
Předehra

DĚJSTVÍ PRVNÍ

(V pozadí na skále, vystupující nad záhybem 

Vltavy, hrad Rožmberk v ranní záři. Vpředu 
nalevo i napravo stromy a balvany)

1. výstup

(Jarek hluboce zamyšlen sedí na balvanu, 

Michálek přichází. Později Rarach, pak Beneš)

MICHÁLEK 
(nevidí Jarka) 

Kůň bez jezdce nám přijechal - 
probůh! Kde Jarka zanechal?

JAREK 

(ustane) 
Zde, milý brachu!

MICHÁLEK 

(s úklonou) 
Rytíři, 

aj, pěkně vítám! Nuže, nuž?

JAREK 
Jen nesměj se a nepýři - 

jest po námluvách! 

MICHÁLEK 
(lekne se) 

Konec juž?

JAREK 
(zlobně) 

Pan Vok jest odbyt zpupnou vdovou! 
Ta babice! Ha, kdyby to byl muž! 

(Sáhne na meč)

MICHÁLEK 

Ta babice! Ha, kéž by byla sovou! 

JAREK 
(rozzloben) 

Pan Vok! 

MICHÁLEK 



Pan Vok! 

JAREK 
Být odbyt! 

MICHÁLEK 

Být odbyt! 

JAREK 
Tak slavný rek, tak bohatýrský pán, 

tak mocný velmož, skvělý, velikán, 
tak šlechetný a vážný muže vzor: 

a zpupnost ženy smí mu klásti vzdor! 

MICHÁLEK 
Tak dobrý pán - až tuze dobrý pán, 

a hezký muž - a v světě velikán - 
a ženský vrtoch jest mu na odpor! 

Toť přec až tuze! Vezmi babu mor! 
Tak slavný pán, tak vážen všady 

a nemůžem ho oženit!

JAREK 
Za osamělý život mladý 

jej mužný věk má odměnit! 

MICHÁLEK 
Ba, ženu ctnou mějž dobrý pán 

a radosti bud obsypán, 
ne od otcovských slastí odehnán, 

však požehnán, až tuze požehnán!

JAREK 
On první muž to mezi Čechy - 

a žít tak sám a bez útěchy! 
To stůj co stůj se musí změnit! 

MICHÁLEK 

Byl by v tom čert, ho neoženit!

RARACH 
(objeví se u poustevnickém hávu 

mezi balvany a zase zmizí) 
Ha, ha, ha, ha!

MICHÁLEK 

Co to? Chraň Pánbůh všeho zlého! 

JAREK 
V tom jménu, jež tak oslavil - 

MICHÁLEK 



Kéž synka by jen zůstavil! 

JAREK 
Já, věrný soudruh pána svého, 

nad nějž mi jde jen Bůh a král, 
já, jenž jsem v boji při něm stál, 

svou krev tak rád zaň v bitvě prolil 
a za cíl duše své si zvolil 

jen jeho blaho, zdar a čest: 
já mám jej zřít, jak truchlí věčně sám 

a jak mu hyne štěstí ratolest? 
To nesmí být! Já Bohu přísahám, 

že raděj nechci šťasten býti sám! 
Já přísahám to z duše hloubi, 

že odříkám se lásky blaha 
a ženou nebude mi dívka drahá, 

dokud můj pán, můj Vok se nezasnoubí!

(Odejde)

RARACH 
(jako prve) 

Ha, ha, ha, ha!

MICHÁLEK 
Co to? Chraň Pánbůh všeho zlého! – 

(Odejde)

RARACH 

(vystoupí) 
Tos, pane Jarku, čertu v hrdlo lhal! 

Ha, ha, ha, ha!

BENEŠ 
(vystoupí proti Rarachovi v stejné s ním 

podobě, spatří jej a lekne se) 
Spas mě nebe! Zas ten zjev!

RARACH 

Ha, ha, ha, ha!

BENEŠ 
(hrozí) 

Ďáble!

RARACH 
(hrozí) 

Duše černá, 
d’áblu věrná, 

ha, ha, ha, ha!



BENEŠ 
(důrazně) 

Pryč! Jménem kříže velím svatě!

RARACH 
Byls u vdovičky - povím na tě!

BENEŠ 

Mlč, ďáble, tys tam byl, 
bys mne jen zhanobil! 

BENEŠ a RARACH 

Lháři! Muž jsem svatý 
a ty čert jsi klatý! 

Běda! Na potkání 
nejsme k rozeznání. 

V nábožné ty kápi 
chodíš na lov duší; 

padnout ve tvé drápy 
již je bázeň kruší! 

Tys ten ďábel! Tys ten sok, 
jejž měl u vdovy pan Vok! 

Tys to byl! Tys to byl!

(Jeden odhání druhého. Odejdou.) 

2. výstup

(Vystoupí Katuška, později děvčata)

KATUŠKA 
Nikdo? - Ach, mně se tak zdálo, 

žeť tu slyšet jeho hlas. 
Čeho srdce by si přálo, 

rádo věří zas a zas. 
Šťastna vím: on přijde dnes - 

přec mě v srdéčku cos trápí! 
Slzo - pryč a nepověz, 

že se v tobě oko ztápí! 
Pro miláčka na mé líci 

úsměv bud' jej vítající! 
Co mi platna zdoba jiná, 

fáborů i květů zář, 
kdyby smutku rouška stinná 

zastřela mi zrak i tvář? 

Drahým očím krásná býti 
jako ranní červánek, 

duši plnou jara kvítí, 
na rtu plno zpěvánek, - 

drahým očím krásná býti, 
nejsladší to děvy pýcha! 



Zdob mě, slastné veselí! 
Ach, to srdce - oč tak zticha, 

oč tak často zaželí? 
Drahým očím krásná býti 

nejsladší to děvy pýcha! 

(Obrátí se k Vltavě.) 

Vltavo, v níž den se zhlíží, 
líbezné ty zrcadlo! 

Kéž to teskno, jež mě tíží, 
v hloubku tvou by zapadlo! 

DĚVČATA 

(nejdříve za scénou, pak přicházejí z různých 
stran s kosami a srpy) 

Dobrý den! Dobrý den!

(Ozvěna) 

Dobrý den! 
Slunéčko vstalo, pojďte ven!

(Ozvěna) 

Pojďte ven! 

Na žatvu vonnou, na jatelinku, 
rosičkou rannou si líčka mýt. 

Skřivánek volá již na křepelinku, 
vzhůru již, děvčata, pojďme žít! 

Dobrý den! 
Zapuďte spánek, miňte sen! 

Jak ranní vánek leťte ven! 
Dobrý den!

(Ozvěna) 

Dobrý den!

KATUŠKA 

Dobrý den! 
Žádná jste nezahlédla, jezdec-li ranný 

kvapně se neblíží z východní strany?

DĚVČATA 
Ještě ti miláček nejechá zpět, 

však se ti z námluv již navrátí hned! 
Hleď jenom, Katuško, pozorně na cestu, 

pro pana Voka-li přivádí nevěstu, 
zda bude veselí, zda bude ples; 

spěšme vít kytice, pilno je dnes! 
Pojďme žít, věnce vít! 



Všecky ven! Dobrý den!

(Odejdou.)

(Ozvěna) 

Dobrý den!

KATUŠKA 
Den veselí, den blaha, - kéž i můj!

3. výstup 

(Katuška, Jarek) 

JAREK 

(spěchá jí vstříc) 
Bud vítána, má dívko! 

KATUŠKA 

Aj, pan rytíř! 
Bud' vítán, pane! 

JAREK 

Jak? Jsme dnes tak cizí? 
Co se ti stalo? Vidím slzu v oku, 

a chci-li na srdce tě přivinout, 
proč unikáš dnes mému kroku? 

Má holubinko, nač těch slzí proud? 
Již nesmím líbat líčka květ 

ten něžný, ruměnný? 

KATUŠKA 
Můj rytíři, tak zlý je svět, 

tys pán tak vznešený - 
a já jen prostá, chudá dívčina; 

ba nevím ani, 
jaká příčina mi sevřela dnes duši. 

JAREK 

(stranou pro sebe, zaleknut) 
Zdaž přísahu mou tuší?  

KATUŠKA 

Mně zdá se dnes – 
a srdce chce mně mřít -, 

že nikdy, nikdy nesmím tvojí být! 

JAREK 
Což stále ty pochybnosti 

tvé srdéčko ještě hostí? 
Což pozbyla jsi ve mne víry? 



A kdyby můj byl kraj ten širý 
a kdybych byl sám králevic: 

ty duše má, mých očí světlo,
jen v tobě by mé štěstí kvetlo;

vždyť miluji tě stále víc, 
a tak s tou tváří pounylou 

jsi spanilá, jsi čarovná, 
že cítím, jak s mé lásky silou 

se žádná moc již nerovná! 
A jaks mi nad vše sladce drahá, 

to cítím pravdou plamennou! 
Pojd’ a v mých loktech oheň blaha 

zas poznej vírou blaženou!  

KATUŠKA a JAREK 
Tak věčně k tobě lnout, 

rtem na rtu spočinout, 
sny krásné vlíbat na tvé čelo – 

tak by se jako v ráji dlelo! 
O, snů těch nadějím, 

kéž není konce jim, 
jak není naší lásce míry 

ni blahu sladké v sebe víry! 
Kdo směl by krutou hráz 

pnout v naše nebe mezi nás, 
když sobě náležet 

dvou našich srdcí káže vznět, 
když pevni jsme, se neodříci 

a nad námi Bůh žehnající 
jest nejsvětější lásky štít?! 

Tak věčně k tobě lnout atd. 
Jen tvou chci být! 

Jen tvým chci být!  

4. výstup 

(Předešlí, Rarach, pak Michálek, děvčata, lid 
hradní a selský) 

RARACH 

(u podobě poustevníka objeví se nad Jarkem 
a Katuškou a posměšně jim žehná) 

Ha, ha, ha, ha, mí drazí, já vám 
i jménem toho požehnávám, 

jemuž pan Jarek v hrdlo lhal, 
když dnes tak náhle přísahal!  

KATUŠKA a JAREK 

Běda! Jaká děsná slova? 

KATUŠKA 
Jaké tajemství as v nich se chová?  



JAREK 

(stranou pro sebe) 
Běda mně! Tou náhlou přísahou 

odsoudil jsem dívku předrahou!  

RARACH 

Ha, ha, ha, ha! 

(Z dálky zazní slavnostní troubení.)  

JAREK 

Tot’ přijíždí pan Vok!  

MICHÁLEK 
(přikvapí) 

Již jde pan Vok! 

(Děvčata s kvítím, lid selský a hradní se sbíhá.)  

5. Výstup 

(Předešlí. Vok a Záviš s družinou rytířskou. 
Děvčata, lid selský a hradní) 

SBOR 

Bud' přivítán 

náš slavný pán! 

(sypaje kvítí) 

Budiž vítán, vojevůdce, 

pane náš, 
těmi kvítky! 

Z trůnu blízka, s výše slávy 
vzpomínáš 

na své dítky! 
Tebe vítá jeden jásot, 

hrad i chýš 
ozývá se, 

i ty rodné kraje širé, 
jež tu zříš 

v plné kráse. 
Budiž vítán, vojevůdce! 

Sídlo tvé tu jako v ráji, 
lid pak věrný, pane znáš; 

neodcházej, prodli s námi! 
Kéž tu domov nalézáš! 

ZÁVIŠ 

Jak spanilý to nad Vltavou hrad! 



A nivy kolem - jeden květný sad, 
a lidé dobří - vše jak živá báj; 

toť vpravdě ráj! 

SBOR 
Toť vpravdě ráj! 

MICHÁLEK 

Ráj, pane, ráj až tuze krásný ráj! 
A znovu vyzdili jsme pro bělouše stáj, 

- až tuze krásný stáj! 
A vše se v polích daří, co se vsévá, 

ba mladý pán to právem velebí! 
V tom ráji vašem schází jenom Eva 

a, Milosti, jest vám jí potřebí, 
až tuze, tuze potřebí!  

VOK 

Ty věrný sluho –  

(k Jarkovi) 

a ty příteli, 
vy dobří lidé moji, Bůh vám žehnej! 

Nuž jaké, Jarku, poselství mi neseš? 

JAREK 
Žel Bohu, neblahé! 

VOK 

Aj, proč se třeseš? 
Jsem odmrštěn! Nuž, neměv nadějí 

vím dávno, že nelne ke mně žádná žena. 
Sám žil jsem dosud - zůstanu a zemru sám! 

MICHÁLEK 

(s komíckou žalostí) 
Můj pane! Můj pane! Můj předrahý pane! 

Ach, vezměte slovo to nazpátek! 
Když takto vás vidím, hned slza mi skane: 

tak bez ženy, dětí a vnoučátek! 
Což z vašeho rodu a slavného jména 

nám nezbude živoucích památek? 
Váš věhlas je pěna, když schází vám žena: 

můj pane! Můj předrahý pane! 
ach, vezměte slovo to nazpátek!  

VOK 

Vždyť víš to, že mne žádná nechce!  

MICHÁLEK 
Když nechce vdova Mandaléna, 



sto jiných naleznete lehce 

VOK 
Milý starochu, tys bláhovec! 

JAREK 

Pane můj, on pravdu mluvil přec! 
Oblaž nás, - ó vol jen, pane náš! 

RARACH 

(šeptá Vokovi) 
Ten stařec věru 

má hezkou dceru! 

VOK 
(vesele k Michálkovi) 

Musí svatba být? 
Ty, starče, dceru máš? 

MICHÁLEK 

(vzrušeně) 
Já? 

JAREK 

(poděšen) 
On? 

RARACH 

Ha, ha, ha, ha! 

SBOR 
(šeptem) 

Proč pán as ptá se po ni? 
Snad srdcem k ní se kloní? 

MICHÁLEK 

(rozpačitě a opojeně) 
Já, pane, dceru? 

O mám ji, pane! 

(ke Katušce)  

Pojd’ sem! 
Mám zde svou Katušku!  

VOK 

(ke Katušce) 
Pojd’ milé dítě! Řekni, zdali již 

jsi někomu, jejž v srdci velebíš, 
se zaslíbila za družku. 

MICHÁLEK 



(stranou pro sebe) 
Můj Bože! Snad by pán chtěl Katušku, 

mou dceru Katušku? 

VOK 
(ke Katušce) 

Proč jen tak planeš v líci? 
Jen pověz, komus oddala 

srdéčko milující?  

JAREK 
(pro sebe) 

O, chvíle zdrcující! 
Zdaž možno, by mne zklamala? 

Zdaž může mne se zříci? 

ZÁVIŠ 
(tajně k Vokovi) 

O, věř mi, pane strýci: 
ta jiného již kochala, 

té musíš ty se zříci! 

KATUŠKA 
(úzkostně) 

Můj Bože, jak to říci? 
Mně studem řeč by selhala 

a studem planu v líci.  

MICHÁLEK a RARACH 
(ze dvou stran tajně ke Katušce) 

Ted’ Jarka jen se zříci, 
bys pana Voka dostala! 

Toť hřích, ho nedosíci! 

SBOR 
(tiše) 

Což asi pánu po ní, 
Snad srdcem k ní se kloní? 

VOK 

Jen upřímně a směle 
svěř srdéčko mi celé 

a máš-li koho ráda, 
jen pojmenuj mi, kdože jest 

a koho srdce žádá. 
Chce všechen lid, by svatba byla - 

nuž bude svatba, dívko milá, 
však bude tobě na počest; 

jen pojmenuj mi, kdo to jest, 
jejž svým chceš zváti, 

a tvým se musí státi. 



SBOR 
Ted’ dostal Jarek zlého soka! 

Aj, která dívka zchytralá 
by nežádala pana Voka 

a štěstí své by zmrhala?  

MICHÁLEK a RARACH 
(tajně ze dvou stran ke Katušce) 

Ted’ nepusť svého štěstí z oka, 
bud' zmužilá, bud’ zchytralá 

a řekni, že chceš pana Voka, 
žes mu své srdce oddala. 

JAREK 

(pro sebe) 
Zdaž za bohatství pana Voka 

by moji lásku prodala? 

ZÁVIŠ 
(vlídně ke Katušce) 

O, láska plane tobě z oka, 
byťs němotou ji skrývala - 

tak srdce mluví ze hluboka - 
jen zjev, komus je oddala!  

KATUŠKA 

(váhá i přemáhá se) 
Já miluji - ó nelze mi, 

ó nelze mi to jméno říci! 

VŠICHNI 
(kromě Katušky) 

Nuž - nuž - koho si zvolí? 

KATUŠKA 
(stydlivě) 

Nelze mi! 
Pověz ty jim sám, 

koho ráda mám! 

(Spěchá k Jarkovi a skryje svou 
tvář v jeho náruči.) 

VŠICHNI 

(kromě Katušky a Jarka) 
Jej! Tedy jej! 

VOK 

(stranou k Michálkovi) 
Máš za to ted, že odbyt jsem a sám?  

MICHÁLEK 



(s komickou zoufalostí) 
Až tuze, tuze, tuze za to mám!  

RARACH 

Já milujícím, pane, požehnám!  

VOK 
(k Jarkovi) 

Ty, jenž svou krev jsi za mne prolil, 
bud' šťasten s chotí, již jsi zvolil! 

Tam v Rožmberka pokladech jest její věno! 
Již dnes bud’ štěstí vaše posvěceno 

tam, na vyšším kde brodě klášter vystavím,
tam oltářem vám základní bud’ kámen; 

již na kůň! Tam vás otec Beneš spojí. 

(Vok spojí ruce Jarkovy a Katuščiny.)  

RARACH 

Amen!  

JAREK 

(vytrhne se Katušce) 
Já nešt’astný! Ó, ku oltáři 

já nesmím vstoupit s pokryteckou tváří, 
Bůh nesmí žehnat zlolajnému lháři! 

Já Katuško, já nesmím tvým se stát!  

KATUŠKA 
(zničena) 

O, Bože můj!  

RARACH 
Ha, ha, ha, ha! 

SBOR 

Ó nevděčný! Za věrný její cit 
ji zamítáš? 

MICHÁLEK 

Ach pane, můj pane, můj předrahý pane, 
já věděl, že neštěstí hrozné se stane! 

Když Milost tak bez ženy zůstati ráčí, 
mé dítě se usouží v nářku a pláči; 

když, Milosti, ženidlo necháte stranou, 
mé dítě má zůstati starou pannou! 

Neb vězte: pan Jarek tak vás miloval, 
že náhle - až tuze náhle přísahal, 

a přísahal to Bohu z duše hloubi, 
že raději nechce šťasten býti sám, 

dokud též blaho nerozkvete vám; 
že nechá milou čekat - ó, ta pošetilost! - 



dokud se nezasnoubí Vaše Milost! 

RARACH 
Ha, ha, ha, ha! 

MICHÁLEK 

Ach pane, můj pane, můj předrahý pane, 
kéž vámi zas dítě mé šťastným se stane! 

Jen račte si, Milosti, najíti ženu 
a věčně vás v modlitbách nezapomenu. 

SBOR 

Ach pane, náš pane, náš předrahý pane, 
kéž vámi zas děvče to šťastným se stane!  

MICHÁLEK a SBOR 

Jen račte se, Milosti oženit, 
a Pánbůh sám ráčí vás odměnit!  

VOK 

Ty, Jarku, vpravdě tak jsi přísahal?  

JAREK 
Můj pane, vpravdě tak!  

VOK 

Tys, příteli, se pro mne obětoval - 
tak dosavad mě nikdo nemiloval! 

Ó, za tu lásku nevděčníkem 
se nesmím stát; však čin bud' díkem! 

Jdi s pokojem - 
a vy též, moji milí; 

chci býti sám! 

(Odejdou kromě Voka, který si vede Raracha 
a Záviše důvěrně do popředí.) 

RARACH 

Jde, pane, o Jarkovu duši 
a vyprostit ji tobě sluší. 

Ty nemůžeš-li ženěním, 
já vykonám to modlením, 

když v klášteře, jejž mocně hradíš 
tam na úbočí k Vltavě, 

mne na opatstsví zbožně vsadíš, 
bych dbal ho k boží oslavě.  

VOK 

Tak, otče Beneši, se stane!  

RARACH 
Dím amen k tomu! Díky, pane!  



ZÁVIŠ 

Hle, rychlý posel přijíždí tam k hradu, 

má cizí kroj i zbroj! 

6. výstup 

(Předešlí. Posel. Později Beneš, Záviš. Vok od 

posla přijímá svinutý list) 

VOK 
Mně tento list? Aj, vítej 

a poshov tamo v hradě! 

(Posel odchází) 
(Vok čte dojat.)  

Velký Bože! 

ZÁVIŠ 

Jaké zprávy máš? 

VOK 
Toť odkaz mrtvé paní z Šauenburka, 

svou mladou ošiřelou dceru 
mé odevzdává ochraně! 

RARACH 

Aj, mladou hezkou dceru - 
v tom boží prst je věru! 

en pošli věrné posly pro ni, 
Ať tvoje ochrana ji cloní; 

tvůj synovec, pan Záviš mladý 
by nejlepším byl průvodcem. 

Jsi, pane, dychtiv dobré rady - 
nuž těš se jejím ovocem! 

VOK 

Tak učiním, jak ona žádá v hrobě 
a jak ty, otče, radíš. 

RARACH 

Blaze tobě!  

VOK 
Ty, Záviši, se pro sirotka vypravíš!  

ZÁVIŠ 

O milerád, můj strýče! 

VOK 
(k Rarachovi) 



Sbohem, otče!  

(Rarach odchází.)  

VOK 

Můj Záviši, tu děvu, ó ten skvost 
mi věrně opatruj! Tať nade vše mi drahá! 

ZÁVIŠ 

Aj, znáš ji, pane, již? 

VOK 
Toť dcera matky, již jsem miloval, 

ach, první, svatou, nekonečnou láskou! 
Když zavrhla mne, byl jsem v světě sirý; 

když zemřela, tu k její paměti 
jsem klášter nade brodem založil 

i Boha prosil, by s mé duše sňal 
ten těžký, žhavý o milenku žal! 

ZÁVIŠ 

A jiné nemilovals nikdy již?  

VOK 
Nikdy! 

Jen jediná mě ženy krásná tvář 

tak dojala, že snil jsem lásky báj; 
ó, vzpomínám, jak oněch očí zář 

mi hvězdy žití rozňala 
a slunnou krásou zory své 

mi prodchla v ňadru zkvetlý ráj! 
Byl nadějí to čas, ten krásný mládí máj! 

Též doufal jsem být milován; 
ó ženo, hvězdo vnadná, 

proč zůstalas mi chladna? 
A jiný, srdce tvého pán 

tě pojal v náruč, o tebe mě zloupil 
a zbyl mi zklamané jen touhy pal. 

Já prchal před sebou a kam jsem vstoupil, 
tam planul obraz tvůj a vzpomínka i žal. 

I tu nevzňal sladký žár mě nikdy víc 

a žádné srdce nelnulo mi vstříc - 
vždyť dosud vzpomínám jen na těch očí zář 

a dosud jediná mě ženy krásná tvář 
tak dojímá, že věřím v lásky báj! 

ZÁVIŠ 

A zdědila-li dcera matky tvář 
a vzejde-li ti z jejích očí zář 

a zaplane-li mladých snů tvých báj 



ti v nový krásný ráj? 
Jen doufej, věř!  

VOK 

Ó, vždyť již neodolám 
a z duše po ní, po milostné volám, 

ach, kéž se blaho ztracené s ní vrátí! 

RARACH 
(znenadání vystoupí) 

Tak otcovsky chceš v ochranu ji bráti, 
tak, jak jsem radil já! - Však opatství?  

VOK 

To bude tvé! 

(Odejde se Závišem. Přitom vystoupivší Beneš 
stojí jak úžasem zkamenělý. Rarach mne si 

ruce, posmívaje se škodolibě Benešovi.)  

BENEŠ 
(vzchopí se) 

Pryč! Propadni se v pekla noci! 

RARACH 
Hoj, odhánět mě nemáš moci! 

Tvá duše není čista 
mocnost má tu jista! 

Ty propadl jsi proklatství! 
Tys kazil Voku sňatek, 

bys dědil všecken statek 
a tučné shrábl opatství! 

BENEŠ 

(dělá napřaženou rukou kříže v povětří) 
Pryč jménem kříže, 

ty pekel kníže! 

(Rarach před kříži prchá a skryje se za 
skaliska. Beneš vítězně předstoupí. Vtom se 

krajina zatmí a Rarach, zbaven poustev- 
nického vousu, vstoupí na skalisko, shodí se 

sebe poustevnický háv a objeví se u d’ábelské 
podobě při blesku.) 

RARACH 

Tvá duše není čista 
a kořist má to jistá!  

(Beneš zděšen utíká pryč.) 

(při zahřmění)  



Ha, ha, ha, ha!

DĚJSTVÍ DRUHÉ

(Sednička u pastýřské chatrči. Jarek oděn 

u poutnický plášť)

1. Výstup

JAREK 
Kdo dopřeje tu mdlému spočinutí?

RARACH 
(u podobě starého ovčáka) 
Bud' vítán, cizinče! Jen vejdi s chutí! 

Jsi asi z daleka. Zde přijmi večeř chudou! 
Já jdu k svým beruškám; též lačny budou.

(Odejde)

JAREK 
(odstrčí pokrm a vyskočí) 
Jen klid! Jen duši mé dej, Bože, mír! 

A nedopusť, bych zrušil přísahu! 
Mé modlení, můj půst, mé putování,

má kajícnost, mé přísné odříkání, 
ó, což to nezkrotí mé vášně vír?

(Objeví se vycházející měsíc.)

(snivě a roztouženě)

Kam prchnout před jejím tak sladkým obrazem? 

Té dálky veškerá by neobsáhla zem, 
kam doniká to kouzlo divomocné krásky, 

ten zdrcující žár – ó, touha - touha lásky! 
A mním-li, že tak mocný v ní též plane bol, 

tu její vzdechy svůdné slyším kol a kol! 
A pomním-li, že též tak marně ona touží, 

tu křídlem démona má vášeň k ní jen krouží! 
A mním-li, že jsme snad si navždy ztraceni,

hned chtěl bych svou ji zvát i za své spasení –

(Za scénou Rarach u smích. - Jarek k luně jako 
u modlitbě.)

Ó, mír, můj Bože, mír!

Ó slitování! Viz mé touhy vír,
ó dej, ať vytrvám! 



Ó, dej mně mír!

(Usne. Měsíc zajde.)

RARACH 
(vrátí se) 

Jen hajej, holátko! Ha, ha! 
Mým budeš zakrátko! Ha, ha!

Kde dlíš, tě vyhledám, 
sen krásný tobě dám! Ha, ha!

Sem, luzné zjevení, 
sem k jeho trápení!

(Na pokyn Rarachův promění se zadní stěna 

chatrče u rožmberskou krajinu z prvního 
dějství, kdež u Vltavy u truchlivém zamyšlení 

sedí Katuška.)

Ať lásky vábení 
ve bdění, ve snění

jej svádí hloub a hloub, 
kde není spasení!

Ať všechen vášně žár
v duši mu zatne spár,

ať vede neblahý -
on s nebevládcem svár!

Žeň zraje zasetá, 
ha! již se třepetá

v té krásy tenatech 
ta duše prokletá! 

Jen hajej, holátko... 

Jen usni zkroucen
a dřímej zkoušen

a vstaneš zatracen -
meč soudný již je broušen! 

A nyní pryč, co sen a klam!

(Zjevení zmizí.)

Ted' živá pravda zjev se tam! 
Ted' octni on se v Rožmberka zdech

a pociť v náručí ted' živý její vzdech!

(Rarach se propadne. - Stěna sedničky opět 
zmizí a objeví se velká síň na hradě 

Rožmberce.)

2. výstup

MICHÁLEK 
Ach, zle se tomu přivyká! 



Mně se to zvrtlo s nejkrásnějším plánem; 
Já mohl být dnes Rožmberka pánem,

zde toho hradu pánem 
a pana Voka tchánem:

a jsem zas přec jen hradní Michálek! 
Ach, zle se tomu přivyká! 

Toť ztráta tuze veliká, 
až tuze, tuze veliká!

Já, starý hradní Michálek

jsem mohl pánům říkat ted: 
pán z Rožmberka Vok - můj zeť; 

nejvyšší králův maršálek - můj zeť; 
pán z Vítkovic - můj zeť!

A z toho všeho, co je ted’?
Kde nic tu nic! Ó, světe, hled' 

Ta ženská pleť, ta ženská pleť! 

Když na mne štěstí zrovna pršelo 
a již mne v pěsti zrovna drželo, 

takže by chápal každý tvor, 
byť nebyl zrovna prohnaný; 

tu mi to zkazil dcery vzdor 
a vrtoch zamilovaný! 

Ach, ze všeho co zbývá ted’?
Již nesmí říkat Michálek: 

pán z Rožmberka Vok - můj zeť; 
nejvyšší králův maršálek - můj zeť; 

a vše to, světe, hled’,
zkazila mi ta vzdorovitá, 

zamilovaná, šlakovitá,
zpropadená ta ženská pleť! 

Ach, zle se tomu přivyká; 
toť ztráta tuze veliká, 

až tuze, tuze, tuze, tuze, 
až tuze veliká!

3. výstup

(Rarach v rouše Beneše)

KATUŠKA 

Ó zjednej, otče, by pan Vok 
již učinil ten vážný krok:

a zasnoubil se!
Pak by též Jarek navrátil se!

RARACH 
Netruchli a slzu setři s oka!
Zasnoubím já pana Voka.

MICHÁLEK 



Otče Beneši, ach, za pokus to stojí,
zasnoubit hled' Voka s dcerou mojí!

KATUŠKA 
(pozoruje spícího Jarka) 
On to jest! Tot’ Jarek můj!

MICHÁLEK 
(ustrnut) 
Cože? Kdože?

RARACH 
Hled' a stůj!

KATUŠKA 
On se vrátil! O, jak bědný!

Ubohý! Jak bludný psanec!

MICHÁLEK 
To jest on, ten neúhledný

světoběžný otrhanec? 
Tohle spískal mi tu ďas!

KATUŠKA 
On mi vrácen navždy zas!

MICHÁLEK 
Mlčíš! Takového muže 

snad bys chtěla? Jenom hleď!
Místo pana Voka z Růže 

tohle má být můj pan zeť?

RARACH 
(šeptá k Michálkovi) 

Jdi, já tu s bláhovou zůstanu sám,
lepší jí rozoumek do hlavy dám.

MICHÁLEK 
(radostně) 
Tak, svatý muži!

(Odejde.)

KATUŠKA 
(nad Jarkem) 
Ó dík, že tě mám!

RARACH 
(přistoupí a dotkne se Jarka) 
Vstaň, vstaň, vstaň!



JAREK 
(vyskočí) 
Kde dlím? Co zřím?

KATUŠKA 
Ó předrahý!

JAREK 
Ó předrahá!

Po takém utrpení 
tvé sladké políbení -

toť víc než nebes blaženost!

RARACH 
Již lněte k sobě, 

vy srdce obě, 
již odříkání bylo dost!

(Odejde nepozorovaně.)

4. výstup

(Předešlí, Michálek, Záviš, Vok)

VOK 
Jarku! Příteli! Bud’ vítán! 
Ó dík, žes vyrval duši z hrůzné sázky, 

v niž zadala se z touhy lásky!

ZÁVIŠ 
Jen malé strpení,

a vyhovíš i lásce i své přísaze; 
neb krásná Hedvika již k hradu pílí

a Vok ji pozdraví již v krátké chvíli!

VOK 
Ó, jak mi jest! Mluv, jakáž Hedvika? 

Jest pyšna? Vnadna? 
Laskava či chladna?

ZÁVIŠ 
Jakáž ona jest?

Jak siré ptáče letíc v jiný kraj, 
kdy končin dálných zkoumá chmurný taj, 

kdy pod křidélkem strach a nepokoj
i tajná naděj tlumí písní zdroj: 

tu zhlédne v háji teplé hnízdečko, 
kde čeká vlídně druha srdéčko 

a domov, láska, věrné objetí; 



tu siré ptáče v háj se rozletí 
a na křídle toužebně vzpjatém, 

na slunéčka paprsku zlatém 
se snáší z té samotné tísně 

a hlaholí jásotem písně! - 
Tak spěje k tobě krásná sirá děvice, 

tak milostnou ji zřely oči mé.

VOK 
Již ustaň! Obraz ten mne oslní! 

O, jaké štěstí! Tak mi jest,
jak nová mladost by se na mne smála

a jak by měly růže zkvést, 
kde čněla pustá žití mého skála.

A jako perutěmi
by duše má se mohla vznést,

tam nad hvězdami všemi 
si sejmout bol svůj němý; 

a zdá se mi, že rozletí 
pak blažená se v objetí

sem v lokty lásky k zemi. 

Sny dávné, nedosněné,
tak vábivé, tak blahé,

a touhy nesplněné,
tak vroucí a tak drahé

se z hloubi noří zas, 
a zdá se mi, že září jim

ted' zdar jak slunce jas!

KATUŠKA, JAREK, ZÁVIŠ, 

VOK, MICHÁLEK 
Tak blaze pak v radosti pospolu dlít 
a dosíci vrchole milostné touhy,

ó, nechť za to zápas byl těžký a dlouhý,
jak sladký to zdar! 

Ó, z nejisté, bludné již dálky se chýlí
sny lásky k cíli!

5. výstup

(Předešlí, pak Hedvika, družina její, lid selský 

a hradní. Později Beneš)

SBOR 
(za scénou) 

Zdráva vcházej v chranný hrad!

ZÁVIŠ, KATUŠKA, VOK, 

JAREK, MICHÁLEK 
Již jde! Již hosti drahé vstříc!



VOK 
Ó, jaká tíseň bolné blaženosti! 
Boj naděje to s temnou pochybností!

(Vchází lid, pak Hedvika.)

SBOR 
Zdráva vcházej v chranný hrad!
Srdce všech ti náleží, - 

vítej nám a blaze žij!

(Vok opíraje se o Jarka, mocně dojat skrývá
se za ním. Hedvika vstoupí doprostřed a 

rozhlíží se.)

HEDVIKA 
Jsem děva sirá; kdež jest ten, 

jenž otcem být mně slibuje? 
Jsem chudá sirota; kdež on, 

jenž věnuje mně vlídný domov nový? 
Zde mezi vámi nezřím tváře jeho 

a jest to dobrá, milá tvář, 
již znám v tom obraze, vždy srdce mého

blízkém.

(Dívá se na obrázek, jejž má na 
hrdle zavěšený.)

Ten matka mroucí dala mně 

a řekla mroucím hlasem: 
“Až opustím tě v světě tom 

a dřímat budu v hrobě, 
zde on tě bude milovat, 

on otcem bude tobě!" 
Proč nevidím zde drahé tváře té?

(Jarek ustoupí stranou, Hedvika poznavši

Voka blíží se mu a on jde jí vstříc.)

Tos ty, tos ty! O, dej se otcem zvát
a přej mi dětské lásky dík ti vzdát!

VOK 
Jak dítě mé v mém domě domov měj;
své srdce otvírám ti jako jej.

HEDVIKA, VOK 
Mé, Tvé drahé matky hlas
a svatě vroucí vzkaz 

mne k tobě víže, učí k tobě lnout, 



ó, přijmi dceru, otce, nezruš milých pout!

VOK 
Tys od té chvíle dcera má!

VŠICHNI 
(krom Hedviky a Voka tiše) 
Za dítě své ji přijímá!

HEDVIKA, VOK 
ó, jak mi blaze s dcerou, (otcem) dlít!

(Lid odchází.)

6. výstup

VOK 
Ó, jaký vír! Ó, jak mi jest!

Až v srdce hloub tak žhavě mi

to políbení sálá, 
ó, miluji, jak v mládí dnech,

týž jest to zápal, týž to žeh, 
ba mním, že kouzlem mládí čas 

se vrátil zpět - s ním ona zas,
ach ona, jejíž krásná tvář 

mne dojala, že snil jsem lásky báj

BENEŠ 
Svých slibů pamatuj!

VOK 
Ty v prach mne s nebe strháš!

BENEŠ 
Vzbuď v sobě svědomí! 

Dám nábožnou ti radu.

(Vystoupí ze země Rarach co poustevník 
a přistoupí k Vokovi.)

VOK 
(k Rarachovi) 
Já hořím pro tu rajskou vnadu, 

tvůj soud mne ohromí
a pout mých nezlomí!

(Po celou následující scénu, kdykoliv přikročí 

a mluví Beneš, poodstoupí Rarach vzad a když 
vede slovo Rarach, odstoupí Beneš – vždy 

u němých vzájemných hrozbách. Vok vidí vždy 



jen jednoho z obou a má oba dva za téhož.)

BENEŠ 
(přistoupí k Vokovi) 

Ó, zlomím nábožností 
jho světských tobě pout!

VOK 
Z jich kouzla nevyprostí
mne nábožný tvůj soud! 

Ten obraz, k němuž horuji, 
mi nad vše zbožňován!

BENEŠ 
Slib opatství mně, - 
věděl bych pak radu!

VOK 
Já slibuji!

(Podá Benešovi pravici.)

RARACH 
(přistoupí k Vokovi s druhé strany) 

Já víru kladu 
v tvé ruky dání i v tvá slova,

leč, pane, přislib opatství mně znova!

VOK 
(podá Rarachovi pravici) 

Nuž, ať tvá paměť slib můj pevně chová;
jen dej mi radu!

BENEŠ (přistoupí vpravo) 

RARACH (vlevo) 
By Jarek na přísaze

nespáchal zradu klatou,
ty pokojně a blaze

se zasnub s církví svatou!

VOK 
A taká obět’ smíří nebe?

BENEŠ, RARACH 
Tak spasíš přítele i sebe!

BENEŠ, RARACH, VOK 
V ten den, kdy opat zvolený

zdi kláštera mi/ti posvětí, 
ty složíš svatou obětí/chci složit 

slib řeholní, slib vznešený;



svou duši církvi oddáš, oddám,
co nevěstě jí ruku podáš, podám.

(Beneš se za Rarachem schovává, takže i nyní,

jako po celou scénu, Vok vidí jen jednoho 
poustevníka.)

VOK 
Sem, přátelé! Sem, lide můj! 
Sem v tuto chvíli! Vážnou věc vám zjevím!

7. výstup

SBOR 
Jakou zvěst nám dáš,
pane náš? 

Vel a s jásotem se stane,
k čemu vyzveš nás!

VOK 
Záměr posvátný,
skutek památný 

hlásím vám: 
V klenbu kláštera

dnešního se vydám večera, 
v modlitbách tam přes noc vytrvám. 

Z jitra klášter vysvětiti dám
a co prvý mnich tam vstoupím sám.

VŠICHNI 
(kromě Voka a Beneše) 
Jak, ó pane? Nemožná to zvěst!

VOK 
(k Jarkovi) 
Sbohem, příteli! 

Já již se snoubím s církví, 
již jsi vazby prost, již blažen bud'!

MICHÁLEK 
(hrozí Benešovi) 
S církví a ne s ženou?

Takto šálit nebe? 
Poznávám v tom tebe,

šelmu zlořečenou!

JAREK 
(k Vokovi) 

Blaha lásky tak se neodříkej, 
navždy zrušil bys i blaho mé! 

Neklam sebe! Tak se nevymykej



pásce něžné, tobě vědomé.

ZÁVIŠ 
(k Vokovi) 

Bojů slávy tak se neodříkej, 
rámě své jí zasvěť jako mé, 

službě vlasti tak se nevymykej, 
tak tě volá heslo nesklonné. 

Přilni k hrdinám, 
jimžto chrabrost dalo nebe! 

Slavný král a vlast tvá tebe
k vítězným zvou družinám.

HEDVIKA 
(k Vokovi) 
O, tak záhy se již neodříkej

dcery svojí siré, bezdomé,
vděčné lásce mé se nevymykej, 

neznič znova zkvetlé blaho mé! 
Ó, co počínám? 

Proč mi jest, že moje nebe
v niveč klesá? Sotva sebe 

ve svém toužném bolu znám!

KATUŠKA, MICHÁLEK, SBOR 
Blaha lásky tak se neodříkej, 

světa slasti sobě nezamykej, 
zůstaň vládcem nám! 

Srdce dívčí tebe
rádo vnese v lásky nebe,

neruš sobě štěstí sám!

BENEŠ 
(přísně k Vokovi) 

Lásky, slávy, světa již se odříkej,
s pokušením jen se potýkej! 

Na své cesty nebe
mocně volá tebe;

vlast tvá: cela to a chrám!

JAREK 
Znovu přísahám: 

Ať mě tresce nebe, 
dokud v štěstí nezřím tebe,

po blahu-li sáhnu sám!

VOK 
(Pro sebe) 

O, jak odolám? 
Zdali klamu sebe,

že zas věřím v lásky nebe?



Vyznám jí, jak pro ni plápolám?
Ó, ta bázeň! Zoufám sobě dosud! 

Nuž, ať ona sama rozhodne můj osud!

(hlasitě)

V záměru svém zbožném vytrvám, 
ale přece zkusím ještě sázku,

vzdá-li která dívka mně svou lásku!
Z lásky sama-li mne zvolí která -

nechať přijde za mnou do kláštera 
v tento večer, nežli oději se 

v roucho mnišské, a nechť zasnoubí se 
místo svaté církve se mnou hříšným!

(Odchází.)

BENEŠ 
(káravě za Vokem) 
Synu, synu, synu!

MICHÁLEK 
Inu, inu, inu!

SBOR 
Zdráv bud’ pan Vok, náš dobroděj!

(Všichni odcházejí.)

DĚJSTVÍ TŘETI

(V pozadí podél jeviště proud Vltavy. Přes 
vyčnívající skaliska lávka z kmenů sroubená, 
od ní za řekou cesta směrem ke klášteru. Nad 
řekou skály, mezi nimiž jedna podobná asi
tvaru kovadliny, tak zvaná "Certova kazatelna" 
u Vyššího Brodu)

1. Výstup

(Vstoupí Záviš, Vok a Michálek, jenž nese 
těžkou skvostnou knihu)

VOK 
(k Závišovi) 
Zde klášter ten, jenž vystaviv
chci obývat.

(k Michálkovi)

Jdi, starče, rozlož v modlitebně mé
tu svatou knihu!



(Michálek odejde přes lávku a cestou
ke klášteru.)

ZÁVIŠ 
Tak, jakože chci mečem proslavit se sám, 
tak doufám, že ty mnichem nebudeš!

VOK 
Jeť lehko za klášterní veřejí 
se pohřbít s oklamanou nadějí. 
Kdož na mne vzpomenou, těch málo věru; 
jen ty, jejž jako syna miluji, 
snad Hedvika, již chovám jako dceru. 
Vás oba bych tak rád
zřel na blahosti vrcholu:
tys hoden lásky, mlád -
ó, žijte v lásce pospolu! 
Tak rozloučím se bez bolu.

ZÁVIŠ 
Jak? Snoubit chceš mě s Hedvikou? 
Vždyť tobě spěla vstříc,
v tvou lásku doufajíc.

VOK 
Již ostav šalbu všelikou:
jsem zavržen, - tys milován a zvolen,
ty miluješ -

ZÁVIŠ 
(vzpouzí se) 
Jsem lásky prost a volen!

ZÁVIŠ, VOK 
Ty miluješ ji, tlumíš vášně znoj 
a se svým srdcem krutý válčíš boj!

2. výstup

(Předešlí. Jarek a Katuška přivádějí Hedviku)

HEDVIKA 
Kam dál mě vedete? 
Kdež této cesty cíl?
Aj hle, pan Vok!
Můj pane otcovský,
Ó rci, kde jsem?

JAREK 
Tam zříš, co pouti té jest důvodem: 
tamt’ Vokův bílý klášter nad brodem.

HEDVIKA 
Jak! Klášter, kde pan Vok chce očekávat 
tu milenku, jež sama přijde se mu vzdávat?
Sem vloudils mne, kde prodlít brání stud?

(k Vokovi)

Ó pane, promiň nevědomé blud! 
Bud' sbohem, nechci tam tě rušit v modlení.



VOK 
(pro sebe) 
Nuž s odvahou!

(k Hedvice)

Má dcero!

HEDVIKA 
Pane můj!

VOK 
(bázlivě) 
Má předrahá!

HEDVIKA 
Nuž, pane?

VOK 
(zarazí se, k sobě) 
Smělče, stůj!

HEDVIKA 
Nuž?

VOK 
(pro sebe) 
Nemohu!

(k Hedvice)

Bud sbohem, odcházím, bud' šťastna!

(Odchází ke klášteru)

HEDVIKA 
On jde! Můj Bože!
Bol v mém srdci hlodá.
Proč jeho ,,sbohem" 
tak mi v duši bodá? 
O, nelze mi to snést,
že jde tak beze slova 
a bez žalu, a nevrací se zpět.

ZÁVIŠ, KATUŠKA, JAREK 
Ó, nedej v odříkání 
se pohřbít nám a v beznaděj! 
Jen něha tvá mu zbrání,
ó, soucitu mu známku dej!
On miluje tě žhavě v skrytu; 
snad srdce tvé též jiskru citu 
mu vlídně dá!

(Tmí se více a hvězda vychází.)

Hled’, tamo v šeru na blankytu
již prvá hvězda v ladném svitu
se pozvedá 
a k slitování svatou vzývá krásou.
Již kyne chvíle osudná:



Ó milostná, bud’ nám i jemu spásou!

HEDVIKA 
Že miluje mě tajně v skrytu? 
Ó nevěřím, že jiskru citu 
mi vlídně dá!
Hle, tamo v šeru na blankytu
již prvá hvězda v ladném svitu
se pozvedá 
a k slitování svatou vzývá krásou.
Již kyne chvíle osudná: 
Zda věřit mám, že mohu všem být spásou?

(Odcházejí.)

3. Výstup

(Záviš, po lávce se vrací Michálek.
Později Beneš)

ZÁVIŠ 
(pro sebe) 
Takž jsem byl svědkem! Ona Voka miluje! 
To musí zvědět Vok! Jest dosud čas!

(Chce na lávku.)

MICHÁLEK 
(proti Závišovi) 
Zpět, pane!

ZÁVIŠ 
Kdož mi cestu zbraňuje?

MICHÁLEK 
Pán kázal - sám chce být! Jen vrať se zas!

ZÁVIŠ 
Pryč! Musím k pánu!

MICHÁLEK 
Přes mou mrtvolu!

ZÁVIŠ 
(sahá po meči) 
Ty vzdoruješ?

MICHÁLEK 
(sahá po meči) 
Tož tasme pospolu!

(Beneš ustoupí mezi ně.)

BENEŠ 
Pryč, hanba, starče! 
Hanba, mladíku!

ZÁVIŠ 
(pro sebe) 
Ha, násilím, byť v pouta sepjatou



ji k Voku provodím co zajatou!

(Odejde.)

MICHÁLEK 
(k Benešovi) 
Hled, zůstaň za mne na chvíli 
zde na stráži, mám na píli!-

(Chce odejít.)

BENEŠ 
(zdrží jej) 
Chceš prchnout jako zběhlá stráž? 
Co počínáš?

MICHÁLEK 
Pán nebude tak přísně měřit. 
Mám, otče, tuze na píli!

BENEŠ 
Jen zůstaň přece na chvíli, 
chci se ti s něčím velkým svěřit,
neb není duchovního rádce 
tu v okolí, krom nebes vládce,
a mně je třeba kněze; - krátce, 
rád bych se vyzpovídal z hříchů svých.

MICHÁLEK 
(ochotně a zvědavě) 
Aj, divno! Máš snad velký hřích?

BENEŠ 
Mám, brachu, mám!

MICHÁLEK 
Já měl bych poshovění 
a vyzpovídal bych tě rád, 
leč kterak to, když nemám posvěcení?

BENEŠ 
Kněz nejsi, přece však muž poctivý.

MICHÁLEK 
Až tuze, tuze poctivý!

BENEŠ 
Tož se ti v kajícnosti vyznat mohu, 
a přitom jak bych zpovídal se Bohu.

MICHÁLEK 
(sedne na kámen a dodává si velebnosti) 
Tak jako Bohu! Mluv!

BENEŠ 
(sedne na týž kámen vedle něho) 
Víš také sice –

MICHÁLEK 
(uškubne se) 



Jdi dál! Ty sedáš do mé zpovědnice!

(Beneš sedne uctivě na jiný kámen.)

BENEŠ 
Víš, jak ten čert v mém rouše chodí -

MICHÁLEK 
A dobré duše za nos vodí –

(Zarazí se podezřívavě.)

Ha, nejsi ty ten biřic pekel krále?

BENEŠ 
Ne, přisámbůh!

MICHÁLEK 
Nu, zpovídej se dále!

BENEŠ 
Ten čert se k panu Voku vplížil, 
Vok slíbil učinit jej opatem.

MICHÁLEK 
Chraň Pánbůh před takovým převratem!

BENEŠ 
A proto jsem se k tobě snížil, 
by duše moje hříchem neoslábla
a v boji dnešním abych zmohl ďábla. 
Slyš hřích můj; já to byl, víš, tenkrát u vdovy -

MICHÁLEK 
Aj! Aj!

BENEŠ 
Já zkazil sňatek panu Vokovi, 
by dědictví jen církev celé shrábla. 
Já pro klášter chtěl vylstít bohatství 
a pro sebe pak tučné opatství.
Já radil Voku šalbou vybroušenou,
by s církví zasnoubil se místo s ženou 
a Jarka svedl k porušení přísahy.

MICHÁLEK 
Můj synu, žel mi tvého hříchu, 
však pomodlím se za tě v tichu 
a odpouštím ti! Dám ti rozhřešení: 
Dbej dnes jen dobře, ať pan Vok se žení, 
já přivedu mu nevěstu.

BENEŠ 
Jdi, dej se rychle na cestu
a přived’ vzácnou pannu Hedviku,
neb má pan Vok ji v srdci!

MICHÁLEK 
Ve mžiku
jsem s pannou zde!



(pro sebe)

Však věru
jen Katušku, svou dceru,
byť mocí, po zlém, v poutech sepjatou 
sem k Voku přivleku co zajatou.

(Odejde.)

BENEŠ 
Já na stráži tu věrně prodlím 
a zkroušeně se, Pane Bože, modlím: 
Již nechám úkladů svých v bohatství, 
jen vsad’ mě, Pane Bože, na opatství, 
by místo duší pastýře a vůdce 
tam nezasedl černý duší svůdce!

4. výstup

(Beneš. Přichází Rarach jako pastýř; po skalách
pasou se jeho ovce)

RARACH 
Jsem dobrý pastýř oveček 
a sbírám z kvítí věneček; 
mé ovečky, má nevina, 
toť moje radost jediná. 
Já nemiluji světa pych, 
jsem nad beránčí duši tich, 
a někdy-li si postýskám, 
jen k útěše si zapískám.

(Chce přes lávku.)

BENEŠ 
(zastoupí mu cestu) 
Zpět!

RARACH 
Nevpustíš-li jehňata, 
tož vpustíš mne přec - opata!

(Žene se proti Benešovi na lávku.)

BENEŠ 
Zpátky, pekel kníže! 
Zpátky, jménem kříže!

(Beneš udělá rukou v povětří kříž, jenž zaplane 
jako ohnivé znamení ve tmě - odejde pak přes
lávku ke klášteru.)

RARACH 
(zděšen ustupuje) 
Ha, jaký strach a tíže 
mé údy náhle víže!
Ne, nemohu! Ne, neodolám!
Ho, k pomstě, tedy k pomstě 
své věrné duchy svolám!



(Odejde. Znamení kříže uhasne.)

5. Výstup

(Selská děvčata, později hoši. Děvčata 
přikrádají se, každá s kytkou růží)

DĚVČATA 
(střídavě) 
Tiše, kradmo, přepozorně, 
špehům chytrým pro nesnáz, 
k panu Voku vstupme svorně, 
ať si zvolí jednu z nás.

(Na druhé straně jiný houfek opakuje totéž.)

Pozor! Něco šustlo tamo - 
či to větrem houští samo? 
Něco cupe, něco dupe, 
lidí tlupa, děvčat kupa.

(Setkávající se houfky jedny ke druhým.)

Aj, tak pozdě na vycházce? 
A vy také? Proč ne my?
Máte pana Voka v lásce?
Jdete na něj s růžemi? 
A vy také? Totě k smíchu!
Hanba, tak se k pánu drát!
Máte na se pěknou pýchu! 
Z vás že by měl pán co brát? 
Jděte, pusťte! My tu byly 
dřív než vy! Jsme přednější! 
Hleďte, byste ustoupily! 
Jděte, buďte moudřejší! 
Vy se vtírat za nevěsty? 
Toť přespříliš! Z cesty, z cesty!

(Bijí se kyticemi.)

HOŠI 
(každý s vrbovou metlou) 
Pozor, tiše! 
Vyhledáme, vytrestáme je 
tím spíše!

(Šlehají a chytají děvčata.)

A to jsou hodné panenky,
ty naše věrné milenky!

DĚVČATA 
Ouvej! Ouvej!

HOŠI 
Však my vás dosáhnem,
metlou vás přetáhnem!
Lásku tak slibovat chudému hochu,
potom ji zaprodat za peněz trochu, 
z domova utíkat za pánem z Růže, 
potajmu lovit si vzácného muže -
A to jsou hodné panenky,



ty naše věrné milenky!
Však my vás dosáhnem, 
metlou vás přetáhnem! 
Počkej ty! Kdepak jsi, ty moje falešná?
Však si to rozmyslím, jestli ty budeš má!
Dočkáš se oplátky, budeš mít památky! 
Vari ted', pryč odtud, domů ted’ nazpátky!
Štěstí tvé, nevěrná, že tě mám rád, 
sice bys prosila marně za odpuštění
na tisíckrát!

DĚVČATA 
Běda! My jsme chytré nebyly, 
křikem samy jsme se zradily!

(k hochům)

Mějte pak strpení s děvčátky, 
vždyť my jdem s vámi již nazpátky! 
Jen když ví každá, že hoch ji má rád! 
Ráda jej odprosí vroucně za odpuštění
na tisíckrát

(Každý hoch odvádí si své děvče.)

6. výstup

(Předešlí na odchodu. Rarach vystoupí 
v d’ábelské podobě, avšak s pastýřským 
kloboukem a píšťalou, okolo něho ovce; 
později pekelné příšery. Při jeho vystoupení 
udeří hrom)

HOŠI, DĚVČATA 
Běda! Zachraňme se! 
Zuří bouř a hrom!

(Utečou.)

RARACH 
Vzhůru ted’, ovečky věrné, 
dušinky černé!

Pekelný Tanec

(Rarach sedne na "Čertovu kazatelnu" a píská.
Místo ovcí vyskakují ze skal diblíci a provozují 
pekelný tanec.)

RARACH 
(postaví se na "Čertově kazatelně"; zahodí
příšťalku a pastýřský klobouk) 
Dost plesu! Napněte svou sílu 
a vzhůru nyní k pomsty dílu!
Sem, pekelná vy roto, k práci ted’!
Zde přes Vltavu vystavte mi zed’, 
běh řeky zataraste, at se odvrátí
a novým proudem klášter uchvátí
a vše v něm ztopí, v niveč obrátí! 

Příšery, obludné pitvory, 
otevřte podzemní závory! 



Diblíci, běsi, noční můry, 
přileťte shůry! 
Draci a štíři,
ohniváli 
z hloubi, z dáli,
stíny a netopýři, 
všecko, co půlnocí víří,
duchové, tuláci: 
hola hej! Všichni sem ku práci! 

Ho, luzo divoká,
zburcuj ty lenochy zpod rovů, 
hovící za zdmi si hřbitovů; 
všecko sem! Zed budiž vysoká,
mohutná, široká, 
Vltava o ni se odrazí, 
opata promrazí, podrazí, 
a Vok se Vltavy naloká! 
Hola hej, roto, a hýbej se,
ať se to hemží jako v oulu! 
Do práce! Napněte sílu!
K dílu, ha, k pomsty a záhuby dílu!

(Zjevy pekelné vystavěly přes Vltavu zed’, 
opírající se na břehu o “Čertovu kazatelnu".)

7. výstup

(Hedvika, později Jarek a Katuška)

HEDVIKA 
(přikvapí prchajíc) 
O vím, co Záviš snuje,
že tak mě následuje!

(Zděšeně se rozhlíží.)

Kde jsem?
O, sviť mi, blesku! Hle- zas klášter tam! 
Pryč odtud! Ha, co vidím!? Či to klam, 
že vlny jako věže v děsnou výš 
se dmou a potopa se valí již
tam ku klášteru! Vok své zkázy netuší!
Kéž mohu k němu, aby prchl, pokud čas!
Však strhán most a spoustu jeví blesku jas!
Hle, tam ční stěna nad příboj 
a kolem ní se míhá příšer děsný roj! 
Po stěně té by pevný přešel krok - 
a zachráněn by mnou byl drahý Vok! 
Ó, Bože lásky! V této hrůzné chvíli 
mi rostou křídla nadpozemské síly, 
ó sladké nadšení to síly! 
V mém srdci otvírá se zlatá pravdy brána, 
ó vím to, cítím, že jsem jemu přemocnou 
a nekonečnou láskou vzdána! 
Jej zachráním, byl každý krok byl smrtí! 
Bůh síliž mne! 
O, viz mě tedy, Voku, skleslou k nohám tvým -
jen žij! Žes ušel zkáze, kéž to šťastna zvím!

(Odhodlaně kvapí po skalách, chce vkročiti na
pekelnou zed’.)



JAREK 
(přikvapí za Hedvikou a zdrží ji) 
Kam spěješ?

HEDVIKA 
Voka zachránit!

JAREK 
Já k témuž spěji cíli - 
toť úkol nad tvé síly!
Ty zůstaň, půjdu sám!

HEDVIKA 
Ne, bázní neklesám! -
Vždyť víc než ty jej miluji!

(Jarek vystupuje s ní mužně na d’ábelskou zed’.)

KATUŠKA 
(Přikvapivši) 
Ó Jarku, milenče můj! - 
Ó nebesa! Andělé! Chraňte jej!

8. výstup

(Předešlí. Jarek a Hedvika již na druhém
břehu; tamtéž se objeví Vok a Beneš)

HEDVIKA, JAREK 
Spaste se! 
Proud na klášter se valí!

VOK 
(poznávaje Hedviku) 
Ty zde! Ty zde!

BENEŠ 
Znám, d’áble, dílo tvé!

(Přejde přes "Čertovu stěnu" a stane na 
“Čertově kazatelně".)

Pryč, pekel kníže!
Pryč, jménem kříže! 
Pryč v temna říš!

(Přitom Beneš udělal berlou tři kříže v povětří; 
zed’ s rachotem se boří, příšery a Rarach
prchají, obloha se jasní, vody opadávají
a vracejí se ve své řečiště. Z kláštera velebně
zní zvony.)

9. Výstup

(Předešlí bez Raracha a příšer. Přicházejí Záviš, přivádějící královské poselstvo, a Michálek,
s ním lid selský a hradní)

SBOR 
(za scénou a pak na scéně) 
K modlitbě sám



odešel v chrám;
radostnou zvěst, 
slávu a čest
milo tam pánu 
drahému nést!

KATUŠKA 
Miláčku! Ó, Jarku můj!

JAREK 
Má drahá, věrná nevěsto!

KATUŠKA, JAREK, ZÁVIŠ, 
MICHÁLEK, BENEŠ 
Již Vok se v lásce s děvou spojí, - 
též my jsme (vy jste) šťastni,
my jsme (vy jste) svoji
a žádná moc a žádný los 
již nerozdvojí nás!

POSELSTVO 
(předstoupí k Vokovi) 
Svol, pane z Růže, poslům královým, 
by dali zvěst, že král tě k sobě volá, 
zve nejvyšším tě hejtmanem svých zemí, 
tož Rakous, Štýrska, Korutan. 
Nuž přijmi, pane, krále svého vzkaz!

VOK 
Já vítám posly vroucím úklonem, 
hlas mého krále jest mi zákonem,
a neoděl jsem ještě mnišský háv. –

(bázlivě k Hedvice)

Jdu v službě vlasti v dálnou krajinu;
chceš sledovati otce v cizinu?

HEDVIKA 
(váhavě) 
Chci tobě žití vzdát -

BENEŠ 
Co manželu!

HEDVIKA 
(vroucně) 
Jsem navždy tvá!

VOK 
(ohnivě a blaženě) 
Má předrahá!

SBOR 
Bud’te zdrávi!
Blaze žij, ó vojevůdce,
pane náš!
Sláva Růži! 


