
Božská komedie – Dante Alighieri (v překladu J. Vrchlického) 

(...) 

„Než sporé slunce klesne v hrob svůj ztmělý,“  

děj Mantovánský, v jehož jsem šli sledu,  

„z nás nikdo tam se nechtějž octnout smělý. 

 

Zde s výše této lepší ku přehledu  

vám jejich posuňky a tváře kynou,  

než v hlubině tam dole v jejich středu.  

 

Jenž sedí nejvýš touto nad družinou  

a hledí, jakby zanedbal svou práci  

a k druhých písni nedruží řeč línou, 

 

Jest císař Rudolf; dřív než dokrvácí,  

moh’ ránu Italie mrtvé zhojit,  

jež pozdě jiným teď se těžce ztrácí.  

 

Ten druhý, jenž se zdá jej těchou kojit,  

vlád’ zemí, Vltava v níž vzniká, hbitě  

pak v Labe padá s mořem chtíc se spojit,  

 

Slul Otakar a lepší byl jsa dítě,  

než Václav, jeho syn jest s dlouhou bradou,  

jenž lenosti a zvůli padá v sítě.  

 

Ten tuponosý toho baví radou,  

kterému z tváře dobrota se směje,  

květ lilje rval se louče s žití vnadou.  

 

Jen vizte, v hruď se tepe a se chvěje;  

a druhý zatím dlaně do otvoru  



ve žalném pláči obličej svůj kreje!  

 

To tchán i otec Francie jsou moru,  

ten syna život plný hříchů znají  

a proto bol, jenž tady rve je v sporu.  

 

Ten, jehož údy silné být se zdají,  

se s písní druží k tomu s nosem statným,  

ten ctností opásán byl slavný v kraji,  

 

A králem kdyby po něm zůstal zdatným ten mladík,  

který zrovna za ním sedí,  

ctnost z číše v číš by spěla tokem chvatným;  

 

O dědicech však slovo mé to nedí:  

s Jakubem Bedřich vladaři se stkvějí,  

co dědictví díl lepší, špatně vědí.  

 

Neb zřídka lidstva snětě vypučejí  

v květ rozšafnosti; by byl prošen o ni,  

vždy poznovu tak žádá dárce její.  

 

Má slova tak se k Nosatému kloní,  

tak dobře jako k Petru, jenž s ním zpívá,  

proň s Apulií Provence slzy roní,  

 

Tak horší nad semeno zde květ zbývá,  

jak Konstancie se nad Beatrici  

a Markétu svým chotěm chlubí chtivá.  

 

Tam krále prostých mravů řeč má líčí:  

to Jindřich anglický, jenž sám dlí dále, 



 již v lepší větve símě jeho klíčí.  

 

A pod nimi nejníže tam na skále  

dlí hrabě Vilém a k nim výše zírá,  

jimž pro Alexandrie půtku v žale  

 

Monferrat s Canavese slzy stírá.“ 


