.irwahr, doch auch das wenige kostlich;
Entsetzen.
Und der Verarmte grabet ihm nach, und freut sich des Fundes.
·Jo Uberall sieht er den Tod, und genic.Gt die letzten Minuten
Unci so kehr ich auch gem dic heitern Gedariken zu jenen
Grausam, freut sich des Bluts, und freut sich des heulenclen
Wenigen guten Taten, die aufbewahrt das Gedachtnis.
Jammcrs.
Ja, ich will es nicht leugnen, ich sah sich f'einde versohnen,
1t.o Um die Stadt vom Ubel zu retten; ich sah auch-dé;r Freunde,
Grimmig erhob sich darauf in unsern Mannern die \XIut nun,
Sah der Eltern Lieb und der I<:inder Unmogliches wagen;
Das Verlorne zu rachen unci zu vertcic!gen die Reste.
Sah wie der Ji.ingling auf einmal zum Mann ward: sah wie
I S' Alles crgriff clie Waffen, gelockt von der Eile des Fhichtlings,
der Greis sich
Und vorn blassen Gesicht und scheu unsicheren Blicke.
Wieder verji.ingte, das Kincl sich selbst als Ji.ingling enthi.illte.
Rastlos nun erklang das Geton der sti.irmenclen Glockc
1zr ]a, und das schwache Geschlecht, so wie es gewohnlich
Und die kunftge Gefahr hielt nicht die grimmige Wut auf.
genannt wird,

ÓO
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Zeigtc sich tapfer und machtig, und gcgenwi:irtigen Geist es. 1br Kissenuberzug wohl, den ihr Hermann im B~ndel gebracht hat.
Und so lai3t rmch vor allen der schonen Tar noch erwahnen,
Sic verwendete schnell, fi.irwahr, uncl gut djc Geschenke.
Die hochherzig ein Madchen vollbrachte, dic treJlliche
Diese sind dcutliche Zcichen, es trcffen dic ubrigen alle;
13.0
Jungfrau,
Dcnn der rotc Latz erhebt den gewolbcten Busen,
Die a uf clem groi3en Gehoft allcin mít den 1hdchcn
Schon gcschniirt, und es liegt das schwarze Mi celer ihr knapp an;
zurlickblíeb;
"fro Saubcr ist der Saum des I-Iemdes zur Krause gefaltct,
Dcnn es warcn die 1\íanner auch gegcn clíc Fr<.;mdcn gezo!:cn.
Und umgíbt ihr das Kinn, das runde, mit reinlicher Anmut;
Da uberfiel clen Hof cin Trupp vcrlaufnen Gesínclels,
o
Frei uncl heitcr zcigt sich des Kopfcs zíerlichcs Eirund,
'13r Pli.indcrncl, u ne! drangtc sogleich sich in die Zimmcr der
Unci dic starkcn Zopfe um sílbernc Nadcln gcwickclt;
. Frauen.
Sitzt sic gleich, so schcn wir doch clíc treffliche Groi3c,
Sic crblicktcn das Bíle! der schon crwachscncn Jungfrau
'firr Urid den blauen Rock, der, viclgcfaltct, vom Busen
Und die licblichcn Madchcn, noch ehcr Kindcr zu heii3cn.
R.eichlich herunterwallt zum wohlgcbildeten Knochel.
Da ergriff sic wilde Begier; sic stiirmten gefi.ihllos
Ohne Zweifel sic ist's. Drum kommet, damit wir vernchmcn,
1lto A uf clíc zittcrndc Schar und aufs hochhcrzigc 1\hc!chen.
Ob sic gut und tugendhaft sei, cin hausliches Ma0-chen.
Abcr sic rii3 dem eincn soglcich von der Seitc den Sabcl,
I-Iieb ihn nieder gewaltig; er sti.irzt' ihr blutcnd z u Fui3en.
Da vcrsctzte der Pfarrer, mít Blickcn clie Sitzencle pri.ifend:
Dann mít mannlichen Streichen befrcite sic rapfer clíc
1ff~ DaD sic den Ji.ingling entzuckt, furwahr, es ist mír kein
Madchcn,
Wuncler;
1't.r Traf noch vicre der Raubcr; doch die entflohcn dem Todc.
Dcnn sic halt vor clem Blick des erfahrenen Mannes dic Probe.
Dann vcrschloi3 sic den Hof, und harrte der Hlilfe, bewaffnet.
Gliicklich, wem cl och Mutter Natur die rechte Gestalt gab!
Denn sic empfiehlet ihn stets, und nirgcnd ist cr cin Frcmdling.
Als der Geistliche nun das Lob des Mac!chen vernommcn, {.frJedcr nahet sich gern, unci jedcr mochte verweilcn,
Srieg dic Hoffnung sogleich fi.ir seinen Freund im Gemlit auf,
\Venn dic Gefalligkeit nur sich zu der Gcstalt noch gcsellct.
Und er war im Begriff z u fragen, wohin sic geraten?
Ich vcrsichr' euch, es ist dem Ji.ingling cÍniMildchen gefurden,
.-frr() Ob a uf der traurigen Flucht sic nun mit dem Volk sich befinde?
Das ihm dic kunftigen Tage des Lcbens herrlich erheitert,
Trw mít weiblichcr Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht.
Aber cla trat hcrbei der Apothckcr behende,
1?{) So cin vollkommener Korper gewii3 vcrwaprt auch dic Scele
Zupfte den geistlichen Hcrrn, und sagte die wisperndcn
R~in, .unci clíc rlistigc Jugcnd verspricht cin gliickliches Alter.
\Vorte:
Hab ich doch endlich das Maclchcn aus vielcn hunciert
Und es sagtc clarauf der Apothekcr bcdenk~_ich:
,
1J"..r
gefunclen,
Truget cl och Ofter der Schein! Ich mag dem Aui3crn nicht
Nach der Beschreibung! So kommt und sehct sic sel ber mít
trauen;
Au gen;
.rf?r Dcnn ich habc das Sprichwort s o o ft crprobct gefundcn:
Nehmct den Richter mit euch, damit wir das Wcitere horen.
Eh clu den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret,
Und sic kehrren sich um, unci \Veg war gcrufcn der Richter
Darfst clu nicht leichtlich inm trauen; dich macht die Zeit
'
'.
160 Von den Seincn, die ihn, bcciurftig des Rarcs, verlangten.
·nur gew1sser,
Doch es folgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr
\/7ie clu es habest mít ihm, und wie die Frcundschaft bcstehe.
An clie Li.icke des Zauns, unci jener deutete listig.
2'q) Lasset uns also zuerst bei guten Leu ten uns umtun,
Seht i hr, sagť er, clas 1Liclchen? Sic hat die Puppc gewickelt,
Denen das Madchen bekannt ist, und dic uns von íhr nun .
Unci ich erkcnh-e genau clen alten Kattununcl den blaucn
erzahleil.
1
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Auch ich lobe clie Vorsicht, vcrsetzte der Geistliche
Niemand saume zu geben in diesen Tagen, und niemand
folgend;
Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milcle geboten!
ZtJ.,r Frein wir cl och nicht fiir uns! Fiir anderc frein i st beclenklich.
Niemand weiB, wie lang er es hat, was er ruh.ig besitzet;
Uncl sic gingen clarauf dem wackern Richter cntgcgen,
Niemand, wie lang er noch in fremden Landen umherzieht
Der in seincn Gcschaften die StraJ3e wieder hcraufkam.
2W'""Und des Ackers entbehrt unci des Gartens, der ihn ernahret.
Unci z u ihm s prach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht:
Sagt! wir habcn cin .Madchcn gcsehn, cla s im Gartcn zunii.chsr
Ei cl och! sagte cl ara uf der Apotheker geschaftig:
hier
Ware mir jetzt nur Gele! in der Tasche, so solltct 1hr's haben,
2.1/J
Untcr dem Apfelbaum sitzt, unci KindernKlcicler verfertigt
GroB wie klein; clcnn viele gewiB der euren bedi.irfen's.
Aus getragnem Kattun, der ihr vermutlich geschenkt ward.
Unbeschenkt doch laB ich cuch nicht, damit ihr den Willen
Uns gefiel clie Gestalt; sic scheint der Wackercn eine.
"'r. Schet woferne die Tat auch hinter dem Willen zuri.ickbleibt.
~.. (J
'
.
' B
1'
Saget uns, was ihr wiflt; wir fr agen aus loblicher Absicht.
Also sprach
er, uncl zog den.gestJcktcn
lcd~rnen eute
An den Riemen hervor, wonn der Toback 1hm verwahrt war,
21r Als in den Garten zu blicken der Richter soglcich nun
Oifnete zierlich unci teilte; da fanden sich einige Pfeifen.
herzutrat,
Klein ist die Gabe, setzt' er dazu. Da sagtc deť SchultheiB:
Sagt' er: Diesc kennct ihr schon; clenn wenn ich crziihlte
Gut.cr Toback ist cl och dem Reisenclen immer willkommen.
Von der herrlichen Tat, die jene Jungfrau verrichtct,
· Unci es lobtc dar'auf der Apotheker clen Knaster.
J\ls sic cla~ Schwert ergriff unci sich uncl die Ihren bcschi.itztc: -Zle Diese war's! lhr sc:ht es ihr an, sic ist rlistig geboren,
Aber der Pfarrherr zog ihn hinweg, unci sie schieden
Aber so gut wic stark; denn ihren alten Verwandten
·
vom' Richter.
P,flegte sic bis %um Todc, cla ihn der Jammer dahinrif3
Eilen wir! sprach der verstandige Mann; es wa:tct der
Uber des. Stiicltchens N~t unci s~ine.r Besitzung Gefahrcn.
2 0
.. .
. Ji.i~gh.ng
6 Peinlich. Er hore so schnell als moglich d1e frohhche
l\ uch, m1t stlllem Gemut, hat s1e cl1e Schmerzcn ertragen
2t.r D,ber des Briuťigams Tod, der, ein edler Ji.ingling, im ersten
Bo~schaft.
Feue1: des hohen Gedankens nach cdlcr FruheJt zu streben,
Und sic eilten und kamen und fandcn den Junghng gelehnct
Sdbst hinging nach Paris unci bald den schrecklichen Tocl
il.n den Wagen unter den Linden. Die Pferde zcrs~ampften
.
.
fand;
.
U.r Wild den Rasen; er hielt sic im Za um, und stand m
Dcnn w1e zu Hause, so dort, bestntt er W1llki.ir und Riinke.
Geclanken,
230 Also sagtc der Richter. Die beiden schic:dcn und danktcn,
Blickte still vor sich hin unci sah die Freunde nicht eher,
Unci der Gcistliche zog cin Golclsti.ick (cla s Sil ber des Beutels
Bis sic kommend ihn riefen unci frohliche Zeichen i hm gaben.
\(i;cr vor einigen Stunden von ihrn schon milde verspendet,
Schon vonferne begann der Apotheker zu sprechen;
l'ils er dic.Fllichtlinge sah in traurigen Haufen vorbeiziehn).
Doch sie traten naher hinz~. Da fa.Bte der Pfarrherr
Und er rc1cht' es dem Schulzen und sagte: Tcilet den Pfcnnig
Seine Band, und sprach unci nahm dem Gefahrten das
2JrUnterclie DLirftigen aus, unci Gott vermehre die Gabe!
-Wort weg:
Doch es weigerte sich der Mann, unci sagte: Wir haben
Heil clir, j unger Mann! dein treues Auge, dein tre~cs
Manchen Taler gerettet und manche Kleider unci Sachen,
Hcrz hat richtig gewahlt! Gli.ick dir und dem We1be der
'L'nd ich hoffe, wir kchren zuriick, noch eh es verzehrt isc.
Jugehd!
.
Deiner ist sie wert · drum komm und wende den Wagen
DaB wir fahrend s~gleich die Ecke des Dorfes .errei~hen
Da versetzte der Pfarrer, und drlickť ihrn clas Gclcl
·
in
die
Hand
cin:
Um sic werben und bald nach Hause fi.ihren d1e Gute.
t'ttJ
1,
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ll. ber der ] i.ingling s tancl, uncl ohne Zeichen der Freude
Rlihmlich, uncl ruhmlich des Manns unci des Ha'uses, von
er clíc Worte des Boten, clie himmlisch waren unci
dem 1nan gcsandt war.
.
trqstlich,
:J2o Klugc Leutc merkten dic Absicht; der klu?e Gcs~mdtc ..
Scufzcte tlef und sprach: \Vir kamen mit eilendem Fuhrwcrk
Mcrktc den \V1llen gar bald, und konntc s1ch welter erklarcn.
l~ncl WH ziehcn viellcicht beschilmt und langsam nach J-Iause:
Lchnte clen Antrag man ab, so war auch cin K_orbnicht
v:erdueGhc~.
.Ucnn luer hat 1;n1clf: seitdem ich warte, die Sorge bcfallen,
2J'.p\rgwohn unci Zwe1fel unci allcs, was nur cin licbendes Hcrz
i\ ber gelang es clcnn auch, só war der-Frc1ersmann unmer
~
..
.
krilnkt.
Jz.rln dem Ha~sc der J?rste bei í;clem hiluslichen Fe:te;
C:rhubt 1hr, wenn Wlr nur kommen, so wcrcle clas Milclchcn
Dcnn es cnnnertc s1ch durch s ganze Lcbcn das Ehpaar,
. . .
.
.
uns folgen,
DaG die geschicktc I-lanc! clen erstcn Knotcn gcschlungen.
\\/cil. wure1ch smel, aber sic arm und venricbcn cinhcrzieht~
Jetzt ist aber clas alles, mit andern guten Gcbrii.uchcn,
l'10 }\.rmut selbst macht stolz, clic unvcrdientc. Gcnugsam
J\us der I\fodc gekommen, und jedcr frcit fiir sich selber.
Scheint clas Madchen unci tatig; unci so gehi:irt ihr die
S30 >Jchme clenn jcglicher auch clen Korb mit eigenen Handen,
\Velt an.
Der ihm etwa. beschert ist, und stehe beschamt vor dem
Gbubt ihr, es sei cin \Veib von solcher Schonheit u;1 c[ Sictc
Madchen!
J:uťgcw_achsen, um nic den guten ] iingling z u rcizen?
29/""Gbubt 1hr, s1e habe bis jctzt ihr Hcrz vcrschlossen der Liebc)
Sei es, wic ihm auch sei! versetztc der Jiingling, der kaum
Fahret nícht rasch bís hinan; wir moch ten z u unsrer
.
a uf
83.(7\.llc dic \Xí o rte gchi:irt, u ne! schon sich im stillen cntschlossen:
,, .
.
Beschamung
;)acnte d1e Pfcrde herum nach J-Iause lenken. Ich fi.irchte
Selbcr geh ich unci will mein Schicksal selber erfahren
Irgcncl cin ] i.inglíng besítzt di es Hcrz, und díc wackere '
Aus dem.Mundc des Madchcns, zu dem ich das groGte
Soo
Hand hat
Vertrauen
Eingeschlagen und schon dem Ghicklíchcn TrcuC
He.gc, clas irgend cin Mensch nur jezu clem Weibe gchcgt hat.
3lfo Was sic sagt, clas ist gut, es ist verniinftig, das weiG ich.
vcrsprochen.
}ech! cla steh ich vor ihr mit meinem Antrag bcschiimet.
Soll ích sic auch zum letztenmal sehn, so will ich noch einmal
Di esem offenen Blick des schwarzcn Auges begegnen;
Ihn ZU trosten, offnete dra uf der Pfarrer clen Mund schQE;
Driick ich síe nic an das Herz, so will ich clic Brust uncl die
3a.r Doch '"s ficl der Gefahrte mít scincr gesprilchigen Art cin:
Schultcrn
Freilích! s o waren wir nicht vor Zciten vcrlegen gewesen,
.3$'..r Einmal noch sehn, die mein Arm so sehr zu umschlieGen
Da cin jedes Gcschiift nach seiner \\feise vollbracht ward.
begehret;
Hatten die Eltem clíc Braut fiir ihren Sohn sich ersehcn,
\X/ill den Munclnoch sehcn, von dem cin KuG und das
\v'arcl zuvčirclest cin Freund vom Hause vertraulich gerufen;
.]a mích
31tJ Diesen sandte man dann als F reiersmann z u den Eltern
Gliicklich macht auf ewig, das Ncin mích auf ewig zerstoret.
Der erkorenen Braut, der clann in stattlichem Put.z:e
.lr'O ~ ber-laGt mich allein! Ihr solit nicht wa~te~. ,Begebet
Sonntags crwa nach Tische den wi.irdigen Burger besuchte,
buch zu Vater und Mutter zuriick, dam1t sle-crfahren,
Freundliche W o rte mit ihm im allgemeinen zuvorclcrst
DaG sich der Sohn nicht geirrt, unci daG es wcrt ist das
\VechselnC!, uncl klug das Gesprach zu lenken und wenden
Madchen~
3~
.
verstehend. ·
Und so laGt mích alle1n! Den FuGweg liber den Hiigel
Encllich nach langcm Umschweif ward auch der Tochter
3.rv An dem Birnbaum hin, und unsern \'Veinberg hinunter,
Geh ich naher nach Hausc"zuriick. O, dafi ich die Traute
erwahnet,
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Frclldig llnd schndl heirnflihrte! Vielleicht a uch schlcich
ich alkine
Jene Pfade nach Haus, und betrete froh sic nicht wicder.

:JbD

Also sprach er und gab dem gcistlichen Hcrrn clíc ZLigel,
Der verstandig sic faflte, die schaumenckn Rossc behcrrschend,
Schndl den \Vagcn bestieg und den Sitz des hihrcrs bcsctnc.

Abcr clu zaudcrtcst noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest:
Gcrne vcrtrau ich, mcin Frcund, euch Scel uncl Geist uncl
361)
Gemi.it an;
Abcr Leib und Gebein ist nicht zum bestcn verwahrct,
Wcnn dic geistliche Hand der weltlichcn ZLigel sich anmaflt_
Doch clu lachcltcst clrauf, vcrstancliger Pfarrcr, llnd sagtest:
Sitzet nur cin, uncl gctrost vcrtraut mír den Lcib, wie clíc Scele;
~10 Dc.nn gcschickt ist dic Hand schon langc, den Zligel zu fi.ihren,
Und das Allge gciibt, dic klinstlichstc \\icnclung zu trcffcn.
Denn wir warcn in StraDburg gcwohnt clen \Vagcn zu lcnkcn,
Als ich den j ungcn Dar on dahin bcgleitete; taglich
Rollte der Wagen, gcleitet von mír, clas hallende Tor durch,
31ú" Staubigc \Vege hinaus, bis fern Zll den Aucn llncl Lindcn,
Mittcn durch Scharcn des Volks, das mít Spazieren clen
Tag lebt.

uo

Halb gctrostct bestieg darauf der Nachbar den \'1/agen,
SaD wic ciner, der sich z um weisliéhcn Sprunge ·bcreitet;
Und die Hcngste rannten nach Ha use, begierig des Stalles.
Aber die \Volkc des Staubs -qllollunter den machtigen Hufen.
Lange noch s tancl der ] Lingling, und sah den Staub sich
erheben,
Sah den Staub sich zerstrelln; s o stand er ohne Gcdanken.
ETI.ATO

,,
.. ~-:--. {

Dorothea
Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinken der Sonne
Sic noch einmal ins Auge, clie schnellverschwindcnde, faGte,
Dann im c{llnkeln Gebusch, dann vor der dus teren Felswand
Sch weben siehet i hr Bild; wohin er die Blicke nur wendet,
293-31G · 1-4
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S Eilet es vor llnd gli:inzt und schwankt in herrÚchcn Farben:
So bewcgte vor Hermann die liebliche Bildung des Maclchens
Sanft sich vorbei, unci schien dem Pfad ins Getreide Zll folgen.
Aber er fuhr a liS dem stallnenden Tra um auf, wendetc langsam
Nach dem Dorfe sich z u, uncl staunte wicder; clenu wiedcr
Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Madchens entgegen.
Fe st betrachtet cr sic; es war kein Scheinbild, sic war es
Selber. Den groíkrcn Krllg und einen kleincrn am Hcnkcl
Tragend in jeglichcr Hand: s o schritt sic geschaftig Zllm
Brllnnen.
1r Un,d er ging ihr frclldig entgcgen. Es gab ihm ihr Anblick
Mut unci Kraft; er sprach Zll seincr Verwunderten also:
Find ich dich, wackeres Madchen, so bald allfs neue
bdchaftigt,
Hiilfreich anclern Zll sein und gern z u erquicken die Menschen?
ZO Sag, warum kommst du allein Zllm Quell, der doch so
entfcrnt licgt,
Da sich andere doch mit dem \V'asser des Dorfes begnugcn?
F:cilich ist dies von besondcrer Kraft und licblich zu kosten.
Jcner Kranken bringst clu es wohl, die clu trelllich gerett~t?

1o

,f

Z5"

Freundlich begri.iGte soglcich das gute Maqchen den
] ungling,
Sprach: S o ist schon hier der \V' eg mir Zlim Brllnnen belohnet,
Da ich finde den Guten, der uns s o vieles gereicht hat;
Denn der Anblick des Gebcrs ist, wie clíc Gabcn, erfrclllich.
JO Kommt und sehet doch selber, wer ellte Milde genossen,
Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquicktcn.
DaG ihr aber sogleich vernehmet, warllm ich gekommcn,
I-Jier zu schopfen, wo rein und unablassig def Quell flieGt,
Sag ich cuch dies: es haben die unvorsichtigen Menschen
Jr i\lles Wass<;r getriibt im Dorfe;-mit Pferden und Ochsen
Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den
Bewohncrn.
- Und so haben sie auch mit Waschen undReinigen alleTroge des Dorfes beschmutzt uncl alle Biunnen besudelt;
ltO Denn ein jeglicher denkt nur, sich selbst und das _nachste
Bedurfn1s
Schnell zu befriedgen und rasch, uncl nicht des Folgenden ;
denkt cr. ·
(_,r,.
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i\lso sprach sic unci war clie breitcn Stufcn hinumer
Mit dem Begleiter gelangt; unci a uf das Máuerchen setzten
Bcide sich nieder des Quells. Sic bcugtc sich i.iber, zu schópfcn;
Und cr faDtc den anclcrcn Krug, und beugtc sich uber.
Und sic sahcn gcspicgelt ihr Bild in der Bláue des Himmcls
Schwanken, uncl nickcen sich zu, uncl gri.iDren sich freundlich
im Spiegel.
LaD mich trinkcn, sagte darauf der heirere Ji.ingling;
Unci sic rcicht' ihm clen Krug. Dann ruhren sic beidc, vertraulich
1\uf die Gefái3c gelehnt; sic a ber sagte z um Frcunde:
Sage, wie tincl ich clich hicr? unci ohne \V agen unci Pferde
ST Ferne vom Ort, wo ich erst dich gesehn? wic bist clu
gekommen?

SIEBENTER GESANG • ERATO
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Denkend schaure Hermann zur Erc!e; dann hob er clie
Blickc
Ruhig gegen sic auf, und sah ihr freundlich ins Auge,
Co Flihlte sich stil! unci getrost. Jed och ihr von Liebe zu sprechen,
Wii.r ihm unmoglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe,
r\ber hellen Ye.rstancl, uncl gebot versrándig zu reden.
Uncl er faDte sich schnell, uncl sagte traulich zum Miidchen:
LaD mích reden, mein Kincl, unci deine Fragen erwidern.
t:.:r Deinctwegen kam ich hierher! was soll ich's verbergen?
Denn ich lebe begli.ickt mit beiden liebenden Eltern,
Denen ich treulich das Haus uncl die Gi.iter helfe verwalten,
Als der einzige Sohn, unci unsre Gescháfte sind vielfach.
Alle Felder besorg ich: der Vater waltet im Ha use
"TO FleiDig; die tátige Mutter belebt im Ganzen die Wirtschaft.
Aber clu hast gewiD auch erfahren, wic sehr das Gesindc
Bale! durch Leichtsinn unci bald durch Untreu plaget dic
Hausfrau,
Immer sie notigt zu wechseln und Fehler um Fehler zu
tauschen.
Lange wi.inschte die Mutter dahcr sich cii1 Mádcl:lcn im I-la use,
Das mit der Hand nicht allein, clas auch mit dem Herzen ihr
hi.ilfe,
An der Tochtcr Statt, der leider fri.ihe verlorncn.
<fo Nun, als ich heute am Wagcn dich sah, in froher Gewandtheit,
Sah clie Stárkc des Arms uncl die volle Gesundheit der Gliecier,
Als ich dic Vl o rte vernahm, die verstandigen, war ich betroffcn,
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Unci ich cilte nach 1-Iausc, den Eltcrn unci Fr~undcn die Fremde
Ri.ihmend nach ihrcm Verdienst. Nun komm ich dir aber zu
sagen,
Was sie wi.inschcn, wie ich.- Verzcíh mir clie stotternde Rcde.

Schcuct euch nicht, so sagte sie drauf, das Weitre zu
sprechen;
Ihr bcleicligt mích nicht, ich hab es dankbar empfuncien.
f!O Sagt es nur gracl heraus; mich kann das Woit nícht erschreckcn:
Dingcn móchtet ihr mích als },{agd fi.ir Vater und Muttcr,
Z u versehen cias Haus, das wohlerhalten euch dasteht;
Und íhr glaubet an mír cin tiichtiges Madchen zu finden,
Zu der Arbcit geschickt und nícht von rohem Gemi.ite.
W Euer .Antrag war kurz; s o soll clie Antwort auch kurz seín.
Ja, ích gehe mit euch, uncl folge clem Rufc des Schicks~ls.
lvíeíne Pflicht íst erfi.illt, ích habe die Wochnerin wieder
Z u den Ihren gebracht, sie frcuen sich alle der Rcttung;
Schon sind ciíc mcisten bcísammcn, die i.ibdgen werdcn sich
1oo .
finden.
Alle denkcn gewiD, in kurzen Tagcn zur Heímat
Wiederzukchren; s o pflegt sich stets der v ertriebne ZU
schmeicheln;
Aber ích tausche mich nícht mít leíchter Hoffnung in dicsen
1o.r Traurígen Tagen, dic uns noch trauríge Tage versprechen:
Denn gelóst sine! díe Bande der Welt; wer kni.ipfet síe wieder
Als allein nur clie Not, dic hochste, die. uns bevorsteht!
Kannich ím I-lause des wi.ircligen Manns mich, dienend, ernahrcn
Unter den Au gen der trefflichen Frau, s o tu ích es gerne;
"f(O Denn ein wanderndes Madchen ist immer von schwankendem
Rufe.
Ja, ich gehe mit euch, sobald ich díe Kri.ige den Freunclen
Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten.
Kommt !Ihr mi.isset sie schen, unci mích von íhnen empfangen.
I 11r Frohlich horte der Jiingling des willígen Madchens
EntschlieGung,
Zweifelncl, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen.
Aber es schien íhm das beste zu sein, in dem \'Vahn sie zu
lassen, ·
1zo In sein Haus síe zu fuhren, zu werben um Liebe nur ~ort erst.
1
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Ach! uncl den goldenen Ring

erblickť

cr am Finger cle: s
Madchc:ns;
Uncl so lid3 er sic sprechen, unci horchte f1eiL3ig clen \Vortcn.

Laf3t uns, fuhr sie mu1 fort, zuri.ickc kehrcn! Die Madchen
getadelt, dic Iange bcim I3runnen verweilen;
Und cloch 1st es am nnnendcn Quell so ltcbhch zu schwatzcn.
Also stanclc:n sic a uf uncl schautcn beide noch c:inmal
In clen I3runnen zuri.ick, unci si.i.Ges Verlangcn ergrif-F sic.

12-r \Xierdcn immer

Schwcigcnd nahm sie darauf clie beiden Kri.igc beim Henkd,
~3o Stieg clie Stufen hinan, und Hermann folgre der Licben.

Einen Krug verlangť er von ihr, die Bi.irdezu teilcn.
La.Gt ihn, sprach sie; es tragt sich besscr die gleichere Last so.
Und der Herr, der ki.inftig befiehl~, cr soll mir nicht dicnen.
Seht mich s o crnst nicht an, als warc mein Schicksal bccienklich!
13.r Diencn lcrne bci Zeiten cias \'(/eib nach ihrer Bestimmung;
Denn durch Dicncn allein gelangt sic encllich zum Herrschen,
Zu der verdicnten Gewalt, die doch ihr im Hausc gehoret.
Dienet ciie Schwester dem I3ruder cioch fri.ih, sic dienet den
Eltern,
~'ttJ Und ihr Leben ist immer cin ewiges Gehen unci Kommen,
Oder cin Hebcn und Tragen, I3ereiten unci Schaffen fur andre.
Wohl ihr, wenn sic daran sich gewohnt, daL3 kein \Veg ihr
Zll saucr
Wird, und ciie Stunden der Nacht ihr sincl wie clie Stundcn
-f~.J
des Tages,
Daf3 ihr niemals c!ie Arbeit zu klein unci die Nadcl Zll fein
cli.inkt,
Da.G sic sich ganz vergif3t und ]eben mag nur in andern!
Denn als Mutter, fi.irwahr, bec!arf sie der Tugcnc!en alle,
f(7) Wenn der Saugling die Krankenc!e weckt und Nahrung
begeh_r_et
Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich haufen.
Zwanzig Manner verbunden ertri.igen nicht c!icse I3eschwerde,
Und sic s o!len es nicht; cl och sollen sic dankbar es einsehn.
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J enen gerettetcn Maclchen, den schonen Bildern der Unschulc!.
Bcicle tra ten hinein; und von der ancleren Seite
-f60 Trat, cin Kincl an jeglicher Hanc!, der Richter zugleich ein.
Diese waren bisher der jammerndcn Mutter verloren;
Aber gcfunclen hatte sic nun im Gewimmcl der Alte.
Und sic sprangen mit Lust, clíc licbe Mutt~r zu gri.iBcn,
Sich des I3rudcrs zu freun, des unbekannten Gespiclcn!
16.r Auf Dorotheen sprangen sie clann unci gruf3ten sie frcunc!lich,
Drot verlangend unci Obst, vor allem abq zu trinken. ,
Und sic rcichtc das \Vasser herum. Da tranken die Kinder,
Uncl die \Vochnerin trank, mit den Ti:ichtern, so trank auch
der Richter.
1?0 Alle warcn geletzt, uncllobten das herrlich~ Wasser;
Sauerlich war's unci erquicklich, gesuncl zu trinken clen
Mensc'hen.
Da versetzte das Maclchen mit ernsten I3licken uncl sagte:
Frcunde, dieses ist wohl das letztemal, daf3 ich den Krug euch
/nTF;cihrc zum Munde, cla.G ich c!ie. Lippen mit \Vasser euch netze:
Aber wenn euch fortan am he1.Gen Tagc der Trunk labt,
\v'enn ihr im Schatten der Ruh uncl der reinen Quellen genie.Get,
Dann gedenket auch mein unc! meines freundlichen Dienstes,
Den ich aus Liebe mehr als aus Verwancltschaft geleistet.
-1J'O \X!as ihr mir Gutes erzeigt', crkenn ich durch' s ki.inftige Leben.
Ungern laB ich euch zwar; doch je der ist di es mal dem andern
rvlchr zur Last als zum Trost, uncl alle miissen wir encllich
Uns im fremclen Lande zerstreun, wenn c!ie Ruckkchr versagt
i st.
-fN Scht, hier steht der Jungling, dem wir die Gaben verdanken,
Diese Hi.ille des Kincls unci jene willkommene Speise.
Dieser kommt uncl wirbt, in seinem Haus. mích zu schen,
DaB ich diene c!aselbst clen reichen trefflichen Eltern;
Unci ich schlag es nicht ab; denn i.iberall 4_ienet das Madchen,
"/?O- Unci ihr ware zur Last, bec!ient im Hause1zu ruhén.
,
Al s o folg ich ihm gern; er scheint ein verstandiger Jungling,
Unci so werc!en die Eltern es sein, wie Reichen gcziemet.
Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, unc! freuet
.
Euch des lebendigen Sauglings, der schon 's o gesund euch
·nw
anblickt.
Drucket ihr ihn an clie Brust in cliesen farbigen Wickeln,
I
1

1frv

Also sprach sie, unc! war, mit ihrcm stillen Beglelter,
Durch den Garten gekommen, ~bis an die Tcnne.der Scheune,
Wo clie Wochnerin lag, clie sie froh mit den Tčichtern verlassen,
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O, so gedenket des Jung_lings,_ des gutcn, der sic uns rcichte,
Und der kun.ftlg a uch m1ch, d1e Eurc, nahret und klc1clct.
Und i hr, trefťlicher Mann, s o sprach sic gcwendct :mm
Richter,
Zoo
Habet Dank, daG ihr Vater mir wart in mancherlci Fallen.
Unci sic knictc darauf zur guten \Vochnerin nieder,
Ki.il3te dic wcinencle Frau, und vcrnahm des Segcns Gelispel.
Abcr clu sagtcst indcs, chrwi.ircligcr Richter, zu Jlermann:
LoóBi_llig seicl ihr~ o Frcuncl, zu den gutcn Wirten zu ziihlcn,
D1e mlt tlicht!gen Menschen clen Haushalt zu fiihren
bedacht sine!.
Denn ich habe wohl oft gcsehn, daf3 man Rindcr und Pferdc,
So wic Schafc, genau bci Tausch uncl Hanclcl betrachtet;
2 fo A ber clen ?vienschen, der allcs erhalt, wcnn cr tiichtig
uncl gut ist,
Und der allcs zerstreut und zcrstort durch falsches Bcginnen,
Dicscn nimmt man nur so auf Gli.ick uncl Zufall ins Ha u s cin,
Uncl bcreuet zu sp~it cin i.ib_ereiltes Entschlicl3en.
l:f.r A ber es schcint, ihr verstehťs; denn ihr habr cin Miidchcn
erwahlet,
Euch zu ciicnen 1m Haus und euren Eltern, cias brav ist.
Haltet sic wohl! Ihr werdet, s o lang sic der \'V'irtschaft sich
annimmt,
22oN1cht die Schwester vcrmissen, noch eurc Eltern die Tochtcr.
Viele kamen indcs, der Wochnerin nahe Vcrwancite,
Manches bringcncl unci ihr die bessere \Vohnung vcrki.inciencl.
Alle vernahmen des Madchcns Entschlu.G, unci segnctcn
Hermann
tz.ri'víit becleutenden Blickcn uncl mit besondern Gedanken.
Denn s o sagtc wohl cine zur andern Bi.ichtig ans O hr hin:
Wenn aus clem l-IeJ:rn cin Briiutigam wird, so ist sic geborgcn.
Hermann fal3te darauf sie bei der Hand an und sagte:
Laf3 uns gehcn; es neigt sich der Tag uncl fern ist das
2JO
Stiidtchen.
Lebhaft gespriichig umarmten darauf Dorothecn die Wcibcr.
Hermann zog sic hinweg; noch viele GrLif3e befahl sic.
Abcr cla fielen die Kinder, mit Schrein und cntsetzlichcm
\'Veinf'n
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23S' Ihr in die

Kleider, und wollten ~ie zwcite Mu_ttcr nicht lassen.
A ber cin und die andre der \'V'e1bcr sagte gcb1ctend:
Stillc, Kinder! sie geht in die Staclt, und bringt cuch des guten
Zuckerbrotes genug, das euch der Bruder bestellte, .
Als der Storch ihn ji.ingst beim Zuckerbacker vorbe1trug,
2ýo Uncl ihr sehet sic bald mit clen schon vergo]dcten D~ute_n.
Uncl so Jieflcn clie Kinder sic los, uncl I-Iermanr: entnf3 s1e
Noch clen Umarmu11gen kaum und den ferncwmkenden
Tuchcrn.
MELPOMENE

\

/

/'

•L.-cl
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J-Iermat111 tmd Dorothea
Alsó gingcn dic zwei cntgcgen der sinkendcn Sonne,
Die in Wolken sich tief, gewitterdrohencl, vcrhi.illte,
Aus dem Schleier, bald hier bale! dort, mit gli.ihenden Blicken
Strahlcnd uber das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung.
J" Mógc das drohenclc \'Vetter, so sagte Hermann, nicht etwa
Schloflen uns bringen und heftigen Gul3; denn schon ist clie
Ernte.
Und sic freuten sich beide des hohen wankenden Kornes,
Das die Durchschreitenden fast, die hohen yestalten
1()
erreichte.
Uncl es sagte darauf das Madchen zum lcitenden Freundc:
Guter, dem ich zunachst cin freundlich Schicksal verdanke,
Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen
der Sturm draut!
1v Saget mír jetzt vor allem, und lehrct die Eltern mich kennen,
Denenich ki.inftig zu dienen von ganzcr Scele geneigt bin;
Denn kennt jemand den Herrn, so kann cr ihm leichter
genug tun,
· Wenn er die Dinge bedenkt, clie jenem diťwichtigsten2tJ
scheinen,
Und a uf die er den Sinn, den festbestimmten, gesetzt hat.
Darum saget mir doch: wie gewinn ich Vater und Mutter?
Und es versetzte clagegen der gute verstandige Ji.ingling:

::?' ;vi~ geb ich_ dir recht, clu kluges trefflic~es Madchen,
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Denn so strebť ich bisher vergebens, dem Vater zu dienen,
\Venn ich der Wirtschaft mích als wie der meinigen annahm,
Frlih clen Acker und spat und so besorgencl clen \l'einberg.
Meine Mutter befriedigt ich wohl, sic \vui3t es zu schatzen;
Uncl so wirst du ihr auch das treffJichste rvhdchen erscheinen,
\Venn clu clas Haus besorgst, a]s wenn clu cbs cleíne beclachtest.
A ber clem Vater nícht s o; clenn clieser liebet den Schein a uch.
Gutes Maclchen, halte mích nicht flir ka]t uncl gefi.ihllos,
\Vcnn ích clen Vater dir soglcích, der Fremclen, enthi.i]Je.
J a, ich schwor es, cla s erstemal isťs, dafl frei mir cin solches
Wort clie Zunge verlaflt, die nicht z u schwatzen gcwohnt ist;
Aber clu lockst mir hervor aus der Brust cin jedcs Vertrauen.
Einigc Ziercle verlangt der gutc Vater im Leben,
\Vi.inschet auflere Zeichen der Licbc:, sowic der Verehrung,
Unci er wlirde viellcícht vom sehlcchtercn Diener befriedígt,
Der di es wi.iHtc z u nutzen, und wlirdc clem besserc:n gram sein.

Frcudig sagte sic drauf, zug~eich die schnelleren Schritte
durch den dunkelnden Pfad vedoppelnd mit lciehter
Bewegung:
ft.r Beide zusammen hoff ich fi.irwahr zufrieden zu stellen;
Denn der Muner Sinn i st wie mcin cigcnes \Vesen
Und der aufleren Zierde bin ieh von J ugend nicht fremde.
Unsere Nachbarn, díe Franken, in ihren frlihercn Zeiten
Hidten auf Hoflichkeít viel; sic war dem Edlcn und Bi.irger
IŠ() Wie den Baucrn gemein, und jeder cmpfahl sic den Seinen.
Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewohnlich
Auch die Kindcr des Morgens mit Handeki.issen und
Knixchen
Segenswi.insche den Eltcrn, und hielten sittlich clen Tag aus.
S.r Alles, was ich gelernt und was ich von jung auf ge\vohnt bin,
Was von .Herzen mir geht - ich will es dem Alten erzeigen.
Aberwer sagt mir nunmehr: wie sol! i_ch dir sel ber begegnen;
Dir, dem einzigen Sohn, und ki.inftig meinem Gcbieter?
Also s prach sie, und eben gelangten sie unte:r den Birnbaum.
60 Herrlich glanzte der Mond, der volle, vom Himmel herunter;
Nacht .war's, vollíg bedeckt das lctzte Schimmcrn der Sonne.
Und so lagen vor ihnen in Massen gegeneinander,
Lichter, hel! wie der Tag, und Schatten dunkeler Nachte.
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Und es hórte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten
·~_)Hermann, des herrlichcn Baums, am Orte, der ihm so licb war,

Der noch heutc die Tranen um seine Vertriebne gesehen.
Und inclem sie sich niedcr ein wenig zu ruhcn gesetzct,
Sagte der liebcnde Ji.ingling, dic Band des Madchcns
ergr~ifend:

i'tJ .Laí3

:;.r

<fO

dcin Herz dír es sagen, und folg íhm freí nur in allem.
Aber er wagte kcin wcitcres \X/ort, sO sehr auch díe Stuncle
Gi.instig war; cr fi."trchtete, nur cin Nein zu creilen,
Ach, und cr fi.ihlte den Ring am Fingcr, das schmcrzlíche
Zeichen.
Also saflen sie sti ll und schweigend nebcneinander;
A ber das Madchen begann und sagte: Wíe fipd ich des
Moncles
Hcrrlichcn Schein s o si.ií3! cr ist der Klarheit des Tags gleich.
Seh ich doch dort in der Stadt dic Hiuser deutlich und Hofc,
An dem Giebel cin Fenster; mích clcucht, ich zahlc dic
Scheiben.

. Was clu siehst, versctzte darauf der gehal~ene Ji.ingling, ·
Das ist unserc Wohnung, in dic ich nicder dich fi.ihre,
Unci clies Fcnster dort ist meines Zimmers im Dache,
J'«l Das viellcicht das deine nun wircl; wir verandcrn im Ha use.
Diese Felder sind unser, sic reifen zur morgenden Ernte.
Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genieflen.
Aber laí3 uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten
Stcigen; denn sieh, es rlickt das schwere Gewitter heri.iber,
90 Wetterleuchtend und bald verschlingend den, lieblichen
Vollmond.
Und so standen sic auf und wanclelten niecler, clas Feld hin,
Durch clas machtige Korn, der nachtlichen I~larheit sich
freuencl;
t?.rund sic waren,zum Weinberg gelangt un,d traten ins Dunkel.
Unci s o Iei tet' er sic die vielen Platten hinunter,;
Die, unbehauen gelegt, als Stufen clienten im Laubgang.
Langsam schritt sic hinab, auf seinen Schultern clie Hande;
Unci mit schwankenden Lichtern, durch Laub,-iiberblickte
1otJ
der Moncl sic,
Eh 'Cr. von Wetterwolken umhiillt im Dnnk-Pln rl~~ P~~r liPR
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Sorglich stutzte der Starke das Madchen, clas uber ihn
herhing;
Aber sic, unkundig des Steigs uncl der roheren Stufen,
1o,r Fehltc tretcnd, es knacktc der FuG, sic drohtc z u fallcn.
Eilig strcckte gewanclt der sinnigc ] ungling clen .r\rm au s,
Hiclt cm por dic Gclicbtc; sic sank ihm lcis a uf die Schulter,
Brust war gesenkt an Drust und \Vangc an \Vange. So stane! cr,
Starr wic cin Marmorbild, vom ernsten \V"illcn gebandigt,
-110 Drucktc nicht fcstcr sic an, cr stemmtc sich gegen clie
Schwcre.
Und so fi.ihlť er clie herrliche Last, dic Wiirmc des Herzens,
Und clen Balsam des J\tems, an seinen Lippen verhauchet,
Trug mit Manncsgefi.ihl die HeldengróGe des \Veibcs.

11.r

1zo

Doch sic verhehlte den Schmerz, und sagtc clie
scherzenden \Vorte:
Das bedeutet V crclruG, s o sagen bcclenkliche Leutc,
\\fenn bcim Eintritt ins 1--Iaus, nicht fern von der Schwelle,
der FuG knackt.
I-Litt ich mir cl och fi.irwahr cin besscres Zeichcn gewunschet!
LaG uns cin wenig vcrweilen, damit dich dic Eltern nicht tadeln
Wegen der hinkcndcn Magd, und cin schlechter Wirt clu
erscheinest.
/.' .. ·
URANIA

Aussicht

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begi.instigt,
Auf dem Wege bisher den trefFlichen Jungling geleitet,
An die Brust ihm clas Maclchen noch vor der Verlobung

s-

~1o

gedri.ickt habt:
Helfct auch ferncr clen Bund des lieblichen Paares vullenden,
Teiler die Wolken sogleich, d1e uber ihr Gluck sich heraufziehn!
Aber saget vor allem, was jetzt im Hause geschiehet.
Ungeduldig betrat die Mutter zum drittenmal wieder
Schon clas Zimmer der Manner, das sorglich erst sic
verlassen,
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Sprcchend vom nahcn Gcwittcr, vom schnellcn Vcrdunkcln
des Mondcs;
Dann vom AuGenbleibcn des Sohns unci der Nachte Gefahren;
1'r Tacklte lebhaft die Freunde, daG, ohne das Madchcn zu
sprechen,
Ohne zu werben fi.ir ihn, sie bald sich vom Jungling getrennet,
Ma che nicht schlimmer cla s Ubel! vcrsetzt~ unmutig der
Vater;
2.o Denn clu sichst, wir harren ja selbst, und wartcn des
Ausgangs.
A ber gelassen begann der Nachbar sitzcncl zu sprechen:
Immcr verclank ich es doch 11-i. sokh unruhiger Stunde
Meinem scligcn Vater, der mir, als Knaben, dic Wurzel
J.r Allcr Ungeduld ausrii3, daG auch kcin Fasc~en zuri.ick blicb
uncl ich crwarten lcrnte sogleich, wie keiner der \'V'cisen. '
Sagt, versetzte der Pfarrcr, wclch Kunststi.ick brauchtc der Alte?
Das erzahl ich euch gern, denn jeder kann es sich merken,
Sagte der Nachbar darauf. Als Knabe stand ich am Sonntag
'3o Ungedulclig cinmal, die Kutschc bcgicrig erwartend,
Die uns sollte hinaus zum Brunnen fi.ihren der Lindcn.
Doch sic kam nicht; ich lief, wic cin Wiesel, dahin und i
clorthin,
Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenstcr zur Ture.
3.:) Meinc I-Hinde prickclten mir; ich kratztc die Tis che,
Trappelte stampfend hcrum, und nahc war mir das Weinen.
A ll es sah der gelassene Mann; doch als ich C$ encllich
Gar zu tóricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme,
Fuhrte zum Fenster mich hin, und sprach dic bcdcnklichen
~O
Wortc:

Siehst clu des Tischlers da dri.iben fi.ir heute geschlossene
_ Werkstatt?
Morgen eroffnet cr sic; cla ruhret sich Ho bel und Sagc,
Und so geht es von fruhe bis Abcnd die flei.Gigcn Stunden.
fS" A ber bedenke dir dies: der Morgcn wird kunftig erscheinen,
. Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellcn,
Dir den Sarg zu bereiten und schnell und gcschickt zu
v61Jenden;
Und sic tragen das brettcrne Haus gcschaftlg hcruber,
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Das den Gecluldgen zuletzt und clen Ungeduldigen aufnimmt,
Und gar bald cin drl.ickendes Dach zu tragen bestimmt ist.
Alles sah ich soglcich im Geiste wirklich geschehen,
Sah die Bretter gcfligt und dic schwarze Farbe bcrcitct,
SaG gecluldig nunmehr uncl han·ete ruhig der Kutsche.
Rennen andere nun in zweifelhafter Erwartung
Ungeb?mlig hcrum, cla muG ich des Sargcs gcdenkcn.

Denn .ich habc das Madchen als me.ine Braut nicht gcworben,
Sondern sic glaubt, als Magd in das Haus zu gehn, und ich
t?o
fiirchte,
: · DaB unwillig sic flieht, sobald wir gcclenken der I-Icirat.
Aber entschicclen sci es sogleich I Nicht langcr im Irrtum
.t'.r
Sol! sic bleiben, wie ich nicht langer den Zweifcl crtragc.
. Eilct und zeiget auch hier dic Weishcit, die \\jir vcrchren!
Und es wcnclete sich der Geistliche gleich zur Gescllschaft.
L;ichclnd sagtc der Pfurer: Des Toclcs rl.ihrendes Bild
Aber lcidcr gctrubt war durch die Rcdc des Vaters
stcht,
Schon die Scele des Madchcns; er hatte dic munteren Worte,
Nicht als Schrecken dem \\fcisen, und nicht als Endc clem
Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen:
60
Frommen.
J a, cla s gefallt mir, mcin Kincl! Mit Freuden crfahr ich, der
Jenen drangt es ins Leben zuri.ick, und lehret ihn handeln;
1oo
Sohn hat
Dicsem starkt es, zu klinftigcm I-kil, im Trubsal clie
· Auch wic der Vater Geschmack, der seincr Zcit es gewicsen,
Hoffnung;
Immer dic Schčinste zum Tanze gefuhrt, uncl endlich die
Beiden wird zum Leben der Tod. Der Vater mit Unrecht
ScHčinste
Hat dem cmpfincllichen Knaben den Tod im Tocle gewiescn.
In scin I·:Iaus, als Frau, sich gcholt; clas Mutterchen war es.
Zcige man doch dem J ungling des edel reifcnden Alters
1or Denn an der Braut, die der Mann sich erwahlt, laGt glcich
Wert, und dem Alter die Jugend, daG beidc des ewigen
si chi erkcnnen,
Kreises
Wclches Geistes cr ist, und ober sich eigcnen Wert fUhlt.
Sich crfrcuen und s o sich Leben im Leben vollende!
Aber ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zcit zur
EntschlieGung ?~
?O Aber die Tur ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, 1(0 Dcnn mich di.inket flirwahr, ihm ist s o schwer nicht zu folgen.
Und es erstaunten die Freunde, clie liebenden Eltern
erstaunten
Hermann hórte die Worté nur fli.ichtig; ih~ bcbten clie
Ober die Bildung der Braut, des Brautigams Bildung
Glicder
vergleichbar;
Innen, und stille war der ganze Kreis nun auf einmal.
I
1.r Ja, es schien die Ture zu klein, die hohen Gestalten
Einzulasscn, die mm zusammen beuaten die Schwelle.
Aber clas trefflichc Miidchcn, von solchen spčittischen
Hermann stellte den Eltern sic vor, mit fliegendcn \\'orten.
1~·
Worten,
Hier ist, sagť er, cin 1\hdchen, so wie ihr im Hause sic
\Yiic sic ihr schienen, verletzt und tief in der Scele getroffcn,
wlinschet.
Stand, mit fliegender Rote die Wange bis gegen den Nacken
/O Liebcr Vater, empfanget sic g11t; sic verclient es. Und liebc
Ubergossen; dochhielt sie-sich an und nahm sich zusammen,
- Mutter; befragt sic sogleich nach dem ganzen Umfing der
Sprach zu dem Alten darauf, nicht vóllig die Schmerzen
\Virtsch:'tft,
'/Z.()
·
verbergend:
DJJ) ihr seht, wie sehr sie vcrdient, cucl~ naher zu wcrden.
Traun! zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht
Eilig fuhrť cr darauf den trefflichen Pfarrer bc.iseit;e,
·
bereitet,
<f.J' Sagte: Wurd.igcr Herr, nun helft mir aus dieser Besorgn.is
Der mír des Vatcrs Art gcschildert, des tre!Hichen Burgers;
Schnell, uncllósct den Knoten, vor des sen Entwicklung ich
Unci ich wciB, ich stehe vor euch, dem gcbildeten Manne,
schaudre.
1ar'Der sich klug mit jedem betragt, und gemaB den Personen.

tJr
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Aber so scheint es, ihr fi.ihlt nicht Mitleid genug mit der
1~Ungesaumt unci rasch, und sclbst nicht mi.irrisch zu stockcn.
Doch clu schcinst mír dazu nicht geschickt, cla die Scherze
A rmen,
Die nun die Schwelle betritt unci die euch zu dienen bercit i st;
des Vaters
Denn sonst wi.irdet ihr nicht mit bittcrem Spottc mir zcigen,
Schon clich treffen so tief, unci doch nichts gewohnlicher
1:Jo \\iie entfernt mcin Geschick von eurem Sohn unci von
vorkommt,
1r~Als cin Madchen zu plagen, daH wohl ihr cin Jungling gefalle.
cuch seí.
Frcilich tret ich nur arm, mit kleinem I3i.indcl ins Haus cin,
Das mit allem versehn clíc frohen I3e\vohncr gcwíH macht;
Also sprach cr. Es fi:ihlte die treffcnde Re,de clas Madchen,
Unci sic hiclt sich nicht mchr; es zeigten sich ihre Gefi.ihle
Aber ich kcnne mich wohl, und fi.ihle das ganze Verbaltnis.
Máchtig, es hob sich die Brust, aus der cin Scufzer hcrvordrang,
'1Jr Ist es celel, mich gleích mít solchem Spottc zu treJTen,
Und sic sagte sogleich mit heiH vcrgossenenTranen:
Der auf der Schwelle bcinah mich schon aus dem Hause
11á'O, nic wei.G der vcrstandige Mann, der im Schmerz uns zu
zuriicktreíbt?
raten
Denkt, wie wcnig sein Wort, das kalte, clie Brust zu bcfreicn
I3ang bewegte sich Hermann, unci \vínkte dem gcistlichcn
Je von dem Leiden vermag, das cin hohes Schicksal uns!
Freunde,
auflegt.
1'ttJ DaG er ins Mittel sich schli.ige, sogleich zu verscheuchen den
·
Irrtum.
1/'tJ Ihr scid gli.icklich unci froh, wic sollt cin Scherz euch
Eilig trat der Kluge heran, und schaute des 1V1adchens
vcrwundcnl
Doch der Krankendc fi.ihlt auch schmerzlich dic lcise
Stillen VerclruH und gehaltenen Schmerz uncl Tranen ím
.
I3er).ihrung.
Auge.
Nein; es hiilfc mir nichts, wenn selbst mir Verstellung gelange.
1'tr Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich clíc Verwirrung zu
~W Zeigc sich glcich, was spáter nur ticferc Schmerzcn vcrmchrtc
Joscn,
Uncl mich drangte vielleicht in stillverzehrendes Elend.
'
Sonclern v.i:elmehr das bewegte Gemi.it zu priifcn des
LaGt n1icf1 wiecler hinwcg! Ich darf im Ha use nicht blciben;
Miidchens.
leh will fort und gehe, clic armen Meinen zu suchcn,
Und er sagtc clarauf z u i hr mít versuchenden \Vorten:
Die ich im Ungli.ick vcrlieH, fi.ir mich nur das Bcssere wáhl,end.
1uO Sichcr, clu i.ibcrlegtest nicht wohl, o Maclchen des Auslands.
\X'enn clu bei Fremden zu dicnen dich allzu cilig entschlosscst, 1?o Die s ist mein fester Entschlu.G; unci ich darf euch datum nun
bekennen,
\Vas es hciHe das Haus des gcbictenden I-ierrn zu bctrctcn;
Was im Herzen sich sonst wohl Jahre hatte verborgen.
Dcnn der Handschlag bestimmt das ganzc Schicksal des
J a, des Vatcrs Spott hat ti cf mich getroffen: nicht, weil ich
J ahrcs,
Stolz unci empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht
11ír Und gar vie~es zu dulden verbindet ~in einzigcs Jawort.
1'/.r_'
geziemet,
Smel doch mcht das schwerste des D1ensts d1c ermi.idendcn
Sondern weil mir fiirwahr im Herzen die l'jeigung sich regte
\Vege,
Gegen dem Ji.ingling, der heute mir als ein Erretter erschiehen.
Nicht der biTiere SchwciH der ewig clrangendeu Arbcit;
Denn als er erst auf der StraGe.mich lie.G, so war er mir immer
Denn mit dem Knechte zugleich bemi.iht sich der tatíge Freie:
In Gedanken geblieben; ich clachte des gli.icklichen Maclchens,
-16() A ber zu dulden clie Laune des Herrn, wenn er ungerecht taclclt,
2oODas er vielleicht schon als Braut im Herzen mochtc bewahren.
Oder clieses und jenes begehrt, mít sich selber in Zwicspalt,
Unci als ich wieder am Brunnen ihn fand, cla freuť ich mich
Und die Heftigkeit noch der Frauen, die lcicht sich erzi.irnct,
seines
}.fit der Kinder roher unci i.ibermi.itiger Unart:
Anblicks s o sehr, als war mir der Himmlischen einer erscliienen.
Das ist schwer zu ertragen, und doch die Pflicht zu erfiillen
<)7-1.:!.5
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Und ích folgr ihm so gern, als nun er :wr Magd mích geworbcn.
Zo.rDoch mir schmeichcltc freilich das Herz (ich will es gestehcn)
J\uf dem \\legc hicrher, als konnt ich vicllcicht ihn verc!icnen,
\Venn ich wi.irdc des Hauses c!creinst uncntbchrlichc Sti.it%c.
J\bcr, ach! nun sch ich zuerst dic Gefahrcn, in die ich
Iviich begab, so nah clem stil! Gcliebten zu wohncn.
2foNun crsr fi.ihl ich, \vic wcit cin armcs lvLiclchcn entfernt ist
Von clem reicheren Jungling, und wenn sic clíc Ti.ichtigste ware.
J\lles clas hab ich gesagt, clamit ihr das Hcrz nicht verkennet,
D:1s cin Zufall belcidigr, clem ich die Bcsinnung verdanke.
Denn clas muGt ich erwanen, c!ic stillen \Vi.insche verbergend,
21.JDaG cr sich briichte zuniichst clie Braut zum I-huse gefi.ihrct;
Und wie hiirt ich alsc!ann clic hcimlichcn Schmcrzcn errr;:gen!
Gli.icklich bin ich gewarnt, und gli.icklich lost das Gehcimnis
Von dem Dusen sich los, jetzt, cla noch clas Ubel isr heilbar.
1\bcr das sci m:n gcsagt. Uncl nun sol! im }lausc mich bnger
2zoi-Iicr nichts hal~cn, wo ich beschamt und iingstlich nur stcl~c,
Frei die Neigung bekenncnd, und jene torichte HofTnung.
Nícht clic Nachr, clíc breit sich bcdeckt mít sinkcnclen \Volkcn,
Nicht der rollendc Donncr (ich hor ihn) sol! mich verhinclern,
Nicht des Regens GuG, der drau.Gen gewaltsam herabschlagt,
2z,.rNoch der sausenclc Sturm. Das hab ich allcs ertragen
Auf der traurigen Flucht, und nah am verfolgenden Feinde.
Und ich gehc nun wiedcr hinaus, wic ich lange gewohnt bin,
Von clem Strudel der Zeit ergriffen, von allem zu scheiden.
Lcbet wohl! ich bleibe nicht Ianger; es ist nun geschehen.

2..30 Al so sprach sic, sich rasch zuri.ick nach der Tbc bewcgend,
Unter dem J\rm das Bi.indclchen noch, clas sic brachte,
bcwahrend.
Abcr dic Mutter ergriff mit beiden J\rmen das Madchen,
Um den Leib sie fassend, uncl ricf vcnvundert und stauncnd:
2JrSag; was bedeutet mir di es? und diesc vergebenen Tranen?
- Nein, ich lasse dich nicht; clu bist mir des Sohnes Vcrlobte.
AlJer der Vater srand mir Widerwillen dagcgen,
Auf die Weinende schauend, uncl sprach clie verdrie.G!ichcn
\\ione:
2rt> Also cla s ist mir zuletzt fi.ir die hi:ichstc N achsicht gewordm,
Dai3 mir das Unangcnehmste geschieht noch zum Schlusse
des Tages!

NEUNTER GESANG · URANIA

1

I

99

Denn mir ist unleidlicher nichts, als Tranen der \Veiber,
Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworr~n beginnet,
\\'a s mit cin wenig v ernunft sich lic.Ge gemachlicher
schlichten.
Mir ist lastig, noch langcr clies wunclerliche Bcginnen
Anzuschauen. Vollendet es selbst; ich gehe z u Bcttc.
Uncl er wandte sich schnell, und eiltc zur Kammer zu gehen,
2..J?J\Vo ihm das Ehbctt stane!, und wo cr zu ruhcn gewohnt war.
Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die fl.ehendcn Worte:
Vater, eilet nur nicht und zi.irnt nicht i.iber das Maclchen!
leh nur habe clie Schuld von aller Verwirrung zu tragen,
Die unerwartct der Freund noch durch Verstellung
!.r.r
vcrmehrt hat.
Rcdet, wurcligcr I-Icrr! denn euch vcrtraut ich die Sache.
Hiiufct nicht J\ngst uncl Verclru.G; vollendet lieber das Ganze!
Denn ich mochte so hoch cuch nicht in Zukunft verehren,
\Vcnn ihr Schadenfrcuclc nur ubt statt herrlichcr Weish<;:it.
I

zr.r
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Lachelnd versetzte darauf der wi.irdige Pfarrer und sagte:
Wclchc Klugheit hatte denn wohl das schone'Bekenntnis_.
Dieser Guten entlockt, und uns enthullt ihr Gemute?
Ist nicht die Sorge soglcich dir zur Wonn und Freude
gewbrden?
26J-Rede darum nur sclbst I was bedarf es fremder Erklarung?
!\Jun trat Hermann hervor, und sprach die freundlichcn
\\forte:
.LaB dich dic Tranen nicht reun, noch diese ~uchtigcn
Schmcrzen;
210 Denn sie vollenden mein Gli.ick und, wie ich wi.insche, das
deine.
· Nicht das treffliche Madchen als Magd, die Fremde, zu dingen,
Kam ich z um Brunnen; ich kam, um deine Liebe zu werben.
Aber, ach! mein schuchterner Blick, er konnte die Neigung
Z;z.fl?eines Herzei:1s nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge,
Als aus dem Spiegel clu ihn des ruhigen Brunnens bcgruBtest.
Dich ins Haus nur zu fi.ihren, es war schon 8.ic Halfte des
Gluckes.
A ber nun vollenclest clu mir's! O, sei mir gesegnct I -:2.cf() Unci es schaute clas Madchen mit tiefer Ruh~ung zum
Jungling,

'
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Und vernúcd nieht Umarmung und Ku.G, clen Gipfcl der Freude,
\Venn sic den Liebcnc!cn sine! die lang crschntc V crsiehrung
Klinftigcn Gli.ieks im Lcbcn, das nun cin uncnclliehcs schcinct.

Utr

Uncl den úbrigcn hattc der Pf;-trrhcrr allcs crkbrct.
Abcr clas Miidehcn kam, vor dem Vater sieh hcrzlich mit
Anmut
Ncigend, und so ihm dic Hancl, clic zuri.ickgezogenc, hissend,
Sprach: Ihr werdet gcrceht der Dbcrraschtcn vcrzcihcn,
2 9/JErst die Trancn des Schmcr7.cs, uncl nun clic Tranen der Freude.
O, vergcbt mir jcnes GefLihl! vergebt mir auch cliescs,
Und la.Gt nur mich ins Gli.ick, das neu mir gcgónnte, mich
finden!
Ja, der erste Verdru.G, an dem ieh Vcnvorrene schuld war,
zqrSei der lctztc zuglcich! \Vozu die Magd sich verpflichtet,
Treu, zu liebcnclcm Dienst, den soll die Toehtcr cueh lcistcn.
Und der Vater umarmte sic gleieh, ·dic Trancn verbergcnd.
Traulich kam dic Mutrer herbei unci ki.i.Gte sic herzlieh,
Schi.ittelte I·:fancl in I-lanci; es schwiegen clie weinenden Fraucn.

joo

Eilig fa.Gre clarauf der gute verstandige J?farrherr
Erst des Vaters Hancl und zog ihm vom Finger den Tmuring,
(Nieht so leieht; er war vom rundliehen Gliede gehalten)
Nahm den Ring der Mutter clarauf und verlobte clie Kinder;
Spraeh: Noch einmal sei der golclenen Reifen Bestimmung,
3orFest cin Band zu kni.ipfen, das vóllig gleiehe dem alten.
Dieser J iingling ist tief von der Liebe zum Madehen
durehdrungen,
Und das hhdchen gesreht, da.G aueh ihr der Ji.ingling
erwlinseht ist.
,J(P Also verlob ieh em:h hier und segn' eueh ki.inftigen Zeiten,
Mir dem Willen der Eltern, unci mit clem Ze_ugnis des
Freundes.
Und es neigte sich gleieh mit Segenswiinsehen der Naehbar.
Aber als der geistliehe Herr clen goldcnen Reif nun
:Jf,rSteekť an die Hand des Midehens, erbliekt' er den anclercn
staunend,
Den sehon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betraehtet.

ZOi

Und er sagte darauf mit freundlieh seherzenden \\forten:
Wic I clu vcrlobtest dieh sehon zum zweitcnmJl?
Sl O
Daí3 nicht der crstc
13r;iutigam bei dem Altar sieh zeige mit hindcrndcm
Einsprueh!
Aber sic sagtc darauf: O, la.Gt mieh dicser Erinnrung
Eincn Augcnbliek weihen! Denn wohl vcrclicnt sic der G~tc,
{)zJ"Der mir ihn seheiclcnd gab uncl nieht zur Heimat zuri.iekkam.
' Allcs sah er voraus, als rasch clíc Licbe der Preiheit,
Als ihn die Lust, im neuen vcrandcrtcn \\fcsen z'u wirkcn,
Trieb naeh Paris zu gehn, dahin, wo er Kcrker und Tocl fand.
Lcbe gli.ieklieh, sagt' er. leh gehe; denn alles bewcgt sieh
Jl?] ctzt a uf Erclen einmal, es sehcint sieh alles zu i:rennen.
Grundgesctzc losen sieh auf der festesten Staaten,
Und es lost der Besitz sieh los vom alten Besitzer,
Frcund sieh los von Frcund: so lóst sieh Liebe von Liebc.
leh vcrlasse dich hier; und, wo ieh jemals dieb, wieder
:3 3J"fincle - wer weií3 es? Viellcieht sind clicsc Gcs.praehc dic
·
letzten.
Nur cin Fremdling, sagt man mit Reeht, ist der Mcnsch hier
aufErden;
Mehr cin Fremclling als jemals, ist nun cin jeder geworden.
<J~O Uns gehort der Boden niehtmc_hr; es wandern die Schatzc;
Gold uhel Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen;
Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, riiekwarts
Lósen in Chaos und Naeht sieh auf, und neul sieh gestalten ..
Du bewahrst mir dein Hcrz; uml findcn dereinst wir uns wieder
j~J"Ďber den Tri.immern der Welt, so sind wir erneute Geschopfe,
Umgebildet und frei und unabhangig vom Schieksal. .
Denn was fesselte den, der so!che Tage durchlebt hatI
i\ber soll es nieht sein, daí3 je wir, aus diesen Gcfahren
Gli.ieklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder
(JJ{)
-- umfangen,
·
· O, so erhalte mein sehwebendes Bild vor deinen Gedanken,
Da.G clu mit glciehem Mute zu Gliiek und Ungliick bereit scist!
Loeket neue Wohnung dich an und neue Verbindung,
So geniei3e mít Dank, y;as dann dir das Schicksal bereitet.
S Liebe die Licbenden rein, und halte dem Guten dich dankbar.
, Aber dann auch setze nur leieht den bewegliehen Fuí3 auf;
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Denn es la:ucrt der cloppelte Schmcrz des neucn V crlustcs.
Heilig sei dir der Tag; doch schatze clas Leben nicht hi:iher
Als ein ancleres Gut, unci allc Gliter sine! trliglich.
0 Also sprach er: und nic erschicn der Edle mir wiedcr.
Alles vcrlor icb incles, und tauscndmal dacht ich der \Varnung.
Nun auch denk ich des \Vorts, clas schi:in mir dic Licbc
das Ghick hier
Neu bereitet unclmir clie herrlichstcn Hofli1Ungen aufschlie!k
361) O, verzeih, mein treJ-Tlicher Freuncl, claJ3 ich, selbst an clem
Arm dich
Haltend, bebc! So scheint dem encllich gclancletcn Schiffer
A uch der sicherste Gruncl des festesten Boclens zu schwanken.
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il.lso sprach sie, uncl stcckte clie Ringe ncbeneinancler.
A ber der Briiutigarr~ sprach, mit ~dler mannlicher Ruhrung:
Desto [ester seJ, be1 der allgememen Erschiittrung,
Dorothea, der Bund! \Vir wollen hal ten und claucrn,
l~est uns halten und fest der schi:inen Gtiter Besitztum.
Denn der lviensch, der zur schwankcnden Zeit auch
sdnvankcncl gesinnt ist,
Der vermehret das Ubel, und breitet es weiter unci weitcr;
Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich.
Nicht clem Deutschen geziemt es, clie flirchterliche Bewegung
Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin.
Dies ist unser I s o laB uns s agen unci s o es behauptenl
Denn es werden noch stets die entschlossenen Vi:ilker gepriesen,
Die fi.ir Gott und Gesetz, fiir Eltern, Weiber und Kinder
Stritten und gegen den Feincl zusammenstehend erlagen.
Du bisr mein; und nun ist das meine mciner als jemals.
3/,J Nicht mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genieJ3en,
Sondern mit Mut und Kraft. Und drohen cliesmal die Feinde,
Oder kiinftig, so riiste mich selbst und reiche dic Waffen.
\\'ciJ3 ich durch dich nur vcrsorgt clas Haus uncl clie liebenden
'
Eltern,
j'fo -0, so stellt sich clie Brust clen1-Feinde sicher entgegc:n.
Und gcdiichre jeder wie ich, so sti.inde dic Macht auf
Gegen die Macht, und wir erfreuten uns alle des Friedens.
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KALLIOPE•

Osud a úcrpllOst

"Tak jsem nikdy co živ neviděl trh i úlice pusté!
Vždyť se zdá, jako město by vymřelo! Přes padesáte
mním že z bydlitelův tu našich nepozůstalo všechněch.
Hle, zvědavost co dělá! I běžíť a harcuje každý
·
5 vyhnanců nebohých tažeJÚ chtě zříti žalostné.
K hrázi pak až, kam jdou, hodná jest předce hodinka.
Teďo poledni běží, když nejvíc parno a prašno.
Což bych z místa nešel pro podívání se na outěk
nešťastný dobrého lidu, jenž nábytečekb svůj
1o vychvátiv, kraj zárénský žel pouštčje krásný,
táhne sem a šťastným ourodné tamtudy koutem
oužlabiny vinuté do cizin se kvapně ubírá .
. Udělalas výborně, ženo, žes laskavě synka
vyslala, plátna by kus vetchého i nápoje, jídla
15 dal trochu těm nebohým; neb věc jest dáti majetných.
Jak ten hoch jezdí! Jak béře ti v uzdu ty hřebce!
Pěkně nový vypadá i vozík; čtyři mohli by volně
v něm sedět a k tomu ještě svůj měl vozka by kozlík.
Sám tenkráte vyjel, šlo to pak vůkol rohu lehce!"
2o Takto, na náměstí sedě ve průjezdě pohodlně,
rozprávěl ku paní hospodský u Lva zlatého.
Hospodyně

k tomu odpovčdouc, tak řekla rozumně:
to obnošené jsem poslala plátno neráda;
k ledčemu přec se hodí a není za peníze je dostat,
když jeh'o potřebuješ. Jednak dnes ráda mnohý jsem
i lepší dala kus, což mohla, košil jako povlak;
neb se praví o mladých i starých, že dočista nazí jdou.
Zdaž ale odpustíš, že také i zloupena jest tvá
armara; ten župan indickým zdobný květováním,
tenkým podsazený flanelem z tenkého i cajkuc
poslala jsem; jeť stár a vetech, již pak z mody vyšlý."
"Otče,
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Než na to výborný usmáv se otec pravil, a řka:
"Pozbudu předce nerád toho mého župánku ze cajku;
látka to indická, takové zase dostati nelze.
Pravda, že jsem nenosil jej víc. Teď člověk aby vždy
ve svrchníku chodil ncb v pekeši,d kamkoli vyjde,
a v botě vcždy; mají výhost pantofle i čapka."

70

"Ejhle!" tu řekla paní, "vracují se lidé zase nazpět,
jenž tažení ubohému se dívali; již je konec snad.
Pohleď, jak zaprášeni jsou, jak tváře se jim rdi
v rozpalu! Každý pak šátkem s čela pot si utírá.
Toť bych pro takové odřekla se v horku divadlo
1rpět a jít! Věru, mám na povídání toho dosti."

75
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A s povahou zas takto otec jí od vece správný:
"Čas takový ke žním takovým se ne často hodívá,
i přivezemť obili tak, jak seno již se přivezlo,
za sucha; jasnoť jest, po celém nebi nikde mračínka,
a chládkem věje líbezným od východu větřík,
na stálé počasí! Žíto přezrálo skorem již;
dá-li to Bůh zítra, hned z úsvity počneme žatvu."
Tak kdy mluvil, vůkol se zatím všudy zástupy lidstva
vzmáhaly, ježto po náměstí v tu chvíli domův šlý.
Navracoval se také nazpátek s dcerkami svými
zámožný soused, ze druhé strany rychle jedoucí
k svému novému domu, první mezi kupci ve městě,
v svém voze otvořeném, jenž v Landavěe sličně dělán byl.
Úlice obživly; i byloť městečko to lidné,
fabrik tam všelikých jako obchodu píleno snažně.
Tak bylo 'jest sedělo v průjezdě dvé to dověrné,
nad jdoucím kochajíc se lidem propověďmi mnohými.
Kposledu hospodyně důstojná takto praví, řkouc:
;,Ejhle, přichází k nám kazatel, s ním-jde spolu soused
likárník; tito nám povědí vše, cožkoli venku
spatřili a čemu dívati se nehrubě je milo."

65 Vlídně

nyní dva ti přišli a pozdravení dali páru,
k nim pak na dřevěné lavice v průjezdu si sedli,
prach s obuvi třepajíce a šátkem chlad si vanouce.
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Tu kdy se pozdravili vesměs, první se mluvit jal
líkárník a takto pravil, bezmála mrzut jsa:
"Tak věru jest člověk! A jeden )e druhého ne lepší;
zevluje rád, třeba neštěstí bližního-li potká!
Všecko se na plápol dívat hrne, škodně horoucí,
všecko na odsouzence, chudinku, kdy k popravě na smrt
jej útrpně vedou. I chodi, dobrých by vyhnancův
bídu viděl, každý, nemníc, že snad ho podobný
potkati může osud buď v ten čas, buďto budoucně.
K nestrpení lehkost ta; a přec jest člověku vlastní."
Odpověděl mu farář na to výborný a rozumný,
ozdoba bylť on města, jinoch jsa blížeji mužství,
ten znal dobře život, znal potřebu posluchačův svých,
výtečnou i božích Písem cenu ouplně cítil,
jenžto osud lidu odsloňujíf i tajnotu mysli;
nejlepší z světských vědomá jemu též byla Písma.
Tento pravil: "Nehaním, je-li bez škody, podnětu nikdy,
člověku jejž kolivěk dobrá dala příroda máti;
neb seč ne vždy rozum můž být, s to častěji bývá
náklonnost taková šťastná neobranně pudící.
Byť zvědavost popudem nepovábila člověka mocným,
mnedle, zkusil-li by on, světskými jaké mezi věcmi
srovnání krásné? Neb má prv touhu novosti,
pak potom ustavnou prohlídá k prospěchu píli,
posléz dobra hledí, odkudž hodnost mu a vzácnost.
Lehká průvodčím mysl jest mu z mládi radostným,
ježto nebezpečnost skrývá jemu, zdrávě a rychle
jizvy bolesti maří, jakž jí bylo jedno minouti.
Chvalnýť arci to muž, jemuž um se ve věku dalším
rozvážný napotom z veselé té rozvine mysli,
jenž v štěstí jako v neštěstí děje snažně a vroucně;
od něho povstává pak i dobro, i náhrada ztráty.''

Ioo Vlídně paní tur1etrpělivá hned počne domácí:

-
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"Řekněte nám, což jste viděli, to slyšet chceme rádi."
"Ztěžka,"

pravil na to líkárník, důkladně se ozvav,
"tak brzy rozveselím se po tom, co mi zřít se událo.
I kdo přerozmanitou vypravit mocen ouplně bídu!

Již zdálí uvídíno je prach, než ještě do luk jsme
došli; neboť tu táhlo se jich se pahorku k paho_rku
nepřehlédnutelg_ě a málo i poznati možno.
Kdyžť ale přes dolinu příčné jsme cesty dostihli,
tuť veliká byla tíseň a dav i chůze i vozby.
11o Ještě vidět nebohých bylo žel tudy míjeti dosti,
poznat i mohl každý, co bolestná outěku trpkost
i co radost citu, když se život tak kvapně zachrání.
Smutno na nábyteček pohledět bylo tak mnoholičný,
jejž blahozásobený dům ukrývá a jemužto
115 svá domu pán správný příhodná místa vykázal,
v potřebu předhotoviv; vše je v potřebu, všecko k užitku.
Na všelikých kolesách a vozích ted' všecko to vézti
různo vidět složené a vidět vše v outěku náhlém.
Skřínka na sítku leží, vlněná opět tuto houně;
2
1 0 v moučné díži poduška, tu zas na zrcadle je plachta.
Ach, a nebezpečnost, jako nám, bude dvadceti let to,
tenkrát v ohni se dálo, pamčt vši člověku béře,
žeť se chytá chatrnůstek a pak, co drahého, nechává.
Tak tu také pečujíce lidé nepov:.ížlivě vezli
125 chátru věcí, dobytek pro nemnoho obtěžujíce:
341
prkna, stará osudíg a bečky, posádku i kurník.
Na způsob takový ženy s dčtmi tu vláčely uzly,
nůše a putny nesouc, div dýchaly, s věcmi lichými;
s poslednímť člověk, co svého, se bezděky loučí.
uo Tak jest po prašné putoval ten dav lidu cestě,
vše v nepořádku a zmatku. Jeden s slabšími hovádky
zdloužeji chtěl a snažně druhý pospíchati pílil.
Stal se tu křik od dítek a žen, jenž přišly do těsna,
a řvání tu i tamto hovad, mezi tím skolení psů
135 a nářek churavých a starých, co u výši na těžkém,
přeplněném voze na peřinách klátíce se vezli.
Jednak vyšinulé obvýšné do kraje cesty
zašlo kolo škřehotem, i svrh do příkopu vůz se
překlopený a zvahem dalekým se pořítilo lidstvo
uo s ohromným křičením až do pole, přede ale šťastně.
Později truhly 1u·kem se vyřítily, blíž vozu padnouc.
Ten kdo padat je viděl, věru, toť tu chvíli nadál se
pod váhou skříní a polic na padrť je nalézti.
Takto ležel vůz rozkotaný a nikdo nebyl, by
145 přispěl; jdouce, jedouce druzí mimo míjeli spěšně,
na sebe jedno pamětlivi a zachváceni proudem.
I05

My přispíšili tam a nalezli churavce a starce,
jenž doma trudně život trvající by v loži nesli,
-pochromené na zemi vzdychající a bědující.
15o V úpalu slunce a pod chumelem prachu div že nezalkli."
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Pak na to hospodský outrpně a lidsky se ozval:
"Kéž pak najde a občerství nebohé lidi Herman.
Já jich nechci vidět, mně zřít na žalost je bolestno.
Hned první zprávou t(l.k velké pohnuti bídy,
poslali my hřivničku honem jim z nadbytu, aspoň
jich několik by okřálo; samým pak ulehčeno nám jest.
Jižť ale o smutném nemluvme tom obrazu více,
neb strach velmi brzo vloudí na srdce se lidská
a protivící se mně víc než pohroma, péče.h
Vejděte pak do domu k nám dáleji, do chladu jízby,
tam nikdá nesvítí slunce, neprohřeje vedro
zeď silnou; a maminka nalit nám půjde butclku
ze třiaosmidesátého, by ty trampoty zašly.
Nelze tu píti, hučí okolo skleniček tudy mouchy."
Vešli do jízby potom, radujíce všickni se chládku.
Pečlivě

170

"Pijme tedy zvesela, pane sousede, ještě milostně
chránil neštěstí nás Bůh i budoucně ochrání.
Neb kdo neuznává, Bůh od hrozného že ohně,
jímž nás tak tuze potrestal, teď vždycky těšil nás,
vždycky choval nejina:k, než jakž oko ve hlavě člověk
pilně chová skvostné, nad všecky mu oudy milejší.
rso Zdažli by nás na potom nechránil a nám nepomáhal?
Neb teprvé, co může, v nebezpečnosti je vidno.
Město-li to zdárné, jež teď skrz měšťany pilné
. Iedva dobyl z popela a jemužto i hojně požehnal,
zas by hubit měl a všecku vniveč obrátiti snažnost?"
175
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matka hned výborné víno a čisté
v láhevce hlazené jim nesla na tácu na lesklém
s Římany názelenými; pravéť to číše na rénské!
Takto sedíc to tré obklíčilo leskavohladkou,
okrouhlou a hnědou tabuli s silnými trnožmi.
Cinkaly hospodského tudíž a farářovy sklenky;
jedno třetí, zamyšlen jsa; nepobnutě ještě držel svou.
Vyzval hospodský tak jej slovy přívětiv}'mi:

185

Vlídně farář ria to výborný a laskavě řeknu]:
"Stále trvejte u víře a tak smýšlejte i stále;
toť v štěstí bezpečna činí i rozumna, ve strasti-nejkrašší potěchu dává i náděje sladkost."

Odpověděl zase hospodský rozvážně a mužně:
"Ó, kolikrát s podivem vítal jsem Rénovy proudy,
když k němu opět jsem se po obchodu jezdě přiblížil!
343
Vždycky mi byl veliký a ducha vždy i smysly mi nadchnu!;
však se domysliti nelze bylo, by libý jeho zábřeh
státi se měl hrází tak rychle drzím proti Frankům,
195 obhájnou široký výmol jeho býti překážkou.
Tak, hle, příroda nás, tak nás i našinci udatní
obraúují, tak Pán; i kdož by bláznově zoufai?
Umdlení již jsou valčitelé, vše k míru se chýlí.
Kéž by také, kdy ta žádoucí se konat bude slavnost
200 v chrámu našem a zvon zahučí i varhany hlasně
a hlučná vznešené Tedeum nám zvěstuje trouba, kéž by také Herman můj, důstojný pane, před vás
rozmyslný stoupil se svou k oltáři nevěstou.
A šťastné radovánky, budoucí v končině každé,
2os i mně hodem napotom staly mé se radosti domácí!
Však přenerad to vidím, že mi tak ten rnládec ochotně
vždy po domácku se má, z domu pak rozvláčně a těžce.
· Málo chuti v něm jest, by se přec mezi lidmi ukázal,
což pak víc, štítí všeho on se s děvčaty spolku
21o i veselých tancú, jimž každá ráda je mládež."

TERPSICHORE 2

Herman

I9o

Řekl a poslouchal. Uslyšári opodál je koní dus,
an se jevil dupotem, uslyšán i rachot je kočáru,
jenž přivaliv se klopotně nyní v průjezdu zahřímal.
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Když sličněspanilý teď syn do světnice stoupil,
pohlédal naú okem·kazatel za chvíli přebystrým,
pozoroval jeho jednání i způsobu všecku
zkoumatele smyslem, jenž snadnÓ z ohledu hádá;
pak usmáv se pravil jemu tak slovy důvěřivými:
"Člověče, vyť se měníte celý! Té mysli ochotné
vás neviděl jsem ještě ni té ve tváři živosti.
Číl a vesel jest povrat váš; znamenám, dary že jste
rozdílel nuzným a postal u nich požehnání."

A poklidně na to slovy od vece syn zmužilými:
"Chvalně-li jsem jednal, to nevím; ale srdce naprosto
tak mi dělat velelo, jako teď tuto zouplna dím vám:
Dlouho, matinko, přebíraly vy hledajíc a volíce
zdlouha veteš; a také uzlík jen pozdě hotov byl,
15 víno na vůz i pivo příliš se pečlivě kladlo.
Když posléz jsem, z brány vyjev, se na silnici dostal,
měšťanstvo zpátkem se přibíralo s dětmi mnohými
i s ženami mně vstříc; již dál byli vystěhovanci.
Spěšně počínaje sobě i jel jsem: k vesnici rychle,
2o kdežto, povídali mi, že mají dnes oddech a nocleh.
A kdy po silnici tamto nové tak svou jedu cestou,
vůz mi zočit se udá, z kmenoví notného dělán byl;
dva vysocí volové a statní jej byli táhli,
podlé nich švárná pospěšně kráčela dívka,
25 podloužným spravující prutem ta dobytčata va1ná,
zdržovala i pobádala je, i správně je vedla.
Když 1lUie tu pak zahlídla přijížděti, stou pila mírně
blíž ke koúům a řekla: ,Ne tak nám bývalo veždy
k nářeku, jak dnes nás na cestách těchto vidíte.
30 Ještě ne ní můj zvyk, na cizím bych žádala dár)m,
jejž on často nerad dá, by zhostil se chudého.
Nouze mluvit jednak mě dohání. Zde hle na slámě.
1o
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slehši nedávno, leží bohatá majitelkyně statku,
jižto s tím potahem jsem já vy__chvátla těhotnou.
Zdloužeji následujem; stížíť odnesla život svůj.
Teď tu drží na rukou ubohé zrozeňátko nažíčké;
a jen málo budou na pomoc moci dáti našinci,
byť pak i v nejbližší jsme vesnici, oddechu místě,
našli je, ačže bojím se, že již jsou odjeli dále.
Máte-li snad, čeho netřeba vám od plátna, a jestli
tu jste toho z okolí, poudělte milostivě nuzným.'

Tak ona; tehdy zdvíhla mdlá od slámy se vzhůru
šestinedělka a na mne vzírala; já ale řekl jsem:
,Vpravdě lidem dobrým duch často vnuká to nebeský,
45 by, na jejich co bratry čeká, byli bídy čitelní;
takto mi, tu hle, matinka dala již v předcitu této
strasti vaší uzlík, by nahá se přikryla nouze.'
Rozvázav pak uzel, vyndám i ochotně podám jí
prostěradlo s košilí a župan spolu otce milého.
50 Děkovalať mi, radostně pravíc: ,Nevěří tomu šťastný,
žeť se dějí posavad v světě zázraky; v bídě jenom znát
prst ruky Hospodina, dobré k dobrému vedoucí
člověky. Co skrze vás děje nám, děje vám to samotným.'
Tu s potěchou omaká všeliké omladnice plátno,
55 zvlášť ale pod županem z flanelu podšívku měkounkou.
,Kvapme,' praví jí panna, ,ku vesnici, kamžto obec již
dospěla a kdež odpočinouc dnes zústati hodlá;
tam připravím rychle věci dětské všecky naprosto.'
Pozdravila mne zase a vzdávala díky srdečné,
60 pohnavší voly; vůz šel kupředu. Já ale ještě
meškaje dUm a držím koně; přišla na srdce mi rozpáč,b
hnáti-li spěšnými měl bych do vesnice koňmi
rozdat tam lidu jídla, či té hned dívčině všecko
dáti samé, by to ostatním rozdílela moudře.
65 Rozmyslím se tudíž v svém srdci a lehko pojevší
tím za -vozem dostihnu ji skůro a rychle pravím jí:
,Dobrá dívko, ne jedno samého mi nandala plátna
matka na yúz, by nahá z ruky mé přiodíla se nouze,
nébrž jídla dala k tomu též a nápoje čerstvé.
· 70 Jest toho ve vazní u mne zde v truhlici dosti.
Já pak úmysl mám i také dát tobě ty dárky
v tvou ruku, tak vyplním mi daný nejlépcji rozkaz;
tyť podělíš jich s rozmvslf'm rnnP Jw M.lh~A .. ··--''- '

Řeklať zas na to dívka: ,I rozdám snažně a věrně
všecky ty dárky; kdo nejchudší, tenť okřeje jími.'
Tak pravila. I otevru tudíž já truhlici vazní,
vyndaje uzeniny těžké a vyndaje pecny
i piva láhve a vína, i dám jí všecko naprosto,
rád bych byl dal víc, ale již byla truhlice prázdná.
so To vše k nohoum naložíc omladnici, odjede dívka
dáleji; já zase k městu podám rychlými se koňmi."
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Hned jak byl dokonal Herman, jme se takto hovorný
soused říci a dí: "Ó šťastný, kdožkoli v ty dny
outěku a zmatení ve svém domu živ je samotný
a k boku manželka mu nepřilnula tesklivě s dětmi!
Šťastna se ted' cítím; já dnes bych pro mnoho nechtěl
otcem slouti a o druží být a o dítky starostliv.
Již jsem též pomněl sám často na outěk a všecko,
což lepšího, složil, i řetěz i staré ty peníze
od mé matky nebožky; neníť nic ještě prodáno.
Zůstalo byť ovšem mnoho zpátky, co těžko se jedná.
I bylinek těch a shledaných všesnažně kořínků
bych přenerad pozbyl, třebažeť cena jich je nevelká.
Zůstane-li však provízor dóma, já směle pújdu.
Když zachovám hotovost a sám sebe, tuť vše, co mého,
jest zachováno; jeden člověk nejsnadněji ujde."
"Sousede," odpověděl na to zas důkladně mu Herman,
"nesmýšlím nikoliv jako vy ani tu mluvu chválím.
Dústojný-li to muž, kdo v neštěstí jako štěstí
jen sebe sám vždy hledí, se jinými neuměje sdílet
žel a radost, a néní od srdce mu pohnutu býti?
Já dnes radše bych ustanovil než jindy ženit se.
Ochranného mnohá má ted' muže potřebu dívka
dobrá, má ženy muž veselé, když strast mu nastává."
Usmívavě otec na to-dí jemu: "Tak tě slyším rád!
Tak moudrých jsi mi slov prohodil do dneška přemálo."

Vejde _však dobrá vtom hned jemu do mluvy matka:
"Ba pravduť-synu díš; my starší v tom dali příklad.
Neb dva my, já i otec, veselých jsme se nevzali ve dnech,
nás doba přesmutná manželskou sloučila vazbou.
-
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byl ten oheň hrozný, co v popel naše město obrátil dvadceti již tomu let; neděle jak dnes byla tehdáž,
parný čas, náramně suchý, vody nemnoho v městě.
115 Všecken lid, ve svátečním se procházeje šatstvu,
na vsi zašel po pití sem tam do hospod a mlýnů.
I vznítí tu oheň se na konci města a zážeh
úlice rychle chytil, povětří sám plodě sobě;
i hořelyť stodoly s obilím po žatvě přehojným,
12o úlice pak hořely s náměstím; kposledu otcúv
dům lehnu] popelem, popelem lehl tento také zde.
Málo jenom zachráněno. Noc tu na oupořec já jsem
smutnou před městem byla trávila, truhly, podušky
v stráži majíc; přec kposledu usnu, a pak kdy mě ráno
2
1 5 chlad probudí, jenžto před vzeštímd slunce padává,
dým uvidím, žeřaví, zdi zpustlé stát a komíny.
Sevřeno srdce moje; však když vycházelo slunce
pěkněji než jindá, tu novou čil odvahu duch můj.
I seberouc se běžím. Bylo, jak by dohánělo zřít mne
Bo pohořeliště domu, a jestli mi zústaly slípky
přemilené; nebo ještě bylať jsem mysli dětinské,
Když tak přes zbořenistě domu a dvorce polézám
ještě se kouřících a vidím tu spoustu obydlí,
se strany přijda druhé, prohlédals pohořeliště,
135 kúň ti zařícen v chlívě, na něm byly ještě tlející
klády a rum, hovada však nikdež nelze najíti.
Tak jsme stáli my, já zde, ty tam, rozpáčně a smutně.
Rozbořenať byla zed, naše jenž oddílcla dvorce.
A kdy stojíme, tu ty mne potom za rukus jal a řeknu]:
14o ,Což tu, Liduško, děláš? Jdi pryč! Nohy sobě popálíš;
ještě je sute horký, silnější mé boty smahnou.'
Pak jsi potom pozdvih mne a odnesl do dvora sem k vám.
Ještě tu vyklenutý prújezd domu státi pozůstal,
jak tu stojí dosavad; toť ze všeho zústalo jedno.
145 Zdeť pod ním posadil jsi fl!Č líbaje, bránila jsem se,
8
34
ty Yšak laskavě jsi mně pravil slovy znamenitýrrli:
,Aj, dům nám pohořel. Zústaň tu, pomoz mi ho stavět,
pak zase já pomohu stavět za to roditelům tvým.'
Já ti však nerozuměla, až pak k otci jsi matku
1so poslal a smlouva nakvap veselé byla zavřena svatby.
Ještě polo-ushořelé podnes mám v paměti kládíy
ještě vidím spanilé tenkrát to slunce vycházet;
da] illÍ On Pn hul n->~n~~ln -ln- "--- --' ' ,.
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tehdejší pusté té zkázy porod mi mladosti.
A proto tě chválím, múj Hermane, v důvěře čisté,
žeť myslíš na družku i ty v dobu jak tato smutnóu
a smíšf namlouvat si ve vojně a na zbořeništi."

Odpověděl na to rychle otec a číle pravil řka:
"Tak smýšlet jest chvalno a všecko je pravda, matinko,
160 cos tuto vypravila; v ten způsob všecko se dálo.
Všakť ale lép jest lép. Nebo ne každého to potká,
svou by začíti musel zprvu živnost všccku a bytnost.
Neb jako my a jiní se nemá tak trápiti každý.
Ó šťastný, komu matka, otec svůj zůstavují dům
165 již blahozásobený, a jejž on zdárně vykrásí!
Všecko počátkem těžko, a nejtěžší z všeho živnost.
Rozmanité člověk má potřeby, všecko je denně
dražší; viz tedy on, by peněz víc sobě vyzískal.
Tak j~ náději mám v tebe, Hermane, žeť mi co nejdřív
110 tvá do domu s pěkným se věnem nevěsta vynajde;
muž statný též zámožné, mním, dívky hoden jest.
Vděk to také bývá, když s žádoucí spolu ženkou
v nůších a truhlách požitečný dojde tě přínos.
Darmo není to, že naspořujíc skrze let mnoho matka
175 pro dceru plátno chová z bytelné příze a tenké;
darmo ncní, že stříbro dadí jí kmotry u poctě,
do spořitelny otec vzácné klade ze zlata mince;
slušněť má jednou takovými statky a dárky
obveselit mládence, již on si přede všemi vybral.
1so Ještě i více povím, jak bývá žence to míl o,
349
když v kuchyni s vlastním oruclímg i v jízb,:: se pozn~
a svůj v ložnici má i svúj má na stole ústroj.
Rád bych jen se věnem bohatým nevěstu uhlídal;
neb nuzné přcc muž jen kposledu lehce si váží
185 a za služku ji má, že co služka se přibrala s uzlem.
Zůstane vždy křiv muž; vroucí doba lásky pomíjí.
Obradoval bys, Hermane múj, i ty velmi starost mou,
jestliže bys do domu brzo nevěstičku přivedl mi
hned tu ze sousedstva z domu naproti tam zeleného,
190 možnýť muž ten jest a obchod i fabriky jej vždy
možnějšího činí; nebo kdež by kupec nevyzískal?
Tři dcery jen tam jsou a těch bude všecko bohatství.
Snoubena nejstarší z nich vím že je; než tu druhou lze
"
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Kdybych byl jako ty, toť bych do nyníčka neváhal
jedno to děvče vzít, jako odnesl já si matinku."

Dí na ta úsilni syn tak slova otcovi mírně:
"Vpravdě to byl, jak váš, můj úmysl, jednu tu dívku
sousedovu si vzíti. I myť byli pospolu rostli,
2oo hráli na náměstí u studnice v době předešlé,
často i jsem zastal jich před chlapců divokostí.
Již však dávno to jest, i drží se děvčata větší
kposledu slušně doma, plaššíchh varujíce se hříček.
Dobře že jsou zvedeny, toť jisto je; často i já jsem
205 ze známosti staré dle vaší tam vůle chodíval.
Nikdy však radovat se v jich neudálo mi spolku.
Vždyť nějakou měly do mne hanu, tu mně bylo snášet,
hned dlouhý že kabát jest můj, hned barva že sprostá,
sukno hrubé, hlavy přiholení jako kadeře špatné.
21o Kposledu jsem též úmysl měl zárovně se fintit
se krabčíky,i co vždycky mají tam v neděli schůzky,
obvěšení polohedbávným tím v lítě capartem)
Ještě to jsem však záhy viděl, za blázna že byl jsem.
Tím uražen cit můj i hrdost; než hlouběji to mne
2
15 rozbolelo, když úmysl múj tak neznaly dobrý,
350
k nim chovaný vůbec, k nejmladší zvláštněji Mince.
Byl jsem o velkonoci tam u nich naposledy ještě
v tom ve kabátu novém, co visí teď v armaře horní,
oblečen a kadeřen cele byv jako tam ti jonáci.
2
20 Vejdu, i chechtaly se; já však toho na sebe nevztáh.
Minka, ta hrála klavír, a otec poslouchaje zpívat
svých dcerušek, byl tam v své právě libostce a vúli.
Ledačemus nerozuměl jsem, co v těch bylo písních;
jednak zhusta Pamínu slyšet bylo, zhusta Tamína.k
2
2 5 Já chtěl předce také prohodit něco! Jak byly v konci,
táži se v textu lecos a po těch Pamíně, Tamínu.
Všickni utichli a se usmívali; až tu otec dí:
,Příteli, 12_ravda-Ii jest, on zná jenom Adama, Evu.'
Nezdržel ihned Ílikdo se, nahlas dívky se smály,
230
nahlas smáli se chlapci, starý sám za břicho bral se.
Já pustil pro hanbu klobouk, oni vedli ty chechty
všickni pořád, jak dlouho potom zpíváno a hráno.
Pak mrzutý s potupou jsem spěšně domův se navrátil.
V armaru skrýti kabát a kadeřky pobourati prsty
23
5 jal se, i ustanovil přes práh k nim více nejíti.

Já nechybil; pouháť jest v nich marnost a neláska,
a jmenují prý až posavad mne ještě Tamíno."

240

Od vece matka na to: "I nemáš tak dlouho se horšit,
Hermane, na ty děti, nebo jen děti jsou spolu všechny.
Minkať jest dobrá, byla pak na tě laskava vždycky;
ještě onehdá se ptala na tebe. Tuť by jsi měl vzít!"
Odvece syn rozpáčně: "Nevím, proč tak tuze v mysli
ta mrzutost mně tkví, nechtěl bych víc kde celý svět
ji u klavíru vidět a jejích poslouchati písní."
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Než popudil se otec a tak slovy dí hněvivými:
"Špatné jsem dočekal se radosti! I toť byla vždycky
má mluva, kdys ke koním a rolím jen ukazoval chuť.
Co pacholek muže jedno dělá blahozásobeného,
to ty děláš a otci zatím jest bez syna býti,
an by se přec jemu ke cti také v měšťanstvu ukázal.
Záhyť hned prázdnou nadějí mne šálila matka,
když maje číst a psát a učit se ve škole, nikdy
neprospěls co jiní a seděl nejzadněji vždycky.
Ovšem, toť bývá, kdy k žádné neplane ke cti
v mysli jinoch a není žádost v něm stoupati výše.
Ó, kdyby byl múj o mne otec jako já o tě pečlil,
do školy mě poslal dav učit, jako já tebe dal jsem,
víc věru bych než hospodským byl u Lva zlatého."
Vstav nato syn mírný, ke dveřúm blížil se mlčečky,
zdlouha i bez Šustu; však otec roznícen i dále
vhlas mu ulál a volal: "Jen jdi! Znám, svéhlavo, já tě!
Jdi statku spravovat napotom, ať netřeba láti;
však nepomysli na to, snad by děvu někdy mi selskou
za nevěstu přivedl opovážlivě do domu, troupa !l
Dlouhoť již jsem živ, bych znal, jak s lidmi zacházet,
znal vyh?_vět pání1m i paním, aby všickni odešli
spokojení, a znal, se I< cizím jak míti ochotně;
však za to kposledu má i se ke mně druhdy nevěsta
tak zachovat a za práce mnohé dát náhradu sladkou;
má mi také zahrát na klavíru, a z obyvatelstva
nejhezčí kdo a nejlepší, rád u mne se scházet,
jak tamto v neděli u souseda." N a kliku syn vtom
lehce přitiskne a tak v tichu ven ze světnice vyjde.

Šestkrát nad stavením maje ouřad, pochvalu sobě
získal jsem měšťan dobrých,_ ano díky srdečné.
Co smyslil, to i pilně konal jsem, k konci přiváděl,
35
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Taktoť byl vyhnul syn mírný domluvě příkré,
avšak otec v takovém, co počal, dí způsobu dále:
"Nelze, nemá-li toho člověk, bude od něho vzíti;
ztěžka kdy vroucí naplní se ta srdce mi žádost,
352 s byť syn otci se nepodobal, ale byl jeho lepší.
Toť byla by špatná domu správa i města, by každý
jak zachovat, tak i obnovovat jich vždycky nepílil
i lepšit, jak čas to učí neb jak cizozemstvo!
Mnedle, není co hřib člověk, by z půdy vyrostal,
1o a kde vyrost, tu na místě také ihned zase uhnil!
Vždyť pak jest na domu hned znát, kdo teď jeho pánem,
rovně jak o městské lze je u vchodu souditi správě.
Kde věže na zboření a zdi, kde příkopy blátem
zapěněny, kde i úlice jsou plny naskrze bláta,
15 kde z dlažení kámen se vytkne a zůstane vytčen,
kde hnije břevno a dům na novou přec podporu dlouho
bez platnosti čeká: špatná v tom správa je místě.
Neb, ledažeť v příklad bude řádu a čistoty vrchnost,
snadnoť nešvárným měšťanstvo navykne lenostem,
zo tak jako žebrák své odránce uvykne chodecké.
A proto jsem žádal, by někam se do světa Herman
skůro·vydal a viděl Straspurk aspoň nebo Frankfurt
a sličný Mannheim, jenž přímo a pěkně stavín jest.
Neb kdo ta města viděl veliká a čistě pořádná,
25 ten krásit bude též i malé své město rodinné.
Nechválí-li nás přespoiník opravených bran
a věže pěknobělé i kostela obnoveného?
Dlažbu také velebí i kryté vodu trouby vedoucí,
rozdělené, jak zisk, jak bezpečnost toho žádá,
30 by, kdy vypukne oheň, jemu hned se brániti mohlo.
Zdaž to všecko po tom hrozném neuvedlo se ohni?

u

když co počestnými neukončeno zůstalo mužmi.
Taktoť povstala chuť v každém a zmohla se radním.
Všickni se teď snažují a novou již uzavřeno cestu
stavěti, ježto by k silnici nás přiblížila valné.
Však toho já se bojím, že ne tak bude jednati mládež,
jedni, ti jen na stroj marný a zábavu myslí;
jsou i druzí, jenž vždycky dřepí, peciválci, za kamny.
Aj, takový, se bojím, mi že na věky zůstane Herman."

Odvece dobrá hned na to choť i matka rozumná:
"Vždycky jsi nespravedliv k synu, otče, a takto zajisté
45 dobra, jehožto hledáš, nejmíň vyplní se ti žádost.
Nelzeť nám dle svého dětí převrátiti smyslu;
tak, jak Búh nám dal, milovat je a míti musíme,
co nejlép je cho~at, pak. nechť, jak možno, daří se.
Jsou dary rozličné, i každý má svoje vlastní,
so jími těží, a protož ve svém jen zpúsobu každý
jest dobr a šťasten. Nenechámť já Hermanu láti,
vím, že hoden toho jest, jejž jednou dostane, statku;
hospodařit výborně, sedláku i měšťanu za vzor
jistě bude, v radě pak, předzvídám, též ne poslední.
ss Každý den však lát a hanět, tím všecku mu srdce
odjímáš bodrost, jako dnes učinils to chudince."
Řekla i hned za synem ze světnice v pospěchu vyšla,
chtíc jej někde nalézti a pak slovy láskyplnými
chlácholit; an syn výborný plně zasluhoval to.
6o

Opět

otec dí s usmáním, jak náhle odešla:

"Předce podivný lid ženy jsou, a právě co děcka!

65

Všecko to rádo dělá po své líbosti a vůli,
však je potom napořád jen chval a jim se umílej.b
Vždy starodávní průpověd přec zustane pravdou:
ten kráčí nazpět, kdož kupředu nejde. I takť jest."

70

Odpověděl' na to líkárník rozvážlivě: "Rád to
připouštím; pane sousede, též i vždycky po lepším
sám hledě, ač, novo jsouc, snad jc:stliže nedraho příliš,
avšak platno-li jest, kdy nemáš k tomu dúkladu hojně,
činným být i vše chtít lepšiti venku i uvnitř?

·t.~

Obmezen až příliš měšťan, jemu nelze dosíci
dobra, kteréž i zná; vždy předce měšec jeho slab jest,
354
potřeba pak veliká; tak vždycky překážku nachází.
Sám chuJ jsem všelicos, než ale kdo nebál by se útrat
75 na změny přílišné, teď zvlášť, an nikdo ne bezpeč!
Dávno by již můj dům v novomodském byl kroji smál se,
dávno v prostranném by se rozměru svítila okna;
však kdo po kupci to může dělat, jenž kromě bohatství
má své cesty, po nichž lepší věc dostati možno.
8o Jen pohleďme na dům tam naproti, jak se vynáší
nádherně v zeleném poli ta štukatúra bělostná!
Okna kterak veliká co zrcadla; tabulmi se lesknou,
ostatní domy náměstské co ve stínu se temní.
A přec nikde tu pěknějších nestálo po ohni
85 jak Iíkárna U anjela neb jak tento Zlatý lev.
Takť i celém v okolí má zahrada bývala slavná,
každý, kdož tudy šel, díval na žebráky kamermé
skrz laťoví se rudé i na ty trpaslíky barevné.
Než komu jsem v spanilé kdy nalíval jeskyni kávu 90 arci stojí zaprášena teď, ba i odpoly v sutkuc -,
velmi se ten radoval nad světlem barvitě lesklým
pěknořadýcQ. skořepin. Zraky sám znalec oslepenými
díval se s podivem na korály a krušcect olovné.
V jízbě se též s rovným podivem dívávali malbě.
95 V zahradě vystrojení kde baví se paními se páni,
konci jenom prstů kvítí druži druh podadoucí.
Kdož by si jen toho teď povšimnu!! Já mrzutostí
řídko docházím tam; teď má být všecko pochutné,
jakž oni to jmenují, bílé lati, též i sedátka;
1oo všecko je prosto a hladko, ni řezby ni pozlacování
nechtí víc; nejdráže cizí teď ze všeho dříví.
Nuž, byl bych povolen zjednat něco sobě nového,
pokračovat se časem, změňovat třeba častěji svrchky;
každý však se bojí nejmenším hýbati řádem;
105 neb kdo by pláci nyní dělníkům byLYstavu dáti.
Ondyno přišla mi chuť, bych anjela Michala jednou
opět dal, jenž mou líkárnu mi vyznamenává,
355~
pozlatit i se drakem u nohou mu se hrozně vinoucím;
však vyrudlého nechám, jak jest; cena odstrašila mne."

EUTERPE•

Mat!?a i syn
Takto se rozhovorem mužové pozabývali. Matka
pošla zatím mileného hledat syna, předně na n3spi
u domu, kdež obyčejně sedal na sedadle kamenném.
Pak nenalezši ho tam, šla hned do konírny se dívat,
5 zdažli koně, spanilé hřebce, snad sám by poklízel,
hříbata jež koupiv do rukou žádnému nedával.
Oslovený pacholek praví]: "On do zahrady odšel."
Tu dvory prostranné oboje proběhla na rychlost,
stáje dobytka minouc s pěkněsrubenými stodolmi,
10 stoupila v sad k městským až hradbám se vztahující,
prošla celý, radujíc se, že bujně všecko tu rostlo.
Rovnala tyčky, kteréž těžké podpíraly větví
jabloňové a hrušek náklad ratolesti nesoucí;
sbírala jdouc se zelí housenky zduřmatělého ;b
15 hospodyněť správná nečiní kroku nikdy nadarmo.
Tehdy na kraj dlouhé byla zahrady došla, kde lesní
opletalo chladníkc lilium; nenalezla tu synka,
rovně jakož posavad nezh!ídla ho v zahradě nikde;
avšak vrátka jenom byl2 přivřena, jež za besídkou
20 z lásky byl obzvláštní prolomil skrz hradbu obecnou
někdy proslavený měšťanský správce, jejich děd.
Takž i suchý příkop za městem přešla pohodlně,
kdež vinohrad blahoohrazený hned u cesty veřejné
obvýšně vstoupal, povrchem ke slunci obrácen.
25

Kráčela též i na ten, nalitým radující se hroznům,

již to se_ pod hustým sotvínko skrývaly listím.
Prostřední vysoké chlad stinný dávaly odry,ct
kdežto se po stupních vystoupalo vzhůru kamenných;
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rozvěšený cinifá]e do vnitřku zříti a muškát,
30 podlé nich zvláštní velikosti zčervena modré,
~ vše schvalně štěpené, hostům v zákusky budoucí;
ostatní ale vrch zmatkem kryly rozsazené kře
s menšími hrozny, z nichž chutné víno pochází.

Tak šla skrz vinohrad, radujíc podzimku se napřed
a slavnému času, v němž ves kraj jásaje vůkol
sbírá hrozny--a mestf šlapaný ve vozniceg vlívá.
Rozkošné večer ohně planou a v šíři a dáli
střelba hrochá; tak nejpěknější sbírka slaví se.
Cítila však nepokoj, po dvojím i trojím kdy volání
40 na syna sám se jenom množený jí navracel ohlas,
jenžto byl od městských se věží štěbetavě ozýval.
Nikdy ho nehledalať; neb nikdá nevzdaloval se
od domu, leč by o tom jí řekl, aby nejměla péče
ciň milující máť nebo náhody zlé se nebála.
45 Doufala ještě ale, vždy že jej tu nalezne na cestě;
to proto, žeť dolní jako horní dvéřka viničná
stála otevřena. Tehdy nyní se přes pole dále
pustila, ježto plochou širokou pokrývalo stráni.
Vždycky po vlastní ještě chodíc zemi, ráda i síji
50 zřít opět vlastní a slavně se žíto vlající,
ježto celém po rolí ve zlaté se kolíbalo síle.
Kráčela polmi pořád, kudy vedla ji stezka pomezní,
hrušku majíc na očich velikou, kterážto na chlumci
stála, polím mezník ke statku jejímu patřícím.
55 Nikdo nemohl povědít, kdo ji štípil; v šíři a dáli
zřít ji bylo v okolí, ovocem pak též byla slavná.
Pod ní se v polednách radovávali obědu ženci,
hlídali pak dobytek zde v hustém stínu pasáci
a z drnu i kamene zde hrubého stála sedátka.
6o Matka nemýlila se, zde seděl poklidně její syn;
byl podepřen na loket a do kraje. zírati zdál. se .
tam ke horám a seděl, maje pryč odvráceno líce.
Zdlouha se přiblížíc, ona lehce ho po pleci dotkla.
Rychle se obrátil; tu vidí slzy, an mu roní se.
35
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"Máti milá," dí překvapený, "napadáte mě náhle,"
utra slzy na ručesth mládec přeušlechtilocitný.
"Jak, synu? Ty pláčeš?" pravila s podivem jemu-matka,
"tak -tebe já neznám! Toho jsem nespatřila nikdy!
Řekni, co tobě na srdci leží? Co sedíš tu samotný
pod touto hruškou? Co z očí slzy tobě vyráží?"
Vtom sebrav se jinoch, k mateři své takto se ozval:
"Vpravdě nemá ani srdce a hruď měděná jemu jesti,
ten kdo nvní hnnP:nPhn llrl11 rA;lrr.ct-; ..-..::..-.:.-:

ten v hlavě smyslu nemá, kdož jak svoje o blaho vlastní
v .těchto ve dnech smutných, tak i o blaho vlasti nepečliv.
Co jsem dnes spatřil, co slyšel, to mi pohnulo srdce;
teď pak jsem tu vyšel spanilý na kraj se podívat,
jenž před námi leží, plodné prostíraje chlumce.i
Zíral jsem na zlaté obilí, ke snopům se klonící.
80 A stromu plod hojný, jenž náplň ovocnici věští.
Ach, ale jest blízko nepřítel! Nás vlny rénské
obhajují jednak, však což vlny neb hory mocny
hroznému proti národu, jenž jako bouře se blíží!
Nebť ze všech konců volají oni starce i mládež;
85 kupředu pak se valí násilně a nestrachujeť se
ni smrti jich množství; za plukem pluk stále hrnou se.
Ach, našinec doma zůstati smí? A snad se nadíti,
žeť bude šťasten ujít jediný všezkáze hrozící?
Máti milá, to pravím vám, mne dnešního mrzí dne,
90 žeť jsem byl vymluven, když k vojsku vybírali ondy
měšťany. Pravda, že sem jediný syn, jest i majetnost
nám veliká i zajisté důležitá naše živnost.
Zdaž mi není však lépeji u předu odporovat tam
na hranicích než zde očekávati bídu a chlapství ?i
95 Jistě to duch mně povídá můj a v utrobě prsní
odvaha ve mně a touha, abych jen pro blaho vlasti
živ jsa i umra jiným dal hodný od sebe příklad.
Vpravdě, by všecka naší se mládeže sloučila síla
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na hranicích, a to umluvená nepodat se cizincům,
1oo ó, jistoť, že by nikdy nestoupili ve spanilou zem,
nikdy plodů našima před očma netrávili zemských,
rozkazujíce rriužům, ženy uchvacujíce a dívky.
Hleďte, matinko, že ve hlubokém mi uzavřeno srdci
skůrok a hned to činit, co pravé se mi zdá i rozumné.
1os Ne vždy volí ten nejlepší, kdo dlouho přemýšlel.
Hleďte, nenavrátím já více se již k domu! Odsud
cestol!_chci přímou do města a dáti vojínům
rámě a srdce své, nejdražší vlasti na službu.
Nech pak řekne otec, žádná že snad ctimilovnost
11o těchto prsou mi neobživuje i že výše netoužím!"
75

Odtušila s povahou dobrá jemu máť a rozumná,
tiše roníc slzy, neb jí vůči přicházely snadno:
"Aj, synu, což to v tobě a ve tvé dálo se mysli,
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přímo a otvořeně, nepravíš, čeho tvá duše žádá.
Jestli by někdo třetí tebe uslyšel, on by tě jistě
chválil a úmysl tvůj velebil nadmíru šlechetný,
podvedený slovy tvými a významnými i řečmi.
Já však jen tě haním, nebo hleď, já lépeji znám tě.
Ukrýváš své srdce, jiné cele máš ty myšlénky.
Vím to zajisté, žeť tě buben nevolá ani trouba,
žeť nebažíš, v montuře' by se před dívkami blýskal.
Tvé povolání jest, ač ty statný jsi a hodný,
hospodařit doma dobře a tíše vzdělávati polnost.
Řekni mi upřímně, k rozmyslu tě co k tomu vedlo?"

Vážně pravil jí syn: "Mýlíte se, máti, není den
jak den. Dozrává m!ádec v své době ke mužství,
lépe i dozrává k skutkúm v tichu než v hluku šumném
živobytí divokého, kteréž ke zkáze jinošstvu.
13° Jakkoli tich jsem by!, nicméně mi v útrobě srdce
rostlo si zošklivujíc všeliké nepravosti a křivdy,
a věci dobře umím smyslem rozeznávati světské.
359
Práce také nohy mé i rámě posílila mocně.
Všecko to, cítím, pravda že jest, a na tom mohu státi.
135 Právem přec mne, matinko, haníte a jste mne dopadly
jen v pů!pravdě, ano v polovičním přetvařování;
neb, vyznám-li, nebezpečnost blízká nevolá mne
z otcovského domu ani mysl vysoká mne nabádá,
bych pomocen byl vlasti a stal se nepříteli strašliv;
110 jen pouhá slova jsem mluvil a před vámi ukrývat
se snažoval svůj cit, jímž mi v těle srdce se proučí.m
Tak tedy nechte i vy mne, matinko, že v utrobě marnou
touhu chovám, ať múj i život mně marně pomíjí.
Neb já dobře to vím, že jeden sám vždycky škodí si,
145 když za jiné se vydá a každý k celku ne pílí."
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Tehdy jinoch dobrý oddal se bolesti a pláči,
plakal na prso u své matky a rozčilený řekl:
"Pravda, že se mne dnes slovo otc-ovo dotklo bolestně,
an ho nezasloužil jsem nikdá, dnes jako jindy,
ctít rodiče mně vždycky bylo nejmíleji. Nikdo
moudřejším nezdál mi se nad ty a opatrnějším,
jenž mi život dali a v temném čase vedli dětinstva.
I mnoho spolníkůmn při hrách jsem častěji trpěl,
když mně zlým skutkem mou dohrou spláceli vůli;
často i jim jsem rád ourážku i rány promíjel;
jestli však kdy smáli se otcovi, anto ve svátek
slušně krokem vážným k domu z kostela byl se ubíral,
smáli se pentli na čapce aneb květnému župánku,
jejž tak statně nosil, jenž tepruva dnes darován byl:
tehdy mi pěst se strašně zatínala; u vzteku hrozném
řítil jsem se na ně a je bil, si počínaje slepě,
nevěda kam, s krvavým že nosem tu bečívali smělci,
sotva mohouce ujít ukrutné šlápě a rázu.
Takto vyrostal jsem, ač přemnoho trpě od otce,
jenžto na místě jiných byl mne slovy často nabíral,
když mrzutostipln)' v dúm od sezení se navrátil,
já pak místo druhú jeho fnlše a vády zažíval.
Častoť vám mne líto bylo, neb jsem mnoho snášel,
dobrodiní rodičů v mysli ctě vždycky srdečně,
statku přispářeti nám se stále vynasnažujících,
sobě na ujmu samým, aby jen děti jich měly více.
Ncž samo jen spoření statkú, aby pozdě požíval,
ach, neděLi štěstí, nedělá jeho kúpa na kúpě
neb za polem pole, jakkoli jím trata 0 pěkně se končí.
Stárne otec, stúrnou i s ním synové den ode dne
bez potěchy všeliké denní, ve starosti o zítřek.
Jen pohleďte, matinko, a řekněte, jak spanile zde
Jíchy leží bohaté, dole vinnice, zahrady pěkné,
se stodolou chlévy, sličná v pořádku majetnost!
Však zadutam pozřím-li na dtim, kdež ve hlavináchPše
nám to okénko jeví od mé tam na střeše jízby,
i vzpomním-li na čas, kolikrát jsem lúny měsíčné
ždál v noci neb kolikrát ranního slunce paprskú,
ve spání jen málo hodin maje dosti p_osilku,
ach, tu zdá mi se být samotou jak světnice, tak dvůr,
zahrada i spanilé pole, jenž ty chlumce pokrývá,
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"Jen p..Qkračuj," tak řekla jemu na to matka rozumná.
jako nejmenší, to všecko mi vyprav.
Prudčíťjsou mužové, jen vždycky ku posledu myslí,
snadno i odvádí je prudké z cesty překážka;
než žena, tať schopnější jest prostředky nalézti,
moudře okolku hledíc, jak nejlép cíle by došla.
Řekni mi všecko tedy, proč tak náramně se pohnul,
jak tebe jsem nespatřila nikdy, a krev se ti bouří
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Tehdy mu od vece zas dobrá na to matka rozumně:
"Víc ty vésti, synu, druž v ložnici sobě nežádáš,
tvá aby noc pěknou života stala -tobě se- půlí,
volněji pak denní i vlastněji práci konával,
nežli otec žádá to i máť. Domlouvali my jsme
tobě a nutkali skůro tě, bys nevěstu si vybral.
Avšak známo mi jest a nyní mi to srdce povídá,
jestli nepřijde pravá doba člověku, jestli na době
dívka pravá neukáže se, zůstane v dáli vybírka,
nejvíc pak tu činí nepravou snad vybrati bázeň.
Mám-li ti říci, synu, jak myslím, tys vyvolil již,
neb jsi na srdci raněn, citliv než jindy jsi více.
Zrovna to řekni jenom, neb již to praví mně i duch
tamto u vyhnanství jest dívka ta, již vyvolil jsi."
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"Máti milá, řekly jste!" pravil na to živě její syn,
"jest ona to! Druží jestli domů ji nemožno přivésti
ještě dnes, odtáhne-li a snad na věky zmizne
válečném v změtení a smutném se stěhování,
215 darmo, matinko, potom bohatá mi daří se majetnost
před zraky; úrodná jsou darmo mi léta budoucí,
ba zvyklý bude dům mně i zahrada odporovat se,
ach, ani matčina láska nemůž potěšit mne hubence.q
Rozvazujeť vše vazby jiné, tam kde svoje váže,
22o láska, to já cítím, nejenom pak dívka opouští
otce i matku svou, za mužem když pojde nevěsta,
rovně i tak mládec nedbá víc otce a matky,
pryč když svou milenou uzří odcházeti dívku.
Nuž tedy, kam vede zoufání, tam dejte mi jíti.
22s Neb slova vyřkl otec rozsudná; dům jeho být mým
více nemůže domem, kdy milou onu dívku vyloučí,
již to domů jediné já ze všech vésti si žádám."
Od vece pak na ručest jemu máť dobrá i rozumná:
jako skály stojí dva muží pak naproti sobě!
Urputný a hrdý druh ke druhu nechce se blížit
ni k dobrému slovu jazykem sám dříveji hnouti.
Ještě, pravím ti, synu, v mém jest živa náděje srdci,
žeť ji otec zasnoubí, jestliže dobra i hodna,
nechť chuda, jakkoli on se chudé rozhodně byl odřekl. _
Neb mnoho někdy mluví ve svém on způsobu prudkém,
což nikdá neplní, a co nechtěl. oak to ořioouští.
"Přec
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však žádá dobrého slova, toho žádati pak srní,
neb je otec! Též vím, že hněv jeho skůro po jídle,
prudčeji když hovoří cizí myšlénky zanútá,
neznamená mnoho; víno budí v něm veškeru mocnost
násilného vření a nedá jemu důvodu šetřit,
jejžto jiní pronesou, i slyšíť sebe jen vždy samého;
avšak přiblíží se večer, jeho rozmluvy hlasné
s přáteli, konce zatím se dostřídavše, umlknou.
Dobrotivější jest, vím, když mine podnapilost jej,
pak též křivdu jiným činěnou on živě pocítí.
Pojd'! Osmělme se hned, se chutí co se počne, daří se,
potřeba nám přátel tam pospolu ještě sedících,
důstojný pak nám obzvláště pomůže duchovník."
Tak pravila v rychlosti a táhla, vstavši se sídla,r
též syna, jenž volně sledoval. Pak sestupujíce,
co předsevzali, teď vážnou rozjímali myslí.

jej mnohožádostných měšťan též nehněte péče,
-- jižto po nádherném a skvostném,- málo mohouce,
35 vždycky jenom dychtí, ženy pak jich zvláště a dcerky.
A proto pak mírnou synovu blahoslavte vy snažnost
i druží, již vyvolí on sobě, stejně myslící."

POLYHYMNIAa

Světoobčané
40

Tří oni pohromadě seděli vždy ještě mluvíce,
líkárník a farář u hospodského ode Lva.
Vždyckyť pak rozmlouvání to samé bylo ještě,
důkazy an sem a tam na vše strany dlouho se vedly.
5 Tehdy duchovní pán tak řekl ušlcchtilomyslně:
"Odporovat vám nechci; i vím, že státi o lepší
člověku příslušno; však vpravdě stále po vyšším
on dychtí, co vidět; novot aspoň stáJe pilen jest.
Nejděte však daleko příliš! Nebo j( těmto citům nám
IO štípi!a příroda chuť při starém zůstávati věrně
i z toho míti radost, čemu každý dlouho přivyknu!.
363
Dobrýť stav každý, když přirozený a rozumný.
Má veliké člověk žádosti, a potřebu skrovnou.
Jest pak os Lid omezen, jsou též ciny krátky smrtelných.
15 Já nehaním muže, jenž neklidně a činně, proháněn,
dálku moří hlubok_)·ch i vše světa dráhy projíždí,
odvážník pilný, a těší nabytému se zisku,
jenžto kolem něho se hromadí i kolem jeho rodných;
jest ale ten mi také velevzácen, jenžto pokojný
2o obchází zděděná měšťan kroky púlkab tichými.
Jak doba rozličná jemu káže, dělá role on své,
každý rok nemění mu se půda a nevztahuje strom
kvapně haluz k nebi teď sazcný, květy hojně okrášen,
míti musí on trpělivost a míti i čistý
25 vždy stejný a pokojný smysl a rozum blahopřímý.
Neb jen málo semen svěřuje zeii1i, matce živící,
málo jenom zvířat vychovává s rozmnožováním,
oužitek an jediný sám vládne celou jeho myslí.
Šťastný jest, komu tak spravené dala příroda srdce,
30 on nás všecky krmí. A měšťanu města malého
sláva, kterýž polní s městskou zná loučiti živnost.
Ouzkostný nádavc jej jak vesnikad netíží,
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Takto mluvil. Se synem tu pojednou vstoupila matka,
jej za ruku přivedouc a před chotě postavujíci.
"Otče," mu dí, "jak často my dva hovořívali o dni,
jenžto radostný nám měl svítati, an by konečně
nás Herman potěšil, manželku sobě volivší.
Myť sem a tam rozm_)ršleli, hned to, hned ono děvče
jednou dáti chtějíce jemu, v rozmluvě rodičské.
Ejhle nyní nastal ten den, nebe teď mu nevěstu
poslalo a zjevilo, rozhodlalo teď se mu srdce.
Myť tenkrát říkávali vždycky, nechať vyvolí sám.
Zdaž jsi nežádal ještě prvé, aby bodře a živě
lásku k dívce počil? Doba, jíž jsme žádali, přišla.
On ji po čil, ba i již vyvolil, rozhodna se mužně:
dívka ona hle to jest, ta cizí, co ho potkala ráno.
Dej mu ji, anto jinak se zaříká choť kdy pojíti."
Řekl pak syn: "Múj otče, tu dejte mi! Čisto a jisto
mého to srdce bylo zvolení; bude vám dcera hodná."

Nepromluvil nic otec. Vyvstal pak rychle duchovní
a slovo takto přejal: "Jediný jen jesti okamžik,
jenž život ustanoví i celé zde člověka štěstí.
Neb po radě dlouhé přec každý rozmysl jest jen
skutkem okamžiku, jen moudrý uchopí se pravého.
6o Vždycky nebezpečnoť v volc1ú ono neb toto vedlé
rozvažovat na změť citu. Čist jest Herman, i znám jej,
z mládi po tom neb onom ruky nevztahova!ť on;
co chtěl, přiměřeno vfcly bylo; toho pevně držel se.
- Nuž se neděste ni divte, že vám se ukázalo jednou,
65 co jste si žádali dlouho. I pravdať, tento že úkaz
méň podoben žádosti vaší, již v srdci měli jste;však žádost temná i to, což žádáme, pokrývá:
ve via_stních podobách se jeví dary shůry chodící.
Nuž tedy, _dbejte o dívku, kteráž dobrému, milému,
7 0 ~ozmyslnému čilou po prvéduši pohnula synku.
55
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Touha mu nejsladší neumirá v srdci potajmo!
vidim to .11a něm, jeho již rozhodnut osud jest.
On ~stálý: odřeknete divky mu této, bojím se,
žeť nejpěknější v smutném bytue léta minou mu."
Vpravdě,
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Hned nato líkárník rozvážlivě takto se ozval,
dlouho bylo slovo již ve rtech mu na poskoku stálo:
"Předce i tenkrát jen prostřední cestu vyvolme!
Zdlouhavě pospichej! Augusta to císaře heslo.
Rád, kdy milému mohu proukázati sousedu službu,.
svým skrovným rozumem k oužitku mu přispěti chvátám;
zvlášť toho pak, by ji vedl starší, má potřebu mládež.
A proto jíti dovolte mi ven; chci zkoumati dívku,
tam se na ni, kde bydlí a známa je, optati obce.
Mneť žádný tak snadno nepodvede; vím cenu já slov."

120

Odpověděl na
"Dojděte tam

Dí mu otec na to, ústa svá významně otevřev:
"Jak se ti, synku, jazyk rozvázal, jenžto ti v-ústech
léta vězel dlouhá a jenom tak nuzně se hýbal.
Dnes to musím zakusit, každému co otci hrozívá,
vúli že urputné vždycky přílišně povolná
tro matka synově hoví a i každý volkuief soused.
105

Takto otec. S veselou ozval syn hnedky se tváří:
dnes dostane vám se nevěsta,
jak jí muž žádá, jemuž um žive v utrobě moudrý.
Dobrá dívka také bude šťastna, smímť se nadíti,
i z toho věčně mi též děkovat, žeť matku i otce
zase nalezne ve vás, jako si přeje dítě rozumné.
Déle však váhat nebudem, koně přístroje hnedky
přátele ven povezu, kde se na stopu přijde milence.
Tam muže sobě samým i rozumné zůstavě mysli,
říditi se chci, to vám přísahám, cele tím, co usoudí.
A dřív než bude mou, ni okem nespatřiti holky."
Tak vyšel, anto. druzí všelicos rozmýšleli moudře
a spolkem na ručest rozmlouvali o věci vážné.
"Ještě před večerem

12s

to syn zase hned slovy křídloletými:
a ptejte se, sousede. Já ale bych přál,
s vámi duchoviÚ pán by také nalezal se ve spolku.
Dvou tak výborných je mužův neomylno svědectví.
90 Ó můj otče, není poběhlice, vězte, ta dívka
žádná, ježto snad v zemi dobrodružně se toulá,
zapletajíc jinocha v svá nezkušeného osidla.
Nic toho; ukrutná všekazíd zádava vojny,
ježto hubí ves svět a mnohá vyvrátila pevná
95 z základu jíž stavení, ubohou též zahnala dívku.
Zdaž z vysokého muží rodu neplahočí se ve bídě?
Kníže prchá zakryté, v vyhnanství zříme i krále.
Ach, tak ona, svých od sester, dobroušek, a vlastní
země vypověděná zde jiným, své bídy nepomníc,
roo přispívá a i bez pomoci vždy je předce pomocna.
Nouze a strast veliká se kolem nás po světě šíří;
zdažli nemůž z toho neštěstí vzniknouti i štěstí,
mněť pak v náruči nevěsty, nébrž choti věrné
vojna přinésti radost, jako vám ke radosti požár byl?:'

když něco jest, co se otce aneb co se manžela týká.
Já ale vám všechněm nikolivěk nezprotivím se;
což to i platno? Vidim napřed již tu vzdory, tam pláč.
Dojděte tam se ptát a přiveďte mi ve jmenu Páně
dceř do domu; když nic, nech pustí z mysli tu dívku."

130
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Herman pospíchal do konírny, kdež koně bujní
stojíce kvapem čistého požívali ovsa,
též sena nejlepší sečeného za horka na louce.
Spěšně tudíž lesklé vdíJg on jim v ústa udidlo,
pěkněpostříbrněných řemeny pak do přesek upjav
a dlouhé široké jim oběma uzdy upevniv,
do dvora je hned z chlíva vyvedl, volný kde kor'iák již
vůz vypravil z podkúlny, za oj jím rejduje lehko.
Odměřeně k váhám napotom čistými provázky
křepkou lehce koní táhnoucích sílu zapřáhli.
Vzal bič Herman i sedl, s rachotem pak zastavil u vrat.
Když se dvé přátel v prostranná vmístilo sídla,
spěšně kočár rachotil, za sebou zanechávaje dlažbu,
klidně

zeď

145

367

za sebou

městskou

zanechávaje i

věže

bílé.

Takto ku povědomé se blížil silnici Herman
křepce, aniž váhal, bržh před se vzhůru doll! jel.
Když pak byl věži vesnickou již zfejmě uhlídal
a stromy obsazené nablízku chaloupky ležící,
teď koně rychlonohé zadržet v své mysli umínil.
Stínu mrakem vážným obstřen tuto od vznešených lip
no mnoho iiž stolPtí

Sl"

n::~ místf: onom lmřPnírírh

byl zelený oupori pažití prostranně porostlý,
vsí, sedlákům~ blízkému i k rozkoši městu.
Pod stromy vyhlubená se nach:hela mělce studánka,~-~
k ní schody vedly dolů, kdež zříti sedátka kamenná
postavená vůkol zdroje, jenž tam živě se prýštil,
155 čistý, obdělaný zídkou, čerpadlo pohodlné.
Ustanovil Herman koně tomto v stínu a chládku
též i kočár podržet. To zjednav ta slova vyřkl:
"Sstupte, milí, a nyní tam dojděte, by zkusili jste,
jestliže dívka také ruky hodna, kterouž chci podat jí.
160 Já sice tak myslím, mně i nic nepovíte nového;
bych jen sám já jednati mohl, šel bych hbitě do vsi,
málem slov by dušenka milá rozhodla osud múj.
Vyť poznáte ji hned mezi všechněmi snadno jinými,
neb se ztěžka jiná podobou jí dívka vyrovná.
165 Obleku ještě ale znamení čistého povím vám.
Neb jí červenavý klenuté prsy dvíhne kyrýsck,i
pčknč ovíjen, a černá jí šněrovačka přiléhá
těsně; košilný lem v okru:~í jsa švárnč nabír;1n,
obkličuje bradu jí kulatou čistotně a prostě.
170 Bodro jeví se její sličná hlava v době vaječné ;k
jsou vrkoče pleteny mnohokrát o stříbrny jehly.
Kdež se kyrys končí, modrá hned sukně se řásní
a v lehké chůzi blahodobná hlezna! omítá.
· To však ještě pravím, výslovně i vfts o to žúdám,
175 s ní nemluvte samou, ani proč jdete, znáti nedejte.
Nébrž ptejte druhých se a slyšte, co vypravují vám;
zprávu majíce, jak:íž spokojit můž otec i matku,
vraťte se ke mně, potom pomyslíme, co cble počíti.
Takto, když jsme jeli, jsem sobě po cestě vymyslil."
15°
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1so Domluvil on. Nato dva oni hned se ubírali ke vsi,
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kde v stodolách i domích i sadech se hemžilo množství
vyhnancův, vedlé vozu vůz se na návsi pořádal.
Dávali píci muži řvoudiTIU dobytku a koústvu,
ženské na křovinách k sušení rozstíraly prádfo,
šplcchtáním u potúčku vodou kratochvilily dítky.
Skrz vozy, skrz dobytek, sl<rze dav lidu tak se tlačícé,
vyzvědači poslaní vpravo i vlevo zírali vúkol,
jestli by vyznačené obraž té uzřeli dívky;
avšak nikde se jim spanilá neukázala panna.
Stal se tu dav hned silnější. U vozů byla váda

urputných mužských, mezi něž se přimísily ženské
Tehdy starce kroky sem vážnými se blížil
rychle; tudlž pak křik svádný utišil se lajíCích,
když ticho jim kázal, jim i přísně otecky vyhrážel.m
"Ještě-li nás," pravil on, "neštěstí dosti nedotklo,
takže posléze bychom sebe uměli trpět a snášet
vespolek, ač každý skutků v by neodměřoval svých?
Šťastný nesvorným bývá. Zdali vás kdy konečně
strast naučí jednou s bratrem se nehádati více?
Přejte si místa na půdě cizí a sdělte se tím, co
máte, lidí dobrých smilování byste nalezli."

_křiklavě.

Takto mluvil ten muž. Tu všichni umlkli a svorně
řádalin jak vozy, tak dobytek, jím smířeni opět.
To slyše a klidnou rozsudce cizího duchovní
mysl znamenav, přistoupil i clí jemu ta slova vážná:
"Otče, to pravda, kdy lid v šťastné žije době, ze země
tihnao pokrm, ana otvírá své lúno mu štědré,
obnovujíc dary žádoucí po rocích a měsících,
všecko samo jde a nejmoudřejší sám je si každý,
sobě i nejlepší; se druhem druh svorně obývá.
Muž nejmoudřejší co jiný a ne více je vážen:
neb vše, co se stúvá, jde svou, jako od sebe, chůzí
tíše; ale zvyklé života když cesty zatrhne
nouze a dLun oboří, zahubí sady a zcupe setby,
manžely odloučí od dúvěrného obydlí,
vlíkne je pryč, by v den jako noc vždy bloudili teskně:
tuť muže pilně potom nejmoudřejšího hledáme,
a slova výborná on pak ne nadarmo pronáší.
Řekněte, otče, zajisté že jste vy soudce mužúv těch
bloudících, ano mysli jejich pokojíte na rychlost?
Jest, jako bych tu viděl z nejstarších jednoho vůdcův,
v bludné poušti vyobcované pluky moudře vedoucích,

zdá mi se, s kým
-

Odpověděl
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hovořím, buď

Jozuc být nebo Mojžíš."
-

s přísným pohledem na to soudce povážný:
"Nejřidším opravdu časúm čas náš se vyrovná,
jež světské i svaté připomíná písmo dějinné.
Neb kdo za těchto dnúv živ byl koli, buď včera neb dnes,
ten byl již roky živ; takovým děje všecko davem se.
Málo-li pomním zpět, šedivé mně na hlavě stáří
zdá se ležet, má ještě jará jest jakkoli síla.
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Ó, my jiní vpravdě k tomu se přirovnávati smíme,
v době jemuž nuzné se_ ukázal ve kři horoucím
Pán Bůh, v oblaku nám se taKé on a ohni ukázal."
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Když pak teď zas ještě farář nato dále mluvit chtěl,
a kteraké muž a lid měl příhody, vyptati žádal,
rychle mu vtom do ucha slovy druh tajnými pošeptal:
"Mluvte se soudcem dál a hovor připravte na dívku;
já ale půjdu kolem ji hledat, zase pak se navrátím,
jak ji naleznu." I přisvědčil jemu kývna duchovník,
a zvědatel stodoly, kře i zahrady pilně prohlídal.

KLIO•

[Věk]

Když se duchovní pán pak soudce cizího otázal,
jak mnoho snášeli již, jak dávno vyhnáni od obce,
řekl na to muž: "Nejsou krátké naše strasti obecné;
neb my všechněch let hroznou jsme vypíjeli hořkost,
s hrozněji, žeť nejpěknější nám náděje zhasla.
370
Kdož by zapírat chtěl, vysokoť že mu plésalo srdce
a v hrudi volnější hned čistěji pulsy mu tloukly,
když první ousvět toho slunce nového vycházel,
kdyžť o právu slyšet bylo člověka, všechněm obecném,
IO o svobodě vroucné a o té rovnosti chvalebné!
V době oné doufal každý, že živ bude sobě;
zdála se vazba trhat, co nejedny svírala země,
již drželo v ruce soběctví a zahálka ničemná.
Zdaž zraku národové neobrátili v zádavě dnů těch
15 k hlavnímu světa městu, kterým ono již bylo dávno
a spanilé to jméno nyní nejhodněji neslo?
Jména-li zvěstitelů prvních pře blahého poselství
menší těch byla, ježto umístěno jest mezi hvězdy?
Člověku pak každému duch i mluva zdažli ne rostla?
2o Myť

nejprv jako sousedové rozpáleni živě.
Povstala vojna, a ozbrojených se blížili Frankův
k nám tahovéb a přátelství se přinášeti zdáli.
Cožť i přinášeli, neb du~ jim byla nadchnuta všechněm;
utěšený pak strom svobody všude sázeli chutně;
zs všem vlastnostc slibujíce i vlastní všem panování.
Plésala tím velice mládež, radoval se starý věk,
tance se vedly kolem novopostaveného praporce.
Skuro byjo Frankům tak získati zvítězujícím
mysli mužův nejprv svým bodrým postupováním,
3o srdce potom ženštin povabem přemohoucně milostným.
C".C-! _-11.1 1-t.L~~- ---L-:t.!.-l-J:.A .. ~ .... : ...... -r .. ro.-.. .... ~ ... :,...1,,.

neb zakrývala náděje nám před očma budoucnost,
· do znova otvořených vábíc naše pohledy prostor.
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jak jest to radostný čas, když v tanci otáčí
s nevěstou se ženich v blízkého sňatku nadání!
Byl však onen spanilejší čas, kdy, co nejvyššího
zná člověk, blízké bylo nám a vidíno dosažné.
Rozvázán každému jazyk; rozprávěli hlasně
starci, muží, jinoši citu a vznešené plni mysli.

anť i nebezpečnost zuřivý neuhášela zápal.
Všecka nyní na ručest ve zbroj rolnictva pokojná
příprava se změnila;-s kosy krev tu i krápěla s vidlí,
bez šetrnosti padal nepřítel, bez smilování.
372 75 Soptila tu vzteklost i slabost potutelně bojácná.
Kéž bych člověka víc v mrzkém tom zmatku neuzřel!
Na vzteklá příjemnější jest zvířata pohled.
Nemluviž o svobodě, jako sám by se říditi uměl!
Všecko tudíž rozpuštěno jest, kdy se hradba odejme,
so zlé, jež byl hluboko zákon do kouta zaháněl."

Než nebe se zkalilo brzy. O přednost panování
rod zkazilý a nehodný zjednati dobro.
Druh druha usmrcoval, i utiskali sousedy klidné,
bratry nové, i vysílali k nim svou lůzu soběckou,
i kvasiliť velicí mezi námi a loupili hrubě,
loupili a kvasili i do nejmenšího maličcí,
jen pečujíce, by nezbylo nic od dneška na zejtřek.
Náramná byla nouze a zrostal den co den outisk,
nikdo nedoslechl nářku; byliť oni ťé doby pány.
Tehdy jala vzteklost i toho, kdož mysli pokojné;
každý jen dychtil, jak všeckt1 by pomstil urážku
a dvakrát zklamané hořkou jak nádčje ztrátu.
Ke straně Germánův posléz se obrátilo štěstí,
pospěšným od nás pochodem Frank nazpět utíkal.
Ach, tu teprv smutný jsme osud byli cítili vojny!
Velké jest duše vítězíte!, neb zdá se alespoň,
a překonav napotom, co svého člověka šetří,
když k o užitku mu jest, nábytkem slouže mu denně;
zákona však nezná utěkač, kdy se jen smrti brání,
a všeliké tráví bez rozpaku dobro na rychlost.
Pak jeho mysl rozpálena jest a v srdci probouzí
ukrutnou zlobu zoufání. Již nic mu svatého
více není; loupí to všecko. Divá jeho žádost,
násilná ctným jsoucí ženám, zděje z rozkoše hrůzu.
Smrt všude jedno-vidí a poslední chvíle užívá ··
ukrutně, krvi rád jsa i rád též kvíli a lkání.

"6 muži výborný," jemu odvece vážně duchovník,
"jestli na člověka nevřete,e vám proto nelze je láti,
an zloby již jste vytrpěli dost od pustoty lidské!
Však když na smutné pohlednete na dny ty zpátky,
ss sám vyznáte, že též dobré jste uhlédali často.
Zůstáváť v lidském mnoho dobroty ukryto srdci,
leč že nebezpečnost ji budí a nouze pobádá
člověka býti jiným za boha nebo anjela strážce."
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Tehdy nyní zápal vzteklý uchopil se našincův
pomstíti za ztracené a statně chrániti zbytku.
Ke zbrani sáhl každý, váben spěchem utěkajících
a bledavou tváří a zraku strašivého plachostí.

Odpověděl

na to s usmáním jemu soudce nehanný:
vy mi připomínáte, jako v domě po ohni
se připomínává pohořelcovi truchlícímu
na zlato a stříbro ztopené, v rumu různo ležící.
Málo toho vpravdě, však i málo to jest drahocenné;
zchudlý chutně kutá vlastník a nálezu rád jest,
tak já rád veselou obracím mysl k nemnohu dobrých
s!;:utkův, jež posavad zachovává ještě mi paměť.
Vyznávám, že viděl jsem já se nepřátele mířit
město chtějící vysvobodit, já lásku i přátel,
lásku viděl rodičův i dčtí na se bráti nemožnost;
jak se mužem stal náhle jinoch, jak zmladnuli opět
starci a jak jinochem se vnáhle ukázalo dítě.

90 "Moudře

95

IOO

Též i_slabé pohlaví ono, jakž
objeviloť

105

373
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obyčejně

pravíme,

přítomnost;

ba i sílu rekovnou. Tak především jen čin spanilý ten ještě připomním,
jejž směle dívka u nás, výborná panna, dovedla,
s holčaty ježto sama v velkém byla zůstala statku;
neb mužové spolkem byli též na nepřítele táhli.
Náhle ono stavení rozběhlá chátra přepadla
loupeživá, a tudíž se v světnici vedrala ženských.
TT..,..;:!ol;
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líbezná, nazval by spíše je dětmi. _
Podjala je sveřepá žádost, že se bez citu řítí
na hlouček zděšený i na dívku tu mysli hrdinské,
tehdy vytrhši hned z nich jednomu od boku šavli,
sekla ho násilně, svalený že krváceje zheknul.
Pak ranami zmužilými udatně vyprostila divky.
Ještě ťala čtvero loupežníků, ti však uprchli.
Pevně uzamkši dvůr, _na pomoc tak ve zbroji ždála."

150

155

Tehdy duchovní pán uslyšev té pochvalu dívky,
tu pro přítele hned v své mysli pojímal,
i kde se octla, tudíž vyptávati byl si umínil,
v outěku tom smutném zdali teď se s lidmi nachází?
náději

Avšak líkárník přistoupil k nim tu na rychlost,
uběhaný, a po trhna farářem, dí mu pošepmo:
125 "Předce tu dívku mezi sty jiných posléze našel jsem
podlé popsání! Tedy pojďte a vizte ji očma;
vezměte soudce také, abychom ji vyšetřili dále."
Když se poohledli, zmizel od nich soudce tu chvíli
odvolaný, nebo lid moudré jeho byl rady žádal,
130 tehdy farář se za líkárníkem rychle ubíral
ke skulině hradby, kdež tento mu chytře okázal,
a řka: "Vidíte-li dívku? Onu hle, co dítě obláčí,f
dobřeť znám vetchý kartun jako cejšku tu modrou,
již Herman jí v uzlu přinesl. Dary rozdala dobře.
135 Toť patrná znamerú, i ostatní všecka hodí se;
neb jí červenavý klenuté prsy dvihne kyrýsek,
pěkně ovíjen, a černá jí šněrovačka přiléhá
těsně; košilný lem v okruží jsa švárně nabírán,
obkličuje bradu jí kulatou čistotně a pro stč;
140 bodro jeví se její sličná hlava v době vaječné,
jsou vrkoče pleteny mnohokrát o stříbrny jehly;
ačže sedí, spanilou my předce vidíme urostlost,
374
sukni také modrou veleřásnou od_ffiněrovačky
faldy mnohými dolův k blahodobným vláti se bleznůrri.
1-1s Bezpochybyť že to jest. Nuže pojďme a zvídati hleďme,
jest-li také dobrá, ctnostná a dívka domácná."
Opět řekl

mu

farář,

ji zkoumaje

očma

sedící:

"vpravdě mi divn o není, že mládce zažehla milostí:
před

zkušeného muže zraky snadno drží ona průbu.

Šťastný ten, k9mu tváf sličnou dala příroda matka!
-Tať

16o

165

11o
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všude jej chválí a není on nikde cizincem:
Každý blízko je rád a každý dlíti si žádá,
jestliže přívětivost toliko k jeho tváři se loučí.
Dívka, ujišťuji vás, taková mládenci se našla,
ježto skvostně mu obveselí života dny budoucí,
věrně silou ženskou v každé jemu době pomocná.
A v tělu tak sličném čistá duše jistě obývá,
zdá i mladost se jará šťastné připovídati stáří."

Tehdy se líkárník na to zas rozvážlivě ozval:
"Často klamává lesk! Nevěřím já snadno površku;
neb jsem pravdu oné průpovědi častěji poznal:
,Nakvap hned Žádnému nevěř, ledažeť by prvé s ním
prosticig byl strávil soli; neb tebe čas jen ujistí,
k tobě se on jak má a jaké mezi vámi je družství.'
A proto my dobrých u lidí se ohledněme nejprv,
jimžtoť holka ta známa, o ní pak zprávu dadí nám."
Di mu farář, jda za ním: "Chválím též já tu pozornost;
sobě nenamlouváme! Jiným namlouvati trudno."
I šli přímo potom statnému naproti soudci,
jenž po svých se pracech teď v úlici semto ubíral.
A k němu hned moudrý se obrátil takto duchovník:
"Řekněte, my v blízké té zahradě spatřili dívku,
tamhle sedící pod jabloní, an dítě obláčí
v obnošený kartun, jejž dostala bezpochyby v dar.
Nám se její způsob líbil: zdá býti se hodná Řekněte nám, coť víte; my ptáme se v ohledu chvalném."

Když pak soudce tudíž, přistoupiv k zahradě, ji zhledl,
"Tu znáte; předešle co vypravoval jsem
o spanilém činu tom, jejž panna dovedla udatná,
180 šavli chopivši a jí sebe i svojath ochraňovavši, _toť byla ta! Hned znáti na ní; jest od rodu statná,
však dobrá jal< silná; příbuzníka starého
dochovala smrti, an ho žalost utrápila posléz
nad nehodou vlastních dědin i městečka celého.
185 Též i bolesti neméně tichou ona snášela myslí
nad ztrátou ženicha zmilelého; jinoch to šlechetný
v ohni prvém vysoké myšlénky snažit se o čestnou
zvolnost sám do Paříže pošed, nesl záhubu hroznou:
.

odpověděl:

190

195

neb tam jak doma on proti křivdě a svévoli válčil."
Tak řekl soudce. Oba dva se lou-čili, díky činíce.
Vyňma duchovní minci zlatou (neb stříbro prvé již
před něterou hodinou milosrdně všecko porozdal,
když byl vyhnancův smutné tahy míjeti uzřel),
soudci podal ji a takto pravil: "Rozdělte peníz ten
nuznějším mezi vámi, a rač Bůh žehnati dárku!"
Odtahoval se však ten muž, nic nechtěje vzíti.
"My jsme," pravil, "něco předce peněz, něco šatstva unesli;
doufámeť pak, než bude stráveno, dříve se vrátit."
tu farář, do ruky vtisknu v jemu minci:
dnúv ať nikdo nemešká dávati, nikdo
bráti se nezpěčuje, co mu dobré srdce podává!
Nikdo neví, co pokojně drží, bude dlouho-li míti;
nikdo, cizí zdali dlouho jemu procházeti země
vzdálenu od zahrad a rolí jej věrně živících."

230

235

Odpověděl

2oo "Těchto

205

210

376

215

"Ajta!" pravil na to líkárník, veda sobě ochotně:
"Bych já vzal byl k sobě peníze, ty všecky by měl jste,
drobné jak veliké; neb jsou mezi vámi potřební
jistě mnozí; však bez daru přec neodejdete, aspoií
vůli vidouc, skutek ačže za vůlí zpátky ostúvá."
To řka vytáhl za řemen pytlík, bylť pěkně vyšíván,
ves kožený, v němž veždy tabák byl sobě schovával.
Zdobně otevra dělil; nebo tam několik bylo dýmek.
"Dar to malý," připojil. Jemu pak na to soudce praví zas:
"Vždycky tabák dobrý příjemný jesti pocestným."
Pak nato líkárník svůj jal se chváliti knaster.i

240

377 245
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Avšak pryč ho farář odtáhl. Od soudce odešli.
"Pospíchejme!" pravil muž věhlasný, "očekává
s ouzkostí mládec, by slyšel veselé to poselství."
Šedše pospěšně, o vůz mládence podepřena našli
pod lípou. Bujní kopytem koni deptali trávník;
on je na uzdě držel, stoje tíše a zíraje před se,
v myšlénkách ani neznamenal pak dříveji přátel,
až volali zdálí, znamení mu dadouce radostná.
Jižť opodál hovořit líkárník kvapně počínal.
Přikročili však blíž. I ujav ruku mládce duchovník,
rychle mu dí, vzav od úst slovo líkárníkovi a řka:
Qlk........ .... :
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věrné dobřeť jsou zvolily! Blaze tobě i družce
tvé mladosti. Ta hodna tebe; proto pojdiž a obrať
vůz, abychom na konec tam vesnice skůro dojevše,
hnedky požádali jí a domů tu dušinku povezli."

Avšak mládec stál a slyšel bez zjevny radosti
poslovu řeč veselosti plnou a nebesky znějící.
Zastenal on hluboko, řka: "My rychlou sem jeli jízdou,
a snad zdlouha domů pojedem a zahanbeni zpátkem;
neb hle, když tu čekám, mne nedúvěra, péče, pochybnost,
všecko napadlo, co jen milující stěsňuje srdce.
Myslíte, když přijdeme jen, hned dívka že půjde
s námi, že poň bohati jsme, chudá ona po světě bloudi?
Pozdvíhá chudoba, kdy nevinná. Dívka na mále
přestává, činná se vidí; tak jesti její svět.
Myslíteť, takové že krásy a zpúsoby ženská
mohla vyrůsti, by nikdy dobrého nevábila mládce?
Myslíte, dosavad že uzavřela srdce milosti?
A proto náhle nejezděme tam; neb snad bychom odtud
s hanbou zdlouha domův obrátili. Já se obávám,
žeť nějaký mládec tím srdcem vládne, zadána
jest ruka již statná a jinému přislíbila věrnost.
Ach, jú s svým potazem před ní budu státi zahanben."
Tehdy farář jeho k utěšení již otvořil ústa,
leč do řeči vpadnu! spolník jemu rychle hovorný:
,,Před časy arci bychom takovou byli nejměli těžkost,
když každá vlastním byla věc jednána během svým.
Rodičové synovi správnou nevěstu vyhlídli;
pak nejprv zavolán přítel dúvčrnč domácí;
ten napotom k rodičům zvolené poslán jsa nevěsty
n:ímluvčí, v oděvu slušném, obyčejně po jídle,
ve svátek byl navštívil nevčstina otce,
měšťana hodného, rozmlouvaje dříve_obecně,
pak rozmlouvaní sem a tamrozváděje chytře.
Po dlouhých oklikách posléz i o dceři zmínka
chvalná i chvalná o domu, odkud šlo poselství.
Moudří snadno domyslili se; i posel se domyslil
vůle jejich na ručest, i mohl se vyjádřiti dále,
sám ani koš mrzutý nebyl, an se zavrhlo podání.
Však když se zdařilo, vždy potom námluvce prvým byl
~
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živi manželové takoví pomnívali vděčně,
ruka způsobná spojitelkyně jich byla svazku.
Než-pak teď-to všecko, jakož i jiné zvyky dobré,
přestalo již, každý namlouvá sobě jenom sám;
nechť i také tedy koš rukama vlastníma si vezme,
když bude snad mu podán, a stůj si zahanben u dívky."

silnici na prašnou až tam ku palouku a lípám,
skrz v~lný lidu hluk, jenž den proch~zkami tráví." _
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jak buď!" řekl dále jinoch, jenž sotva pozor měl
na slova ta všecka, již i ustanovil se na mysli.
"Sám já půjdu a sám uslyším z úst dívky osud svůj,
jížto se důvěřuji, ženě jak kdy se důvěřoval muž.
Dobré jest a rozumné vše, co praví ona, vím to.
Byť mělo být to naposledy, předceť ještě jedenkrát
rád uvidím černých těch očí ten pohled upřímný;
ndze-li pak tisknouti ji k srdci, to tílko a tu hruď
ještě také uvidím, jež obemklo by rámě to rádo;
ještě ta ústa i rád uvidím, jichž bosk jeden a slib
ušťastní mne věčně, a odkaz věčně zamoutí.
Avšak opusťte mne, nečekejte a béřte se nazpět
k otci a matce domů, aby se přesvědčili vámi,
žeť se nemýlil syn, že hoden jest dívky šlechetné.
Tak tedy pusťte mne! Pěšinou já přímo po chlumci
tam ke hrušce naší a po vinnici sejda dolúv, mám
blíže domů. Kéž roztomilou i radostně a spěšně
tam přivedu! Snad možno, že poplížím se samotný
tou stezkou a nikdy vesel na ni více ncpújdu."
To řka duchovnímu hned otěž v ruce pánu odevzdal,
jenž ji rozumně ujal, pťnavými zavládaje koi1mi,
rychle na vůz vstoupiv, na vozkovo sídlo zasednul.
Ty však prodlévals, prozřetelný sousede, a řka:
"Příteli, rád svěřuji duši vám s duchem i vší myslí,
však tělo, kosti tuším tak dobře opatřeny nejsou,
když otěže světské osobí ruka sobě duchovní."
Tys k tomu pak moudry usmál se faráři, a řekl jsi:
"Sedněte jen směle a mně s tělem duši bez strachu svěřte.
Neb ruka ta způsobna otěž již dávno je vésti
a zraky ty cvičeny volit obrat vždycky prozorně.i
Bývali my v Strasburce také vůz říditi zvyklí,
průvodčím jsa mladého baróna; kdežto co den vůz
prújezdem hlučným vedený rachotíval ode mne

Odpaly utěšený vstoupil na kolesnicik soused
a seděl, as kdo jako k chytrému se odskoku chystá.
Cválali rychle domú ořové, po konírně bažíce,
oblak ale prachu pod kopyty hmotnými vlnil se.
Dlouho jinoch stál ještě a prach vystoupati spatřil,
a prach spatřil uléhati; tak stál dlouho zamyšlen.

nápoj

bydlitelům

dává, tak i všecka mytím též
koryta, zanečistili všecky i studny.
Každý jen na sebe myslí, jak potřebu blízkou
by spokojil hned rychle, nemyslí pak na budoucnost."

zašpiniliť
35

ERATOa

Dorota

Jak kdo světem putuje, kdy na slunce, západu dříve,
svůj zřetel obrátí posledně, na rychlomizící,
ve křovinách temných napotom neb v ouboči skalní
zří podobiznu jeho; kamž on koli očma pohledne,
5
spěšně předeň vstoupí a barvami krásně se míhá:
takto se Hermanu líbezná děvy míhala tvářnost
tíše kolem, k obilí stezkou pak zdála se jíti.
On z divného se ze sna vytrh a zdlouha obrátil
k vesnici, opět pak podivil se; ne& aj, jemu opět
JO
přišla vstříc vysoká spanilé té postava dívky.
Dívá se s pozorem; i není podobizria ta prázdná,
jest děva, džbán velký a malý za držadla nesoucí,
každý z nich v jedné ruce; kráčela ke zdroji bystře.
V ústřety jí jda radostně, její pohled mu dodával
15
síly a mysli, ji zadivenou tak oslovil a řka:
"V práci-li zas tebe, výborná ó dívko, nacházím?
Ráda pomocna lidem, je vodou občerstviti pílíš.
Řekni mi, proč sama ty k daleké studánce přicházíš,
anto jiní pokojí se vodou, již vesnice dává?
zo Ovšem žeť tato jest zvláštní moci a k chuti líbá.
Jistě nemocné té ji neseš, co jsi chránila věrně."
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Pozdravení dobrá hned vlídně mu oddala dívka,
řkouc: "Tak nahrazenou již mám zde ke studni tu cestJJ,
an nalezám dobrého, kterýž nám-tak mnoho poskytl.
Neb je na dárce pohled jako dar sám potěšitelný.
Pojďte, pohlednětc sám, kdo vaší štědrosti požívá,
díky tiché přijmouc těch, jenž občerstveni vámi.
Avšak byste hned zvěděli, proč semto gřicházím
já vody čerpat, kdež čistý neustavně teče zdroj,
řeknu to vám, že lidé nepozorní zmoutilib všecku
Ve
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Rekla a s průvodcem k nízké sestoupila studni
po stupních širokých, oba tam spolu sedli na zídku
u zdroje. Nahnula pak se ona, aby čerpala; i hned
džbán uchopiv též on, vedlé nahnu! se a čerpal.
Uzřeli obraženou podobu svou v modru nebeském
míhati, a skloniliť se a pozdraviliť se v zrcadle.
"Dejže mi píti," pravil bodrý jinoch; i dala džbán mu.
Pospolu pak seděli důvěrně, na nádoby jsouce
opřeni. Tehdy potom děva opět příteli řekla:
"Pověz, jak nalezám zde tebe, proč bez vozu, dále
od místa, kde prvé tě jsem uzřela? Jak jsi přišel sem?"

Díval se k zemi on rozmýšleje; pak zraky tíše
pozdvihl vzhůru a jí do očí laskavě pozíral
s utěšeným pokojem; jí však rozprávět o lásce
so nelze nijak mu bylo; z zraku jí nesvítila láska,
jasný jedno rozum, velcje slova vésti rozumná.
Rychle se pak sebrav, dúvěrně tak od vece dívce:
"Já ti povím, mé dítě, a na tvou řeknu otázku:
skrz tebe jsem já sem to přišel! Nač bych to zapíral?
55 Já sice šťastně živu se svými milými rodičmi,
jimž spravovat jich dům a statek rád věrně pomáhám,
syn jedin~', mnohonásobné pak jsou naše práce:
já pole zastávám a otec doma hospodaří nám
pilně, celek v činné zachovává matb. živosti.
381 60 Však snad seznala ty jsi také, jak velmi čeládka
hospodyni zde z nevěry, tam ze svévole trápí,
vždycky měnit ji nutí a za jednu druhou chybu bráti.
A proto dávný čas již máti si žádala dívky,
ježto nejen by rukou, ale jí i pomáhaTa srdcem,
65 místo její dcery, již bohužel postrádala záhy.
Když jsem dnes u vozu spatřil tebe, bodroobratnou,
oudy zdravosti plné uviděl, též rámě mohutné,
když slova tvá uslyšel mouqrá, zůstal zaražen jsem,
pospíšil pak hned krodičúm, tebe chvále cizinku
70 zásluhy podlé tvé. Ale teď já sem jdu ti říci
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"Nic se neostýchejte," mu dí ona, "všecko mi říci,
neurážíte mne, i jáť to vděčně přijímám.
Zrovna to řekněte jen, slovo to polekat mne nemůže,
75 vy mne najímáte na službu pro otce a matku,
bych zastávala vám věrně blahozachovaný dům,
ve mně i pak hodnou doufáte nalézti děvečku,
k práci způsobnou, též méň surového i smyslu.
Předložení krátké; bude má odpověď i krátká.
8o Já jdu s vámi následujíc, kam osud mne volá můj.
Jest zaplacen můj dluh; k svojatům omladnici opět
jsem tu přivedla, její zachování mílo je všechněm;
již jich pohromadě nejvíce, drJ.IZÍ se vynajdou.
Všickni za jisto mají, že domův se vkrátce navrátí;
85 tak se vždycky kojí vyhnanci; i neklamu já se
marně, po té smutné smutná doba nastane ještě:
rozpojena světa vazba; spojit ji nemůže nic opět
než, co přijde na nás, nejvyšší kposledu nouze!
Když se v domě živit hodného člověka službou
90 výborné před očma paní mohu, ráda činím to;
neb putující dívka je veždy pověsti pochybné.
Já jdu s vámi, co jedno našim ty džbány odevzdám,
těch dobrých i lidí požehnání sobě vyžádám.
Pojďte! Vidět je musíte i též přijmouti mě od nich."

Nehleďtež na mě příliš opravdově, jak by nejistý
můj byl osud! Žena záhy služiž pro své povolání:
neb sloužíc toliko panování dojde konečně

vyť
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Uslyšel on s potěchou hotovost tu dívky ochotné
v rozpaku, měl-li by jí tou chvílí vyznati pravdu;
však ji nechat v omylu prozatím jemu zdálo se nejlép,
vésti domů a teprv o její se ucházeti lásku.
Ach, a zlatý ten kroužek uhlídl na děvčině prstu;
tehdy nechal ji mluvit, poslouchaje pilně, co řekla.
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Takto nyní pak dloužila řeč: "Navraťme se, každý
dívku haní, kteráž u studny dlouho prodlévá;
a přec pak tam, kdež se pramen i'i_ne, líbě-se žvatlá."
- Tak vstali -a spolkem jednou ohlédli se ještě
Ios zpět na pramen čistý, sladká oba podjala touha.
Mlčky potom
vzhůru šla po

vzavší do rukou oba džbány za oucha
stupních,.Herman pak dívku provázel.
Jednoho džbánu na ní žádal, by břímě ulehčil.
"Nechte," mu dí ona; "lép se nosí tak tíhota rovná.

jak zaslouženy vlády, pai1í v domu náležející.
Slouží svým rodičům dcera, slouží bratrovi sestra,
a všecken po život pro jiné sem tam chozením a
dvíháním, nošením, chystáním věčně baví se.
I blaze jí, jestliž tomu zvykne,. že cesta nižádná
jí odporna není, v noci pak jako ve dne je rovno,
nikdy že práce malá neb tenká jehla není jí,
zouplna žeť sebe zapomenouc živa jedno jiným jest!
Neb jako matka všech těch má ona potřebu ctností,
když kojenec ji budí v nemoci, krmi žádaje od ní
oslablé, tak jí připojí se péče k bolestem.
Dvadcet v spolku mužů nesneslo by tíže podobné.
Nést jí pak nemají, nébrž uznávati vděčně."
Takto mluvíc s vůdcem po boku skrz zahradu přišla
až na mlat stodoly, kdež šestinedělku ležící
zastala, dcerky také veselé, ona děvčata, ježto
druhdy vyprostila mužně, ty obrazy krásy nevinné.
Vstoupili a vjednom s dvěma dítkama vstoupil i soudce,
v každé jedno drže v ruce, ty ztracené v davu on teď
matce přivedl, běželiť celovat jí hnedky radostně,
pak se bratru těšit, druhu, jejž byli neznali ještě;
pošli potom k Dorotě, přátelsky ji pozdravujíce,
o chléb žádali ji, o jablka, a píti především.
Tehdy podávala džbány kolem. Pily dítky i chutně
šestinedělka pila s dcerami, pil i kposledu soudce,
všickni občerstvili se, i chválili pak vodu skvostnou.
Nákyslá, čerstvá a zdravá byla člověku píti.

Tehdy tu jim pravila s vážným děva pohled.em a řkouc:
_ "Dnes to, lidičky, tuším je naposledy, vám že podávám_
džbán k ústům a vodou vyprahlé navlažuji rty;
když však vás napotom v čase horkém nápoj občerství,
145 když čistý uhasí zdroj žízeú v chládku sedícím,na mne také a na mou přátelskou pomněte službu,
ne p·ro příbuznost konanou, jako víceji z lásky.
Dobro, co vy mně prokázali, v mé bude paměti v~čně.
T t"\nřfm 1-:í ~P. nPr~rl~ ~ŤrP v tP. rln"hP.

rlrnhVm vš~k

jestli neni brzo návratu, rozptýlit se musíme.
Mládenec, aj, tuto jest, jenž dárky ty obětoval nám,
ten dětský oblekjako hojnou zásobu jídla.
Tento přišed mne najal, bych já v jeho sloužila domě
155 výborným rodičům bohatým. Neodepřela jsem to;
neb sloužíť všude dívka, i těžko by jí bylo v domě
poňc na zahálce sedět a sloužit dávati sobě.
Půjdu tedy s ním rácja; vidí mi se býti rozumný.
Takž i budou rodiče, jako jest pak slušno majetným.
160 Dobře se mějte, milá přítelkyně; těšte se míle
svému rozencovi, jenžto na vás tak zdrávě se dívá,
když jej k svým přitulíte prsům v tom rubkud barevném,
pomněte na mládence, jehož ten dobroty dar jest,
384
jenž i také mě, vašinku, šatit a živit chce budoucně.
165 Již, muži výborný," tak řekla obrácena k soudci,
"mějte vy děk, ve mnohé že příhodě byl jste mi otcem."
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Tehdy děti s křikem a náramiiým chvátaly pláčem
dívku za sukni, druhé nechtíc se spustiti matky;
-- než ženy jedna druhá jim říkaly rozkazujíce:
"Tíše, děti! Ona půjde do města a k vám se navrátí
195 s cukrovinou dobrou, již vám byl onehdy bratříček
objednal, když čáp ho okol cukráře přinášel.
Zas brzo ji uvidíte s pozlacenými penízky."
sss Pak děvu pustily dítky a Herman sotva uvedl ji
i objímáním i plachetkám z dáli kynoucím.

Klekši před dobrou posléz ona šestinedělku,
pohnutě líbala ji; ta plačíc děvu žehnala šepmo.
Tys ale soudce zatím chvalný tak Hermanu řcknul:
"Příteli, vás k dobrým domosprávcům slušno počísti,
jižtoť hospodařit s notným lidem usilují vždy.
Neb jsem často viděl, skot a brav že se při měně zkoumá,
člověka pak, jenž všecka chová dobra, jestliže správný,
všecka hubí a ruší, když sobě neprávě počíná,
jedno berou tak nazdařbůh a na náhodu v dům svůj,
pozdě potom pykajíc, že se tak rozmyslili kvapně;

však vy tuším tomu lép rozumíte, vybravše si dívku
hodnou sobě i sv}'m rodičům ke službě domácí.
Važte si jí! Dokavad bude v domě ta hospodařit vám,
1so sestry nepohřešíte, aniž dcery matka - otec váš."
:~·~ ~'

Přišlo zatím několik příbuzných koutnicee blízkých
k ní s ledačíms, lepší jí příbytek ohlašujíce.
A slyšeli dívčin rozmysl, i žehnali mládce,
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dobro tušíce a obzvláštní myšlénky majíce.
Neb tak jedna druhé k uchu říkaly tajně a běžně:
"Jestli bude z toho pána ženich, ta schována je dobře."
Herman ujav ji potom za ruku, jí takto pravil, řka:
"Pojďme; neboť den se schyluje, městečko podál jest."
S živějším hovorem ženy teď objímaly dí_vku,
táhl ji jinoch, vzkazující ještě pozdravování.
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Tak dva ti se proti nakloněnému ubírali slunci,
ježto, hrozíc bouřkou, v hlubokých se skrývalo mračnách,
z zákrovub pak brzy tu, brzy tam žeřavými paprsky
předtušenínosné metalo v pole osvěcování.
"Kéž nám nepřinese," pravil on, "snad bouře hrozící
kroupy aneb lijavec silný! Neb žeň je překrásná."
A s potěchou vysoké, vlnobitné zhlíželi žíto,
ježto vzrůstu jejich vysokého dosáhalo klasmi.
Řekla potom svému průvodci a. příteli dívka:
"Dobrounký, vy jemuž lepší nejblíže povinna
svůj jsem osud a přítulek, anto mnohým v poli šírém
bouře hrozí vyhnancům! Řekněte vy mně především
a rodiče mne znáti naučte, kterýmžto budoucně
sloužiti mám z toho srdce; i může vyhověti snadno
pánovi, kdož ho zná, čině, což jemu důležitější
neb na čem on strnulé peven ustanovil se ve mysli.
Pověztež mi tedy, jak získám Otce i matku."
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na to pak mládec dobrý a rozumný:
"6 děvo výborná, dobrá, jak velmi tě chválím,
žeť se na mysl rodičův ty našich nejprvněji tážeš!
Neb jsem darmo posud snažoval se sloužiti otci,
hospodařiv nejinak, než jak by to mé bylo vlastní,
ráno večer byv jak o rolí, tak o vinnici pečliv.
Máteř jsem spokojil, ta toho znala vážiti sobě,
nejvýbornějš_í ona v tobě i dívku nalezne,
hospodynit kdy budeš, jako bys o své měla péči.
Všakže otec ne i tak; poněkud ten lesku milovný.
Dobrá dívko, nemysli, že jsem snad bez citu, chladný,
tobě cizí že tudíž já svého tak odhalil otce.
I přísahám, takové-slovo teď že svobodně ponejprv
vstoupilo můj na jazyk nezvyklý žvatlati darmo.

6o

387

65

Ty však důvěrnost, děvo, všecku ze srdce mi vábíš.
V živobytí ~ějaké d()brý otec ozdoby žádá,
zevnitřníchc znamení žádá jak lásky, tak úcty.
On by snad s horším služebníkem zaspokojil se,
jenž by užil toho, zůstana pak na dobrého nelaskav."
Řekla radostně na to, spolu též kroky cestě po temné
rychlejší zdvojujíc velelehkým pohybováním:
"Jistou náději mám, oba snadno že uspokojím je;
neb mateřin smysl jest jakoby vlastní moje bytnost,
ozdobu zevnitřní jsem pak hned poznala v mládi.
Sousedové naši francouzští mnoho dávali jindy
na zdvořilost; byla měšťanu tak jako šlechtě obecná,
též sedláku také; každý svojatům ji poroučel.
Tehdy u nás obyčejně děti u večer jako ráno
pokloněním nízkým, slušným ruky pocelováním
pozdravily rodičův, způsobně i za dne si vedly.
Cožkoli já tedy vím, čemu jsem hned z mládi uvykla
a co mi srdce velí, rodičům to ráda prokáži.
Však kdo mě teď poučí a poví, jak k tobě se míti,
ans jich syn jediný a budoucně také velitel můj."

Tak pravila, když pod hruškou byli právě se octli.
V náplni lesk se měsíc, spanilé k zemi ssílaje světlo;
noc byla, poslední cele zakryty slunce paprsky.
Odporné ležely proti sobě před nimi spousty
zřejměji, jasno co ve dne a temné jak v noci stíny.
Rád pak přívětivou uslyšel ve stínu ot:izku
výtečného stromu Herman, na milém jemu místě,
kdež slzy dnes jeho pro sličnou vyhnankyni tekly.
Když si pak odpočinouc poněkud byli u stromu sedli,
řekl jí láskyplný mládec, za ruku vtom ujav ji:
"Nech ti to srdce poví, jím ve všem řeď se svobodně."
Dále mluvit nesměl, doba jakkoli přízniva nadšla,
odkazu bál se, na prstu pak, ach, ten kroužek ucítil.
Trápící znamení; seděliť tedy tiše a mlčky.
Dívka protrhla však mlčení, řkouc: "6, co je slacfrá
ta spanilá lúna, rovná se i jasnotě denní.
Zřejmě v městě vidím domy i dvory, tamto i okno
v lomenici, skoro žeť bych mohla tabulky počítat."
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"Co zde vidíš," na to zdrželivý jí od vece mládec,
"jest byt náš, do něhožto nyní tebe přímo_ uvádím;
okno to - jest od světnice mé, tam ve střeše, okllo.
Snad že nyní bude tvým; udělámeť proměnu v domě.
Nám, co vidíš, obilí k zítřejší ke žni dozrává.
V tomto si odpočinouce budcmť obědvati stínu.
Již tu dolů přes vinnici a přes zahradu sejdem.
Neb hle k nám těžká od západu bouře se blíží
s blýskáním a libé plnolúní zakryje temnem."
Vstavší tehdy dolů valným se ubírali žítem
přes pole otcovské, radujíce se jasnotě noční;
vskůře se pak ke vinohradu octli a stoupili ve mrak.

URANIA•

Naděje

Takto ji přes mnohočíselné vedl desky kamenné,
jež zhruba jen kladené za stupně sloužily v odří.
Kráčela zdlouha dolů, ruku na plece vůdci kladoucí,
an kmitavým světlem skrze listí zírala lúna,
dřív než zůstavila ve tmách, mrakem ukryta, párek.
Pečlivě podpíral mládec děvu, pověšenou naň,
než ta, nepovědomá těch cest i nerovnoty stupňův,
potkla se v chůzi,d zachrupla noha, ona k pádu se chýlí.
Kvapně jinoch ruku důmyslný hned vztáhna, milenku
vzhůru chopí a drží; ona pak naň sklesla polehku,
hruď se obou se hrudí i s lícem potkalo líce.
Tak stál mramorové podoben soše, nepřituliv jí
toužeji, brž vůlí přísnou se vzpíraje tíži,
cítil břímě její spanilé i teplotu srdce,
i balzám duše teď na rtou svých v oddychování,
a s pocitem mužným vznešenou nesl dívky hrdinnost.
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Avšak ona za taji vši bolest, žertovně mu řekla:
"To znamená mrzutost, říká, kdo v rozpaku bývá,
když do domu jdoucím noha před prahem u vchodu
chrupne.
Lepšíhoť vpravdě znamení bych žádala sobě!
Počkejmež trochu, bys rodičův s haněním se nepotkal,
služku chromou že vedeš, vybrat si ne uměje lepši."

Matka netrpělivá po třetí teď přišla do jízby,
kdež mužové seděli, odkudž vystoupla nedávno,
vypravující o bouřce a zamračení se měsíce,
noc že nebezpečná, tak dlouho že nejde domů syn.
Přátely pak haněla, že nerozprávěvše se dívkou,
od syna bez námluv se hned rozloučili rychle.
"Aj, nedělej pak zlé horším!" jí takto nevrlý
trestal otec; "my čekáme také sami, jak to vypadne."
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Múzy, vy, ježto pravé býváte milosti pomocny,
cestouaž dosavad mládence dobrého jste vedly
a před námluvami k hrudi ještě mu dívku přitiskly;
líbezného sňatek mi pomozte skončiti páru.
Jenž nad jich štěstím se dělá, rozdělte ten oblak.
Řekněte však nejprv, co nyní se v domě udává.

Tehdy, pokojně sedě, promluvil k nim, ujav slovo, soused:
"Vždycky za to v takové nepokojné chvíli činívám
díky nebožci tatíkovi, vší že netrpělivosti
chlapci kořen mi vytrh, že nezůstalo ni vlaseníčka.
Já naučil se čekat jako žádný vjistotě mudřec."

"Řekněte," dí mu farář, "kterakým během on to dokázal."
"Rád to povím, neb pamatovat můž sobě to každý,"
řekl opět soused. "V neděli kdysi, ještě chlapec, jsem,
ždáti netrpělivý, očekával chtivě kočáru,
jenž nás měl pod lípami tam k studánce dovézti.
zs Dlouho nejel; já čerstvě běhal sem a tam co lasička
přes schody vzhůru dolů, ke dveřům a hned-zase k oknu.
Já se celý třepetal, ruce mi třměly, já stoly drápal,
2o
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služka že jest; utečeť, zmíníme-li náhle o sňatku.
Však buď hned rozhodnuto! Dél ona zůstati nesmí
ve bludu tom, jako já i nejistoty nesnesu déle.
Spěšně ukažte i tu svou moudrost, jižto my ctíme."
Obrátil se tudíž výborný k spolku duchovní,
avšak, žel, zarmoucena již duše dívčina slovmi
75 otce, jež on vesele, v dobrém ale smyslu: pronášel:
"Jsem tomu rád, mé dítě, vidímť to radostně, že syn má
otcovu chuť, jenž svým to časem byl zřejmě ukázal.
Nejkrašší brával jen k tanci, naposledy pak vzal
nejkrašší i domů si paní; byla jest to matinka.
so Neb z nevěsty, jakouž vyvolí kdo si, hnedky je znáti,
číhože muž ducha jest a jak mnoho sám sebe váží.
Však k rozmyslu vy též měli potřebu jen času málo?
Neb se vidí, žeť následovat jeho těžko nepříliš."

Na vše se muž díval mírný, ale kposledu, když jsem
durdil se příliš, tu pojav za ruku mne pokojně, k oknu dovedl a mluvil ke mně slova tahle po vážná:
,Naproti jest, ač zavřena dnes, truhlářova dílna.
Zítra otevře ji; tuť bude hýbati se struhh a pilka;
takto pakod rána pracují až k víčeru pilně.
Však pamatuj na to, přijde že jitro budoucně jedenkrát,
an bude se všemi tam tovaryšmi se hýbati mistr,
odměřujíc ti rakev, hotovíc i ji pilně a sličně.
I přinesou odtamtud ochotně tu chýži prkennou,
jež nás, trpělivého netrpělivého, uzamkne
a střechu tížící brzo velmi je určena nésti.'
Hned jsem všecko viděl ve své se to stávati mysli,
prkna viděl spojená, hotovit černidlo viděl jsem;
pak sedě trpělivě očekával u okna kočáru.
Jestli lidé čekajíc běhají teď někdy pohybně
a všelijak 'Se duří, c tu přijde rakev mi na paměť."
Dí usmáv se farář: "Pohnutliv jest smrti obraz,
moudrému však ne strašidlem, zbožnému ne koncem.
Neb k životu prvního pudí a učí jeho jednat,
a druhu ke spasení v zámutcích náději sílí.
Oběma se stává životem. Ncprávě otec váš
rozčilenému tak ukazoval smrt ve smrti chlapci.
Radše ukažme mladým cenu, co blaho dospělo, stáří,
pak i starci mladost; z věčného nech okruhu vezmou
potěšení a život životem nech takto se končí."
dvéřc se otvořily. Vtom pár se ukázal
výtečný; podivem jala přátele, otce i máteř
způsoba nevěsty mládencovu způsobu rovná.
I samy dvéře zdály se být k přijetí podob ouzké

Avšak

tak vysokých, spolu jižto nyní vystoupili na práh.
Herman svým ji uvedl rodičům slovy rychloletými:
"Ejhle, tu dívka," pravil, "jak jízádáte vy sobě.
Otče milý, laskavě ji přijměte, zasluhujeť to,
a vy, matinko, se jí hned vyptávejte na všecko,
byť jste hospodyni v ní seznali hodnu se býti."
Na stranu spěšně potom veda výborného faráře,
dí jemu: "Důstojný pane, rychle mi v nouzi pomozte,
rozvážíc uzel, an jeho rozvazu já se užásám.
NFh i:'i clívkv nenamlouval za nevěstu, i myslí,
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Zběžně to jen
uvnitř, a ticho

Herman zaslechl, jemu třásly se oudy
pak ve celém bylo spolku najednou.

Než děva výtečná slovy ousměšnými takými,
jakž jí zdálo se, horšena a v duše dotknuta hloubi,
stála tu ruměncem lctavým od líce do šíje
jak politá, zdržela: však přec se a sebrala smysly.
Řekla starému potom, netající docelka bolesti:
"Ku přijetí takovému, věru, mne ncpřipravil syn,
způsob vážného když měšťana v otci mi líčil.
Vímť, že před vámi, vzdělaným mi státi je pánem,
jenž moudře, dle osob, s každým jistotně zachází.
Zdá se ale, s chudinou dost outrpnosti nemáte,
ježto nyní na práh vstoupá, vám sloužiti volná;
sic neukázali by mně nyní tak v úsměchu hořkém,
žeť daleká od vás jako od syna podstata má jest.
Ovšem s uzlíkem že malým a chudá že přicházím
v dům blahozásobený, žitele bczpečny činící;
znám ale já se celý i stav ten jasně ponímám,
hodno-li to mne hned takovými tu-ousměchy týrat,
jichž trpkost nazpět mne z práhu tak ořka zahání?"
S ouzkostí Herman velebnému příteli kýval,
by v to kročiv jako prostředník, blud zahnati píli!.
Spěšně přistoupil mudřec. Vida dívky potichlou
on mrzutost a bolest tajenou, slz krůpěje v očkách,
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ne hned rozplésti zmatení v své mysli umínil,
nébrž radše její dél ještě zkoumati srdce. A protož on slovy ~ tak zkoušebnými domlouval:
"Jistě nedobřes to rozvážila, dívko cizinná,
kdyžť u cizího se tak sloužit rozmyslila kvapně,
co znamená pánů v dům stoupiti rozkazujících;
ustanovíť na celý rok osud ruky jedno podání
a slib ten jediný napotom mnoho snášeti váže.
Nejsou nejtěžší v službách chody unavující,
nejsou pot hořký nebo věčné nádava práce;
neb se sluhou dělný snažujeť se stejně svobodník;
avšak páně trpět nevrlost, kdy neprávě hanívá
neb kdy tu tak, tu jinak, sám v sobě na rozpaku, žádá,
a k tomu prudkost ještě paní, ano snadno hněvá se,
pak surová i svévolná nezpůsoba dítek:
·
těžko je to snášet a konat k tomu ještě povinnost
hned bez meškání, ani pak mrzutosti ukázat.
Ty k tomu způsobná nezdáš se, an otce nevinný
tak tebe žert urazil, vždy všakť obyčejno to bývá
škádliti, žeť se jinoch jí líbí, dívku svobodnou."
Důtklivě

tak mluvil on. Jeho řeč tuze cítila dívka;
tu se déle, její cit vyskytoval se
130 mocně, i nadvíhnouc hruď tesknou, vzdechla srdečně.
Pak na to řekla tudíž, horké slzy hojně ronící:
"Nikdy neví člověk moudrý, v zámutku radit chtě,
jak slovo málo jeho chladné ducha osvobodit můž
od bolu, jcnžto se nám vysokým nebe soudem ukládá.
135 Vy jste šťastni a bodří, i jakže by vás urazil šprým!
Než churavý, kdy se lehce ho dotkne, bolestně to cítí.
Nic mi platno není, bych i se přetvářeti mohla.
Ať se ukáže hned, co by později jen mi bolesti
přimnožilo, v trávící tajně i vehnalo bídu.
14o Pusťte mě opět·pryč! Nesmím v tom zůstati domě;
půjdu hledat svojinyd strastné, již opustila já jsemv neštěstí, sama sobě volíc, což zdálo se lepší.
Pevně umíněno jest; aprotož mohu vyznati vám teď,
což by v srdci jinak bylo mém se skrývalo léta.
145 Tenť ousměch otcův hluboko mne ranil, ne že tak snad
pyšna i citliva jsem, jak nepřístojno je služce,
nébrž v srdci že mém k mládenci vznikla opravdu
nezdrželať
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Neb hned prvníkrát, kdy na silnici byl mne opustil,
v mysli tkví!; i pomněla jsem na tu dívku
šťastnou, jižto chová ve svém snad srdci nevěstu.
A když jsem ho u studny nalezla, tu pohledu tak jsem
radovalať se jeho, jako byl by zjevil se nebešťan;
ráda i pošla za ním, když za služku mne najímal.
155 Srdce mi ovšem lahodilo, upřímně to vyznám,
393
sem po cestě, že snad by mi jej bylo někdy zasloužit,
bych domu potřebnou učinit se podporu mohla.
Ach, ale teď teprvé cítím, do jaké dala jsem se
já tu nebezpečnosti, nablízce tichého miláčka
160 bydleti, teď cítím, jak vzdálena dívka chudobná,
byť nejhodnější byla, od jinochů bohatějších.
Všecko to vám jsem řekla jenom, byste znali srdce
z náhody uražené, jež příčina této žalosti.
Neb měla jsem se nadíti, tiché žádosti kryjící,
165 žeť by skůro přivedl do domu on sobě nevěstu;
ó, jak bych napotom tajné já snesla bolesti!
Šťastně nyní jsem vystražena,c i šťastně tajemství
z teskných vyšlo prsou, pokavad zlo to jest lcčitelné.
· Tak povědíno budiž. A nyní v tom domě nemůže
170 nic mě držet, kde trvám, plna jsouc úzkosti a hanby,
náklonnost směle vyznavší i tu čákuf nemoudrou.
Nic mi nezbrání ani noc nízkými se mračny
zastroucí, ani hrom hrochající, jejžto slyšíme,
nezbrání lijavec, jenž vně násilně se sráží,
175 bouře ani hlučná. Toť jsem již trpěla všecko
outěku na smutném, rychlých nablízku nepřátel.
Do světa půjdu nyní, opět zachvácena vírem
jsouc času a zvyklá již dávno opouštěti všecko.
Mějte se dobře! Nezůstanu déleji; jest veta po všem."
150 stál~_mi

180

185

Tak pravila, ke dveřům nazpět se rychle beroucí
s uzlíkem dosavad pod paždí, jejžt~přinesla.
Matka však -rukama uchvátila oběma dívkú,
kol těla ji vezmouc, a hlasně divíc se a žásnouc,
řekla: "Co to znamená? K čemu jsou ty pláče daremné?
Já tě nepustím pryč; vždys pak syna mého nevčsta."
Avšak otec s nevolí stoje naproti a hledě na pláč
dívčiny, ta slova jlrn mrzutá hned promluvil, a řka:
"Tehdy za nejvyšší hovění mi se dostalo posléz,
1~..._
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Nic mi protivnějšího není jako ženské pláče,
vášněplní křikové konajíc úsilně to zmatkem,

230

což by trochem rozumu vykonat se událo pohodlně.
Na to počínání divné je mi těžko se déle
dívati. Skončete vy si to; já do postele půjdu."
Hned se i obrátil v pospěch a do ložnice kráčel,
kdež jemu manželské lože stálo i kde v noci líhal.
Jej ale syn zadržel, pak dí jemu takto prosebně:
"Otče, nepospíchejte, aniž se hněvejte na dívku:
neb jen já jediný na celém tom zmatku vinen jsem,
jejž přítel zveličil svým ještě přetvařováním.
Mluvte, velebníče, svěřeno bylo vám co ode mne.
Nemnožtež mrzutost jako ouzkost, skončete radše
věc tu, neboť bych vás nectil tak velmi budoucně,
an zloradost místo spanilé moudrosti jevíte."

Odvece důstojný s usmáním tako duchovník:
"I kteraká chytrost krásné to vyvábiti mohla
vyznání té dušce a nám to srdéčko otevřít,
zdaž ti z péče tudíž rozkoš nepovstala i slast?
Mluv tedy sám! Neb načže jiný by měl to vyjasnit?"
21o Vystoupil tedy Herman a řekl jí ta slova vlídná:
"Líto nebuď ti slzí ani krátké této bolesti,
neb dokonává mé, a co žádám, i tvoje štěstí.
Já ne za služku cizí výtečné dívky najímat
k studni přišel; nébrž bych tvé mohl žádati lásky.
215 Ach, ale bázněplné zraky mé sklonnosti nemohly
srdce tvého vidět, přátelství spatřily jedno,
když ze zrcadla pokojného zdroje pozdravilas mne.
Jen tě domů přivésti, to již mně půl bylo štěstí.
Teď je celé mi činíš! 6 buď vítána srdečně!" 22o Se hlubokým pocitem na mládce pohlížela dívka,
objata pak nebránila se jeho pocelování,
ježto milovníkům toužícím slib je radostný
~šťastného života, jež fonce vidí se nemíti.

Objal hned ji otec, zatajiv slzy; přišla i matka
a srdečně ji líbala, pak ruku dívky
vezmouc třásla rukou; tak stály tu obě plačíce.

235 důvěrná

240

205

395 225

Ostatním pak vysvětlil hned všecko duchovník.
Avšak dívka srdečně milá přistoupila k otci,
skláněla se, ruku odtaženou jemu líbala, řkouci:
"Z my~i vypustíte právem slzy, ježto prvé jsem
p_řekvapená lila od žele, teď liji v ohni radosti.

dejte i do štěstí vepravit se, co nově mi přáno!
První pak mrzutost, jíž já zmatená vinu nesla,
buď též poslední! K čemu vám se zavázala služka,
k věrné službě a láskyplné, dcera vám ji prokáže."

245

250

255
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Pak nato rychle farář uchopiv, dobrý a rozumný,
nejprv otce ruku, stáhl oddavací jemu prsten
(zdlouha jenom, neb pevně na silném on vězel oudu),
vzav i potom matčin prsten, děti snoubil a řeknu!:
"Ještě jedenkrát kroužky zlaté tyto určeny buďte
pevně upíti!! svazek, cele by podobal se prvému.
Tento jinoch hlubokou láskou jest k dívce proniknut,
dívka. ta vyznává, že jinoch jí rovně je žádán.
Vás tedy zasnubuji zde a žehnám k době budoucí,
vůli obou maje v tom rodičův a přítele svědka."
Ihned se skláněl, požehnání jim přeje, soused.
Však kdy duchovní pán se potom jal vtýkati kroužek
dívce na prst, i druhý uviděl, tomu divě se, prsten,
jejžto i pečlivě byl znamenal již u zdroje Herman,
přívětivým žertem ji hned na to oslovil a řka:
"Jak? Po druhé ty se snoubíš? Ať první se ženich snad
nepřihodí k oltáři a nám oddavky zakáže!"
Řekla mu dívka na to: "6, nechtež této památce
chvíli mě obětovat! Veleh zasluhujeť to dobroušek,
jenž mi ji v rozchodu dal, víc pak se domúv nenavrátil,
všecko viděl napřed, kdy čilá k zvolnosti ho láska,
když žádost v změněné oučinně pomáhati vládě
pohnala jej_do Paříže, žalář kdež naň čekal a smrt.
,Buď tu zdráva,' pravil. ,Já půjdu·; všecko se hýbá
teď na zemi jednou, i zdá se, že všecko se různí.
Zákony základní pevn}·ch vlad rozpadují se,
od dávného majetníka loučí se majetnost,
od přátel přítel, loučí od lásky se láska.
Zústavuji zde tebe; kde tě opět někdy naleznu kdož ví? Rozmluva ta snad jest mezi námi poslední.
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více cizincem teď než jindá staltě se každý.
Poklady se stěhují_ a není naše půda ta více.
270 Stříbro, zlato se topí z nádob vetchých a posvátných~
svět se ruší blahoutvořený, jako měl by pojíti
ve směs a noc, na se obnovenou pak způsobu bráti.
Srdce-li mi zachováš, najdem-li i druhdy se opět
na ssutinách světa, pak tvory jistě stanem se novými, ·.
275 celkem přetvoření, osudů prostí a svobodní.
Neb takové kdo dny přečkal, co ho poutati může!
Všakže, nemá-li to být, abychom kdy z pohromy této
šťastně vynikše, s radostí se objímali opět,
ó, tedy můj obraz zachovej vždy na srdci tanoucí,
2so bys rovnou myslí neštěstí nesla i štěstí.
Jestli no v)' tebe byt a nové svazy někdy přivábí,
cožkoli tobě osud připraví, toho ráda požívej.
Čistě miluj milujícího, buď vděčna dobrému,
všakť i potom jen lehce nohou postav se pohybnou;
285 neb pro ztrátu novou dvojité pojmou tě bolesti.
·
Buď ti svat sice den; života však více nevaž_ si
než jako dobra jiného, a dobro je všecko omylno.'
Takto šlechetně mluvil, nezjevil pak nikdy se více.
Všecko jsem ztratila, i na výstrahu myslila často,
290 teď na ni též myslím, an zde znova pěkně mi láska
připravuje štěstí, spanilou i mi náději chystá.
Odpusť výborný mně příteli, žeť tě držící
397
já drkotám! Tak plavci vidí se, kdy ke břehu přistal;
žeť nejpevnější pod ním vždy se země kolísá."
295

300

305

To řkouc, nastrčila vedlé sebé prsteny dívka.
Tehdy ženich s mužným pocitem jí odpověděl tak:
"Tím tedy stálejší při povšechném buď kolotání
náš spoj, dívko milá, setrvejme a držme,
pevně se držme a pevně i pěknou statku majetnost.
Neb člověk v čase nestálém nesmýšleje stále,
rozmnožitel psoty jest a ji dále a dáleji šíří.__
Kdo však pevně se ustanoví,- světa sám je si tvůrcem.
Neslušnoť jest nám to strašné pohybování
·
dáleji vésti a tak sem tam kolotati se na mysli.
,Naše to jest!' tak pravme a tak toho brániti hleďme!
Neb posavad vždy ti národové chválí se udatní,
jenž pro zákon a Bůh, štěstí rodičův, žen a dítek
~ ..u:::::1:
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315

Tys moje; a co nyní moje, jest než jindy mojejší.
Nechci chovat toho-zkormoucen a požívati pečliv,
brž udaten a sílen. Zahrozí-liť nám vrah obecný
teď či budoucně, sama mne ty vystroj, braň ty podej mi.
Vím-li, že dům ostarán je tebou se milými rodičmi,
ó, tedy se protiví tato hruď nepříteli bezpeč.i
A kdyby každý tak myslil, tu by povstala síla
naproti síle a všecky pokoj by oblažoval nás."
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51:taifarcra, trarrarera!

2 [ll o 3 a t! 1 5D!e r.l'n![frljruug

·

1

au~ bem Sera!(
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1. 2!U[3llG, 2. 21u[t!tt
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1. l'lufouo, 2. ?ru[lritt

~1clmontc.

Q:lici!cid)t, bafl icf) burdj biefcn 2rrtcn ctttJail
er[aljre. ~c, 'iřreunb! ift bas nid)t bail S!anbljaus be~
jSa Ha 15elim '?
·
Osmin ([tngt tuic oll\lOt llliii)rcub ber Elrlicit).
'Ilocf) [ie trcu [icf) 0u crljnltcn,
15cf)licfl' er S!icúd)cn \Ot[l(icl) cin;
'.Dcnn bic lojcn '.Dbt[!Ct lja]clJCn
~eben 15cf)metterling, unb najrlJC!l
@ar oll gctn bon frcmbem \illcin.
)tral(alcra, tral(aicra!
mcrmontc. ~e, 12([tcr, !je! I)ótt ~!jr nid)l? ~ft l)iCt be!J
j8af\t1 15clim ~nlaft?
013min ([icl}t tl)n an, brcl)t ftcf) um uub [ingt hlte 0uoor).
15onbcdid) úeim 9Jconbcnjcljcinc,
'i):rwnbe, neljmt fic roolji in nclJl!
Dft Iau]d)t ba cin junge~ ~errciJen,
S'ťirrt unb Ioc!t bas Heine SJciirrcf)cn
Unb bmm, streuc, gute SJCacl)t!
straiialera, traiiaiern!
melmontc. Q:lerrounfci;t feift bu famt beincm S!icbc!
~cl) óin bein 15ingen ntm fd;on milbe;
15o I)i:ir' bod; nur cin ein 0ig \ll orl!
~mln.
\illafl ~cnlcr Iaflt ~f)r C\:uci; gelil[ten,
C\:ucf; oll crci[ern, C\:ucf; oll úrilftcn?
\illafl mont ~!jr? ~urtig! id) mufl jort.
í8clmontc. ~ft bas befl 58af\a 15elim5 ~auil?
Osmin.
~e?
í8clmontc. ~ft bas bes 58afia 15elim9 ~au5?
Dsntin.
:Da!l ift be5 í8afla 15elim5 ~aus (C!:t roiU fott.)
í8clmontc. 15o martet bod;!
Osmin.
~dJ lmm nidJl tueiien.
mcrmontc. G:in \illort!
@c[ciJtoinb, bcnn icf; mufl cílen. O!lmin.
. í8clmontc. 15eib ~!jr in feinen '.Dien[ten, \Jreunb?
~e?
Osmin.
í8dmontc. 15eib ~f)r in feinen '.Dien[ten, 'iřreunb?

Oilmin.
~e?
í8clmontc. 15cib

~!jr in [cinen '.Dicn[ten, 'i):reunb?
úin in jcincn :Dicnjtcn, 'i):reunb.
Q3cimontc.
tnnn icf) bcn ~ebtill lOoi)I itJúcljcn~
'.Der f;icr in jeincn '.Dicn[tcn jtci;t?
D~min.
'.Den 15d;urlen, ber bcn S::)n[!l jo!I fmci;en?
15cljt jeiúer 0u, l!Jenn'il anbct!l gcl)t.
O~min.

~clj
~llic

((ft \uii! fort.)

í8clmonte (f!ir lid)). \mail fiir cin niter, groúcr í8engd!
Osmin (t!)n úcttaá)tcnb, [iir fiáJ).
'.Das iit jujt fo· ein Qlafgenfd;toengci.
Q3clmontc. \mail [i'tr cin artcr, groú'cr í8engei, }
Osmin.
5Das ift jujt [o cin @afgen[ci;toengei!
í8e[montc (3ll i[)m). ~!jr irrt, es i[t cin Útllber mcmm.
Osntin.
15o úrao, bafl man if)n [tJieflen fann.
mclmontc. 0ljr mii[lt iljn loaljdicfJ nici;t reciJt rennen. }
~min.
íReci;t gut! ~cf) Iiefl if;n f)eut bérórenneir.
í8clmontc. C\:s. ift jíírtonljr cin outer strotJf!
2luf cincn ~falji gcljiirt \cin S'ťopf!
:Osmin.
í8clmontc. G:5 i[t jilrllJaljr ein guter strop[! }
OSinin.
2(uf einen ~falji gel;iirt [cin S'ťopf!
1

((fr hlilf fott.)

í8chnontc. 15o óieiúct bod)!
Osmin.
\mas tooiit ~!jr nod;?
í8chnontc. ~cf; mlid;te gerne ~min (litttcr l)ill)nt[d)).

15o ljilli[dJ oon jerne umil ~auil 'rurn•
[ci;leid;en, ·
Unb WCiibd;en [teljien?- 'iřort, G:ureilgieid;en
j[lraucl)t man f)ier nicl;t.
!Bclmontc. ~ljr [eib liefe[[en, [precf;t ooiier @aiie
9Jeir jo oerme[[en inil 2(ngef!cf;tl
D<llmin.
9Cur niď]t in @ifer!
í8clmontc. @ícl)ont C\:ttren @eijer.
Oilmin.
~cf; fenn' G:ttdJ [cf;on.
Q3clmontc. Slaflt C\:uer 5Drolj'n.
2*
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1.

DBmin.

Gcljcrl

I.Bclmontc.

(5;~

1. 2lu[ 0ug, 4. 2Iu[ttitt

ll:tufoun, 3. 2fuftr!tt
ťiurlj

0um

~cu[cl!

0fJ1 frlcgt, iá.J
[rfJlD6rc,
Gon[t o(Jne 0.\ltnbc bic í.Da[tonabc!
Dcoclj fJai't ;;)!Jr 8cit! norlJ lja1it ;;)!Jr 8eit!

<"!

I

(G'r (tilbt il)n fort.)

j·

J~·:·/
j

ú!Pi(Jt fl'in 8\Ucifd, Sl)r [eib l.JoHISinncn!
m:lefrlj cin í.Dctraoen auf mcinc \)'rogen!
Gcib bocfJ gc[cljcit! [e\b boclJ gcjc!Jcil!
Oilmin.
ISclJnt [llCfJ 0um 5rcufcl! 00r !ricgt, icfJ
jclJlDiirc,
!Sonft oljnc CI.Jnabe bic Sllajtonnbcl
9Coc(J lJnDt SDr ~)cit! norfJ ljt1Út SfJt .Beit!
I.Belmontc. [;3úlei6t fcin .Bmcifcl,.;)'lJr [cib \Jon!Sinncn!
?lliefcfJ cin í.Detragen auf rneinc \)'wgcn!
Gcib· boclJ gc[cljcit! \cib boCÍJ ge[CÍJeit! (~(li.)

DBmin. íťiinnť icfJ mir bocíJ nocfJ fo cinen GcíJuticn
auf bie !Jcafe [eten, lDie ben s.+lebrilfo; fo cinen CI.Jau"
bicú, ber :tng unb DCncíJt nicl)ti3 tnt, al0 nacfJ mcincn
ffi:leiúetn Jjerumoufcf)fCÍcfJCll unb oll [CÍJUOÚCtll 1 oú'!3 nici)til
fíir jeincn Gcljnaód fctt. [2I:óer iciJ lnurc if)ln f]ciJer nuf
bcn ~ien[t, unb \Uofjl ócfomrn' bir bie s.+lri.'tgcl[tq.J1JC, \uenn
iclJ biúJ einmaf licím Sťnntljnfen fricgc!] Sji.itť er [iclJ
nur licím 5.Bn[[tl nicfJl fo cingc[cfJmciclJdt, cr fonte bcn
Gtriď H'mg[t um ben Sjal5 ljnlien.
ll)cbríUo. mun, \UÍC [teÍ)ťil, D5min? ;;)ft ber 5.Ba[fa
nociJ niciJt 0 utíiď'?
Osmin. 15\ef.J banacf), menu bu'i3 wif[en loirr[t.
s.+lcbriffo. GdJon wieber Gtutm im ~nienber? &)aft bu
bie~ CI.JericiJt fi.'tt micf) gepflftďt?
Dsmin. ®ift fíir bicf), betloiinfcÍ)ter i§Jcí;maroter!
ll)cbrilfo. ?ma~ in aller lllielt icf) bir nur getan Jjalien
mu[l, bnfl bu f1c[tiinbig mit mir 0anf[t. ~a[l uns bod)
cintnar \)'riebe.. nwciJm.

D(lmin. \)'riebc mit bit? 9J(it fo einem [ci;feiciJcnbcn,
[1-Jitliíiúi\ríJcn 1:j3n[Jnuf, ber nur [1-Jioniert, \Die er mir
cin;> l.Jerfcten fl11m? Gl:rbroffcln milcl)ť ici; bicfJ!
ll)cbdHo. ~nicr [aa' nur, luarum? luarum?
D(lmin. ~li\nnun? llliei! icfJ bicÍJ nici;t Ieiben fonn.
9lr. 3.

.;,,

<.:Dt'ittet Qlufttítt
Oilmin. IDann í!JcbriUo.
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~trie.

()(lmin. Golcfjc fjcrgciaufnc Baffcn,
~ie mtr nncfJ ben ?llidlicrn gaffen,
Wcno icTJ \Jor ben %cufcl niciJi;
~cnn if)t gnn 0c!l )tun unb Bn[[en
~ft, un!l auf ben 1)\en[t oll 1-Jnf[cn;
~Ocl) miciJ trftgt !cin jo(cfJ CI.Jc[ici)t.
~urc ~íidcn, curc ~li.infe,
~ure \)'inten, curc GciJ\Diinfe
Ginb mir gan 0 licfannt.
:f.JC\ciJ oll fJintergefJen,
Wcíi[Jt ifJr fríilj aufflc!Jcn,
SciJ ljnú' auciJ ~er[tanb.
~rum, lieim 5.Barte be5 l.+lropí;eten!
.;)'ciJ [tubiere ~ag unb DCaciJt,
S1ulj' niciJt, úi!l iciJ biciJ [el)' tiiten,
1
!Jeimm biclj, \oie bu \oiU[t, in acl)t. ll)cbri((o (fpriďJt). ?mail ói[t bu fi.'tt ein grau[amer
· Sl'erl, tmb. icf; !jali' bir nirf)t5 gctan.
D(lmin. ~u fJn[t cin @nlgenge[icí)t, ba5 i[t gc,ltug.
~rit gefiipft, bmtn geljangen,
~nnn ge[pic[lt auf ljei[le !Stangeu,
~mm ucr(Jrannt, bmm geliunben
Unb getauciJt; 0ulett ge[ci;unben.
(G't gcQt hts

~au~.)

1

. I

1.

,L
f

;

<:mcrter Qluftritt
jpcbriUo. Sllantt !8clmontc.
(otrctn). @elj [bcnuiin[ci;ter lllufpaf[er],

!j:!cbriUo
cil!
i[t noCÍ) n\cf)t aller :tage lllóc]1b. llliet wei[l, \Der bcn

•_;
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1.

~lufoUG,

4. \?luftrltt

anbcm uúerfi[tct; unb bir Tll i[)tnw i[ cf) cm, gcf)ii irnem
IJJ(cn[cfJCllfeinbe cine @ru!ie oll 1Jtl1Úl'l1 1 jof!te ein tuaf)te§
\}cit fi'tr mirf) [cin.
!Bcfmontc. \l(ebriHo, guter ~cbril1o!
5j.lcbriffo. \l(cfJ, mein Iíc[tEt .\)err! zsfť!l mogficf)? 15inb
15ie'!l tuh!licl)? mrauo, Wlabtlmc \}ortuna, lirabo! ba!l
lJeiilt bocfJ :rrlort gcf)aftenl 15cl)on bcqlUci[eftc id), oú
cinct meincr !Bdefe 15ie gelroffcn · 9iittc.
~3clmontc. 15ag', guter ~ebriHo, lcút mcine S'ťon•
[tcm 0c nodJ '?
\jjcbriUo. 52elít, unb nocl) 9off' icf) fi'tr !Sic. @Jeit bem
[clJtcd!iclJcn st:age, an \UclclJem bas @!i'trř uniJ clnen fo
9čiillic0en 6treid) [J,Jíelte unb unfer @Jcf)ifi bon ben @Jce~
ri:\uúern eroúern Iicfl, Ijalien lDir mancf)er!ci 'Drangfal
crfa9rcn. @lůclficf)crlueife traf ficf)'iJ noci), bafl ber !Baffa
@Jefim un!l aife brei faufte: Zjf)re S1'on[tnn 0e nčimric0,
meine !Blonbc unb micfJ. (:h lieil ttlls [ogleicf) lJÍCt nuf
[cin 52anblJnus úringen. 'Donna S'ťoH[tanóe \Untb [einc
c;.uscnuiH)ltc @dieútc.
!Bc!montc (crrcgt). [Wcl)!] ton!l [ag[t bu?
\jjcbrillo. 91un, nur nícfJ! fo I;ítig! 6ie i[t no cf) nicl)t
in bie fcl)rimm[ten .l)činbe gefaifen. ['Der !Ba[[a i[t cin
~enegat, unb !jat nocl) fo biel 'De!ifateffe, feine~ feiner.
jffieióet 0u fcincr 52ielíe 0u 0wingen. Unb] fobíci idJ
tuei[), ftJielt er nocl) immcr ben unetfJorten 52ieúf)aúer.
!Eclmontc. :rrliir' es mogricl)? jffiiiť S'ťon[tan3e no cl) treu?
\jjcbrillo. 6icf)er noCÍJ, lieúer .l)errl \ltúer tuie's mil
meinem mronbcf)en [tcf)t, treiD ber .l)imme!! bail arme
'Ding [cfJmacf)tet óei cinem alten I)či[llici;en Sl'etr, bem [ie
ber !Eaífa ge[cl)enft !jat, unb bielleicl)t - ad), icfJ barf
gar nicl)t brnn benfen -!
!Eclmontc. 'Docl) nicl)t ber alte S'ťerl, ber [oeúen in!l •
S)aus gíng?
\jjcbrillo. Cí:úenber. ·
(!Eclmontc. Unb bie5 i[t ber 52ieúring bes !Dafl_a?]
-$cbriUo. 52ieú!ing, 6pion unb Wusúunb a!Ier 6pit~

1. 2(Ufóug, 4.
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[1uóen, ber micf) mil ben \l(ugen bcrgiftcn mOcfJ!e, tuemťil
mogiicf) tuéire.
!Ecimontc. D gutcr ~cbril1o! tuas [ag[t bu?
\jjcbriUo. %tt nícf)t glcicf) bcr 0ngt! Unter uns gcfogt:
icfJ fJaó' aucf) cincn 6tcilt im !Bretle óeim !Baffa. 'DurcfJ
mcin óiflcf)cn Qleícf)ícf in ber @éirlncrei f)alí' icl) [cine
@unft crtnorúen, unb babutcfJ I;nó' iCÍJ fo oíem!icfJ ~rei~
f)rit, [bíe taufcnb anbere nidJ! f)aúen tuůrbcn. 'Da fonft
jcbe Wlann!3J,Jcr[on [icfJ entfemen mu[),] tucnn cines fcíner
jffieiúcr in bcn @ar ten fommt, !nnn icfJ Ií!eiúen; [ic
rcben fogar mít mir, [unb er fagt nícf)t!l batiílíer.] ~rel~
ricl) mault ber alte Dsmin, úcfonber!l, tucnn mein lB!onb~
CÍ)Cll iljrer @cúietetin folgen muil.
!Eclmontc. zsfťs mogricl)? 'Du lja[t fie gefJ,JrOCÍJen? D
[ag', fag'! 52ieót [ie micl) nocfJ?
·
.
\jjcbrillo • .l)m! bail 6ie boran olueife[n! [zsdJ ~iicf)te,
6ic fcnnten bic gutc Sťon[tan 0 e meljr a!S 0u gut, I)čitten
~roúen genug iljrer 52ieóe.] 'Docf) bamit biírfen tuir unil
nícl)t auflja!ten. .l)íer i[t Iíloil bie ~rnge, tnie'il an•
aufnngen i ft, tuegaufommen?
!Eclmontc. D ba f)aú' icl) fi'tr a!Ieil gcforgt! ZjcfJ ljaú'
ljíet ein 6cf)iff in einigeť (í;ntfemung bom S)afen; bas
un!l auf bcn erftcn jffiinf aufnimmt unb \jjcbriUo. 6acl)te, [acl)te! (í;r[t mi'tffen mír bie Wliibeli3 :
f)aúcn, elje tuír oll 6cf)iffe gef)en, unb ba!l gei;t nicfJl fo
I)ufcl), I)ufďJ, lnic 6ie meinen.
!Eclmontc. D !ieúet, guter ~ebrillo, macfJ' nur, bafl icíJ
[ie felJen, bail icfJ [ie f1:mcl)en fannl ['Dail S)ero [cf)liigt
mir bor Wng[t unb \}reu·be!]
\jjcbriffo. \]3fiffig mi'tffen tuit ba!l 'Ding anfangen, unb
rafeJ) mů[[en tuir'!l ausfůf)ten, bamit tob: ben alten Wuf~
J,Jaffer i'tliertiilpeln. 5Bleílien 6ie ljier in ber 91iif)e. Zjc~t
tuirb ber 5Ba\fa úalb bon einer .13u[tfa9rt auf bem jllialfer
ouriicffommen. Zjcf) tuHl 6ie i9m a!S einen gefcl)i.ďten
5Baúmeifter botftellen, [benn mauen unb @iirtnerei finll'
1
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1. 2lufoug;G. u. 7. 2luftt!lt

1. 2!uf 0ug, 5. '2Iu[trltt

[cine !Stcdenpfcrbc.] 2!úcr Iieúcr, golbner .\,len, lJnlten
!Sic fic~ in ISdJranfen; Sťon[trm 0 c i ft Dei if)m )Bc!montc. Sl'onflnn 0e úci i0m? ['iilln'S [ng[t bu? ~cf)
[o!I fic fc!Jm?]
·
~cbtiffo. @cmnr~, gcmndJ! ums S"o~imrnel!J winen, licún
~!cn! [ionft jtolpcm wir. 2lfJ, idJ glauúe, bod ]cf)' idJ
fic jcfJon Lntgcfn0rcn Iomnten. @c0n !Sic nur au[ bic
!Scite, lDCJm cr lommt;] úicilicn 15ic (Jicr, idJ wi!I i0m
cn tgegcngcf)Cll. (Ch gcf)t al1.)

.íl
,.

Ij',
í'

I

li

<Jun ftcJ.: '2luftdtt
!llclmontc aficin.

lnr. 4.

~{ric.

íSchllolltC. Sl'onjtanoC 1 bicf) hJÍCOCt oll fe~Cl1 1 bid)J
D tuic iing [tfidJ, o tuie fcutig
SťlolJfí mein Iieúcuo!Ic!J .\)cr 0!
Unb bc!J \illicbctfe0cn!J 3iifJtc
5Jo0nt ber strcnnung únngcn !Scf.Jmcq.
15cf)Oll aÍtlr' ÍC~ UllD 1Uanťc,
15c~on ong' id; unb \cf.Jtuanfe;
Gl:!J 0eút ficf.J bie fd;tue!Icnbe í8mft! ~ft bas i0r SJifpeln?
Gl:!J tuirb mír jo únnge! 5ffiar ba5 i0r 6euf0en?
G\:5 giuljt rílir bie 5ffiange!
stiiufcf)t micf.J bie SJieúe?
5ffiar es ein straum?
D l1Jie iingftlid), o 1llie fcutig
Sťroj:Jft mein Iiclicbo!les .\)er 0!
~ft ba5 iljt SJi[lJcfn?
5ffiar ba5 i0r 15euf 0en?
G\:5 roirb mir fo úange,
[!.l giii0t mír bic 5ffiLmgc!
D toie fmgjtrid;, o 1llie feurig
SťrolJ[t mein Iie6cbo!le!J .í)er0!.
6cljon oittr' icf) unb l1Janfe!

6c~on sag' icf; unb fd;wanfe!
D tuie iinoftlicf;, o 1uie fcu.tig .
Strop[! mcin licúcboflci3 .\)cr 0!
)ljcbrifio (rommt ctlig ncraufcn). Glcjd;winb, gcjá;tuinb au[
bic ISelte unb bcrflccft! 'Ilcr í8afía fommt.
)Bcfuwntc (ucr[lcďt [irf;).
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6cd)fter '2luftritt
í8afia 6clitn

unb nonj!Ult3C (tommcn ln clncm 5:\u[t[ct)lf[c
angc[af;rcn, oor lllcfcDcm cin anbcrcs Eid;if[ mil :Junil[rf;arcn•lůlu[if
oorans (anbct. \Die :Janlt[dJatcn [tciTcn firD am Ufcr ou[, [timmcn
[ofgcnbcn C&ljor au unb · cnt[cmcu [ic!J baun).
9lr. 5. (l;!Jor.

cn;or. 15ingt bem gro[lcn í8afla SJicbcr, tone, feuriger
®efnng;
Unb bom Ufer IJaUe tuibcr unjrer SJicber ~uliefflang!
8tuci <Stimmctt. 5ffil'ljt i~m entgcgen, fft~fenbe5ffiinbc,
Gl:únc bicf) jnnfler, 10nHenbc íJ!ut!
1
15\ngt i0m entgcgm, f(icgenbc C\J;i.íre, } ·
15ingt il)m ber SJicúe í)·rcubcn ins .í)cr 0!
<rfJor. <Singt bem gro[Jen í8afla SJiebcr, tilne, feudgcr
®cjnng;l
Unb uom Ufer 0cúlc l1Jiber unjrer SJicber ~uóelUangl
(SUlc :Jauit[c!Jarcu aó.)

. 6ieóentcr '2luftritt
Eiclim.

llon[tnn3c.

<Sclim. ~mmer nod; · traurig, gelieúte Sťo)\jtan 0 e? 1 ·
~mmer in striinen? 15ie0, [bicjer fcf)one 2llienb,] bieje ·
rci 0cnbe ®egenb, bieje lie 0auliernbe WCufif, meine 0iirl•.
Uá;e SJielie [frr bici;. 15ag', fann nici;t!.l bon a!lcm bid;
enblici; lierul)igen, enbiici; bein .í)ero ru~ren? 6icl), id;
fonnte óefcljien, fiinnte grau[am mit bb: berfaljren, bicf)
olDingen.

Stonftan 0c (feufot).

<Sclim. 2lóer ncin, Sťonftnn 0 el bir fe!ú[t tuiU icf) beih
oll banfen 0aúett - bit jefú[t -

~et3

.'.4

3G

1. 2\ufauu, 7.

~luftrltt

1.

fton[tnn 0c. 0lto[Jmíttign 9J1ann! o ba[l icf) e!J [fonnte!
bnfj icf; beine melie enuibern] fonntc - núer <5ciim. <5ag', Sl'on[tnn 0c, [ag', tua!l f)iirt bicf) 0 ur!tď'?
~1onftnn 0 c. ':0u tuir[t micf; f)a[fcn.
<5ciim. ~(cin, icf) [cí;tuore bir'!l. ':0u tuciilt, 10ie [ef)r
icf; bid; Iidle, \uicuie( \Ytc.if)cit iď; bit bot arrcn meinen
~mciúcrn ge[tnrtc, bicf) mic mcine eiH 0ige [d;i1l\c.
Ston[tnn 0c. D fo uer 0eif;!
Sir. 6.

bcďen?

@5clin1. lll5ag' e!l nic\Jt, meine @.frtc

oll

27

Stonjtnn3c. 9Cttr Wuf[cf;uó gonne mír, &)ett! nur 3eit,
meincn 6cf;mcra oll llergc[[cn.
6clim. lll5ic o[t [cf)on gem(ífjrte icf) bir bie[c )Bitte.
Slonftnn 0c. 9Cttt noď; bic!lmnl!
,
6clim. 0;:3 [cil 0nm le~tcn ~RafeJ QJcl;, Slon[tan 0e, gefJ!
j[Jcfinne bicl; einrs úef[ern unb morgcn Slonftnn 0c (im ~lúucQen). Ungfltďficljes Wiibcf;cn! D )Urf,
monte, mermonte!] (6ie gcf;t aó.)
.

'!lric.

Sfon[tnn 0c. ~fd; id; lieúte, 10m: fo gfí"tďlid;,
Si'mmle nid;t ber Siet1e <5d;meq;
<5cf)tour if)m 5treuc, bem 0:\clieúteH,
0:\0Ó bngin tnein QaJ15C!l QCT3!
':0ocf) \tlie [d;nerr [cf;tuanb mcine jyrcube,
5ttennung tuar mcin liange!l So!l;
Unb nun [ci;tuimmt mein Wug' in 5trii.nen,
íl'ummer ruf;t in meinem 6cf;o\).
6clim (gcl)t luiil)ccnb bc~ !Mc(angc» unluilliG l;tn unb f)cr).
[Ston[tnnJc ([prid;t). Wd;, icř; [ngť es \ocf)l, bu míirbe[t
mid; ljn[fen. ~(úer 1Jer0eilj, bet 0eilj bem licúesfranfen
Wtiibď;en! 'l)u úi[t jn fo gro[Jmíitig, fo gut. ~ÚJ mm bit
bicnen, beine <5ffauin [ein úi5 nn!l 0:nbe meínei3 Seúeni3,
nur llerlange nid;t mein &;;ler 0 bon mir, bai3 auf etuig
ller[agt- ift.
6clim. S)n, Unbanfúare! lll5n!l tuag[t bu 0u úitten!
Ston[tan 0c. 5tote micf;, 6elim, tlíte mid;! nur 0winoe
micř; nicř;t, meineibig 3U toerben. moci; aulelot, \Uie micf;
ber @5eetiiuúcr nu!J ben Wrmen meine!l @elieúten ri[J,
fď;tuur icf) auf~ feiedidJfte 6clim. S)nrt ein! nicř;t ein lll5ort! 81ei0e meinen 3orn
nicf;t nod; mef)r. 58ebenfe, bnfl bu in meiner @emalt úift.
Slonftnn 0c. ~ď; úin e!l, qúer bu wh[t biÚJ iljrer niď)t
úeb ienen; icl) fen ne bein guteil, bein mitleibboiTei3 &)er5.
&;;liitte icf)'~ fon[! \Dngen fonnen, bit ba5 meinige oll eni'

~!ttfoun, 8. tt. D. Pluftrttt

21cl)ter 21uftrítt
<Sclim. \llann \jlcbriUo, Qlc"lmonte.
~f)t 6ci;mera; if;re 5triinen, if;re

·. r··

6clim.
@5tnnbf;nftig,
!eit úe 0nnóem mein S)er0 immer mef)r, macf)en mi~ if;re
Sieúe mtr noc!; lUíinfcf)cn5tuerter. lllicr tuoffte gegen ein
folci;e!l S)er0 Qle\Dnlt úraud;en '? il(ein, Slon[tan 0c, ne in,
nud; 6elim f;nt eín &)er 0, aucl) @5clim lennt S:ieúe!
jpcbrif!o. s;;~rr! lleroeifJ, bnú id; es luage, biti) in bei·
nen 58etrad;tungen 0u· ft6ren.
6clim. lll5as \Dirr[t bu, l_pebrirro'?
jpcbri((o. ':0iefcr jungc Wann, bet [icf; in ~tnlic'tt mit
bielem jyleiú auf bie maufunft gclcgt, f;nt llon beiner
Wad;t, bon beinem 81eid)tum geljort unb fommt f)er; bir
al!l mnumcifter íeine ':0ienfte c.n 0uúietcn.
I
!Bcfmontc. &;;len! fiinnte icř; fo gliiďlicf; fein, burď;
meine geringcn \Yiif)ig!eiten beincn !Beifall au bet•
bienen .· 1 ·
6clim. &)mJ 'Ilu gefiill[t mir. ~cf; lUill [cljen, tuas
bu řann[t. (.8u qlebrillo.) 6orge fiir feinen llnterf)alt. Wor•
gen tuerbe icl) bicř; roieber rufen Iafíen. (Cí'r ncl)t aó.)

'

~eunter

I

21uftritt

!ildmonte. \jlcbtiUo.

jpcbti!IO. _\)a! 5ttiUTnf1{j, %tiUtnf1{j! &;/err! ber er[te
6cf;ritt tuar getan.
·
!Bcfmontc. m:cf;, Iafl mid) 0u mir fdú[t fommen! ~dJ r .
Ijnúe [ie gefef;en, f)alí' baf3 gute, tteue, úefte WCiibcř;en

nti\lúraud;cn!

/'

I

.·....·
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1. 1'Xufauo, 10.

\'luftt:itt

ge[cfJcn! D íťonjtan 0 c, Si'on[tnn 0e! lflsns fonnť iríJ fltr .
bicTJ tun, lDé10 [úr bidJ mngcn?
~cbrilfo. S)a! ocmnrÍJ, gcmndJ, úc[ler S)crr! Gtimmcn
Gic bcn %on cin úi[;cfJcn fJcrnú; )Bcr[tcffuno \uirb uns 1Deit
úc[[cn' SDicn[lc [L~í[tcn. ~Tiir [inb nic0t in nn[cnn ~3nlcr~
lnnbt•. S)icr írnncn Gic b'cn .\)cnfcr bnnnc0, o(l'<:! cit~c'n
Si'opf me(Jt ober lllcnigcr in ber 9.lldt gibt. ·[5l3njlonnbc
unb Gtric1 um .\)n!il [inb fJicr lllie ein Wlorgenúrot.)
5l..\cl11!0II(C, 12tc0, 1:PcbtifloJ lUCllll bu bie l3\eúe fennteft~cbriHo. S)m! [12HS wenn's mít un[ereincm onr nÍÓJls
luiírc. ~dJ 0ntlC fo out mcine očidiicfJell Gtunben nl;S
nnbcre ~eute. Unb] bcnfcn Gic benn, bafl mir's nid)t
aucfJ im 5l3aucTJC grimmt, lucnn idJ mein )(l[onbcf)cn tJon
fo cinem artcn 15pitúu[Jcn, 1ui2 ber Dsmin i[t, úcmacTJl
fcljcn mu[l?
I.Sclmontc. D l!JCllll es miigiidJ lucírc, [ic oll [1Jrcdjm ·\j.lcbri[(o. ~Í\: lllLlffCH [CljC1! 1 lllai': /,ll Í\111 Í[t. Si'Ollllltl'll
Gie nur mít mír in ben Qlartcn: a[Jcr um tlilcs in ber
~cit, tJor[icfJlig unb fdn. SDenn !Jícr i[t affe\3 ~íug' unb
D0t. (!Sic llloUcn in bctt ~a(a[t.)
:05min (tommt il)nen ln bet %lit entge(Jcn unb Jiťut [l:e autilc!).

l

:O!lmln.
\j.lcbrillo. S)incinl
:Osmin (dll 2.ldmonlc). ~ail mm bail @ejídjt? 3urílct
mit bir, ourftc!!
\j3cbrii!o. S)a, gemacf;, Wcei[ter Qlroóian, gemacfJ! er
i[t in be>3 QJaifa JDien[ten.
:O!.lmin. ~n bcil S)cnferil JDien[ten mag er fein! 0:r
joU nicf)t ljerein!
íj.Scbrillo. Gí:r jo[[ aúcr ljcrein!
:Oilmin. Si'ommt mir nur einen Gdjritt- uóer bic
rtícf;tuclle -

29

~1u[lrttt

Q'lclmontc. Unuel[cf;iímter! S)n[t bu nicf)tl mcljr \
l2icfJlung [ilr cincn 9J/nnn mcínc!l rtítanbcil?
:Osmin. Gl:í, ~!jr miígt mír uom 15tnnbe [ein! 'i)'ort,
fort, ober ic!J wiH cuc[J íl:lcinc nwcfJcn.
\j.lcl\ri!fo. W!tcr JDummtopf! G:s i[t jn ber )(laumci[lcr,
bcn ber lfln[fa angeuommcn !jal.
:Osmitt. Wlcinct!Ja[úcn [ci cr Gtoclmci[ter, nur romm
CU mír ljier lticf)t oll llCllJC .. (~cfJ ll!ÍÍÚ(C nicf)t feljcn, baB
cil fo ein íhtmpnn beíncs QlclicfJlcrs ijt, unb bafl ba!3
fo cine aúactcbcte Sťatte i[t, uns 0u iiúerli[tcn.] JDcr
5l..\nfía ift lUCÍClJ lDÍC )(lutiet, lllÍt bcm fiinnt iljr lllacLJCl1 1
\uns iljr moHl; aúcr licfJ lJaúe cine fcine 9cajc. @aune•
rci i[ťs um bcn gan 0cn Si'rnm mít cucfJ frembem Qlc~ 1
[ínbci; unb iljr. aúgefcimten )Bcttltgcr lJnút Iange, cuer
\j.ličíncfJen angclcgt, cure \j.lfílfe nu!l 0ufilfJrcn; aúcr tuartct
dn úi8cř)en!] Dsmin [irJlaft nicfJI. :uliiť icfJ 5l3a[[a, iljr
mať! Iang[t gc[pic8t. [~a, [cfJncibct nur Qle[icř)tcr, Iac0t.
nur I]iifJnÍ[CÍJ in ben 5l3art ljinein!]
\j.lcbdffo. Gl:reiferc bic0 nidjt [o, ~Hter, es ljllft bir
bo.dJ nidJt0. Gielj, [oeúen tucrbcn tuir l)inein[\Jaiieren.
:Osmin. S)a! bas tuill icř) [eljcn! (Ch [tcnt [iďi botbicTilr.)
\j.lcbriUo. WCadj' fcinc Umftčínbe. [\Sclntontc. ~eg, 91iebertradJtigcrl]
lllt. 7. Xcqctt,
:O~ntin. WCm:[CÍJ! 9J(ar[cf;! 9J(arjd;! %roUt euCÍ) for!!
Gon[t [o[[ bic )(la[tonabe
Gl:ucfJ gleicfJ 0u JDicn[ten fteljn!
\Sclmontc unb \j.lcbrWo. Gl:i, ei! JDas wať in jCÍ)abe,
WCit un!l [o um 0uge9n)
I '
:Osmin. Si'ommt mir nicfJt nčiljer.
\Sclmontc unb \j3cbti({o, ~eg DOll bet Jl::ure.
:O!lmitt. rtíon[t fd;Iag' ÍÚJ brein.
·
}
!Schnontc unb \j.lcbri({o, ~ir ge9n 9ineht.
./
(15ie brčingcn i~n bon ber Si:ůr \ucg.)
:Osmin. rtíonft fdJiag' iá; btcin!
}
\Sclmoutc unb íj.Scbrillo. ~it gefJn ljinein!
1

.

"

.Se9nter 'Qluftrítt
!Die motigcn. O~miu~
~oljilť?

1. ?rufoug, 10.

I
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2. 2luf 0t:g, 1.
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~!uflritt

2. 'llttfóuo, 1.
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~luflr!tt

Unb ~oftcrn, .Sanfen, s:j3!agen
Wlacf)t, baf) in lDcnig :tagcn
!5o 52icó' als %rctť cntlucict)t..
'r··
Dilmin. [i [cf]t bod) mat, tua!J bas W1iíbcf)en nor•
[clJrcil.ien fmm! .Siírtlid)Icit? @;cfJmcic(Jcfn? [[5 i[t mir
-ll.lic pme 3iirtlicfJfcit! \rBer %cufcl t)Ctt bir ba!l 3dug in
5i'opf (]C[ctt?) $;)ict finb lUit in bet %titfCi 1 llllb Dll
gl'\Jťs aus cinem anbcm :tone. ,Jclj, bein s;')crr, bu
·: mcine @>flauin; icfJ úcfc(Jle, bu muBt geí)otcf)cnl
_ mtonllc. SDeine 5Htluin? :Jdj bcine @>tiauin? [.\)tt, ein
9J1i:ibcf)C11 eine @>flauinl) j)(ocf) cinmaf fag' lllÍt ba!l, nad)
· eimnar!
Ú!3l!IÍII [(fitt f\dj). 3cf) mocljtc toU luerben, loail ba!l
't.
9RiíbcfJen fiir ein [tarrWpfige!J SDing ift.] (2aut.) SDu
. fJa[t bod) tuofJI nid)t uerae!fen, bafl biclj ber 58aífa mir
·~· aur @)flalJill (]C[ct)CUft (Jat?.
.
-· - mfottbC, 5l:Ja!fa ()in, 5l:Ja[fa \Jet! 9J1i:ibcf)C11 [inb fcinc
m:lare olllll íBer[cfJCUfen! ScfJ óín einc C?:ngfiinberin, aur
t)'reifJeil geóoren, unb trote jcbem, ber mict) 0u et,mas
otoingcn toiUl
()smin (óetfette). ®ift unb SDolclj il6er ba!l WCi:ibcfJen!
íBeim 9J1al)omet l fie macf)t mi cf) rafenb. [Unb bod) licb'
iclj bic @>pitóftóin, trot i~re\3 toflen Sťopfe5!} (2aut.)
:Jclj óefc(Jle bir, augcnli!iďlicfJ micf) 0u lielien.
mronbc. .í)af)alja! Sťomm mir nur cin \uenig nuf]er,
icf) lDi!l bir filljlóare 5l3etoeife bauon geóen.
1· ·
:Osmin. %of!e!l SDingl m:leiflt bu, baf) bu rnein lii[t,
.
unb ÍÚJ bicf) bafilr oilcJ;ltigen fann?
.
mronbc. m:lag'\3 nid)t, miclj anauriiljren, toenn bir beinc
,
m:ugen lieó finb.
f __ :Osmin. !lllie? SDu unter[te(J[t biclj t, - mronbc. [SDa'i[t toa?J au unterfte~en?J :Du óift ber lln•
.tJer[cljii.mte, ber [iclj [au uiel t)'reiljeit] ljcrau!lnimmt.
1 ··~· _ [@>o ein alte!J, (JéífllicJ;le!l Qle[icljt unter[tcljt ficlj,J ~inem
I:" ·ma.bcfJen roic icJ;J, iung, fci)on, 3ur t)'reube geóoren, ltJie
:} · ·: ciner WCagb 0u úefcf)Ien! mlaf)rf)aftig, ba!l ftúnbe mir

"

03mln. 9.Rar[ci), fort! icf) [cfJ[nge i:min!
}
!Bcimontcuno\j:lcbriHo. \j:llat, fort! mir aeljn ljinein!
00min. ~Jinrfcř)! 9Jiar[cf)! Wlar[cf)! SSroiTt cucř) fort!
Gonft jo[( bic 5l3a[tonnbc
C?:ncfJ gleicf) 0u SDicn[lcn ftcljn!
9Jiar[Ú) fort, icř) [cfJlngc brcilt!
!Bdmontc unb \j:lcbriUo.
m:lir gcfJn 1jincin! ei, bn~ luiir' fcljnbc,
9.Rit un~ [o Hmt~uoelJn!
~fa~, fort! \j:lfnt1, [ort! luir gcljn ljiltCinl
m:lir ocljn ljincinl \j:lla~, fot:!]

·'·

(6ie [to[Jen tf)n lucn unb gcl)cn l)lncin.)

1

311>eitet 2luf0ug

(~

art c n a m \13 a I a ít b c !> 5l3 a ff a @>cl i m.
~ln bet IScltc D~mins jlliol)nung.

G:J;fter

~uftritt

D~ntin.

!Blonbc.

lBlonbc. O be;> .Snn!cn~, 5l3cfdJlen5 unb 9.Runens
toirb ciuc~ fein C?:nbe! C?:inmal fltr a!lcmnl: bail [tel.jt
mir nicř)t an! [':Dent[t bu niter 9.Runfopf etllltl cine
ti"tdi[cfJC @;flauin uor bir 0u ljaócn, bie 6ei beincn 5)3e,
fdJlen 0ittert? O ba irr[t bu biclJ [cfJr!] WCit europii·
i[cljcn Wci:ibc\Jen [pringt man nicljt fo l)crum; benen bc·
gcgnet man gan 0 anber\3.
mr. 8.

~lric.

lBlonbc. 'llurcfJ .Sii.rtiicfJ!eit unb @>cf)meicf)eln,
®efiiflig feit unb @>cljeqen
C?:roóert man bie .\)erilen
'ller guten W"lčibcf)en Ieicljt;
SDodf murri[ C0 c5 58cfclj le.n,
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2. 2lufaug, 1. 2:tuftrltt

2. 2\ufoug, 1.

on! llnS\ gcljort bas mcgiment! iljr fcib unfctc @3!Inben
unb g[[icllicf), lucnn H)t \Berftanb genug I)nút, cuclj bie
S'fctlcn 0u cdeicljlcrn.
:05tnitt. 58ci meincm 58ntt, fic ift to[[! S)ier, f)icr in ber
2:i'tdci'?
IJJ[onbc. stíírfci fJin, sti"idci f)Ct! ll.Ticiú ift ~f\ciú, fic
fci, \Do fie luoffe! @3inb cure \21\ciúer folclje IJiélninnen,
ficfJ DOll CUcfJ llnterjocljC!I oll [aficn, befto fd)lil11111Ct fiít
[ic. 0n [uro)Ja lJer[teljen [ic bas '.iDing úe[[er. S:n[l mill)
nur einma! í):u[l fJicr gefn[lt lja(Jcn, [ic [offcn (Jn[b tmber!l
lDcrbeu.
:Osmin. IJ3cim I).( ff a!)! bie luiir' im[tanbc, unfl arte u bie
~I\ciúer rcóeilifcl) 0u ntad)Ctt. l.!!úer 58Ionbc. l).(ufs 58ittcn mií[lť iljr eudJ Icgcn, 1uenn iljr
ctwas t1on uns crljaiten mont; ócfonbcr~ S:icliljnúcr
beineS\ GleiiciJtcrS\.
:O!lmin. í):reiliclj, luenn iciJ qlebri[[o lDiir', fo cin '.iDwljt~
j.Jft:p)lcljen lDie cr, bn luéiť icfJ lJcrntutfidJ luiHromme.n,
bcnn cuer WticncnfiJici !)aú' iclJ Iongc mcg.
IJ3lonbc. Ghratcn, guter I).(Iter, en:atcn! bas fnnnft bu
bit \Uol)I einúíibcn, ba[lmir ber nicbiicfJC qlebrí!Io l.icócr
i[t loie bein 58Iasóaiggc[icljt. [l).(fio loenn bu Hug loiir[t :O!lmitt. @3oi!ť iclj bir bie í):tciljcit gclien, 3u tun
unb 0u madJen, luail bu tooi!te[t? S)e?
lSionbc. 58e[jcr toftrbc[t bu immer baúei faljren: benn
fo luir[t bu [iciJct lietrogen.]
:Oilmitt. ®ift unb '.iDoiclj! IJiun rci[lt mir bic Glcbulb!
ben 2!ugenóliď l)inein inil S)auil! Unb \Uenn bu'il luag[tIJJ!onbc. 9Jiaclj' miclj nicljt lacl)en.
:Osmin. 0n0 S)aus, [ag' icfJ!
lS!onbc. IJiid)t bon ber @3te!Ie!
:O!lmin. 9JCacf)' nicf)t, baf3 idJ Gleloait lirt;mclje.
IJ3úmbc. @ellJait toerb' iciJ mii ®emait llertreilicn.
fJJCeinc @cliicterin !jat mi cl) ljier in bcn @arten óe[tcrrt;

[ie_ i[t bie Clleiieótc bes 58a[ía, fein

~uga~fei,

fein ai!eil,

~!uf1ri1t

53

unb cil !o[tct mh cin ll."Sort, fo lJn[t bu fiinf 0ig auf bic
í):u[lfoljlcn. I).(Ifo gclj!
I
:Oilmitt (fíir flď;). '.iDas i[t ein @3atnn. 0clj mu[) nnrf)~
ocúen, fo lualjr iclJ ein Wlufcfmnn úin; fon[t !onntc iljrc
'.iDroljung cintrcffcn.
~Ir.

9.

~uc(l,

:Oilmin. 0clj gcljc, bocfJ rate iclj bir,
'.iDen @3cf)udcn qlebri!Io oll mciben.
5Slonbc. D :paď' biclj, !iéficljl 1mr tdcljt mír,
'.iDu lDci[lt ja, icfJ lnnn cil nicl)t leibcn.
:Oilmitt, \Bcrf:priclj mir mronbc. ll."Sail félrrt bir ba eiti!
:Osmin. 3um S)enlcr IJ3lonbc. í):ort; la[l micl) affein.
:Osmin. ll."Saljrljaftig, feinen ·@3cljritt bon ber @3tc!Ie,
IJ3iil bu oll gcljotcf)Clt mir fcljtuor[t.,
IJ3lonbc. IJiirf)t fo llid, bu nrmcr ®efcHe,
Unb tocnn bu ber ®ro[lmogul luiir[t.
_;í
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(~cbcs

fút [iď;:)

:Osmin. D ~ngléínber! fcib iljr nidJt stljoren,
~!jr Ia[lt eucrn ll."Seióern bcn ll."SiHen!
5Slonbc. ~in S)cra, [o in í}rciljeit geóorcn,
Bii[3t niemalil [icfJ [UabifcfJ lieljnnbdn;
58leiút, lDenn[cfJott bie í):reiljeit betlorcn,
IJioclj [tora auf [ie, lacljet ber ll."Sclt!
~in S)era, fo in í):teiljcit geúorcn,
Béí[lt niemaH> [iciJ [fiallifdJ lieljanbeln;
58!eilit, IVenttfcljon bie í):reiljeit llct!oren,
IJioclj [tola auf [ie, Iacljct ber ll."Scit!
:Osmin. ll."Sie i[t man geplagt unb gefcljoren,
ll."Senn foiclj eine 3udJt man erljiilt!
:0 ~ngléínberl feib if)t nicljt storen!
ll."Sie i[t man ge:plagt unb gefcljorcn,
ll."Senn folciJ cine 3ucl)t man erljiiltl ·
mronbc. 9cun troll' biclj.
Dilmin. ®o fpridj[t bu mít lnir?
. 3 ID1 o 3 a tl, \Die 'l'ntfů~rung au~ bem 6crail
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2. g(ufoun, 2. 21uftritt

QJlonllc. 9CicDt anbcrs.
:Osmin. 9hrn ólei(1' iclj cr[t [jicr!
QJ(onbc (itiJ8t l()n [ort). [in tmbcrmal! ~e[1t mu[lt bu\
D,Jmin. )llier f;at jolcf;e ()'tccf;f;eit gc[cf;cn!
lncl;cn.)
QJ[onbc (ftctTt fir(), ars tuonc [ic i()m bic ~luncn ausrral<cn).
C\;;; ift um bic Wn!]cn gcjrf;cf;eu,
)llio[cm bu uocf; !iingcr ucnuciljt.
D:Jmin ([urcf;t(tlm ólltiirflucirl)cllb).
%tt tuf}ig, icf) rum ja gem gcf)cn,
lBcDor bu gat IScf;féíge ertcif[t.
QJlonbc. %m trof!' bid;! ·
D§min. ISo f~ticf)ft bu mit miťř
QJlonbc. 91icf)t anbers!
D5min. %m úlciú' id; etft f)ier!
I.Blonbc. [in anbermal, jc~t mutt bu gef)cn!
DBmin. ~1lcr f)at folcf)e (Jrcd;f)eit gc[cl;cn!
QJlonbc. [0 ift um bic 2!ugcn gcjcljc[jcn!
:Osmin. 9'1ur rul;ig, icf) ruirr ja gem gcf)cn!
QJ{onbc. )lliofcrn bu nor0 léíuacr uenucilfl!
:Osmin. lBcbor bu noclj 1Scljli1gc crteitft!
QJ!onbc. [5 i[t um bic 'ill:ugcn ge[d;cl;cn, ·)
)lliofern bu nod; léinger bertucilftl
DBmin. 9iur nrl;ig, idJ rum ja gcrn gef;en,
lBeDot bu nod; IScljléige erteil[t!
(Q'r gcfjt aú.)

3tt>eiter 2luftritt
!llfonbe •. llonftan 0c.

mronbc. )lliie traurig fi'on[tanae baf)crfommtl íJrei·
Iicf; tuťs tuef), ben Qlelieúten· au ucr!ieren unb ISHabin
0u fein. [!J gef)t mir tuof;I nud; nicf;t bicl óeffer, aóer
i cl) f)aúe bocf; noci; · ba!.l íBergniigen, meinen l.j:lebrirro
mandJmal 0u fe[jen, oú'§ gleiclj [auclj mager unb] ber•
[tof)fen genug ge[cf;cf)cn. mu[l, [bod) tuet fnnn tuibet bcn
!Strom frf)mimmen!] --

2.

~rufcun,

2.

~ruftrltt
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[9lr. 10, !llc3itntiu unb 2lric.

~onftnl! 0 e.

)il\clrl;cr )lliecljfcl f)cn[á;t in mci1rer ISccfe
!Seit bem %ag, ba 1mB bnil 6cfJiďfal trcnnte!
D lBclmontc! f;in [hrb bie ()'renbcn,
~ic irf) fonft an beincr IScite fmmtc!
lBnngcr ISel;n[urDt $cibcn
)lliof)rrcn nun baflir irr ber [Jcflcmnrten 5Zlnr[t.

stramigieit tunrb mír olllll .13ofe,
.)llicif irf) bir cntriucn úirr.
QJieicf; ber tuurrn 0enrngten V\ofe,
@[ciclj bem @ras im )lliitrtennoofe,
)llient mein úangcs .13eúerr f)in.
6cl!ift ber .13uft barf icf; nicf)t [agen
9Jieinet ISecfe úittem ISďJmero,
~cnn, unruif!ig if)n 311 tragm,
S)audjt fic a[[e meine Sl'fagen
)lliieber in mein arme~ S)er 0.]
I.Blonbc (f):JrirOt). Wclj, mcin úe[tc!l íJriiulein! noclj immet
fo tramig?
,
· ~onftnn 0 c. fi'annft bu fragen, bie bu meinen ~ummcr
wei§t? )lliieber cin stag berganget), unb noclj feine 91acl)• ·
rid;t, noclj fcinc S)offnung! Unb morgen - acf; Qlott! ·
iclj batf nicljt baran benfcn.
~(onbc. S)eitem ISie ficf) roenigftcn!.l cin úiflcl)en auf.
[!Sef)n 6ie, tuie fcljon ber Wúenb i[t, roie úliif)cnb un!.l
arres entgegeniacfJt, ruie freubig un5 bie íBogei 0u il;rem
Qle[ang einiaben !] íBer!iannen 6ie bie Qlrillen uúb faffen
6ie Wiut!
~onftnn 0 c. )lliie gliiďiicf; bu lii[t, Wťabcf;en, úei beinem
6cljiďfa! fo ge!a[fcn 0u [ein. D bafl iclj e!J .-nud) I fonnte!
I.Bionbc. ~a0 [tef)t nur liei ~f)nen, f)offen 6ie ~on[tnn 0 c. )llio nicljt ber minbe[te IScljein bon S)offnung
mef)r 0u er!ifiďen ift?
·
!Bionllc. S)óren 6ie nnr: iclj ber 0age mein .\Jeótage
hicljt, [e!.l mag eine ISacf)e noclj fo fďJiimm ausfef)en.]
1

1

3*

·:;

3G

2. 2lufóUG, 4. 'llu[tritt

2. g(ufou(l, 3. 2lu\tri:t

SDcnn wc~; [icf; immer bn'l <Sc0Iinun[tc \JN[tcf\t, i[t anCÍ)
\ua0r0nflil1 nm [c0!inmt[tcn tmm.
Ston[tnn 0c. Unb \ucr ficíJ immcr mit .\;)ofjnnng [CÍ)lHCi•
d;eit Hnb 0 1t!c~t (Jctrogen [id)t, f)nt n[sbc\1\n nicfJlS mcf)t
i'tlnin nfs bic ~cr 0 mci[fltH(l.
í(l{:moc. l0d>c0 nací; [cincr ~\lei[c. 0clJ glnHúe bci ber
mcinigcn mn úc[len 0u fn9ccn. ~\ie h1lb lnnn 0fF \Bel•
montc mit 120\caclb cr[cf;cincn, ober llHS Ii[ligcnuci[c
ent[ťtfJrcn'? \illřtrcn \Dit bic ccjtcn b'wncH 0immcr, bic
bcn tiírfi[cf;cn ~icffta\)CH cntfi"imcn?] SDort [l'lj' _ic9 bcn
\l3n[[ n.
Ston[1llli5C· í::n[l Ul!i3 i9m llHS bcn mugcn gd)Ú.
\l31onbc. 3u [1-Jčil. 0:r f)nt 15ie [ď)OH ge[cfJcn. [~d)
bar[ núcr gctro[t au0 bcm jillcgc icoHen, cr [c9aifte mic9
o0ne9in [ort.] (::\nt QScn;Jcl)cJr.) Cl:onwgc! \Dit lommen
(]C\Di[) noc9 i11 un[rc ~)cimat. (~lli.l

S,)o[jmmg [cf)melc9dn, ba[l bu bicí) btm9 mein \l3ltten .
cr\Ucir9cn Iicée[t.] 0dJ \ucrbe [let5 [o bcnfen ·\ule jc~t,
bicí; \Jctef)rcn, a(Jcc - lieúrn? ~mel
15clim. Hnb bu oittcr[t nlcf)t \Jot bet Qle\l1U[t, bic ícf)
ft !Jer bicí) f;aúc?
Ston[tnn 0c. IJicin! [9cic9t im gcring[tcH.] 15tcrTJen i[t
aUc5, \Dnil icf; 0u ennarlcn f)núc, [1111b je cf;er bicil gc•
[c9lr(Jl, je fief,cr \nlrb es mlr [cin.]
'
15clim. [lenbcl 9Ccín! micf;t [lerúcn, aúcr ~Ih~1rlcrn
tlon aHcn I)Jrtcn Ston[tan0c. ~uáJ ble tniH ici) ertragen; [bu \cDrec![t
micí) nlciJ!, iclJ ennartc aiTcil.]

l

!

~
.i
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J
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1

mr. ll. 2lric.

.'li.

Slon[tan5c. illlntlern uHer mrten
illlogcn meiner )nar!en,
0c9 \Jcrinc~c D.ual unb \jlcin.
ffilcí;til [on mici; cr[ciJilttcrn.
9(ur bann tuftrb' iCÍ) oittern,
)ffienn icí) untreu filnnte [ein.
S2n\3 bic~ úctucgcn, \Jer[ d)onc mld)!
'Ilc!l &)immels ecgcn licio9ne bleDl
'Iloá) bu úl[t cnt(clJiol\cn.
\8.5iHlg, un\Jcrbrol\en, \Di19l' ic9 jcbc \jlein unb IJiot,
Drbne nur, geliielc, Iiinne, to!ie, tui'tle!
3ulett liefreit micí; bocíJ bet %ob.

I

~

c:Drittcr Qluftritt
!'lonftun 0c. <Sclim.

15clim. 9Cun, Sťonjtan 0 c, bcnljt bu mcincm \l3ege~ren
nad;? '.Der %ag i[t úaib \Jer[trid)cn. illlorgen muÍ)t bu
miCÍ) Iíclicn, ober S1on[tnn 0c. 9Jtu[l? [[Sclcí; nlúemcil \l3cgcfJren!] ~m oli
mnn blc S2icbc (>cfc9Icn fiinntc, [mic dne ~taCÍ)! 15cf;Higel
~Iliet fccilicf; !Die iljr %iir!en oll ~nfc gcljt, lči\3t [icí)'il
aucf) nHcnfaHs úe[e0Icn. ~!Jer il)L [eib \Dirf!ic[) 0u úe•
Hagcn, if)c ferfcrt bie Qlcgcn[třtnbc curcr 53egierbcn cin
unb [cib 0ufriebcn, eure S2u[te 0u liu[len.
6clim. Unb g(auú[t bu ettna, un(re )ffieilicr lUiiren
meniger gli'tcnicí;, alil if)L in euren S2iinbern?
Ston[tan0c. 'llie niá)l!l 53e[[crcil fenncnl
15clim. ~uf bic[c ~rt tučire \Uo~( feinc &)olfnung, ba\3
bu je nnbcrS\-.benicn mir[t.
Ston[tan 0c. &)crr, iciJ mu[l bit frei ge[teljn - -bcnn
tuai3 foU iáJ bir (iinger [Jinterl)arten, micí) mít (ecm:

l

ď\.I

(Gte gcl)t no.)

.~

j

Q3icrter '21uftrítt

l

<Sclim ullc!n.

:lI
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.

~.•:

. ·.

'

. .-· ;' . .;~~ b:~--. ;-~:

15cHut. ,S[t ba§ ein %raum? )ffio {Jat fie auf einmai .
ben illlut [Jer, [iciJ [o gcgcn mic9 oll lietragen? &)a! jie
uiclieic9t &)o!fnung, mir au entfommen?- &)a! bas tniH
ic{J tmmc9rcn! JG:t \uiU fott.) . 'Iloci; bnil i[ť!J niCÍJt, bann ..
tuíirbe fie jiCÍJ c9cr \Jcr[téHen, miá) ein 0uícfJrii[ern [ucljen. ·
0a, e!J i[t Q3er0mei[Iung! mil &)ihte riďJť ic{J nlc{Jt!l
I ,
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2.

~luioug,

5. u. G.

~luilritt

.

~

2. 2(u[oun, 6. 'iluftr!tt

nus - 11tit jz}ittcn aucfJ nicf)t -, n[\o, 1uns SDrof]cn tlllb
jz}iltcn nicf]t I.Jcnníigcn, fo[[ bic Slift 0ulucge úringcn.
([r gcryt all.)

'úíinftcr 2lufttitt

i!·

\!.Honbc

a((cilt.

jz}fonbr. ~cin jz}ní\n, fcinc S'ťonflnn,)C ml'f)r bnV t5ino
fic mítcínmtbcr cinil gcluorbcn? @Jd)lDcr!icfJ, bns gntc
Slinb 0i1ngt oll icfJr Clll if]rem jz}cTmontc! [ícf] úebnmc
fic t1011 Qlwnb meincs S)crocns. 6ic ift 311 empfinbfnm
fíír íf]rc 52agc.] í)'rcificf], f]éitť icf] meincn íjšcbriíro nicf)t
an ber t5eítc, mcr mci[l, luic mir's gíngc! [bociJ lui'trb'
iclj micf] nícljt fo gréimen lvic fic. SDie 9Jilimtcr ber~
bicncn'Sl!un!jdicfJ nicf]t, ba[) mmt if]rct!jalúen fíd) 0u stobe
!jarmt. ·Q:licHcic!jt mlírb' icl; mufeimiinnifcf] bcnřcn.]

EíeclJfter 2.1uftrítt

>4;,

I
t,
..

,

i

'
I·

'

!Blonbc. !j:lcbrillo.

lj:lcbrH!o. \l3ft! .p[t! jz}[onbc[jcJt! -Jit ber ~eg rcin?
Q.Jfonbc. Si'omm nur, fomm, ber j8a[fl1 ijt luiebcr au~
tftd. Unb meinem Wlten !jabc ici) eúen ben ~opf ein
lii[lci;cn gemafcf]en. ~aSJ f]a[t bu benn?
lj:lcbrillo. D 91cuigfcitcn, ~ccuigfcitcn, bic bicfJ ent~
oí'tdcn hJerbcn.
.
mronbc. 9cun? [fJurtig !jeraus bamit.
lj:lcbrWo. Ch[t, lieúe!3 S)er 0enilúfonbciJcn, Ia[l bir bor
onen SDingcn eincn rcciJt ljcr0IicfJcn S'ťu[l geúen. SDu
tt'eiilt ja, mie geftofJ[nei3 @ut fdJmcdt.
Q.Jlonbc. \l3fui, vfui! ~cnn ba!l bdnc 91euigfciten a[[e
[inb ~cbriflo. 91éinciJcn, maciJ' barum feinen 5:\iírm, beť
afte f.pi~lúCtliifclje Dilmin Iauert unil fíci)er auf ben SDicn[t.
Q.Jfonbc. 91un? Unb bic 91euigtcíten?
~cbriflo. 5inb,] ba[l bas ťi:nbe un[rer 5ffallerei bor
ber--stíít ift. (ll'r ficl)t fid) [orgfiiltig un1.) jz}c[monte,· [~on~

i

''"! '
i

[tan 0cn!l Qlcúictcr] ift gcfommcn, unb irf) !jnú' í!jn untrc
bcm %nmn cincil 5Baumciftcrs ljicr im lj:lafn[t ci!lgefíí!jn.
Q.Jfcntlc. ll(lj! mail faoft bu? 5Befmoutc ba?
lj:lcoriflo. illlit 5:\ciú unb 6cc!e!
Q.J(onbc ..\)a! bail llll![l Sl'on[tl11l3C )Dij\CH! (<Sic loill [0:t.)
\l3cbriffo. S)iir' nur, 5l3IonbciJcn, !jilr' nur er[t. [r ljnt
cin ISdJiff fJicr in ber 9(éilje in 5Bcrcit[cfJnft, unb 1uir
[jaúcn (lc[c!jlo[fen, cuclj biefc 91nciJt 0u entfCt!jren.
Q.Jfonoc. D afferficli[t, affcdieúft! S)cr 0 en!l~ ~ebrtrro!
bn!l berbicnt CÍllCH ~u[l. QlcfcfJlUÍnb, (lCfďJlUÍnb 51ť ~on~
[tnn 0c! (<Sic tuill fort.)
~cbriffo. S) art nur, ljaft, unb Ia[l crft mit bit rebcn.
1
Um IJJ/ittemncf)t rommt 5Bc[monte mit CÍllCt 52citet oll
S\'on[tllll,)C0 í)'cnftcr, tcf) oll bcm bcinigcn, 1!110 bO!lll ge!jť!J
ljeibi babon!
Q.Jfonllc. D bortrcffiiciJ! 2lúer D!lmin?
lllcllríflo. S)icr ift cin t5cljfaftrunf flír bcn aften
t5cl)Iaufopf, bcn mifciJ' i!jm fein manicrficiJ inil Qletrlinf,
berfte!j[t bu? ,Jel) !jalic bort aucfJ fcljon cin í)'Uifcl)ci;cn
angefíi[[t. Qlc!jť!l ljier nicfJt, lnirb'!l bort 1uolji geljen.
Q.Jfonbc. 6org' nicf]t fíír miclj! Wlicr fann ~on[tan 0 e
if)ťen @eiieútcn nicljt fprcciJen?
lj:lcbrif!o. tSoliaib e!l boffenM fin[tcr i[t, fommt er ljier
in bcn Qlartcn. 91un gelj unb óereite ~on[tan 0 e bor;
icfJ l1Jin !jier 5Beimonte cnuartcn*).
Q.Jfonbc. 52eli' luo[J[, guter \l3ebriffo! llrcf;, tuail luerb'
id; flír í)'rcube anric!jtcn!
1

!Jlr. 12. 'ilric.

Q.Jfonbc.

~elcf;e ~onne,

11Jefclje 52u[t
S)errjcljt nun]neljr in meiner mruft!
D!jne Wuřfcl)uó lnirf icf; fpringen
Unb i!jr gicidJ bie 91acl)ticl)t liringen;
----*) ·íl:~ i[t
\l'fafcljen unb

f
~- ·.

3D

.L..

iiúl!ď),

hafl

7:rinlorr~t

~cbri!Io ~icr

,.

afigeljt unb nadj bet IJ!tle mit
lDicber auftrilt.
-
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2.

~lllioug,

7. Etuilritl

Unb mil S::acDcn llltb mit !Sc~cqcn
~Drcm fdJ\uaclJcn, lwntcn ~Jeroen
~rcub uHb ~tt(Jd pro:pfJc 0cifJH.
(6ic cift ali.)
~cbri!(o. \.l([J, bn[l c5 fciJon 1.1odwi \oihe! ba[l \Dir fciJoH
auf o(ř1tn !Sec miúen, UHirc ~Jil1bd0 im ~[rm llllb bic!l
ber\oi'inicDtc .2anb im múrlen fJiiltcn! '.DodJ jeťs ge\Ungt;
C!li\ucbcr jeL\t ober nicmnU! :Qlkr c~ngi, ucr!icrt!
\Jir. );l.

\J,lcbriHo.

r.

!: ..
i····

~

j

).

l.

-I.
I
f•

~lric.

friiclJ oum !Streitc!
91ttr cin felgcr \Lrovf ucqagt.
!SoUl' iclj 0ittcrn, foflť iclj 0ngen '?
91icfJl mcin í:lcfJcn mutig \U a gen'( 9(ein, acD min, es Iei gcmagt!
9(ur cin fcigc.r \Lro:pf t1er 0agt!
\Sri\ciJ 0ttm Sťam:pfe! frilcfJ 0um !Strclte!
B(ur cin (ciger \Lm:pf uer 0agt.
~ri\ciJ oll111 li'atn).lfc! fri\cl) 1JU111 5treite!
\jlcbrillo. Oomin.

L

.~

!f.

~d\CÍJ illlll1 Sťam:pfe!

6iebenter 21uftritt

'

2. 2lu[ 01!Q, í. 2lÍtftrítt

D!3min • .\)a! ®efJťs l)ier jo Iu[tig 0u? Cl:s mufl bír
ucrteufclt \uolji gef.Jen.
~cbrWo. Cl:i, met mirb fo cin Sťo:pffJftnger fcin; ci'í
Iornmt úcim S)cnfer baúci nic[Jt~ LJcrauil! bc1il f.Jaúcn bie
~ebriUo0 bon jcl)er in iljm ~ami!ic gclJaót. ~riifJ!iCfJ,
fcit uttb \lliein berjft[Jt bie IJčtrtejte 5tlaucrci. ~reiliciJ
Ionnt if)t armen !Scl)Iuďcr bns nicf)t (,cgrcifcn, bafl e~
jo cin (JerriicfJ 'lling um cin ®liiMJcn gutett arten S::ujtig,
macf.Jcr i[t. \llinfJtfJaflig, ba [Jal cuer ~ater WCaf)omet
einert DCt51Deifeftcn j{3oď gefclJO[\Clt 1 ba\J Cr CUcl) bcn
\lliein beróoten f)at. \llicnn bas ucrmfm[ciJlc ®efe~ nicf)t
tučtre, bu mílflte[t ein ®IiíilciJcn mit mir trinfen, bu
míici)tc[l tuoi!en ober nicf)t. (\.l'itr [lď).) ~ielícicf)t óei\lt er
an: cr trin!t if)rt gnr oll gcrtt.
.
Dilmin. \llicin mit bir? ~a, ®ift ~cbril!o. ~mmer ®ift unb 'llolcf) unb ®íft! S::afl bod)
-bcn a!tcn ®ron einmar (aljren unb jei uernílnftig. !Sicf)
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c\nmaf, cin paar 'i)-lnjcDcn C!:tjpcnucin! - ~HJ! (Ch actgt
l~m bic 0\uci G'ln[djen, \uobol! bic' cine orii[lcr c1fs bic nnbcrc i[t.)
'llic joflcn mír trcfjlidJ lcDtncrlcn!
Dilmiu (fiir fidj). \llicnn leD !taucn biir(tc'ť
~cbriHo. '.Dail i[t citt 11\lcin! bas i\t cin III\ cin! (lh [c()t [iď1
nnc9 licrfi[cDcr Wrt au[ bic ll'rbc unb trin!t nns ber lfcincit \5;fa[ÓJC.)
Dsmin. Sl'ojť cinmar bic groflc \Sin\rDc nudJ.
\j3cbriUo. '.Dcnf(t tuolJl gm, iciJ ljnúc Glli[t l)ittcinoctan'ť
.\)a! lnfl bir fcinc graucn S)aarc \uaclJ\l'n. (\;iJ bcdol)ntc
[iclJ ber DJCitf)c, bafl icf) bcinel\ucgcn 0um \Lcufcl fiiljrc.
'.Dn jielj, OÚ ic[J trinie. (ll'r ttinit cin \ucnig au,:, ~cr oro[lcn
úlaícl)c.) mun, ljajt bu noclJ j{3cbcntcn~ \Lrnujt mir noclJ
nicfJť? ~fni, Dsrninl joflt'jt biclJ lclJftmcn! - 'lln Himm!
(Ch Qlllt lljm b\c oro[lc {)'ln[cf)C.) Dber mifl[t bu bie Hcinc'ť
Dsmin. \}(cin, Iaflnur, lafl nur! ~lúcr \ucnu bu miéf;
ucrnltjt - (G'r flcl)t [Id) [orofiiWn uut.)
!J~cbriffo. lllfs tucnn \Uir cinnnber nici)t tneitcr úraucf1~
ten. ~mmet frijciJl WCafjomct Iicgt Iiíttgft auf'm Dfjr
tmb l)at notigcr o1t tun, a[s fic(J um bcittc \S[ajcf.Je 11\lcht
0u úcfftmmcrtt.
9lr. 14.

~uctt.

~cbriHo. ~iuat, j{3nccljusl ~acdJui> Icúc! I
j{3acciJus tuar cin úrnuer Wlannl
Dilmin. Dú id)'s toagc'? Dó iclj trinfc?
Dú's toolji ~(([alj jcl)en fmm '?
.
~cbríUo. \llin5ljiift bas Saubenť? S)htuntcr, ljinunter!
\JCiť(Jt Iangc, nicfJt Iangc gcfragtl
·
Dilmin. mtm tuth's gc[c!JefJen, nun tuélr's [Jitttmterl
'llai> ljeiú' iciJ, bas ljeiú' icf) gcloant!
Q:lcibc.
Cl:s Ieúcn bie WCélbcfJen, bie j{3[onben, bie
j{3rauncn!
6ie Iclicn f.Jocl)!
~cbdUo. '.Dail jciJmeďt treffliciJ!
DB min. 'llas fdJmeďt f.JmlicfJI
Q:lcibc.
'ill:f.J! bas [Jciú' iciJ ®iittct!ranf!
Dsmin. j{3ibal j{3QCcl)US! j{3accfJU5 feúe!
j{3accf)US 1 ber ben 11\lcin Ctfanb!
j{3cibc.
~iuat j{3acciJtts, j{3accljus Icúe,
-\Bacdjus, ber bcn \llicin erfnnb!

:-.~'
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· 2. ?lufaug, 7. !":uftritt

G:s Icúen bic 9Jiiibcl)C11, bic j[llo11bcn, b\c
·:!
11

,,
1
~:

/]
,'!

j

,,"
l!

!l.'lrcwnc11!
@::ic [c(JCH f)oc[) r
~illnt !l.1mrl)ll0!

ber bc11 ~melu nfllltb!
bos muú irÍJ oc[td)cn,
es ncf)t boe[) nicljls iilicr bcn j)l\c\11! j)lSc\11 i[t mir Iiclicr
nls C:llefb Ullb mWbd)ett. [\l.)ill ic[) llctbtiC[Jiid), mi'mi[cf),
Inttn\id): ljut!in 11cf}l!ť id) melnc 3Hflud)t ,~ur í)'ln[dJe
unb !num [cf)' ic[) bcn cr[tcn ll:JL1bcn: tucg i[t ofl mcin
~crbru[J! 9Jicine í)'la[dJC mml)t mír fein [dj\cfcs Qlc[icl)t,
luic mein 9JCiibcljcn, 1ucnn if)t bet íi'opf niď)t auf bcm
tCCÍJlCH í)'Iccle [tcljt. Unb iciJtuiitt mír \Jon €3ii~igicit bet
Sieúc, bcs Cí:f)c[laHM, \Uns if)t IDoHt: j)lScin Gllf ber
3un~c gcf)t i'tlicr nHcs!]
Dsmin (fiiugt úcrcit~ au, bic jl9irruug bd mlcius unb be~
~cbriffo (f)lriclJt).

2.

\

}

~iunt,

I

~cbriiTo

i0m reicl)t.)

j):lcbrif!o. S)iit' bu, ~ntet! tdnf mít nid)t 0tt biel, es
fommt cinem in ben St·opf.
D~min. %wg bod) !cine- Gotge, ict) liin [o - fonl'tdjlCtn IDÍC miígficf). mlier bas i[t toaÍ)r - (cr fiingt an
~in unb [Jer 0u luanrcn) eil [djntcclt - l.Jorttefflid) -~cbrif!o (filt [iá)). Cí:s ttJitft, mrter; es ttJidt!
D~min. ~ílicr oerrntcn mu[lt bu miď) nicf)t ll:lril•
berdJen - oerraten -- benn - tucnn's 9Jcaljomct ncin, neitt- ber ll:la[ía mii[lte- benn fieljft bu- Iieúc!l
)Z)Ionbcf)cn - ja ober nein!
lj:lcbrif!o (fíit flď)). mun tuirb's 8eit, if)n fottaufdjaffen!
(~r.ut.) Wun ťomm, mrtcr, fomm! ttJir ttJorten fdjlafenge!)n!

f".

i.:
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~ru(lritt

D~min. Gcljln[cll? -- Gcljťimft btt biciJ nirljl? -- @ijt
unb 'IlolclJ! ~cr luirb bcnn [o fcljli.íftig [cin - cs ift jo
lnutn mlorgcn j):lcbrino . .\)o !jo, bic €otmc ift [cljon ljinnnlcr! S'ťomm,
Iomm, ba8 unil ber ll:ln[[a nicf)l ftlicrrn[d;t!
DBmin (im 2lf1fiil)rcrt). Zša, jn - eittc í)'Ia[CÍJC - guter
- 5Iia[ín- gcl)t ťtlier- nrrcs! - @utc 9"/ncljt! -ll:lri'!bcr•
d;cn - gute IJiad)t.
'
~cl:lrif[o (fiil)rt ifJtt l)iucin, !outmt aflcr nteiclJ luicbcc aurilcr).

2lcf)tcr 2lttftritt
\i)cbrilfo. ~0111\ j{JcJmottlC 1 lton[tatt3c 1 mlonbc.
~cl:lriUo (Dsmin narf)nl)mcnb). @ute 9"/acljt -

15cfJlnftrunrs 0u [pilte~l unb tuirb f•is 3tt G;ubc bcs ~luflritts immcr
[cfJliifriacr uub tr,\ocr, bocfJ bnr['o ber 15unacr nid)t ilúcrtrciócn
unb mufl nur immcr lJo(ú trliumcnb uub _[cf)fn[trun!cu úfeif•cu).

atocitcn \)'la[cf;e, bie

8.

1

~Tiaf)rfJnftig,

'Ilns i[t lunf}t - Sllicin - ~\.lcin - i[t cin [cf)611cs (llc,
triin!, tutb un[cr oro8cr ~rop[)cl mag mir'>3 11Íd)t i'tlicf,
ncljmen - Cllift unb 'IlolciJ! es ift bocfJ cine ÍJi'tli[ci)c Gacf)e
um bcn Sllicin! - 9"/ici)t - ll:ltuber \j.lcbriffo?
~cbriffo. micí)lig, ll:lruber Dsmin, riciJtig!
()~min. 9J(an tuirb gicirlJ [o muntet ·_ (cr niďt
auluc.i!cn) fo oergnťtgt- [o aufgcriíumt!- Sjaft bu nicljts
melJr, ll:lrubet? (G'r langt mtf ctne lňdJerrtrfJe 2!rt nac!J ber

~lufaug,

- 1-·

ll:ltitbCt•
d)en - gute 9"/ncljt! .\)nljnljalja, niter Cí:i[cnfrc[ícr! cr,
tui[d)t mnn bid) fo'? ®ift nnb 'Ilo!clj! ~u ljnft bcil\C
~nbung! Wur fťtrcljť id), i[ťs noc!) 0u 0eitig mn %agC.
IBis IJJiitternacljt finb noclj brci Gtunbcn, unb ba fonnť cr
leid)t IDieber ausge[cljiafcn ljalicu. - md)! fommen <Sic,
fommcn Gie, Iielifter S)err! Un[er ~Lrgus ift úiinb, id) f)aú'
iljn tftd)tig augcbcclt.
'
!.Bchnontc. D baú tuir gli'tďiici; tui.ítcn! moct Jng', i ft
~on[tan 0 c nodJ nicljt I)ict?
lj:lcbriffo. 0:lien rommt fie ba bcn Qlnng t)etauf. mcbcn
€3ic aHcil mit iljr ali, aliet fa[íen Gic ficf) Iuq, bcnn ber
~ettiitcr fdJii'tft nid)t immet.
(mlo0rcnb ber Untcrrebung 58elmontcil mit S\'on[tnn 0c ur•tcrljčiU ct
QJeličitbcn ben gan3en SJ.(uftrltt
mlt .Osm ln ~ormacljt. unb jenctt nacfJaljmt; 0ulett unterricljtet cr [ie
eóenfaflil, ba[l er um Wnttctnacf;t mlt clncr llcltct untet iljr \)'cnfter
fommen luoflc, um [le 0u cntfiiljrcn.)
·

pctj leijc mit 58fonbe, ber cr burdj

S'tott[tatt5C. D mcin 5Se(monte! } (G'lnanber im brm.)
!.Bcimontc. D S'ťonftan 0 e!
·
fton[tOil5C• ~fťil moglicf)? 9"1aď) fo U\efcn %agcn ber
%tgfl, naclj fo oiei au!3geftanbenen ~eibcn, bid) micber
in meincm mnncn IBeltnontc. D bie[er mugenlificf ller[i'tUt aUen Sťummer,.
mnd)t miclj ni! mcincn Gcljmeq \Jergcffen.
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2.

~(UfóliG,

8.

?iu[trill

2.

*) [lflonj1an 0c. l)icr llli!l icfJ n1t bcillCtll Sl.lufcJt Iicgc1t
unb meincn! \l(c~, jel1l fiif)l' icl)'s, bic \'j'reube (Jnl GlldJ

if)re

Sl::rčincn!J
91r. 15.

!Bclmontc.

~trie,

~Ilc1tn

ber (l;rwbe Sl::riimn flie8cn,
í!iiciJclt í!ic!Jc bcm GlelicútcJI (Jolu.
\!.lon ben 9.Ilnngcn fie oll lrifícn,
zW ber l2icúc [cf)iiujtcr, gro[ltcr ISolb.
Wrf;, 5i'on[tnn 0e! bicf) 0u [cf)cn,
'BicfJ IJof( j)_1Jonnc 1 IJoll [nt 0 Ciďcn
2!1t mein trencs l)cr 0 0u brl'1c!en,
52ol)nt fiino!lf}r ni.cí)tS'ťrlifns' '.jlrllCf}t!
'0a8 1uir uns nicnwl5 luiebcr[inben!
ISo biirfcn luh nid)t cr[t cmj.Jfinbcn,
~cldJen 6cl)mcr 0 bie Sl:rcnnung madJl!
~clmontc (f\lrirfJt). ;Jcl) l)aú' ljier ein 6ciJiff in íl:lcreit~
[ciJil[t. Um 9Jiilternncf)t, menn af(es [cf;IIift, fomm' ic(J an
bcin ZS:m[tcr tmb bann jei bie 52ieóe unjer ISclJntengcf!
Sronjtan 0c. 9JCit tmtjenb zs;rcuben! ~as luof(ť iciJ nid;t
mit bir magen? ;Jel) crmartc bicl) ~cbriffo. ~Hjo, ficócs 58!onbó;cn, )JaB ja f)l'tójdJ auf,
fjorjt bu's?
~!onbc. @Jorge fiir micf) nicl)t. SDas mlir' bas cr[te
Wúentener, bas ein 9Jiiibď;en berjc(J!afen f)iittc.
~cbriffo. SDu luir[ť!l fdJon merfcn, 1uenr1 bu jo tuas
Wejungcnes f)6rjt, lDie's fo meine 2lrt be!l ~H1cnb<3 immcr
ijt; bann )JaÍ) auf, unb bann mit eincm 6.prung ini3
@Jd;ifi! 9Cur f)iiófdJ Wlut gcfa[lt unb nicf)t ber 0agt. ~er
af(es 0u IJedieren f)at, ntUÍ) aHc!l magen!
[stonjtan 0c. ~enn eil aúer nur gil'tďiidJ aóiiiuft!
íBc!montc. ~ir monen'il I.Joffen;] bie 52ieúe tuirb un[ere
@eieiterin fein.]
*) Wlan Iá[ll iiftcr5 ~icr gleicf) bas Ouartett 9lr. 16 "lllcf), l/3c[•
montc, acf), mein .llclienl" fo[gen. S!lie ~tie ilit. 15 "<menu ber ~reube_
striimn flic[lcn" IDitb baun au bcu_l1Jcginn beo brittm Wufauoeo
bct[cgt.

9.(u[oug, il.

~(uftrltt
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9lr. 16. Duartctt.

,
.[
1
\·.

'

ston[tnn 0c. Wd;, 58c!montc! adJ, mciH .52eócn!
~clmontc. 2lcfj, S'ťon[tnJt 0 c! adJ, mein 52cúen! '
Stonftan 0c. ~ít es mlig!id;'? ~c!cfJ [nl 0iíclcn!
SDicf; nn mcinc 58rujt oll bti'tcCcn
91ncf; [o t1ie!cr Sl:11ge 52cib.
I
QicllllO!lÍC. ~Cfcí)C \l.\5onnc, bicf} oll ftl!bcn!
9luJI JnuG allcr S'ťmnmer [clJlUiJtbcn,
D luic i[t mcin l)er 0 er[rcnt!
1
Ston[tnn5c. 5ie1;, bic ~rcubcntriinen f!ie[3en.
í8címontc. l)olbe! !a[3 l;inlucg fie fl't[fcn!
stonftnn 0c. '0ab es bocf) bie Iettc fci!
~c!montc. ;Ja 1 noclJ fJeute lDir[t bu frei!
}
ston[tnn 0e. '0n[l cil bod) bic Iette [ei!
í8clmontc. :;jn, noci; fjcute mirft bu frei!
\Pcbriffo. ~U[o, 5lJ(oJtbcf;cn, f)n[ťs llcr[tlmbeJt?
12We5 i[t 0nr zs;rudJ! IJorljanben,
Um Gó;fng 8tu6!fe [inb mir ba.
íBionbc.
Unúcforgt! c!l luirb nió;t!l fcljien,'
'0ie 9JCinuten tu erb' ió; 01ilj Ien,
~iir' ber 2íugenófiď fcf)on ba!
!Uf!c.
[nb!idJ jcl)eint bie l)offnungs[onne
l)eH burcl)il lriióe \Jirmament!
jžlof( [nt 0 iiďen, \Jreub ttltb ~onnc
@Jef;n luit un[rer l2eibe1t [nb'!
58c!montc. SDoclJ ad)! óei aHer 52uft
[m.pfiJtbet meinc 58ruft
\JioclJ mancfJ' gef)eimc 6orgen!
stonftan5c. ~i:ts ift es, 52ieúfter, f.priď;!
@efdJlDinb, erUiire bid;!
O Ijait mir nicf]ts berúorgen!
íBc!montc. 9Jian fagt -man fagt - bu fei[t ston[tan5c. Wun l1Jeiter?
I
í8chnontc unb fionjtnn3C ([el)en elnonber [titr[d)lilelgenb
unb fute\)t[am au).
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~.

ípcbriUo (0ctot, bn[l cr tunoc Móc11rt 0u IDcrbcn).
SDodJ ~lonbcfJcn, acf), bic Scitcr!
í!.li[t bu luofJl [o bicf \nnt~
IBionbc.
.l)cms %nr! [cfJnn)J1Jt's úei bir i'lbcr'ť
C\:i Oéittc[t bu nm lid1cr
SDic \)'wgeumoclefJrl.
\Jjcbril!o. SDocfJ ~)cn Dsmln -lblonbe.
.\:ln[) f)iircn!
S\on[tnn 0c. ?.lBW[t bu bicf) nidJt ctll.iircn '1
IBclmontc. 9Jlcm [agt ípcbrlffo. SDocf) S',;crr Dsmin s:t1clmontc. 'Ilu [ei[t ípcbriHo. SDocf) .l)crr Dsmi11 M'on[tnn 0c. %m \ucltcr! }
\B(onbc.
Sn[l fJiiren!
)1on[tnn 0c. \illlfl[t bu bicfJ nidJt cdllircn 'ď
\Bclmontc. ~dJ \ul[L SDocf) 0i'twc JtlclJt,
\illcnn icfJ nndJ bem @cri:tcf)t,
'Iln!l icf) gcf)iirt, es hHl[lC,
SDielJ 0itternb, úeúenb fragc,
Dú bu ben 5Zlnf(n Iieú[ťť
Ston[tnn 0c. D, h1ie bu mielJ úetríiú[t! (Eíic tucint.)
l!.lcbriUo. .l)at nicl)t Dsmin et\uan,
\illie man fa ft· glauúen fann,
3ur Sieúe bielJ gc 0mungen,
Unb i[t if)m bics gelungen?
SDann méiťs ein [elJicelJter Stauf!
!Blonbc (giót tf)m cine Ol)rfcige).
5Da, nimm bie ~Intmort bral!f!
ll5ebri!!o (1)crlt [tdj bie ffiange). 9'1un últt icfJ nufgeUiirt.
!Bclmontc (rnict niebcr). ston[tan 0c, ad), 'oergiú!
\Blonbc <aclít aorntg bon ~cbrtrro). SDu úl[t mi cl) garnldJt mcrt.
fion[tan 0c (feufaenb [iďJ bon !!lelmonte \ucgtucnbenb).
Dó ielJ bit treu berú(ieó '?
mronbc (BU S!on[tanoe). SDcr !Sc!)[ingcl fragt nocf; an,_

Dlí id;_

2.

?tu[ 011Q, 8. ?laftritt

řf)m

trcu geú(icócn?

~ln[ollG,

4?

8. mu[tritt

Ston[tan 0c (oll mtonbc). SDcm 5Bclmont [ngtc m~n,
~ctJ jofi bcn 5Bn[[a licúcn.
l!Scbrillo {!Jňlt fiďJ bic mncre). SDa[l í!.1lonbe ef)dldJ jci,
<SdJlUiiť iciJ úel aHcn st:eufdn.
\Bclmontc (oll 'llcbriffo). ~1'on[lan 0 c l[t mlr lrcu,
'IJO\'Qll \jt nlcf)t oll i\lUCi\clll.
mronbc.
SDcr <Scf)lhtgci [rngt noci; Llll,
Dú lelJ if)m treu ber úl lcúcn?
Ston[tan 0c. SDcm 5Bclmonte [agtc man,
~cl) joH bcn 5Ba[[a llcúen!
ípcbrí((o. 5Da[l íB!onbc ef)dielJ jel,
<Scl)tuiír' ielJ úci arrcn st:cufcin!
!Bclmontc. S1'on[tan 0e i[t mír trcu,
SDnran i[t nicl)t 5u 0\Dci[ctnl
Ston[tOlli\C, mronbc. \illcnn un[rer CH)te HJegqt
'.Dle 9JUinncr m:rg\uof)n lJcgcn,
)Berbiicf)tig auf un!l [cfJn,
'Ilail i[t nld)t aHiWt\teljn!
mcltnontc, l!.lcbri!!o. @íoúalb jicf) ~lleiúcr Itéit~fen,
\illcnn \DÍt [le untreu benfen,
5Dann [inb fle \oaf;rfJaft treu,
)Bon anem \Bonuur[ frei!
l!.lcbrí((o. s:licúcftci3 5ZJfonbelJCn, ael), bCt&elf)e!
<Sief;, iel) úau' auf beine %reuc
9Jcef)r jc~t .ali3 ouf meinen fťo\Jf!
\Blonbc.
9'1cin, bas fann iel) bit liÍÚJl [elJCllfen,
WCicl) mit .[o tuni3 0ti berbenfen,
bem altcn, bummen %rn1Jfl
!Bcfniontc. ~{cf), S1'on[tan 0el aelJ, mcin 52eúcn!
Sťiinntc[t bu mír boc{J bcrgcúen,
SDa[l icl) bie[e %rage tnť?
fion[tatt5C. 5J3efmont, h1ie? bu fiímlteft gfauúen,
SDa[l man bit bics S)ero fiínnť rauúen,
5Dns nur bit geicl)Iagen !jot'?
I
l!Scbriffo. Sieú[tc!l íB!onbelJen! ocl), uer 0eif)e!
!Bclmontc. mel), bet&ciljcJ
1
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3, ~CtifóliO, 1. 2Ctiftritt

~cbriffo.

I ;

2fr~,

ucr 0ei[jc!
líercue!
~cbrifío.
,;jcf) [Jcrcue!
Sfonf!OI!JC unb ~{onbc. 0rfJ l1Cl'oci[jc ocincr
~H!c.
ilSo[j!, es [ci mtn n[Jgctan!
G:s Ie[Jc bic l!icúc!
%tr fie fci uns !cncr,
9cic~!s fncf)e bns 'i):eucr
S)er G:ifer[uc~t mr. (2mc ali.)

i

~clmontc. ,;je~

"
fficuel

\j5 In ~ u o r b cm ~a In ft b es ~ a [ [a 13 e I i m.
llluf cincr 6citc ber ~alaft bcs Qla~a; gcgc~ti"iúcr bic QlloD~tung bes
Osmiu; 0intL·n HuBfid;t auf baB Wlccr. G'B lft Wlittcrnnd;t.

(hftcr 2Luftdtt
~lric.

J

.
ť
'

i

I

I

~~' .

[fBdmontc.
(91r. 15 auo bcm 31ucitcn 2!u[3ug.)

mcrmontc. jllienn ber 'i):reube striinen fiie[len,
Biici;ert Bieóe bem ®dieóten l]ofb.
j{lon ben Qllangen fie 0u fii[jen,
,;jft ber Bieóe [c~on[ter, gr6[lter ISoib.
~[ďJ, S"i'on[tanoe" biď) oll [ef;en,
S)iclj boU Qllonnc, boU G:nt 0 iiďen
2ln mein treue!J S)era au briicfen,
Bo!jnt flirtua[jr nicljt S"i'rii[u~J' '{Sracljt!
S)a[J l1Jir un1l niemaf5 miebetfinben!
ISo blirfen toir niá;t erft empfinben,
Qllefcljen IScljmera bie strennung marl]t!
(G:r gc0t aú.)]
\j:lcbrillo. mano (Iiringt cine .llciter).

I

!
l

:r··
I·

~cbdUo. S)ier, · Iieóer .1'\'Iaas, 9ier Ieg' fie inbes nur
nieb~r, unb 9ofe bie 0tucite bom ISd;iff. 2f6er nur ljiiófd;

~lufouo,

2.

~(u[trttt

1\)

Iei\c, bn[Jnicf;t l.1ici l2lirm gemac!jt tuirb, e!'í gc0t l]icr auf
stob unb l2clíen.
srfoos. BaB miáJ nur mac!jcn, irf] ucrftel)' )la!J S)ing.
aucfJ cin liiGcf)cn. Qllcmt l!Jir fic nur ct[t nn j))orb lja!JCH.
~cbriHo. lli"c!j, Iiclicr S"i'faa!J, tucnn l1Jir mit un[rcr
j))culc g!iicfiicf; nncf) ISpnnicn fommcn- iá) g!aulic, S)on
j))cfmontc fli[lt bic0 in @ofb einfaflcn.
srfans. S)a!J mLicí;tc \uof]I cin óiGcÍ)cn 0u tuann nuf!J
'i):cff gc[jen, bod; ba!J mfrb fic!j [á;on gcliet). 3clj !jole bic
Bcitct. (Cfr gcl)t ali.)
!j:lcbriUo. 2Ic~, tucnn ici; [ngcn [oUte, bafl mir'!J s;)cr 0·
nid;t Hopftc, fo fngť id; einc [cf]rcďficf)e .\}iige.l S)ie uer~
0tueifcltcn stiirfcn berfteOn nicOt bcn minbcften €ípafl;
unb oó ber !Baffa gieiclj cin lnencgat ift, fo i[t er, \1Jcmť0
nuf9 Sťoj.Jfaó[c!jingcn anfommt, boc!j cin b5Higer stftrfe.
srrnail (Iittnot btc olucitc ~citer).
\}3cbriUo. Go, gutcr írfna!J, unb mm rici;te bic %tfcr
unb fpamť nHc IScgci auf, bcnn el]' cine !jaíúc Gtunbc
bcrge0t, Oaft bu beine biiffige Babung.
maoil. >Bring' fic nur Ourtig unb bann Ia[Jmidj [orgcn.
1

<;Dritter 2.luf3ttg

(

3.

I
\
I

I

1\,,
Li

I

(C!:r gc0t aú.)

Slvcitcr 2Luftritt
\j:lcbriUo. 18clmor.tc.

f
Í/

r

I

!j:lcbriUo, lli"clj! - ,;já; mufl 2Ucm Oofen! ...l G:s 0 ic~t
miť!J S)er3 fo eng oÚfn111111Cll 1 af!J l1JCJ1Jt irf)'s groflie
@:íd;efmen[tiiď borljiitte! lli"á;, tuo mein S)crr oudJ
li[eiót!
.
~elmott!c (ruft Icifc). ~ebtiiTo! @uter \j:lcbri!Io! .
!j:lcbriUo. Qllie gerufcn!
!Bcfinonte. ,;jft oUes fertig gemadJt?
[~cbriUo. 2lffe!l. 3e~t min iá; cin lDenig um ben
\jSoio[t l]erum[pionieren, mie'!l oui'lficf]t. 6ingen 6ie :in•
bef[cn eins." ,;jclj ljaó' bas [o arre llliJcnbe getan, ttttb
l1Jenn 6ie ba auclj jemonb· gemaf]r mirb ober 3fJncn
4 Wl o 3 art, SDic C!:nlfiil)rung

au~

bcm 6crall

f10

3. ~lu[aug, 3. u. 4. 2lu[trltt

3. 2ltt[3UQ, 4. ~luftrltt

úcgcanct - bcnn n!Te <Stunben mmf;t f;\er cine Sn11\~
l]cf;orenluod;e b\c munbc - fo l)ot's 11\cl)ts oll ócbcuten,
fic finb bo:S t1on mir fá;on gcmol;nl; e:3 \ft fa[t (Jc[[n,
nfs 1ucnn man Gie fo [tif( fjicr fL1nbc.
'Bdmontc. ~!nt m\rT; nar Jnnrl)L'Jt unb fomm !Jnlb
ln\cbcr.
~cbrif(o (grf)t nli).

0ritter 2Luftritt
·,"_!

'8cfmontc. D Sťon[tnn 0 c, Sfon[tnnac! l!Jie [cf;Ičigt m\r
bns S)cr 0! Se niil)cr ber ~!ugcnólicl lommt, be[to iinnft•
Iirl;er t~ngt mclnc Gcclc! Scl) fí'ml)tc unb luí'mfrl;c, (Je(,e unb
[Joffc. D .13\eflc, [c\ bu mc\ne í2citerin!

m" 17.

2lric*).

"

'Bc!montc. SeD bnue gnn 0 nuf be\nc <Stlirle,
~crlrau', o 2\c(lc! bc\mr 9Jiná;t.
SDcnn, ml)! wo0 murbc11 niL'l;t fiir m:lcrrc
<SrT;on oft butcl) bicl) 0uftanb' gcórncDt!
~as aHer ~clt umniigl\cf; fcT;cint,
m:lirb burcl) b\e Sieúc bocf; bercint!

QJíerter 2lu ftdtt
!(Jdmontc. i!lcbriUo. lilann !tonjtan 0c.

~cbriUo. ~(((es Iicgt auf bem Df;r; e·3 i[t a[(es fo ruf;ig,
fo [t\[[c a[il ben stag nacf; bet Gíinbflut.
'Bdmontc. 9Cun, fo lat un!.l [ie úefrclcn. ~o i[t b\e

~!citer?

:.r
'I

\jScbriUo. 9Ciá;t fo I;itig.] ScfJ mu[l cr[t ba!l <Signn(
geben.
'{lc{montc. ~a!J f)\nbett bicf) UC11ll 1 Cil oll tun 'í
[9Jiacf;' fort.

'!."
~J

..

~cbriffo (ficl)t nadj ber U\ir). CHicn rccf)t, !Scf)Tag 0iuolf.]
Qlcljén Gic bort an bic ~cle unb gcf1cn <Sic luoDI aď;t, ba[l
lDit nicl)t iH>cn:ofci;t lucrbcn.
·
·
'Bclmolttc. 3aubre nm nicl)t! (Ch gcl)t nll.)
~rbriffo (inbcm cc [cine 9Jlnnbo!inc l)crborl)olt). [Cí:!l ift
bocf; um b\e S)cr 0f;a!tig!cit cine cr6Ii1\J1Jlfcf;c ISncT;c; m:lcr
fcine f;at, fcl)a[ft [leT; mit aHcr WCí'tlje fcinc an! ~M mcln
S)er 0 fcl)Ičigt! 9Rc\n \Papa mut cin Cl:r3\Joltron gc1uc[cn
feln. (Ch fiingt an oll [piefen.)] %m, fo fci cil benn gclungt!

(G'r [iugt unb liegleitet [idJ.)

!lJdmoníc nffdn.
':·i

[ll

*) ~girb bic ~(ric lJlr. 15 an if)tcr urj!nitng(icljcn 15tc[e gcjungcn,
jo ucrlegt man ~ťiufig bic mric lJlr. 17 an bcn ~(njnng bcB brittc·u
murougc!l. -

9lr. 18.

Uloman 0c.

~cbrino.

Sn 9JCol)renicmb gefangcn luar
Cl:\n Wičibc[ I;ílófcfJ unb fein;
!Sal) rot unb luei[l, luar fcDmnr 0 bon ~)anr,
<Scuf 0 ť stng unb 9Cacf;t 1mb lucinte gar,
lffioUť gern ctlofct [ein.
'
:.Da Iam uu!l frembcn 2anb bal)er
~in junger ~mtcr!lmann,
SDcn jammcrte ba!l 9JCéíbcf;cn fcf;r;
S)a! rief er, luag' idj Sl'o1Jf unb ~ljť,
~cnn h~ flc rctten lann.
·
I
(Ch [prtď)t). 9Cocf; gcl)t aUe!l gut, e!l rfti;rt [id; nici;til.
'Bclmontc (!ommt [Jcruor). Wcncf)' cin ~nbe, \jScbr\Ho. ·
~cbri!To. ~In mb: Iiegt e!l nidjt, ba[l [ic fiď; nocf; nicf;t .
0eigen. Cl:ntlueber fci;Iafen [le fefter alil jemaf,O, ober ber
58af[a \ft óei ber S)anb. m:llr luoflen'il luc\ter oerfttcf)cn.
58Iciúen !Sic llltr auf Z\l)rem ~oftcn.
'Bclmontc (gcl)t lUicbcr [ort).
~cbdUo. ,Sdj fomnť 0u bit: in fin[trer 9Cadjt
1
S:nt, s:ieócf;en, ýufďJ micf; cin!
Sdj fí'trcf)te meber <Scf;Iof> nodj ~acf;t;
S)oUa! I;orcí; auf! um 9JCitternadjt
!SoU ft bu· criiif~t [cin.
Qle[agt, getnn; Qliod' 0m6Ife ftanb
1

~erta~fre

4*

8\tlter ba;

I

'I

·:.;
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3.

2fuf 0no,

4.

2fuftrllt

Gnnft rcirf;t fic il)m hic wirf;c ~lnnb,
\)'rlil) man bic !cere ,8cflc fnnb;
\)'ort luar fic, l)opfnfn!
~ebríffo (l)u[tct cinloc111nl).
SlonfťnnJC (iiiinct bas Gcn[tcr).
~5cbrif!o. Gic mnrf;t nuf, ~crr! Gie mncl)t nuf.
~cimontc. ;Já; lomme, irl) fommc!
Ston[tnn 0e (olicn am Gcn[tcr). íl.3etmonlc!
Q.Mmontc. Sí'on[trm 0c! l)icr (lín icl)! [l)urtig bic Qeitcr!]
!jScbri!fo (ftcrrt bic .\lcitcr au Jto11[!nn 0cs Gcn[tcr).
~e!montc (flciot l)lncin).
~cbrWo (l)iift bic .l)ant aufs S:oero). ~os bos fíir eincn
oú[cf;cufirf;en Gpeftarer marf;t. 0:" luirb ímmcr čírger,
IUeil eB Hun Chnft luirb. ~cnn [ie mírl) l)icr enoi[rl)ten,
lDÍe [cf;on IDiirben fie mlt lllÍr Cl(Jtroflen, olllll Sl'Otlf'
núfrl)!ogen, 0um Gpic[Jen, ,)lllll .'Qiingen. [;Je mm! ber
~f11[nng íft cínmar gcmncljt, je~t íft'B nícl)t l11el)r auf'
0uf;nlten, cil gcl)t nun [cf;on eínmor auf5 Qeúen ober ouf
bcn ::tob loB.]
~cfmontc (rornrnt rnit Jt·on[tan 0c untcn 0ur Xiir l)crOlts).
9'/un, l)ofbcr Gfngef! mm l)oú' ícf; bíď; tníebcr, gana tuíeber.
9'/ícf;til [oH un;J mcljr tren11cn.
[Slon[tnn3c. ~ic čínoftrirf) fď;lčígt mcin S)er0! faum úin
icf; ímftnnbc, mirf) nufrcrf)t 0uerl)L1lten: tucnn luir nur
gliiďficf; cnl!ommen.]
~cbrif!o. 9cur fort! níc!;t gejJlnubert! [[onft fonnt' es
freilirf) fď;icf gc0cn, tuenn lDir bn range mat Ijnlten unb
feuř 0 en. (Cí'r briingt l!lclmoutc unb .í1'on[tan 0c fort.) 9cur]
fri[ď; nad; bem Gtranbe 0u! írf) fomme glcirf) narf).
~cfmontc unt Ston[tnu3c (aú).
~cbrirro. 9'/un, Sťuplbo, bu mčírf)tiger S)er 0ensbicú,
ljalte mír bie ~eitcr unb 9iWe mi4J famt mcinet @criít,
fd;nft in cinen biďen 9ceúcl eín! (llt [Jat urrtcr ber .Scit
blc í3clter ail ZlfonbdjcM \):cnftct oelcot unb l.ft fjlnaufocftlcocn.)

3.

~lufoug,

5. Nu[trltt

b3

Q.J!onbcl)en! Q.Jfonbrf;en! mne!';' nuf! ums S)immclil 1ul!len,
0aubrc nic!;t! es i[t um S)ai!l mrb Shagcn 0u tuu. (Cí'0 luirb
bas \)'rnjtcr gcii[fnct, cr jtclgt fjincin.)

t)'íinftcr Qluftrítt
D5min nnb cln fc(J\Uaqcr <Stnmntcr o[[nctt bic Xftr b'on. Domino
~an[c, \Uo '.jlcbrlllo fjincingcjtlcgcn i[!. Dsrnln, (Jalú [rfJfa[cub, fjat
cine 2atcmc. IS\Jálcr !1\JaáJc.
:Der 6tummc (giút Dsm\n burcl; .Scirf;cn 0u bcr[tcpcn, ta[l es
nicfjt rict)tig [cl, ba[! cr 2cutc gcfjiirl fjaf,c).
Dsmín • .13i1nncn Ijorte[t bu'? ~n!l !nnn's benn geúcn·~
íDídleicf;t Gď;lučínner? @cf;, [pionicre, úrinae· mír·
~ntwort.
.
I
·
:Der 6tummc (fau[ď)t cin !Ucníg l)crum; cubliď) úcmcrrt cr bic
2cltcr au Dsmins \)'cujtcr, cr[ďJriďt unb 0cigt [íc Dsmin, ber 1oic
im 5tanrncl mit bet 2atcmc in ber ~anb au feiuc ~au!ltftt gdcfjnt
[tcfjt uub ctiát).
·
D!lmin. @íft unb 'iDolcf;! 1ua!l ift bas? llilcr !arm ins
S) aus [tcigcn? 'iDnil finb 'iDicúe ober 9Riirber. (llr, tummcll
jicf) fjcrum, \ocil cr aúct noďJ fjalú [ct)lajtrunlcn 1\t, jlo[lt cr ~ďJ fjic
unl> ba.) S)urtlg, "!jole bie llilaď;c! ;Jcf; loiH unterbcf[cn
· [nuern.
:Der 6tummc (aú).
,
Dsmin (fc(lt fid) auf bic Qeitcr mit bet .\latcrnc tn bet .\;Jarib
unb niďt cin).
!jScllriHo (lomnrt rťic1\uiirts \ntcber 0um ()'cn [tcr f;inausge[ticďcn
unb mill bic .\lcitcr fjcruutcr).
'r
mronllc (am \)'cn[tcr, licrncrrtDsrntn). D S)immel, \!Sebrino!
luit finb uerlorcn.
~cbri!!o (ficl)t fiá) um, unb foloic cr Osmin gc!Ual)r lnitb,
[tu~t er, Dc[iel)t tl)n unb [tcigt \uicbcr 0unr \)'enjlcr l)tncln,) '2fď;!
\uelrf)er · %eufel l)at [iď; miber uns ucr[cfJiuoren.
·
Osmin (auf bet .\lcitcr, bcrn '.jlcbrillo naá), tu[t). Q.J{onb'
ď;en, Q.Jlonbcf;cn!
qlcbri!!o (lm .\;Jtnclnftcigen au mronbc) . .8uriiď, n~t 0mfrď!
DBmin (flcigt loicbcr autiiď). ·~art', GlJitúuúe, bu folljt
1

!
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2luj 0ug,

5.

2luftrltt

3.

mit nicf)t entfommcrr. ~)íffc! S)ífje! IJSc1c[Je! fjurtíg, f)ícr
gi(Jť0 Dléiu(Jcc! fjer!iei, fjed1ci!
~cbrif!o (rommt miUll!oubc uuten 0ur 'l:iir f)crnus, jicl)t[áJiiňJ·
tcrn noďJ ber 2citer unb [rfJlcirfJt [idj mit ji)fcll<br bntnntcr lu,•g).
[) S)ímrnef [tcfj UII0 !ici! [onfl finb luir ucr!orm
Domin. ,Su .\)í[fc! 0u S)í![c! gc[c[Jwhtb 1 (Cr i>'ifl nncl).)
!!.l3nd]c (mit i)'acfrfn f)allril Do:~cin nnj).
~!nfiiúrcr. S)aft! fjnft! !!.l\ofjin?
DBmin. '3:lortrJín.
~fn[iifJrcr. IJScr liift bu?
Dfinlin. 9/nr niá)t Iangc gcfrngt, [on[t rntfommcn bic
'i3J!itlliuúen. @Jefjt ifJt bcnn nicfjt? Sjicr ift !1llÚJ bie
Scitcr.
~tnfiiúrcr. '3:la;> [c[Jn luir. St'nnn[t nic[Jt bu fic rrngcfcgt ·
[Jnúen?
D!lmin. 0Jift unb '3:loláJ! )i'cnnt i[Jr midJ bcnn nicTJt'~
zjr[J !iin Dúcrauffc[Jcr ber @éirtcn úeim íBrrffrr. IJScmt i[Jr
noc!J !rrngc frogt, fo [Jift euer Sťommen nic[Jt!l.
IIin ~cil ocr llilad;c (Drinot ']_lebrirro unb Ulfonbc ollriiď).
D!lmin. Wd] cnbficfJ! @ift nnb '3:lo[cfJ! [e!)' iáJ reá;t!
zjfjr úcibc? ~llartc, [JJit!ii'túi[c[Jcr ~cbriao, bcin Sl'oj:if [oll
r
am !iing[tcn fc[tgeftmrbcn [cin.
·
I
, !jjcbriUo. 5Brilbercljen, 5Btftbercljcn! roir[t boe[) @Jpa[J
tJerftefjn? zjclj too[(ť bit bcin IJSeiúáJcn nm: cin .lDcnig
fjJa 0icrenfíifjren, wei! bu !jcute ba 0u nie[Jt mrfgc!egt úi[t.
'Du lUeiút [cf)on (Ocimfid) au Otimin) mcgcn bc('; \1t))Jcnueinil.
r·
D!lmin. 'i3áJutfe, giauú[t bu miciJ 0u úeti1uúen? S)icr
tJcrfte!jc iclj fcincn 6pnú! 'Dein SťoJ!ř mufl !jcrunter, fo
toafJr icfJ cin illlu[e!man úin.
·
~cbrifío. Unb fjnft bu cincn 91uten bnúei? IJSenn iáJ
meincn Sťo)Jj tJerfiere, [i~t bciner um [o uie! fcfterV
~~
IIin anbcrcr ~cil ber lliladjc (aucl) mil i)'acrcrn, óringt Sl-on•
ftan 0c unb ji)cfmontc).
mermontc (luibcc[ebt [id)). ~@Já)iinblicf;e, la&t micf] fo5!
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2tuftrttt

fl fl

2!n[ii!jrcr. @JacfJtc, jungcr S)crr! [L1cfJle! Un0 cntrommt
tnnn nicfjt [o ge[ciJIDinbc.
· Dsmin. 6iefj ba! bie Ci)c[cH[cfJaft 1oirb immcr fti1tler.
~nt ber S)cn íBnumei[tcr auc[J [pn 0ierengc!jcn tooffcn!
D ifjr 6)Jitúu!icn! S)ntte ic[J IJcUtc nie!jtrcc!Jl,-(ou m,crmonte)
bn[l iclj bidJ nicfJt ins S)nus !n[íen wonte'ť %111 tuirb t>cr
\i.ln[[a [cfjcn, l1Ja'3 fl'tt [nu(,crd C\JclicfJtcr er um [icfJ fjnt.
QMmontc. ['3:la5 úci[citc! !a[l IJorcn, oú mít Cl:ucfJ cin
ucrni'ntflig ~otl 0u [)Jrcc[Jcn i[t.] S)icr i[t cin íBcutel
mít ,Sce!jinc11, cr i[t Cl:ucr, mtb noc!) 0tocima! [o uic!; Ia[lt
ntidJ ros.
stonjtan3c. .12a[lt Cl:uef] Dcwcgen!
Dilmin. zjel) g!auúc,' zj!jr [cib úe[c[[ctť1 Cl:ucr @clb
óraue[Jen tuir liÍÚJI, bnil úcfommen toir o[Jllc[Jip! [ure
SťiijJfe wo((cll lDÍt. (3ur · !ffiaď)e.) @Jc!jlcjJjJt fíe fort, oll ll!
íBa[[a!
mcrmontc unb Stonjtai13C. [S)nút bod) Chúanncn!] !a[Jt
(l;ucfJ úctuegcn!
Dsmin. · Um nicfJls in ber IJScft! zjcTJ [Ja!ie mír Ii111g[t
[o eincn llfugenó!icl gcmiln[e[Jt. í:j;ort, for!!
~ic llilaá;c (fii~rt Ulcfmontc unb .íton[tanóC, \j:lebri!To unb
ji)[onbc [ort).
9lr. 19. 2lrie.
D§min. S)a! tuic toia idJ trium)Jfjicrcn,
,
~cnn fíe cudJ 0um UUdJljJiab filfjrcn
Unb bie S)iH[e [cfJniiren 0u!
S)ft]Jfen )Di[( iáJ, !cicfJen, .fjJringen
Unb cín í:j;reuben!iebcfJen [ingcn,
'Denn nun fJaú' ÍÚJ uor eudJ ffiu!j,
S)a! tuic tuif( idJ triumj:iljiercn, ·
~enn fie eue!J 0urn ffiicljt)Jla~ fiiljrcn
Unb bie ~i:i![e [dJnftten 0u!
ťi3cf]!eicfjt !lllt féiuúer!ie[J unb !ei[e,
zjf]r tJerbammten S)arem~miiu[e,.
Unfcr Dljr entbeclt eucíffdJon,
1

f>G

3. ~lufaun,

\l.lcrlunnbluna,

C. ?fuflritt

Unb cf)' i[jr 1111~ flinnt euqpringeu,
Gc[jt i[jr end) in tutfcrn GrfJfiitgeu,
Unb cr[jnfc[jct ctmn l!of)u.
.\.)a! tuk luif( id; triumpfjicrcn,
~CHll fil' Cl!C[j <)lllll mic[jlj.l[lltl fii[jrcn
Unb bic 5)tlljc [r[jniircn 0u!
(G'r gcfJl aú.)
Qlcn\.lanb ítt ng
8 i 111 m c r b c !3 Qj a ff a 15 c lim.

Gcd;ftcr 2luftritt
mít 0Jcfolgc. ~ann Domin, !Bclmontc,
S!on[tan3c, ~DacfJc.
15cfim (au cinem 2lnfiiQrcr). Wef]t, untcnic[jtct Cl:udJ, ",
tun0 bc1: S::ihnt im 1,)5alaft úcbentct; [er f)at 11110 im Gcf;faf
aufgcfdjret'ťt,] unb la[lt mir Dsmin íontmcn.
~cr 2(nfii[jrcr (tuif! a[JgcQcn).
Dtlmin (lornmt in bcm 2lugcn[Jfict 0tunr l)aftig, boď) noďJ cin
tocnig fcOliifrig). 5)cn, bcqcif], ba[l icf; es fo frfr[j wagc,
beinc mu!je au ftiircn!
<Sclim. illSas giúť~, Dilmin, rua0 giú't'il'1 j)}\as tebeutet
bet 2rufruf;r?
-·
. Dsmin. 5)cn, es ijt bie fď;iinbH9)[tc ~eniHerei in
bcincm lj:lalaft 6cfim. ~erriitcrei?
Dilmin. 'llic nicbetttiicf) ti gen ~!j ti jten [flab en ent~
fu!jren uns - bie j)}\eiúet. 'ller gro[le 5Baumei[tet, ben
bu ge[tcm auf 3tttebcn beil \l.\cniitcrs lj:lcbtirro auf~
na[jm[t; !jat bcine fc[yilne S1'on[tan 0e eutfi'r9rt.
15clim. S1'on[tan 0e? Cl:ntfii0rt? 2f!j! GcLll i0nen nad)!
D!lmin. D es ijt [c[jon baflir gc[orgt! 9Jieiner j)}\acr;~
[nmfeit - !jaft bl! es 311 bnnfcll, bou irf) fie luicber [leim
Gcfyopf geftiegt !jaúe. Wucl; mir [cfú[t !jatte bet - [)Jil!'
!Boffa

:-.:

<Sdim

3. nu[311g, G. 2lu[trltt

óftúi[cf;c lj:lebtilfo cine glcicf;e CI0rc 0ugcbarTJl, uttb, er !Jaltc
mcin Q.l!onbci;cn [cf] on f1cim S'ťopfc, um m it i[jr - in affc
~l.ldt 0u rci fen. 2llll't <ll ift unb 'lloldJ! cr [on mit's rnt~
gcftcu! Gicf), ba óringcn fic fic!
QJcimontc Hub S'fon[tnn3r (lt,,·rbcn uon ber ~llnd)c [Jcrciu·
gc[i10rl).

Gclim. WO, ~ctriitcr! ,0[l's m[igTidJ? f5)a, bu Owcr;~
IcrífdJc Gitcne! ~Ilar bn0 ber Wuf[cfJttÚ, ben bu (1cgeljr~
tc[t~] 9Jci8úrauc[jtc[t bu fo bie ~eaci;[ic[jt, bie icfJ bit gció,
um mic[y 0u !Jintcrnc[Jcn?·
Sfon[tnn 0c, 0ďJ úin [traf(lnr in bcittctt 2fugcn, ,Pcrr,
e0 i[t tua!jr! Wúer es i[t mcin Qlelicútcr, [mcin ein 0iger
Cllelicútcr, bem Innge fd)on bie[r!l 5)cr0 ~]Cljiirt. D nÚt fiir
if)n, nur l!lll [cincltoiHen flcljť ic[j 2IuffÓJ!!Ú. D In[l miď;
[tcd1ert! gern, gcrn tuin icf) ben ~ob crbulbcn! 9fúct]
[cl;om mtr [cin S::cúcn 6ciim. Unb bu 'toag[ťs, [Unbct[d)iimte,] fíir iljn 0u
úittcn?
.
ston[tnn 0c. 9wclj me!jr: flit i!jn 0u [tcrócn! 1
58dmontc. 5)a, 58nffa! 9Cod; nic ernicbrigtc icf; mid1 0u
·flitten, noď; nic !jot bic[cs S'ťnic fid) bor cinem WCen[d)cn
gcúcugt: núct ficlj, Oicr Iicg' id) 0u bcincn gíí[lcn unb ·
flc!je bcin WWfcib an. 3d) úin l1on cincr gro[leh f)Jnni~
[cljClt íYanti[ic, lllllll tuirb n[(c;3 fi'tr mic!j 0nljlcn. [S::a[l bicf)
úetucgcn,] úc[timmc cin iliifcgcfb fur mid) unb S1'onftan 0e
fo ljoclj bu tnillft. 9JCcill 9Camc i[t ilo0tabos.
15clim (ftauncnb). ill5a0 !jot'· id)! 'ller S'ťommanbmtt
uon Dran, iit ct bir úefannt?
mermontc. Cfr i[t mcin ~ater.
GcHm. 'llcin ~atct~ illSeld) gliíďrid)er ~ag, bcn 6oljn
meine0 iirg[ten gcinbes in meinet Wcad)t 0u !ja!ien! [fanJ1
toas angeneOmer fein!] j)}\if[e, CifeHbct! bein, ~ater,
bie[cr 58arúnt, iit fd;ufb, bafl iď; mein ~atetfanb ber~
1

Iaffcn muufe. [6cin unúicgfamer @ciJ cntris mir cine
Qldicóte, bie icf; 9li!jer alB mcin ilcúcn fc[Jiittc. Cit !irad)tc
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mid) um Cf0rcn[tcrren, íl.lerntiigcn, 11111 orrcs. íi'm3,] cr
oCtnicDtetc mcin gnn,)cil 0Jfiiď. llnb bicjcs 9JCllli!1C!.í CÍli'
0igrtr ISofJH Da!Jc icfJ nun in mcim.r C\lcn.ioft! \l.Tiiirr er an
meim.r G1cllc, lVn0 llli'trbr. er tun'q
~ldnwntc (gnn 0 nicbcrgcbriiďl). 9Jicin ISrT)id[nl mih:bc
oll [Jef!ngctr jcill.
6c!im. SDns [oiT cil auc[J [cin. \l.l\ie cr mít mir [llcr'
JL10retr i[t,J w\fl ic(J mít bir uer\nDren. \:5-olge mir
Dsmin, [ir0 lvi[[ bir Q.lcfc0le 0u i0tcll 9Jiartcrn geúc!!.]
. (Bu ber 'r8arl)e.) )UI'llJilCf)t fic f)icr. (lh' gc\Jt mit <lJcfofgc unb
Ocmin aú.)

'Vcfmonte, ltonjlnnJc.
3lr. 20. D!c;itotio unb ~nett.

~

'Bcfmontc.

-

IBcibc.

~cfmo~<tc.

flon[tanoc.
IBcfmontc.
Stonftnn 0c.
'Bcfmontc.

Gir&cntcr 2luftdtt
:·;

3. 2lufcug, 8. 2Iuflr!tl

~ton[tnn 0 c.

'Bcibc.

~TicfcfJ

cin @e[c0id! o Oua[ ber 6cefc! .ljnt jicfJ benn af(cs mibcr nric0 lJer[cfJlDorcn!
WcfJ! lťon[tansc! burcl) mic0 úi[t buucrloren!
~Bele!) cine. ~cin!
lťon[tnn 0 c. í!n[J, od), 0Jclic6ter, !ofl bicfJ bnsnic0tquiHcJI.
5mnil ift ber Slob? G\:·in iHJctgCl!'{l 5ur mu0!
Unb bann, on bciner 6eite
:;j[t cr íl.lorge[cf)maď 0ur ISeligieit.
· 'Bcimontc. [ngcfs[ccfd wclciJ fJolbe @i'tte!
Silu fl6Ucft Slro[t in mcin cr[clji'rttel:t ~er3,
Silu finbcrft mir ben Slobe5fcfJmer0
Unb acD! id) rei[Je bicfJ ins Qlraú!
9Jieinetmegcn foHft bn [terúcn!
í1'on[tlllt 0e! fnnn icf)'il lVngw,
IJcocfJ bie Wugen ouf 0n[cfJ[agen'?
:;jdj úereite bir ben Slob!
Ston[t0113C. Q.lefmont! bu [tirúft mcinctlUegcn,
3'dj nur 0og bic0 ins íl.lerbcroen
Unb id) [on niciJt nlit bit [terócn'? ···
5mo1!1te ijt mir bies Qlcúotl
\?[cf),

Ston[tan 0c.
'Bchnontc.
'Bcibc.
'Bcimontc.
~ton[tC1113C.

IBcibc.

5()

[bfc 5ccfe! bit au [cúcn
5mnr mcin ~13unfc0 unb oll mdn 5trcfJcn;
DOne bic0 i[t mir'il nm: ~cin,
52i1nger au[ ber illert 0u [cin.
9J?einc!ltlcgcn [ofl ft bu [tcrúcn!
~c!mont! bu [tirúft meinct\uegcn!
2fciJ, lťonftan 0 c, fonu id)'5 tuagcn
IJ(oc0 bie 2!ugcn mtf 0 ufc0fagcn'~
0r0 nur 0og bid) inil ~crbcrúen,
Unb ic0 [ofl nicDt mit bit ftcrúcn'?
:JciJ úcrcitc bit bcn Slob!
Monnc ift mir bics Qleúot!
Cfblc 5ccfc!. bit au [cúcn
:;j[t mcin 5mmrfd) unb a[( mcin 6treúcn;
DOne bic0 ift miťs mtt ~cin,
52iinger auf ber 5mcft 0u [cin!
:;jcfJ lVin arrcs gcrnc feibcn.
mu!jig fterú' ic0 unb mit \:5-rcuben.
SDn i cf) bir 0u r €cite li in.
Um bid), @eficóte!
Um bicO, @efieliter!
Qleó' iďJ gern mcin 52eúcn 0in!
D ll!efd)c 5efigicit!
wiit { bcm @ci.ieúten } f!etúcn
bet 0Jefteútcn
3ft [efigcs Cfnt 0 iiďen!
IJ.Jiit tuonneuoncn IBfiďen
~erfii[lt man ba bie 5meft.

2Icf)ter 2Iuftritt
:Die !!.lorigcn. !lJcbriflo unb Qllonbc rocrbcu oott ctncm anbcrn stcit
·
ber Qllaď;c fjmiugcfii[jrt.

Q,lcbriffo. Wd), ~crr! mir finb !jin! Wn mettung ift
nicljt lllCĎl' ,3U benfen. 9Jion mad)t. fdJOll aiTe ,8uf1ereÍ•
tungcn, um unil aus ber 5mert iu [c0affen. Gfs i[t erfcgrecf.
lirO, tvos fie mit uns onfnngcn tvoiTcn! :;jel), loie id) .im

!'..' .

I.
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3. 9lufouQ, O.

~luftritt

Q.lorlic\gc0en gcfj[írt 0n(Jc, jo[[ in bl gcjoltm unb bcmn
gejpie[lt wcrbcn. SDns ijt cin [nu[,er ~,rnllnmcnt! Wci]!
58Ionbd)en! 58!onbrl)en! lun0 werbcn fic mo0! mit bir cin~
fmrgcn '?
)Slonbc. ':Dn0 gift mir mrn gnn<J glcic0. '3:ln c0 einmal
geftorúcn jein mu[), i[l mir af[es ted)t.
\j3cbrilfo. ':I\.lclcl)c EilnnbfJnjtig\cil! :JcfJ (Jin bor0 non
gutem n!tcl)lijt(ir0cn (\)e[r0Icc0t llllil !Spmtiell, n[Jcr \o
glcic!Jgiiltig fnnn ic0 (Jcilll Sl:obc nic!Jt jcin! m:lcí[\ ber
Sl:cufd- (\)ott jei [,ci rnir! )).Sic !mm mir mtci) je~t ber
Sl:ellfel auf bic ,Bungc lommetť?
9(cunfcr 2luftritt
1lic )!Jorigcn.

;~

~nfin

6dim. Domin, bo[( \)'reubcn, unb ®cfo!gc.

!Scfim. 9'1\m, [!S!Iabc! G\:lcnbcr !S!fnbe!] ,Bittcrft bu'?
[nunrtcft bu bcin Urtcif'?
Q3clmontc. [~n, 58n[jn, mil jo bic!cr S'l'nltúiiltigfcit, a!s
S)i~c bu es an!ljprcdJcn !amrft.] Si'ťrOic bcinc ffiaclJC an
mir, [tifge ba!J Unrccf)t, [o mcin 58atct bir nngctnn!] ~ďJ
[Crlunrtc n[(ci'J unb] tablc biclJ niclJt.
Eicfim. [0::3 mu[l n(jo mo0l bcínem i:llejciJlcc0tc eigen
[cin, Ungcrcci)tig!citcn 0u óegc0cn, tucif bu bn!J fiit [o au!J~
gemacl)t annimm[t?] SDu úetri'ig[t bi(0. 0cl) [Jaúe brine.n
\l..lntcr nic[ 0u [cfJI ucraú[cf;eut, nl-3 bnt idJ je in [cine tyuú~
tapfcn treten Ilinntc. ~(imm bcine tyrell]2it, nimm S'ťon~
[tan,)C, [cgfc in bcin 58ntcdnnb, [ngc bci!tem 58ntcr, [baf)
bu in meiner (\)cwnlt llHH[t, bnB iď; biďJ freigc!n[[cn, um
iljm [agcn oll !iínnen,] e5 llli1rc ein llleit gro'~er QJcr~
gnttgen, cine edittenc llngmcl;tigfcit butdJ m:lo0ltaten
0u nergc!ten, n!!l ~n[tcr mit S:a[tem tifgcn.
~clmontc. S)cn! SDu fe~;eft miďJ in G\:rftauncn Eiclim (i[)n bcriiď;tridj anfe[)cnb). [íl:la5 glnu[J' i(0.] ,Bielj
bamit !jin unb rDerbc bu menig[ten~ men[c0Iic0er afs
bcin Q.lnter, jo íft meinc S)anbfung údol)nt.

.~

·-~-

..

Gl

3. 12fu[ól19, D. 'lluftrttt

S'!on[tnn3c. ~1cn! ucrgió! [.0ďJ fcl;i1(lte (JiSfJer bclnc
eblc !Scele, aócr mm úcwunbere icl; Eíclim. !Stiff! ~r[J wíin[c0c [fíir bie tyn![d;l)cii, bic <Sic
nn mir úcgingcn,] bn[l !Sic c0 nie úcrcucn rniíclJtcn, mcin
.\)cra ausacfc0lngcn (\ll l)núcn. ((fr if1 im ~cgriif Q[ldl!trctcn.)]

~cbriUo

(1ri1t i!;m in bcn

~\leg

unb [lifrt

t[)m 0;t

\Jii[Jen).

.\)crr! bi'trfcn tuir [1cibc llngiftcrricl)c es nuc0 lungcn, um
(\)nabc oll flc0cn? ,0c0 tunr \Jen ,0ngcnb llUf CÍ!l fHUCt
':Dicncr mcincil S'.)Crtlt.
1
Dilmin. &)en! [ócim 2Walj! Ia[l birl) ja ttid)t bon bcm
bct:mi'tn[dJtcn !Scl;mnrotict lJlntcrgcljcn!] $\'cine (\)nabc!
G\:r ljnt [d;on ljunbcrtmal ben Sl:ob tmbicnt.
Eícfim •. ();r mag i0n n![o in [cinem 58atctfnnbe fuciJC!1.
CSur f!llad)c.) WCan úcglcite a!lc uicr on ba!J SciJiff. (Ch gt6t
ffidmonte c!tt !jlapicr.J .íQicr i[t eucr ~n[l~ort.
Otlmin. m:lic! mcine 58lonbe [o[[ er auclJ mitne0menV
Eidim (fďJcror;af1). ~Hter! finb bir bcinc Wugen niciJ.f
Iicli? ~r0 forge ócf[cr fiir bi(0 aHl bu bcn!fl.
. [Dtlmin. Wift unb SDof(0! ~clj miiciJle úcrften.
Eiclim. 58eru!Jigc bldJ.) [í)en man burcl) [í)ol;[tnn
nicl;t fiir fíclJ gcluinnen !nnn, ben nw[l mnn fic0 \Jom
&)af[e fCOaffen.
I
!Jlr. 21. IJina(c.

Q3c[montc. l.Ric mcrb' ic0 beinc &)u lb uerlcnnen;
9Rein íl:lmtf ó!ciót etuig bit gcmeiljt;
Wn jcbcm Ort, 0u jeber .Scit
m:lerb' idJ bitO groú unb ebe! ncnnen.
~llcr fo uicl &)ulb bcrgeffen rann,
'.:Den [elj' man mit Q:leradJtung an. ,
Si'on[tan3c, !Bclmontc, ~cbriUo, ~Ionbc, Dsmin.
m:ler [o bie! &)uib tlcrgef[en !mm,
íl:len fc9' man mil Q:leracgtung an~
[Si'onjtan3c.-mie mcrb' im (\)cnu[l ber Slicúe '
58ergcffen, tvas ber íl:lnnf geúeut,

G2
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~.(uf 0 ug,

D. 2íu[ttitt

9Jicin S)cr 0, bn 52\c[Jc nur gelueiljt,
S)cgt aucf; bem ':Dnnf gcwc\Otc :itticúe,
I.[Scr [o lJtcf S)ulb tmocf[cn fnnn,
'llcn [cf)' ltHm mlt ~crocf;lunn aH!
Ston[ton 0c, \Scfmontc, ~cbrilfo, ~3hmbc, DBmin.
ffi:ler [o blcl S)ulb llcrgc[[cn fnHn,
'llcn [cf/ malt mit ~cn1cf;ttt1tg nn!
~cbr\((o.
I.[Scnn ic0 es je ucrgcfícn !liHHlc,
\.[Sic nalj' icl; am [rbrojíeln tvar,
Unb all ber anbcre1t Qlefaljr:
0clj Iicf', a[!l oó ber S'i'o~f mit úrenntc.
ffi:lcr fo blc[ S)ufb ucrgcfien fmm,
':Den fe0' man mlt \Gemá;tu1tg alt!
ston[tan 0c, ~cintontc, ~cbrWo, ~lonbc, Domin.
\.[Ser fo u\c! S)ulb bcrgcffen fmm,
'llcn [clj' man mit ?l3craď;tung an!]
~lonbc.
&jen 5l3a[ia, id; fag' rcd;t mil 3'rcnbcn
~\cl í.Danf fiir S'\' oft unb ilagerflrolj;
í.Doclj óin id; wljt bon S)eqen frolj,
':Da[J man micf; li18t uon banncn fcljeibelt.

3.

~ruraug,

o. 2luftrttt
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S)ingcgen mcn[rT;Iiclj, gíítig [cin,
Uno of;ne [igcnnu[l llcqcif;n,
3ft nur ber gro[)cn Eícefcn Eíacf;cl
Sl'onjtanJc. ffi:lcr bic[cs nicí;t crlcnmn !mm,
~
':Den [cf;' mnn mit ~3crmf;tung an!
Ston[tr.n 0c, ~ldmontc, ~fonbc, ~\cbriffo.
5llicr bic[c!l nicf;t cdcnncn !ann,
'llcn fcO' man mit \l.lcracOtung an!
G:lJor ber ';janit[d;arcn.
5l3nffa 6clim [c[le [ongc,
Q":Ore [ci [cin [igcntum,
6cinc Oofbe EícOcítcf )Jrnngc
)l}oif bOJl 3uúc[, liOff bon muom.

(~!uf Oilmin 3cig~nb.)

Osmin.

man felje nur batl :iticr bort an,
Dú man fo llJas ertragcn farm.
5l3erúrenncn [orrte man bie S)unbc,
í.Die uni3 [o [d;iinbfid; f;intergef;n,
[5 i[t nic0t Hingcr an 0u[el;n.
WCit [tant bie 3unge fn[t im WCunbe,
Um i0ren iloljn IJU orbnen an:
·
CS:r[t gdop[t, bann geljangen,
'llann ge[~icst auf ljei[Je 6tangen,
í.Dann berúrannt, bann gcúuuben
Unb gctaud;t; 0ulett ge[d;unben.
(G'r !auft boa ~ut alí.)

Ston[tan 0c,

~clmontc, ~fonllc, ~cbriUo.

91icljts ift fo ljii[Jliclj ali3 bie mad;c;

I
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DĚJSTVÍ PRVNÍ
(Místo na ponwří před palácem bašovým.)

OSOBY
VÝJEV PRVNÍ
BEL.MONT

(sám)

Zde tedy to shledáni,
Konstance rozmilá!
Zde má své obýváni
má bláha pozbylá.
Mne trápily žalosti,
milenko, veliké;
dej za to mi radosti
a ráje toliké.
Ale kterak se do palác u dostanu? Jak ji uhlédám? promluvím? I

SELÍM, baša
KONSTANCE, milenka Belmonto'i:a

BLONDÝNKA, služka

Konsrančina

BEL.MONT, šlccluic španiclsk);
PEDRILLO, služebník jeho a dozorce nad
zahradami bašovými

OS.i\1 fN, dozorce nade dvorcem bašovým

i

I I

NĚ.MÝ

STEÁZ

D ěj se k o n á n a s t a t k u b a š o v ě
6

S ní

VÝJEV DRUHÝ
BELMONT. OSMÍN (řebřik přinese a před vraty ke stromu přisravi,
pak vyleze a fíky trhá).

OSMÍN

Komu dána jest milenka,
ve které ncní hana,
milováním odměňuj se,
ji raduj a sám raduj se,
buď jí přítel, ochrana.
Tralalera atd.
BELMONT

Snad od toho starce něčeho se dovím.
He, příteli, je to dyůr baši Selíma?
OSMÍN

(zpfvá si jako prve ku své práci)

Však milenku chceš-li věrnou,
ji uzamkni v čtveru zed;
nebo hejskové v své píli

lapají všude motýly,
mlsají i rádi med.
Traialera

OSMÍN

Jsem v jeho

atd.

službě, m~j

pane.

BELMONT

S Pedrillem mohu-li rozprávět,
co v jeho službě tu stojí? 1

BELMONT

He,

starče,

he, slyšíte-li? Je to Selíma baši palác?
OSMÍN

Nade všecko od

OSMÍN

8

(pohledne naií, obrátí se a zpívá jako prve)

S tím klukem? Kéž mu neozdrávět!
Jděte po něm, kde se brojí.

měsíce

nebezpečná osvěta:

(Chce odejíti.)

tu počihne kdes paií.átko I
a vyloudí hrdJičátko,
a po víře - jest veta.
Tralalera atd.

BELMONT

(pro sebe)

I

totě

BELMONT

OSMÍN

i tvoje zpěvání!
Věru, ten křik není k vystání.
Toliko na slovo prosím.
Bodej

tě

(naň

se dívá, pro sebe)

To takový je kluk cikánský.
BELMONT

,, .! ~!
I~ :

(k němu)

OSMÍN

,.

}"I

hulvát hrubiánský!

U kata, co si počínáte,
sapete se a nadíráte,
co chcete? Rychle, pryč musím.

Omyl! On hoden velice .

.i

OS.'-'\ÍN

Hoden kola, šibenice.
BELMONT

Je to Selíma baši

dům?

BELMONT

To je omyJ, jste velmi šálen.
OSMfN

Ha? Je to Selima baši

dům.

(Glzce odejíti.)

OSMÍN

I

přál

BELMONT

BELMONT

Na slovo jen prosím.

On je

OSMfN

274

dobrý jonák.

K nabodnuti to dobrý pták.
(Chce odejíti.)

BELMONT

službě, můj

vpravdě

_OSMÍ!!

Nemohu dlíti,
brzo neb musím jíti.
Jste v jeho

bych rád, by byl upálen.

BELMONT

pane?

Nekvapte tak!

~VÝJEV TŘETÍ

10

OSMÍN

Co chcete pak?

~

OSMÍN, pak PEDRILLO.

BELMONT

Toliko žádat -

OSMÍN

(sám)
Ano -abych si ještě jednoho takového šibala nasadil jako ten Pedrillo; takového lotrasa, který ve dne v noci nic jiného nedělá,
než po mých ženách pase a slídí, kde by co na zob ulovil. Ale já
mu jistě posloužím, jestli ho dopadnu, dám mu takový vejlupek, že
si na něm jestli ne zuby, ale jistě záda poláme. - Jen ~dyby se
byl bašovi tak neulísal, již by měl dávno provázek na krku.

OSMÍN

(posměvačně)

A se přikrádat
tak vůkol hradby, nnášet děyY -Pryč! Takových zde netřeba nám.
9

I

BELMONT

Vy jste nemoudrý, v hněvu mluvíte;
to hrubiánství slyšeti mám?

PEDR!LLO

N u jak je, Osmfne, již se baša vrátil?

OSMÍN
OSMlN

Jste mi za plevu -

Podívej se, chceš-li

vědět.

BELMONT

Jen beze

PEDRILLO

Opět

hněvu.

mne?

pospolu

OSMÍN

hrom a bouře v kalendáři! - Natrhals ten košíček fíků pro
OSMÍN

To supení-

Jed pro tebe, proklatý

břichopásku!

BELMONT

Nač

PEDRILLO

hrození? -

Ale pro všechno na světě, čímpak jsem ti ublížil, že pořáde na
mne hubuješ. Učiňmež jednou pokoj.

OSMfN

Hybejte k

čertu

OSMfN

Pokoj s takovým slídným, šibalským čuhounem, který jen hledí,
jak by mne ošulil? Zaškrtil bych tě.

BELMONT

Říkám bez žertu OSMÍN

PEDRILLO

Sic vám, povídám,
hned se na záda

Ale jen

naučenou. (Vystrčí

_ Proč? Protože

ho.)
pospolu

BELMONT

Vy jste nemoudrý.
Jaké rydánía
pro mé optání;
jen s rozvahou! I

to?
.['

OSMfN

dá bastonáda
v

pověz, proč

tě

vystát nemoliu.

(Arie)
takoví tuláci,
pilní po ženách diváci
k peklu se mi rovnají;
Běhlí

11

\;

I

PEDRILLO

neb jejich celé konání
jest nás jen vyčihování,
ale nás nezklamají.
Já ty lesti a ty šejdy
1!. ty kvinty a ty rejdy
velmi dobře znám:
než mne ošidíte,
přivstat si musíte,
já rozum s to mám.
U samé proroka brady!
Rozvažuju noc i den,
jak popravit tebe tady,
buďsi jak jsi pozoren
(buď pozoren).

Ach můj drahý pane! Je-li možná? Jste to věru? Dobrá, dobrá!
Juž jsem pochyboval, zdali vás moje listy došly.
BELMONT

Řekni, milý Pedrillo, živa-li ještě má Konstance?
PEDRILLO

Živa a ještě doufá. Od toho dne, co náš koráb od loupežníků byl
vzat, mnoho jsme zkusili. Šťastnou náhodou stalo se, že Selím baša
vaši- Konstanci, mou Blondýnku a mne koupil. Dal nás na tento
dvorec dovézti a donnu Konstanci za svou milenku vyvolil.
BELMONT

Co

PEDRILLO

PEDRILLO

Jak jsi ty chlap ukrutný, a já ti v

ničem

Nu, jen zvolna. Nedostala se do nejhorších rukou. Baša je renegát
a zná tolik slušnosti, že svých ženin k lásce nenutí; a co vím,
posud ještě v milosti málo prospívá.

neubližuji.

OSMÍN

Máš

šibeničnou tvář,

říkáš?

a na tom dost.

BELMONT

Pravda-li? Tedy Konstance posud věrna?

(Arie)
Na kolo, na sudlici
a potom na šibenici,
do peci a v kaluži,
naposled dolů i kůži.
(Odejde do domu.) I

PEDRILLO

Jistě, milý pane. Ale jak to s mou Blondýnkou jest, nevím. Trápí
se u jakéhos starého, ohavného chlapa, kterému ji baša daroval,
a snad - ach, na to pomyslit nesmím! - I
BELMONT

13

VÝJEV ČTVRTÝ

12

PEDRILLO, pak BELMONT.
PEDRILLO

(sám)
Jdi jen, proklatý hlídači. Ještě slunce posledníkrát nezapadlo;
- kdo ví, kdo koho přelstí; a kdybych tobě, -iietvoro; podkopal
jámu, byl by to slavný hod.
BEL,\oiONT

Nc snad u toho, který tecf clo domu vešel?

Právě

u

něho.
BELMONT

A ten je

miláček bašův?
PEDRILLO

Milá_ček, vyzvědač a výbor-všech taškářů, který by mne pohledem
otrávil, kdyby mohl.
BELMONT

O milý Pedrillo, co pravíš?

Pedrillo, milý Pedrillo!

""'o

!i :~ :

PEDRILLO
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PEDRILLO

Ale nic se nebajte! Mezi námi, také jsem trochu v Jásce u baši;
svou třeba všedni--známostí v zahradnictví a v hudbě jsem sobě jej
naklonil a milosti a .volnosti dosáhl, které se tisíci jiných nedostává. Každý muž odstranit se musí, kdy která z žen bašových
do zahrady přijde, já zůstati mohu, ba ani mi v rozmlouvání s nimi
nebrání. Jen starý Osmín, ten dosti se nahubuje, kdy má Blondýnka Konstanci sprovádět musí.

i

VÝJEV PÁTÝ

(Recitativo)
BELMONT

Konstance, Konstance, zde máin tě viděti, zde!

(Arie)

BELMONT

Je-li možná? Tedy jsi ji viděl, s ní rozprávěl? O, jaké to štěstí!
PEDRILLO

Také se vám dostane. Teď jen o tom rokujme, jak to nastrojíme,
abychom odtud se vysmekli.
BELMONT

O to jsem se postaral. Mám tu nablízée v přístavu loď, která pokývnutí mého čeká, by nás odvezla.
PEDRILLO

~

Jen zvolna! Prve než se do lodi dáme, musíme dívky míti, a to
tak snadno nepůjde.

·il.
i·:!

BELMONT

O, jen dělej, bych ji uviděl a s rú promluvil! Již toho okamžení
bo.lestně čekám.
PEDRILLO

Chytře musíme to nastrojit a rychle vykonat, bychme toho starého
14 číhala ošulili. Zůstaň[te zde nablízku. Teď se baša brzo ze projíždky

vrátí. Představím vás co dokonalého stavitele, nebo on tec!' právě
nějakého hledá; budete mu vhod. Ale jen statně se mějte, až Kon-

stanci uhlídáte, byste ničeho neprozradili.
BELMONT

15

Ó jak teskně, ó jak prudce
srdce láskou plápolá!
Za rozloučení bolestné
náhradu shledání dá.
Bojím se a soužím
a nyju a toužím.
Jaké vlnění to prsou!
Ona tci šeptla?
Mně ouzko vždy více!
Ona to vzdychla?
Hoří moje líce.
Klam je to lásky? Snové to jsou. [
Ó jak teskně, ó jak prudce
srdce láskou plápolá!
Ona to šeptla?
Ona to vzdychla?
Mně ouzko vždy více,
jak mně hoří líce.
Ó jak teskně, ó jak prudce
srdce láskou plúpolá,
(láskou srdce plápolá!)
bojím se a soužím
a nyju a toužím.
Ó jak teskně, ó jak prudce
srdce láskou plápolá,
(ach, láskou plápolá!)

Tedy Konstance při něm bude?
PEDRILLO
PEDRILLO

Zticha, pro všechno vás prosím, milý pane, sice klopejtneme
Ach, tuším, že juž se blíží. Vy ustupte, já mu naproti půjdu.

(Odejde.)

(phbělzne)

Rychle, rychle se schovejte! Baša jde.(Belmont se schová.)

17

VÝJEV ŠESTÝ

KONSTANCE

Velikomyslný muži!-o kýž bych mohla se odměnit --ale

BA.ŠA SELfM a K-ONSTANCE přiJedou ve skvostné lodi, před nimi loď
s ianičáry hudbu dčlajicírni. Po vystoztpcní janičárové se r(J;:éstav( a sbor ně

SELÍM

zpivajf.

Mluv, Konstance, řekni, co ti brání?

Sbor

KONSTANCE

Čest velikému baši pějte

Nenáviděl

hluční

16

naši zpěvavé
a od skal se rozléhejte
slavné písně zvukové./
Jeden nebo dva hlasy.
1. Vějte mu chládek
sladce věterky,
míle uhlaď se
_rovnina vod.
2. Pějte mu písně
pernaté chory,
pějte mu líbou
lásky radost.
Celý sbor.
Čest velikému baši pějte
hluční naši zpčvové
a od skal se rozlíhejte
slavné písně zvukové!
(Janičáři odejdou.)

bys mne.
SEL f i\I

Nikoli! Přisáhám, že si vážiti budu tvé upřímnosti.
KONSTANCE

Odpusť

tehdy.

(Arie)
Ach, já v lásce jindy šťastná,
neznala milosti žel;
moji víru múj kochánek
a celou i lásku měl.
Brzo pošly mé radosti,
los můj byl, ach, loučení;
oko mé v slzách obývá,
(v slzách jen obývá) (v slzách obývá)
duše má v kormoucení.
SELÍM

(při zpěvu nevrle se prochází)
VÝJEV SEDMÝ
KONSTANCE

Ach řekla jsem, že mne nenáviděti budeš. Ale odpusť děvě bolestně
milující; jsi velikodušný, milostiv}', budu ti sloužit, budu tvou
otrokyní, co živa; jen srdce ode mne nežádej, které na věky je
zadáno.
SEL Ílv1

SELÍi\L KO}<STANCE.
SELIM

Ještě

smutna, milá Konstance, ještě ve slzách? - Viz tento pěkný
večír, ta rozkošná krajina, tato líbezná hudba, má vroucí láska
k tobě - rci, zda nic z toho tě neupokojí, tvým srdcem nepohne?
Mohl bych poroučeti, urputně s tebou jednati, tebe donutit -

Ha! Nevdččnice! Co se osměluješ žádat? /
18

KONSTANCE

(vzdychne)

-

KONSTANCE

Zabij mě, Selíme, zabij mě, jen m{1e nenuť k porušení" přísahy
učiněné. I tehdá ještě, kdy mne loupežník z rukou mého kochánka
vytrhl, nejsvětěji jsem přisáhala

SEL flv1
:;
j;

i~J

i

i

Ale nic to, Konstance, jen od tebe chci srdce tvé v dar
jen od tebe samovolné - /

1.1

jl

')0')

přijati,

SELÍM

__

Mlč o tom! Ani slova! Nepopuzuj mne; pomni, že jsi v mé moci.

.'

BELMONT

KONSTANCE

Pane, kýž by se mi toho
tvé pochvaly dosíci.

Jsem ve tvé moci, ale ty jí užívati nebudeš; znám tvé dobré citelné
srdce,- nebo sfce bych se nebyla osmělila svoje ti odkrýti.

štěstí

dostalo, mou skrovnou schopností

SELÍM

Hm, líbíš se mi. Uhlídám, co umíš. (K Pedrillovi.) Postarej
se o jeho pohoštění. Zítra tě povolám.
(Odejde.)

SELÍM

Neosměluj

se- mojí dobroty zle užívati.
KONSTANCE

Jen

lhůty

mi

dopřej,

pane, jen

času

k zapomenutí bolesti své.
· VÝJEV DEV ATÝ

SELÍM

Jak

často

BELMONT. PEDRILLO.

jsem ti ji juž povolil.

PEDRILLO

KONSTANCE

Jen tenkráte

Ha, dobrá, pane - první krok je učiněn -

ještě!
SELÍM

BELMONT

Budiž! Naposledy! Jdi, Konstance, jdi, rozmysli se, a zjitra -

O nech se vzpamatuji! Viděl jsem ji, viděl tu dobrou, věrnou dívku.
O, co počíti, co podniknouti mám, bych ji vysvobodil!

KONSTANCE

Nešťastná děvo!

(odcházejíc)
O Bclmonte, Belmonte!

PEDRILLO

Uhlídáme. Pojd'te jen se mnou clo zahrady; ale pro celý svět, jen
prozřetelně a moudře. Každý list tu má uši. (Chtějí do paláce,
Osmín ve dveřích jim vstříc vyjde a je zdržuje.)

VÝJEV OSMÝ
SELfM, pah PEDRILLO a BELMONT.

i'

VÝJEV DESATÝ
SELfM
PJ(EDEŠLf. OSMÍN.

Její bolest, její slzy, její stálost vždy více srdce mé okouzlují a mou
lásku jen více rozněcují. Ale kdož by násilí činil srdci tak ušlechtilému? Nikoli, kdo vroucně miluje, tomu lásky oheň svatým jest.

os,\t fN

Kam?
PEDRILLO

Pane, odpusť, že se osměluji z rozjímání tvého tč vytrhovat.

PEDRILLO

I

Do clomu.f
20
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SELÍM

Co chceš, -Peclrillo?

OS,\lÍN

(k Belmontovi)
Co chce teÍ1 šereda? Zpátky.

PEDRILLO

Tento mladý muž, který ve Vlaších velmi pilně stavitelství se učil,
o tvé moci, o tvém bohatství uslyšel a přichází, by co stavitel svou
službu tobě obětoval.

00A

PEDRILLO

Zvolna, mistře hrubiáne, zvolna! Je v službě u baši.

i::

BELJ\IONT. PEDRILLO

OSl\ifN

Třeba

u

čerí:a

Dále ustupte,
vejdeme ta-m.
(Odpuzuji ho ode vrat.)

-::- sem se nedostane.
PEDRILLO

On ale sem musí!
OSMÍN

OSMÍN

Jen krok

přes

Hned

práh se opovažte.

Var,

OSMfN

PEDRILLO

právě

OSM!N

Há! Podívám se.
(Vstoupne mezi vrata.)
PEDRILLO

okolků.

(Tercet)
OS.\\ÍN

Pryč,

varte hned,
sic bude bastonáda
vám hnedky lahodit.
BELMONT. PEDRILLO

Aj, i totě zrada,
tak s námi pochodit.
21

_

OSMÍN

Hnedky se kliďte,
už napřahám.

pryč,

(Odstrčí

Pro mne třeba bouratel - jen ať mne se varuje. Abych neviděl,
že to někdo z tvé družiny, z té holoty, která jen na šejdy vychází.
Kdybych byl bašou, oba byste byli dávno na kole. Ano, jen se
zubte, jen se ušklebujte.

Bez

Už

napřahám, pryč.

BELMONT. PEDRILLO

PEDRILLO

Hlupáku, to je stavitel najatý od baši.

Nehorli, brachu, nic naplat. Podívej se,

pryč!

I

se tam podáme.b

vejdeme tam; var.
lzo a vejdou.)

Konec první ho děj s tví.

I

DĚJ S TV
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BLONDYNKA

V Turcích ne v Turcích! Žena je žena, buď kdekoli. Jsou-li vaše
ženy takove blázníce, že se vám poddávají, běda jim; u nás si to
lépe navlékly. Jcn až se tu usadím, všechno ·se změnÍ.

f DRUHÉ

(Zahrada při palácu bašově, stranou byt Osmfnz'lv.)-

OSM N

VÝJEV PRVN1

Přisám Allah, tať by nám zde naše ženy všechny

vzbouřila.

-

Ale! -Teď se kliď do domu! A opovážíš-li se -

OSMÍN. BLONDÝNKA.

~

BLONDÝNKA
BLONDÝNKA

Tomu hubování a bublání není konce. Povídám ti, to musí přestat.
Snad si, starý bubloune, myslíš, že máš před sebou nějakou tu~
reckou otrokyni, která před tvým rozkazem se třese? To se tuze
mcjlíš, s cvropejskými děvami jinak se zachází, k těm se vlídněji
míti náleží.
·
(Arie)
U míJení c a žerty,
zacházení slaďounké,
to čáry jsou lehounké,
kdo žádá laskavost.
Ncž urputné chování,
poroučení a váda
dělá, že velmi ráda
se odcizí milost.[
U

OSM{N

Hle, hle, jak si ta děva poroučí! Umílcní, žerty, zacházení slaďounké! Ký ďábel ti to naclmýchal? Tu jsme v Turcích a zde se
jinak zpívá: Já tvůj pán, ty má otrokyně, já poroučím, ty posloucháš.
·

Ani z místa se nehnu.

OSMÍN

Radím ti, poslechni, sic moci užiji.
BLONDÝNKA

Moc mocí odrazím. Má velitclkyně mně sem do zahrady přijíti
kázala; ona jest milenka bašova, jemu nade všecko vážená, a řeknu-li
jen[ slovíčko, dostaneš padcsátc na paty tak jistě, jako že se Osmín
24

jmenuješ.

Totě

OSMÍN

(pro sebe)
d'ábel! Musím povolit, sice jako že moslcmin jsem, její hrozba

by se vyplnila.

(Dueto)
Já jdu, ale ty se varuj,
nedávej se Pedrillu svésti.
BLONDÝNKA

O, klicť se, mně nerozkazuj,
ty znáš, že nemohu to snésti.

BLONDÝNKA

Tvá otrokyně? Já tvá
to řekni, ještě jednou.

otrokyně?

Ha, dívka

otrokyně! Ještě

jednou

OSMÍN

Totě

k vzteku, což jsi
daro"val?

zapomněla,

že mi tebe baša za otrokyni

,

Přisáhni

OSMÍN

-

BLONDÝNKA

Pokoj sobě dej!

BLON.DÝNKA

Co mi s bašou? Děvčata nejsou zboží k rozdávání. Já jsem Angli-čanka, zrozená ku svobodě, a vzdory tomu, kdo by mne k čemu
nutil.
OSMÍN

Na mou bradu,.ona se zmámila! Zde, zde v Turcích!

288

os:vt!N

U kozlaBLONDÝNKA

Pryč, ted' mne nechej.

289

-

OSMfN

Nepůjdu ni kročCk malinký,
leč

BLONDÝNKA

(jako by mu chtěla oči vyškrábnouti)
Nemáš oči ve hlavě míti,
když déle tu státi budeš.

tvou prve přísahu mám.
BLONDÝNKA

příliš, sprostáku chudinký,
byť pak byl ty Vclmogol sám.

To

OSMÍN

(bázlivě ustupuje)
Jen ticho, vždyť já chci rád jíti,
dřív nežli mne bíti budeš.

(By byl ty Vel -- ty Vclmogol sám.)

(Než bíti budeš.)
(Odejde.) I

OSMfN

O Anglané, zda rozum máte,
an dáváte ženám jich vůli?

u
,,
I'
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BLONDYNKA

25

·I

I

Vy srdce svobodné neznáte,
to nesnese ni kdá otroctví:
kdy svobodu mu odnímáte,
v ní blaho je, ní se kochá.
OSMÍN

Co člověka se natejráte,
kdy takové plemeno hlídati má!
O Anglané, zda rozum máte?

VÝJEV DRUHÝ
BLONDÝNKA. KONSTANCE.
BLONDÝNKA

Ach, tu vidím Konstanci. Kterak smutně kráčí! Ovšem je to bolestno, ztratit miláčka a otrokyní býti. Aniž mně se lépe neděje.
Ale mnč alespoň to potěšení zb)rvá, že svého Pedrilla někdy spatřím, ač to i dosti tajně se státi musí; nu, kdož proti proudu plavati
může?
KONSTANCE

BLONDÝNKA

Nu,

kliď

(nepozoruje Blondýnku)

se!
OSMÍN

Tak se mnou mluvíš?
BLONDYNKA

Tak

jistě.

l
I

I-

OSMÍN

Nepůjdu, ať

víš.

BLONDÝNKA

(postrkuje ním)
Až podruhé, teď dlužno jíti.
OSMÍN

Větší-li

drzost

může

býti?

(Recitativo)
O jaká to v mé duši je změna
ode dne, co nás osud rozloučil!
Belmonte, jest po blaženství
u tebe druhdy jměnémd v plnosti.
Boly, touhy teskné
bydlejí zato v kormoucených prsou.

(Arie)
Zármutek mé iládra svírá,
mne ranil tvé ztráty hrot:
_ jak kdy rúži červ nažírá,
jak bylinka kdy umírá,
ztrápený schne můj život.
(Můj ztrápený život.)

Ach, ni větru povzdeclmouti
nelze touhy_ cítěné; I
nemoha je zavanouti,
jde je zpátky v duši dclmouti,
obnoví vše strasti mé.
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BLONDÝNKA

Již je pozdě,-vidčl nás. lá ale směle mohu se odklídit, on by mne
beztoho odehnal.
(Odejde.) I

BLONDÝNKA

Ach, milostivá

slečinko,

VÝJEV TŘETÍ

28

posud tak smutna?
KONSTANCE. SELfM.
KONSTANCE

Ty-liž se ptáti mi'1žeš, an znáš hoře mé? Opět večer, a ještě žádná
zpráva, žádná naděje! A zjitra - A Bože! - nemohu na to pomysliti.

SELfM

Nu, Konstance, přemejšlíš o mé žádosti? Den brzo uplyne a zítra
se musíš odhodlati; anebo -

BLONDÝNKA

Jen se alespoň na chvílku rozveselte. Dejte výhost
statné mysli.

péčem

a

buďte

KONSTANCE

Jak jsi šťastná, jsoucí
i já tak býti mohla!

při

KONSTANCE

Pane, svobodně vyznávám, že stále jako nyní smejšleti budu.
Poctu mou vždycky, lásku - nikdy.

svém osudu tak pokojna! O kýž bych
SELÍM
BLONDÝNKA

Nebojíš se moci, kterou nad tebou mám?

To na vás toliko záleží; doufejte. KONSTANCE
Teď

- kde ani nejslabší

záře naděje

nesvítá?

KONSTANCE
čekati mohu,

Nebojím. Smrt je všecko, co
mileji.

a ta mi

čím dříve,

SELfM
BLONDÝNKA

Nešťastnice! Něco

horšího než smrt -muky, trápení! -

Já nikdá nezoufám, a byť se jakkoli zle se mnou dálo; nebo kdo
sobč jen to, co nejhoršího jest, představuje, tomu se vpravdě nejhůře děje.

KONST1\NCE

A kdo se vždycky nadějí kojí a konečně se oklamána vidí, tomu
naposledy nezbývá nic nežli zoufání.
BLONDÝNKA

Každý podle svého. Já myslím, že mi při mém obyčeji nejlépe.
Nemúže-li Belmont dříve nadání vás vykoupit nebo odvésti? Což
bychom byly první ženštiny, které J<dy těm tureckým lid-ojedům
uprchly? Ale hle - baša přichází.
KONSTANCE
Odstraňme

KONSTANCE

I ty snesu beze strachu.

se.

?O?

(Arie)
Hrozte všecky muky
od katanské ruky,
vysmívám se trápení:
nic nemůž tvá kázeň!

Já znám jednu

bázeň:

ta je :- víry lomení.·
Ach smilování
s nešťastnou měj!
Nebeť žehnání
(a slávu) dej.

tím
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Však jiná tvá píle -I
volně rád a míle
duch můj sevřenej stoná.
Rozkazuj a buři,
liť se, třešti, zuří,
celou žalost má smrt skoná.
(Odejde.)

Jen zvolna, beze křiku, abys starého Osmína nevzbouřila.

VÝJEV ČTVH. TÝ

Co tedy nového?

PEDRILLO

Nejprve, rozmiloušku, dej mi hubičku ~=- nebo má huba nestačí,
bych to vše vypověděL
BLONDÝNKA

To-li jsou ty tvé noviny?
PEDRILLO

BLONDÝNKA
PEDRILLO

Že se konec blíží našemu otroctví. (Ohlídá se.) Belmont přišel
a od baši do služby za stavitele přijat jest.

SELÍM

(sám)
Jest to sen? Odkaď v ní tolik smělosti? Snad má naději k outěku?
Ha, tu cestu zamezím, a co hrození a prošení nevymůže, toho lsti
dosáhnu.
(Odejde.)

i.

~I
-~

BLONDÝNKA

Co pravíš, Belmont zde?
PEDRILLO

S

tělem

a s duší.
BLONDÝNKA

VÝJEV PATÝ

Ha, s tou musím ke Konstanci. (Chce odejíti.)

BLONDÝNKA
PEDRILLO

(sama)
Ani baša, ani Konstance tu není? Smluvili se? Pochybuji; ta
dobrá dívka je příliš svému Belmontu oddána. Je mi jí sn.kčnč
líto, nebo toho mužové přece nezasluhují, abychme se pro ně ·
do· smrti usoužily.

Blondýnko, poslouchej pak! Má
v noci vás odvcdem.

tu

koráb nablízce pohotově a dnes

BLONDÝNIC\

O výborně, roztomile! Milý, zlatý Pedrilku! Ted' honem ke Konstancii (Chce odejít.)
PEDRILLO

VÝJEV ŠESTY

Stůj pak, až vypovím. O půlnoci Belmont se řebříkem ku Ko:Jstančinému oknu přijde a já k tvému, a pak hajdy odtud.

BLONDÝNKA. PEDR!LLO.

'·
1:

:·;,
BLOND\"NK:\

PEDRILLO

St -st! -Blondýnko -všecko-li prázdno?
~

I

O roztomile! Ale Osmín
No, snad bys ho s sebou vzala? Tomu jsem upravil nápojek,_
rozumíš? Mám pro něho plnou láhvičku. Nevezme-li z mé ruky,
tedy ty mu ji podáš. I

Pojď jen, pojď! Baša odešel a mému starému jsem- právě trochu
vyřídila. Copak neseš?
PEDRILLO

BLONDÝNKA

Nu, zhurta, vytas se!

.i
PEDRILLO

BLONDÝNKA

Noviny, noviny, roztomilé noviny.

i'::·

.1!

BLO:-.!DÝNKA

O mne se nestarej! ---- Ale kdypak Konstance Belmonta uhlídá?

i'

PEDR!LLO

PEDRILLO

Jak se setmí, přijde sem do ;1:ahrady. Teď jen jdi a připrav Konstanci ke všemu; já půjdu k Belmontu. Sbohem, miloušku,
sbohem.
(Odejde.)

To juž my Pedrillové tak v krvi máme, že jsme vždy veseli. Veselost a víno oslazuje trpké otroctví. Vy ubožátka arci nevite, jaK-dobrá je sklenka hodného starého strastilomce. Věru, v tom váš
otec Mahomed zhruba prohloupil, že vám víno zakázaL Kdyby
nebylo vašeho zpropadeného zákona, musel bys se mnou chtěj
nechtěj sklenku vína vypíti.

BLONDÝNKA

Sbohem, drahý Pedrillo! Ach, jakou jí

způsobím

radost.

OSMfN

Vina? - S tebou? - Ba jedu!
(Arie)
Ó, co duch pocituje,
jak se ve mně raduje!
(se raduje!)
Déle nechci prodlévati,
půjdu jí to zvěstovati
a se žertem a se smáním
srdci strastnu bědováním
slast a bláhu předpovím.
(Odejde.)

PEDRILLO

Pořád o jedu, kole, o kole a zas jedu. Pustiž pak z mysli tu zákeř
a buď rozumný. Podívej se - tuhle dvě láhvice cyperského!

Ach- (vytáhne je, z nichž jedna jest menši) to bude chutnat.
· OSMfN

(pro sebe)
Mám-li mu věřit?
PEDRILLO

To je vínko! (Sedne po turecku a pzje z menší.)

VÝJEV SEDMÝ

(sám)
Kýž jsme to juž přestáli a byli na moři se svými dívkami a měli.
tu proklatou krajinu za zády! Je to ovšem krkolomná odvážlivost,
ale mezitím naše jediná spása. I
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(Arie)
V boj ochotně,
v bitvu chutně!
Ten baba, kdo se leká.
Či se chvíti, či se báti?
A život nemá se dáti?
Ne, ach ne, život se dá!
VÝJEV OS~iÝ
PEDJULLO. OSMÍN.
OSMfN

Ha? Tak zvesela?

Tobě

se asi po

296

OSlviÍN
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PEDRILLO

•

I

Okus také z té velké.
PEDR!LLO

Snad myslíš, že jsem do ní dal jedu? Nu pohleď. (Pije.) Ještě
jsi na rozpacích? Nevěříš mi? Pfuj, Osmíne, styď se. Na, vezmi!
(Dává vel k o u.) Či chceš tu menší ?
OSMfN

Ne, jen nech, jen nech! Ale jestli mne prozradíš? (Ohlídá se.)
PEDR!LLO

Jako bychom se dále nepotřebovali. Jen zhurta! Mahomed dávno
leží na uchu a má na co jiného mysliti než na tvou láhvici vína.
Dueto
PEDRILLO

Zdráv buď Bachus,
vivat Bachus,
Bachus víno štěpuje.

čertu daří.
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PEDRILLO

OSMÍN

Máin-li smí ti?
Mám-li píti?
Zdaž to Allah schvaluje?

Pravda,

bratře

Osmíne, pravda.
OSMÍN

Člověk tak se potěší, zaraduje, rozveselí. (Pil a pije často.) Už
nemáš nic, bratře? (Směšně sáhne po druhé láhvici jemu

PEDRILLO

Nač

tvé zdrahání? Napij se!
Nu, zhurta se měj.

podané.)
PEDRILLO

Tu máš, ale jen také na mne pamatuj.
OSMiN
OSMfN

J už jsem napil se,
byl velmi smčlej.

Ale neprozraď mne, bratříčku, neprozraď, nebo kdyby Mahomed
či - ano - baša to věděl, vidíš, Blondýnko -- chceš nebo ne!

OBA

Ať

zdrávy děvinky,
brunetky, blondýnky,
ať zdrávy jsou! I

·I
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PEDRILLO

(pro sebe)
Teď bude čas, abych ho odklidil. (Nah!as.) Pojd', star~', pojď,
půjdeme spat. (Zdvihájej.) I

PEDRILLO

Jak to chutné!

~

OSMÍN

Spat? J ecl a kolo, vždyť se nedávno rozednilo.

OSMfN

Jak lahodné!

PEDRILLO

Hoho, slunce zašlo! Pojď, pojď, aby nás tu baša nezastihl.

OBA

Ach, to božský nápojek!
Zdrúv buď Bachus,
Bachus vivat,
Bachus víno štěpuje.
(Vivat Bachus, vivat,
víno štěpuje.)

OSMfN

(veden jsa)
Ano - ano, jedna fhše, milý baše - je nade vše! Dobrou noc,
bratříčku, dobrou noc. (Pedrillo jej do donw zavede, ale brzo
se vrátí.}
VÝJEV DEV ATÝ

PEDRILLO

Věru, to vyznati sluší, že nad víno nic není! Víno je mi milejší
než zlato a dívky.
OSMlN

(vždy znaleji iikazuje na· sobě oučinky spá11liu a ku honci
výjevu je ZJiačně podnapilý, nesmí ale herec zcela opilého
hráti)
To je pravda - víno -- víno - je roztomilý nápojek, bratře
Pedrillo.

PEDRILLO, pak BELMONT, KONSTANCE a BLONDÝNKA.
PEDRILLO_

(po Osíizínu dělá)
Dobrou noc, bratříčku, dobrou noc! Hahaha! Jed a kolo! Starý
lidojede, tak jsme tě chytili? Máš machae i opici. - A pojďte,
pojďte, milý pane, náš Cerberus nevidí, zalepil jsem mu oči.

'i>·'

BELMONT

O kéž se ~m podaří! Ale Konstance ještě tu není?
PEDRILLO

Právě tamto přichází. Umluvte se s ní, ale jen co možná zkrátka,
nebo tu zrada nikdy nespi.
(Co Belmont s Konstancí rozmlouvá, Pedrillo Blondýnce
ukazuje, co se s Osmínem dálo a pak že ji vysvobodí.)

O

můj

Belmonte.

Konstance!

šťastně přestojíme.
BELMONT

Láska bude nám ochranitelkyní.
(Kvarteto)
KONSTANCE

Ach Belmonte, ach kochánku!

KONSTANCE

BELMONT

Ach Konstance, ach milenko!;

BELMONT
KONSTANCE

Možná-li? Po tolik)'ch strastech, po tolikém zármutku opět ve
tvém ná~učí! O teď cítím, že i radost své slzy má. I
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KONSTANCE

Kéž to
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KONSTANCE

Jak je sladko tě zhlednouti
a milostí rozplynouti
po tak dlouhém tesknění!

(Arie)
BELMONT

BELMONT

Když plynou slze radosti,
cítí lásky vnadu milenek.f
Líbat s tváři je v něžnosti,
ach, toť lásky nejpěknější vděk.
Má Konstanee, tě uzříti,
k hrudi věrné přitisknouti
a milostí rozplynouti,
o jaká, jak vábná slast!
Kéž tak se nikdy nespatříme
a nikdy víc nepocítíme,
loučení jak bolná strast!

Jak radostno tě najíti,
všemu hoři jest pojíti
v takovém potěšení.
KONSTANCE

Aj, plyne slza radosti BEI.,\iONT

Líbám s

Což bych pro tebe nepoc!nikla, s tisícerou radostí očekávám tebe.

ji v

KO~STANCE

BELMOi'/T

Dnes jsi

jistě

svobodná.

PEDRILLO

Nu, Blondýnko,
PEDRILLO

Tehdy, Blondýnko, číhej dobře, rozumíš! Když sobě zazpívám,
jak to -dělávám~ tedy hned k oknu!

něžnosti.

Kéž je to poslední má!

O půlnoci pod okno tvé přijdu, budiž uchystaná!
KONSTANCE

tváři

_Vše k outčku

rozuměno?

připraveno.

O dvanácté jsme fady.
BLONDÝNKA

BLONDÝNKA

Dobře, dobře, jen se o mne nestarej, byla bych první dívka, která
by takovou dobu prospala.

:· ~

:":

Vše navlas bude chystáno
a minuty počítáno;
kéž ten čas je už tady!

ti'

VSICKNI

KONSTANCE

Posledně

doufanlivosti
k nám slunečko vítalo,
k potěšení a k radosti
hoře nám se skonalo. I
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Zjev mi vše dokonále!
BELMONT

39

BELMONT

Než ach, moje radost
také v sobě starost
jakousi tajně skrývá.

Zjevím, odpusti však -kdy tobě jenom tak, I
jak jsem slyšel, svěřím se
a ptáti osmělím se:
Bašu milovalas? --KONSTANCE

KONSTANCE

i!
f~

Co je, miláčku můj?
O, nic nezamlčuj,
co tajně tebe svírá
(co

O,

(s pláčem)
bolestný hlas!
PEDRILLO

tě

svírá).

BELMONT

Praví, že jsi -

toť

-

Snad někdy pan Osmín,
ten zlořečený kmín,
co pán sobě počínal,
své právo připomínal,
tci bych si špatně sed.

KONST1\NCE

Nu zkrátka!
.I

1:

:~ ~

BELMONT a KONSTANCE

(ltledf na se

BLOND'Í'NKA

(dá mu políček)
Máš na to odpověd.

bázlivě)
l'EDRILLO

.. j)
l'EDRILLO

(o!wzuje, že život nasazuje)
Blondýnko, ach - oprátka!
Ty-li za to stojíš?

.ii
··H
:j

:(!
!~

i!

BELMONT

(kleče)

. ~~

·i!

Teď

(ruku na líce)
v hlavě jest mi den.

BELMONT

Nemáš, bláhovče, smyslu!
Není o mně pomyslu,
o sobě však ty víš.
PEDRILL0

Snad pan Osmín --

lij

BLONDÝNKA

Jen dále

Odpusti, ach milá -:·fi

BLONDYNKA

Ty nejsi mne hoden.
KONSTANCE

(se odvracuje)
Pochybna víra má?

BLONDÝNKA

BELM()NT

(ku Konstanci)
Pedrillu zlíbeno
mluvit o mé věrnosti.

Ach Konstance, ach miluško,
odpustiž mi, moje duško,
že otázku tu jsem dal.

KONSTANCE

KONSTANCE

(/? Blondýně)
Belmontu křivděno
o mé k baši milosti.
PEDRILLO

(drží si líce)
Na mé Blondýnky čest
chci s čertem se drbnouti. [
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BELMONT

(k Pedr i ll ovi)
Konstance věrná jest,
toť nelze pominouti!
BLONDÝNKA a KONST,\NCE

Když nehledíce k míru,
muži svojich žen víru
mají v podezření,
to k: vy s tání ne ní.
BELMONT a PEDRILLO

Když tím ženy hněváme,
že víru jich zkoumáme,
není v nich pro rady;
jsou jistě bez vady.

O Belmonte, moh jsi mníti
srdce to jinému tlíti,
jež ty sám jen rozžehal. [
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BELMONT a PEDRILLO

Ach odpustí, jest mi líto!
KONSTANCE. BLONDÝNKA

Já odpouštím, že ti líto.
VSJCKNI

Mír tedy se k nám vracuj,
(mír se k nám vracuj !)
bud' zdráva, milosti,
ty naše blaženství.
Nedověry zápal
nic neprobuzuj!
(Odejdou.)
Konec druhého dějství.[

!:

I

PEDRILLO

Ach Blondýnko, nehněvej se,
uprosit, hubičko, dej se,
teď tvou víru jistě z~m.
BLONDÝNKA

Nc, to nelze prominouti,
mne ubožku tak nařknouti,
a to s kým! Považ jen sám .

. 'l.()A.

:

~

DĚJSTVÍ TŘETÍ
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VÝJÉV TŘETÍ

(Místo před palácem bašov)ím, mi jedné -straně palác, jemu naproti
byt Osmína. Zadug vyhlídka na moře. Púlnoc.)

BELMONT. PEDRILLO.
PEDRILLO

VÝJEV PRVNÍ

Všecko ticho jako ten den po potopč.

PEDRILLO

BELMONT

(zezadu nese řeb1'í!? a opatrně odloží)
Jen aby měsíc tak světle nesvítil! - Musím si oddechnout
nesmírně mi to prsy svírá -- jako bych kom u co cizého bráti
chtčl! Ale můj pán že nejde.

Nuže, tehdy vysvoboďme je! Kde je řebřík?
PFDRILLO

Jen zvolna. Musím dáti znamení. Jděte tamo do rohu a dejte
pozor, aby nás nikdo nepřepadl.

BELMONT

(z ticha)
Pedrillo, Pedrillo, vše

IJELMONT

přichystáno?

Neváhej.

(Odejde.)

PEDRILLO

PEDRILLO

Všechno! Ted' pl'ljdu na zvědy okolo pal5cu; vy si tu něco zazpívejte, nebo kdyby vás tu janičarové zastihli, :?.pívajícího si nevšimnou; obcházejí tudy každou hodinu. Hnedte se vrátím.
(Odejde.) I

(ptinese ukrytou mcwdolinu)
Ta srdnatost je přeci něco divného - kdo jí nemá - nikterak ji
nenabude. I
(Romance)
V Saracenách pěkná byla

14

děvuška včznčná!
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Ta ve dne v noci toužila
a vzdychala a kvílila,
chtíc být vyprošú~na.

VÝJEV DRUHÝ

11'
BFLMONT

Konstancc, rozmilá Konstance! Jak se zdvihá mé srdce! Čím více
ono okamžcní se blíží, tím teskno mi více. l'les{un, rmoutím se,
doufám, zoufám!
(Arie)
V ochranu tvé mohutné síly
vesh múj, ó lásko, los je dán.
Neb ach, jak často v jedné chvíli
skutek velký tebou konán!
. Co svět celý zatěžko má,
to snadno láska vykoná.

Z daleka tam rytíř ploval
po do brodružc:ní;
ten děvu velmi litoval
a život dáti sliboval
jí na vyproštění.
(Pt'está·vka)
BELMONT

Nikdo se nehlásí?
PEDR!LLO

Nikdo; ani Konstance, ani Blondýna; jen rychle zase na stráž,
ještě budu ;~pívat.
(Belnzont odejde.)
':lnr;

,:

Jdu k tobě ve tmavé noci,
- děvinko zlíbená,
a nebojím se zlé moci;
hola, poslyš, o půlnoci
budeš vyproštěná.

OSMfN

Jed a kolo! To jsou zloději nebo vrahové. (Vrávorá.) Honem
běž, přiveď stráž. (Němý odejde, Osnzín sedne na řebřík
a dřímá. Pedrillo pozpátku slézá a Osmínu na bedra šlape.)
PEDRILLO

I jde rytíř pro dívčici,
o půlnoci, asaJi
Dala mu nčžnou pravici;
a ráno prázdnou chyžici
nalezli, hopsasa!
(Zalwšle Konsrance, otevl'e okno.)
Otvírá okno, pane, otvírá!
BELMONT

K)rho

čerta,

tu jsem na

něco

šlápl?

BLONDÝNKA

(uz1'í Osmína)
Nebesa -- Pedrillo - jsme ztraceni. I
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PEDRILLO

(ohlédne se,

uzřf

Osmína a uleklý zpátkem

spěchá)

Jdu již, jdu.
~

,

I

OSMfN

KONSTANCE

Bclmonte!
(Pedrillo přistaví řebnk,
Belmont 'Vyleze.)
.

Pomozte, pomozte, stráže, honem, zloději, pomozte! (Vyleze
a sedne na zed~· Pedrillo dvdmi s Blond)ínhou vyjde, porazí
řebřík a od běh ne.)

PEDRII-LO

OSMfN

Jestli mne tu zastihnou, bude veta; ale začato je, upustit nelze.
(Be!mont s Konstancí dole vraty vyjdou.)

(na zdi)
Pomozte, pomozte!
STRAt

-!
KONSTANCE

Tecf jsi mi zase navrácen, nic nás opčt nerozloučí.
PEDRI LLO

Jenrychlc ku břehu, neváhejte! Já brzo za vámi přiběhnu. (BelmoJzt a Ko.nsrance odejdou.) Nu, pane Kupido, ty mocný
krádce srdcí, podrž mi řebřík a zaobal mne do husté mlhy i s tím
nářadím. (Vyleze po řebříku k Blondýninu oknu.) Blonc!):nko, Blondýnko, neváhej! Jde tu o krk a o hlavu. (Vleze.)
VYJEV ČTVRTY
O S 1\l f N a ČE R NO CH něrrzý otcvrou vrata v-doml! Ostni nově.;
n~-pvlo opilý nes~e lucernu~ němý ukazuje, že nlkoho slyšel etc.

Kdo jsi? Kdo to tak volá?
OSMfN

J eú se mnoho neptcjte, sice ti zlodějové utekou, běžte za nimi,
·
podejte mi řebřík!
STRAt

Aj, my janičárové nejsme zde proto, abychom ti posluhovali,
dobře tam sedíš!
OSl\\ÍN

Jed a kolo! Což mne neznáte? Já jsem dozorce nad zahradami
bašovými. Pomozte, zloději, lotři, jed a kolo, hoří, hoří!
(Díl stráže přivede Pedrilla a Blondýnu.)
Ach přece -vidím-li dobře? Vy oba? Počkej, lotře Pedrillo, tvá
hlava nejdéle ti na krku seďěla.

Osmin

OSMÍN

Hluk jsi slyšel? Jdi, pátrej a dej mi návěští. (Němý slídí, zahlídne řebl'ík, lehne se a k Osmíltu běží, jemu jej uka.zuje,
laerý mezitím s lucernou l<desi opřený dřímal.)

PEDRILLO

Bratříčku, rozumějiž pak žertu! Já chtěl se s tvou Blondýnkou na
chvílku projít, nebo vím, že ty dneS' pro jisté příčiny trochu ospalý

budeš.

OSMfN

VÝJEV PÁTÝ

Lotrase! Tvá hlava musí dolů - jako že moslemin jsem. (Jiný
díl stráže též s pochodněmi phvedou Belmonta a Kons tanci.)

Pokoj baši
SELÍM. SLUZEBNÍK.

BELMONT

Ohavníci, pusťte nás!

(se brání)
SELÍM

(k vojálw)
Jdi a pohleď, co ten hluk v paláci znamená. Osmína mi zavolej.
( An voják odchází, Osmin kvapně vystoupl, ale ospalost
ještě na něm znáti.) I

ST RAZ

Jen zvolna, mladý pane, pustit vás nesmíme.
OSMÍN

47

Aj hle, společnost se množí! Ach --pan stavitel také si vyšel na
procházku? Lotrasové, zloději! ( !( srráži.) Odvlecte je k bašovi!
To je Konstance, jeho milenka. I
(Stráž je odvádf, němý reb'fíl: Osmínu přistaví.)

48

OSMÍN

Pane, odpusť, že tak ráno se opovažuji k t~bě vstupovat.
SELÍM

BELMON~

KONSTANCE

Smilujte se, mějte outrpnost!

Co jest, Osmíne, co znamená ten hřmot?
OSMÍN

OSMfN

Pane, nejohavnější zrada je ve tvém paláci.

(slézá)
Ne- ne- ne -ne! Na to jsem dávno čekal! Pryč, pryč.

SELÍM

Zrada?

(Arie)

Ó, to bude radování,
až se na popravování
kroutit budou krky vám.
S smíchem na to se podívám
a radostnou si zazpívám,
potom ocl vás pokoj mám.
Jen se, myši, přikrúdej te,
hárem ticho prolczejtc,
znám já vaše doupata.
Dříve než se nadějete,
v pasti chyceny budete,
pak se vám dá odplata.
(Odejde.)

OSMÍN

Ti ošemetní otrokové křesťanští nám unášejí ženy. Onen velký
stavitel, jejž jsi na přímluvu Pcclrilla, toho zrádce, přijal, tvou
krásnou Konstanci unesl.
SELÍM

Konstanci -

unesl? Stíhejte je!

·.;

OS.vlfN

O to se postaráno. Mou bedlivostí se to stalo, že jsem je opět za
pačesy popadl. I mně ten taškář Pedrillo zárovnou čest proukázal
a mou Blondýnku mi unášel; -ale popadl jsem je -jed a kolo!
-má to zaplatit!- Hle, tu je vedou! (Belmont a Konstance.)
SELÍM

Ha- __ ty licomčrná ochechule. Protos tak dlouho-odkládala? Užilas
mé dobroty k tomu, aby mne podvedla?
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KONSTANCE

V tvojich cičích jsem trestu hodna, pane, ale tentQ jest můj milý,
můj jediný vyvolený, kterému srdce mé již dlouho náleží. - O, jen
pro něho jsem strpení žádala; dej mi umříti, ráda smrt podstoupím, jen jemu života dopříti račiž!

~

VÝJEV ŠESTÝ
BELMONT a KONSTANCE.

(Recitativo)

SELfM

BELMONT

A ty se opovažuješ za něho prosit?

Jaký osud, ó zarmoucení!
Tak hrozná-li na mne čekala změna?
Ach, Konstance, skrze mne jsi ztracena,
jak to bolí! I

KONSTANCE

Ba více -za něho umřít!
BELMONT

49

Bašo, nikdy ještě k prosbám jsem se neponížil, nikdy své koleno
před člověkem neuklonil, ale teď viz mne u nohou tvých prosícího
o milo/srdenství! Jsem z velké spanielské rodiny, která draho mne
vyplatí. Nakloň své srdce, urči výplatu za mne a Konstanci jakoukoli chceš. Mé jméno jest Losbados.

KONSTANCE

50

Ncch, ó miláčku, nech tě to netrápí!
I co je smrt? I c cesta k pokoji;
a k tomu po tvém boku je blahoslavenství předcitcm.i

SELfM

Co slyším? Vládař oranský tobě-li znám?

I est

BELMONT

můj

otec.
SELfM

Otec? Šťastná dobal Syn mého největšího ne přítele v rukou mých!
Věz, bídníče, tvůj otec tím vinen, že hned z mládí svou vlast
opustit jsem musel. On mého otce a naši rodinu o lásku mocnáře,
o čest, jmění a štěstí připravil. A jeho syna tec!' ve své moci mám.
Mluv, co bys ty na mém místě učinil?
BELMONT

Snad totéž, co sám od tebe očekávám.

BELMONT

Andělínku, jaká dobrota!
Potěšuješ mé srdce raněné.

Jsi duši líkcm ztrápené,
a já - tě vleku do hrobu!
Mou pro vinu máš hynouti;
ach Konstance, mám-li smíti
oči j cš tě otcvří ti?
Já ti záhubu strojím.
KONSTANCE

..

Tobě mříti mou pro vinu,
já tě v zkázu, strast uvedla;
teď bych mříti s tebou bledla?

Já se hrobu nebojím.
SELfM

To se stane! Jak jednal tvůj otec s mojimi, tak já s tebou jednati
budu. Osmíne, nasleduj mne, dám ti rozkazy k potrestání jich.
(K vojákzlm.) Mějte je ve-stráži!
(Odejdou.)

OBA

Má dušinko, tobě žíti
zdálo mi
v ráji býti;bez tebe zde bydlení
pouhé jesti trápení.

se

i\"
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BELMONT

Já

..,,,...

trpěti

neodpírám .

KONSTANCE

Já

potěšená

VÝJEV OSMÝ
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umírám._
PI(EDEŠLÍ. SELÍM. OSMÍN (pln radosti).

OBA

An mi jen pojít s tebou.

VOJSKO.

I

SELÍM
51

Nuže, otroku, bídný otroku! Třeseš se? Očekáváš svůj osud?

KONSTANCE

Pro

tě,

milenku -BELMONT

Očekávám, bašo, s takovou chladností, s jakou prchlivostí ty jej
vyneseš. Vymsti se nade mnou, zaplať bezpráví, které můj otce
tobě učinil, ku všemu jsem hotov a nehaním tebe.

BELMONT

Pro

tě,

milenko
OBA

--- zapomeneš nad sebou.
I ak blahoslaveno
. . {miláčkem
umirati s milenkou
v slastném pociťování,
v radostném objímání
loučíme se s světem.

SELÍM

Tvému pokolení to vlastno býti musí, tropiti ncspravcdlivost, že
to tak za jisto považuješ. Ale mejlíš se. I á tvým otcem příliš poJuda!, než abych jeho nasledovati měl. Mčjž svobodu, mějž Konstanci, vrať se do vl:J.sti a řekni otci svému, že já to za šlechetnější
považuji, spáchané nepravosti dobrodiním spláceti nežli zlým za
zlé se odměňovati.
BELMONT

Pane, ustrnuji se podivením!
VÝJEV SEDMÝ
SELÍM

(pohrdlivě)

PEDR!LLO a BLONDÝNKA (od Hrdže přivedeni}.

I di a

PŘEDEšLf.

mčj se vlídněji k lidem než tvúj otec, to bude odplata má.
KONSTANCE

PEDR!LLO

Pane, odpusť! Ctila jsem dosavad tvou ušlechtilou duši, ale teď
se obdivuji -

Ach pane, veta jest! Na vysvobození nelze pomysliti. Již dělají
přípravy, by n()s ze světa sprovodili; hrozno jest, co hodlají.
O sobě zaslechl jsem, že mám býti v oleji škvařen, pak nabodcn.
Ach Blondýnko, co asi s tebou počnou?

SELÍM

Mlč! Za tvou faleš přeji tobě, aby toho nikdy nepykala, žes mým
srdcem pohrdla.
(Chce odcházeti.)

BELMONT

To je mi teď jedno. Kdy umříti musím, nedbám o to, kterak.

PEDRILLO

(padne mu k nohoum)
Pane, smíme-liž my _dva nešťastníci taky prosit o milost? Byl jsem
jakživ věrný služebník svého púna. I

PEDR!LLO

Jak:l to--statečnost! Já pak jsem taky z dobrého spaniclského rodu,
ale tak pokojně na smrt jíti ncmohu. Čerti vědí - - Pánbůh
s námi, jak mi nyní čerti na jazyk sedati mohou? I
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OSMÍN

Pane! U prorokové brady! Žádnou milost! Ten již tisíckráte smrt
zasloužil.

31'1
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SELL\1
OSMÍN

Nech ji tedy ve své vlasti hledá. (K stráži.) Dciprovod'fe je
ku břehu.

Na oheň je sluší vrhnouti,
že tak ohavně podvodi!
· Vzteky se ve mně rozchodí
a jazyk v hubě chce trnouti,
nad nimi soud pronášeje:
Na kolo, na sudlici
a potom na šibenici,
do peci a v kaluži,
naposled dolů i kůži.
(Pln zůrivosti odběhne.)

OSMÍN

Jed a kolo! Pukl bych zlosti!
·

SELfM

Upokoj se. Koho dobrodiním získati nelze, toho pozbýti nejlépe.
BELMONT

(Finale)
Za tu milost ti věčně vzdáni
budou ode mne díkové;
tvoji šlechetní skutkové
všudy a vždy oslavováni.
Ten, kdo milost znevažuje,
potupení zasluhuje.

VSICKNI

Horšího pomsty nic neznámo,
ale k lidem se lidsky mít,
vinu z vinníka míle snít,
to jest jen velké mysli dáno.
Kdo toho nepochopuje,
potupetú zasluhuje. I

KONSTANCE

Vzpomenu v rozkošech milosti
na děky povinované:
mé srdce lásce oddané
zná také pocity vděčnosti.
Ten, kdo milost atd.
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SBOR JANICARO

Zdráv buď baša, zdráv buď dlouho,
ctností věnčená hlava!
Miň jej, strastí, miň jej, touho,
buď mu štěstí, oslava!

PEDRII.LO

Nemohu já zapomenouti,
jak blízko jsem provázku byl.
A jak neštěstí trudno zbyl,
ledva postačív uběhnouti.
Ten, kdo milost aui. I
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Konec

zpěvohry.

BLONDÝNKA

Pane bašo, buď díky dáno
za stravu a za bydlo vám;
ale radost srdečnou mám,
že mí je odtud jíti přáno.
(Ukazuje na Osmína.)
Na ono zvíře hleďte jen,
možno-li s ním pob)•ti den!
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