
(Ľľa Eliáša Okrugiča, Sriemca.)

NAŠA ZORA.
„Než aurora milý nebohým zponenáhla vynešla
Smrtelníkum den a s ním znovu práce a díla.“

Virgil Aeneid. XI. — 182. 1)

„Tako ti suuasca i danka, o Zoro !

Nemoj 2) mi srdašca kinit, 3) sini 4) skoro !“

„Rožalia“ Ant. Kauižliča.

alebo sa sem tam vije,
kým kraj celý nepokryje;
púpätká kvet zavrel, zvesil,
jakoby sa smrti desil;
muška, červík, chrobák malý
i tí tvrdo pozaspali;

noc svet zahaíuje
ľúbezného rúškou mieru,

5
)

sladkým snom ho občerstvuje —

ticho sníva,
odpočíva

noc i ľudí i zver divúpríroda mat blaze veru
v putá zjíma, a v sen svalí,
nikde nečuť dužu živú;
všetko svieca smrtná mdloba,
dokial trvá duchov doba . . . ®)

mladucha sťa v selskom dvore
veľkom prácou po úmore.

Pusto, ticho v tejto dobe

všade, kde prv živost bola,
svet sa zdá byť jako v hrobe, *

všetko mrtvé do okola;
zelená i hora driema

jako pustá, celá nemá;
vše v nej čučí, spia i Víly,
list sa k lístku nenachýli; —

nečut vtáctva sladké penie,
ani včeliek čulé bzenie;

Lež čo to z tej noci temnej
na východe preďaleko

nad povrchom gule zemnej
čisté, biele sía to mlieko

vystupuje,
vybleskuje

a vždy sa viac rozjasňuje,
bielost svoju pozlaťuje?
Čo mi oko zrie tam sliedné?
Hviezdy zda to rannej žiar?
Jestli-že tak, prečo bledne?

nad dolinou mlha stojí,
celú zem sa zasuť strojí,
hneď sa k nebu zdvíha, krúti,
hneď zas k zemi valí, rúti,

SOKOL

'j Preklad Koria Vinaŕického na strane 848. 2
) N e m oj r= nechtej. 3j Kinit = trápil, mútil.

4) Sini = svitni, znsvici. 5) Mieru = pokoja. 6 ) Duchov doba, @eifterftunbe, od 11 pred

polnocou do 1 po polnoci. Hrváli menujú ten čas: „gluho doba“ —
hluchý tas.
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Prečo tratí ten svoj čar?
Prečo stlieva v svojom jase
jako svieca pri výhase ? —

Počuj! lístok k lístku

schyluje sa zas,
jakoby mu šeptal

milý jeho klas:
„Precitni už, druhu,

Ý

Čo sa to tam teda svieti,
z biela v rudost prelieva? pohni-že sa, oj!

v zore zlatej umyPočuj ten hlas, čo k nám letí! —

Či to kohút nespieva? jako ja zrak svoj!
Úsvitný, hla, vetrík„Kykyryký! Kukurykú /“

Čo to na tom obzorníku ? . tíško, milo dme,
druha svojho budí,*

Hoj! to zora ! — belie zora !

Hoj to zora! — rudne zora!
aby vstal, ho zve.“

A keď sa tak s lístkom

stykne jeho druh
zašustí hned milo

v *

Jako Bôb keď prehovoril
tvoriac vesmír : „Budte svety !“

a tak zaraz tejto vety

hora tá i luh.

Šustom tým sa zbudí
i pernatý sbor,všemocnostou všetko stvoril:

nehe, slnko, hviezdy, vzduch,
žriedla, rieky, more, vody,
vrchy, lesy, zemekruh,

po vetviciach počne
skačkať vdol a hor;

skačkat, bŕkat, cvrčat,
krielca, pysk si prať,živočíchov všaké rody —

tak keď zora zastkveje:
svetlom temnosť rozveje
a keď sa už tvár jej zrudí,
závoj noční keď rozpára:
svet sa jako znovu stvára,
z mdloby svojej k žitiu budí.

aby krajšiu mohol
chválu Tvorcu vzdať.

*
* K

Hoj to zora! — zlatá zora!
Opäť bdelý kohút spieva:
Kykyryký! Kukurykú !

Všetky tvory hor sa majte!
Avšak najprv Bohu vzdajte, —

*

Hoj! to zora! — belie zora!
Hoj! to zora! — rudne zora! . . . vďak a slávu prevelikú !

„Kykyryký! Kukurykú!“
Kohút volá na pantíku :

Už je konec pokoja!

*

Ale čo to pozvukuje
čo tým vzdychom duní tak?
Zvon to zoru pozdravuje,
k modlitbe to rannej znak?
Len duch čistý, zbožný tuší
zvuku toho divný čar;

Víťazstva niet bez hoja!
Ani chleba bez znoja!
Vzozri k zore,

a vstaň hore,
on je hromom pilnej duši,
pobožnej však svätý žar.

všetko, čo len dýcha, žije!
Zora zlato v lone kryje!
Hore! Počuj toho h asu !

Ku spaniu niet viacej času!
*

Pečlivá mať včasné vstane,
pobožnosťou svätou vzplaue,
kľakne, vrúcne pomodlí sa;
pak i detvu svoju zbudí —
veď sa o jej blaho trudí —

Jako dietky Jeho pravé,
aby Bohu vďaky vzdaly,

*
* *

Jaký to však život,
j aký to však čar

po tomto svete seje
úsvitná tá žiar?

Cez horu tu vane
od východu vzduch, že jich choval tú noc zdravé,

a v nej oživuje
všetko jeho ruch.

k pilnej práci pak sa malý.
Detva matku nasleduje,



Starostlivá dobrú žatým
potravu mať snáša, správa;

sopnúc ruky k nebu vzhliadne,
ku modlitbe ničia padne,
Boha, zoru pozdravuje. — slaniny kus, kaval chleba,

brindzu, mäso, koláč bielyV blesku zory
do kapsy každému dáva,
že by bolo na deň celý,

lebo naraz do vôle,

hlas sa norí
bedlivého hospodára,
ktorý času nerád zmára:

raniny kým k tomu„Stávaj dcéro, stávaj synu!
Hore čeľaď k dielu, činu! potom obed z domu

nedonesú na pole. —Len kto zavčas rána vstáva,
Koziar, ovčiak stádo dojí,
čítajúc ho pri ňom stojí

čaká na slniečko,
by hnať mohol na lúčiny

tomu Pán Bôli požehnáva.
Hľa! i zlatej zory krása
už na nebi videť dá sa!“ —

Teraz len zrieť divy
v čas ten zlatý raný, na trávnaté na vršiny,

odkiaľ hojné mliečko.práce i trúd živý,
pilnosl na vše strany. Po izbách tu tovaruikov,

remesiel i obchodníkovRoMk volky svoje
do pluha tu sháňa, j ako sa tiež práca zmáha!

časomerec len v nej váha
všade lomoz, hurt sa čuje,

čerstvo snáša riady,
bo už nemá stáňa,

tento tesá, onen kuje,snáša zo všech kútov,
klade na kolieska: ten zas šije, onen pára,

volá, leňochov však ten tu kára. —„hajs! — sa! — volky!“ —

bičom silno plieska. Plné cesty, pešiny
Druhý kone priaha

dobre nakŕmené
robotnej sú družiny,

najviac chlapcov, švárnych diev;
popruhy jim stiahnúc

do roboty žene:
žarty, smiechy samé snujú,
proti sebe pesstvá kujú,

vedú krásny zorospev:na to pole, na ty lúky,
pre zrno, buď pre vôz múky,
ovocných to buď do sadov,
úrodných buď vinohradov,
buďto z hory doviezť dreva,

„Zora belie sa,
zora s tkvej e sa, duš o,

už sa rozodní!“ . . .

„Už sa z or í, kury p ej ú,

aby nebol bez ohreva; pusť ma, dušo, nech idem!“
po nástroju takom

iný opäť siaha,
„Ráno vstáva do zory,
ráno vstáva za zory,

k j akému ho doba,
potreba-že tiaha:

ráno vstáva jediná pri matke
do zory!“

či to pila, motyka „Yčul j e, zora j e,
malá lebo veliká, včul sa zabresklo!
sekera, srp a či kosa, Včul sa moje jacintové

k viete roz vij e,jedovatá j ako osa,
vidly, hrable, lopata trasľavá ho perla drobná,

zlato-že kryje 1“ *)k viaťu lebo do blata,
čo mu k akej práci treba *

* *

Sú to počiatky juhoslovanských národnicii pcsni o „zore“ pôvodne takto znejúce: „Zora zabieli,
zora zabieli dušo, hoée du stane !'

-í
. . . „Zora zori , pietli poju, pušlaj me dušo, da idem!“

.
.

Ráno rnni do zore, ráno raní, u zoru, ráno rani jediná u májke do zore!íl „Sad je, zora

je, sad je svanulo! sud se moje zumbul cvietje zazmetje, i po njemu sitan biser zlato trepetje /“
9*



V nepočetných kvapkách
rosička tá čistá

Sláva Bohu! Zora stkvie sa 1

v svojom lône slnko húpa,

I to pohne kvietie

svoje puky jaré
otvára, súc radoaby na svet zlato lialo,

a bo dary obsypalo, v novej slnka žiare;
nežnej vďaky vôňou

sía keď temian horí,
dýcha k Stvoritelu

až zem v svetla plesu skúpa.
Zora stkvie sa, slnko budí,

jako matka dieťa svoje :

Povstaň slnko, milé diéta! a raj vôkol tvorí.
Vidz moc takú!vylej lúčov jasných zdroje,

nech všetkému svetu svieťa! —

Už sa zorí, východ horí,
Bytosť všakú
z dlhého sna zora budí;
zo stežejov všetko ruší,žar jeho je zlatostkvelý,

divokrásu čo má um i čo len telo,
čarokrásu aby vstalo, aby bdelo,

hýbalo sa, pracovalo,
dejstvovalo, bojovalo,
kým si silu nerozkruší,
kým sa na s m r t n e u t r u d í!

zora seje na svet celý.
Sotvá slnka lúče prvé žarné,

ňadrami sa zory presnuly,
jaké divy, jaké krásy čarné

v jasnom svitu na svet vysuly!
*

Veliký si Bože! — Kto to nepoznáva? —
Väčšia však Ti sláva, keď ten východ horí
za ohnivej zory, keď to slnko vzplane

V celom svete život nový, skorý,
prostried sveta sto sa nových tvorí.

*
a deň nastane.

Tu len Tvojej svieti veleby blesk stkvelý,
sťa deň zo tmy biely, keď skrz zoru svitá,
každá živá, hbitá bytnosť hore vstáva,

Vo zlate sa čistom

vrcholky hôr noria,
vo vatre - že planú

východ, vody, moria. slávu Ti vzdáva.
Kto Ťa ani vtedy nezná, Bože z neba!
nedbajúc na Teba, ač i vidí, čuje,
že Ťa zvelebuje všetko, sa Ti diví —blyští sa sta v striebre

perla drahá, istá.
Čím viac slnko žhavé

hore vystupuje,

ten buď neživý!
Kto sa nechce vtedy chopiť práce, diela,
príroda bárs celá za zory ho zove,
ten viac svetlo nové, Bože bezpôvodný, —

zrieť je nehodný 1

tým sa hustá mlha

bystrej rozjasňuje;
a tým slastnej pejú *

* *

drobných vtáčkov sbory
slnko pozdravujúc

Odkedy la poznám, národe môj drahý !

odkedy mi z teba zori sa a svitá

odtedy si predmet môjho milovania I

Ale nakoľko som v tebe sčaslný, blahý,
natoľko sa vo mne plameňom bôl chytá,
ked si spomniem na noc tvojho jestvovania.
Koľkými ta dobrý vystrojil Bôh dary,
krásnymi-že ducha, srdca vlastnostiam!, —

ktorých blesk ti z očí tak spanilo žiari,
tak že zo všetkými kmeny, národami —
čo jich koľvek žije na tom šírom svete
bárs i u najvyššom vzdelanosti kvete —

závodit bys’ mohol a vziaí vavrín skvelý
vííazlva a slávy v deň tvoj jas ý, biely f! I —
Ale čia’ to ozaj vzhľadom osvietenia? -

jako dieťa zory;
z vetvíc poletujú,

k oblakom sa nesú,
spevom chvála Boha

v sladkom srdca plesu.
Všetko, čo sa čmyrí,

plazí, lieta, chodí,
pri raňajšom slnku

veselosť si plodí.
I ty bujné trávky

do pásky sa vinú,
ľubým usmievaníra

vschodu sinka kynú.



ale nebude tak viacej v budúcnosti!
Počuj, národe môj ! nemaj pochybnosti,
bárs ti ešte zcela to zlé neminulo.

Aj hľa ! z biedy, žialu sčastie tebe kyne,
robstvo tvoje ducha i s následky zhyne!
Pozri k Tatier nebu, tmy už mizne vzdora;
tam sa žiari tvoja zlatoslkvúca zora,
jaková ti ešte nikdá nesvietila,

Čí sa 1 ty tešíš z jeho oblaženia ? —

Národe môj, ty len v kolíske si diéta! —

Nad tebou noc tmavá — druhým hviezdy svieía! —

Mnohá síc’ i tebe svietila už hviezda,

ktorej meno teraz mnohému sa nezdá; —

zlaté svielily ti zory na východe,
ktoré budily ta k uke, práci, shode :

Cyrill - Method boli blíženci ti svätí,
ktorí počali rad, láskou k tebe vzňatí

velduchov tých tvojich, ktorí vedy, umy

pestovali pilno, krásne piesne, dumy
skladali nám k pocte Boha, rodu, vlasti,
uími opievajúc naše slasti, strasti.

odkedy ti temnost ducha zavalila!
Ona k milému ti svitá ránu — ránku

želajúc ta zbudit zo tvrdého spánku,
v ktorom leží celé jadro ti i sila —

Ind náš pospolitý a mlad roztomilá!
Precitni s ňou, schyt sa predlhého zo sna ! —

Teraz nastáva ti doba blabonosná!
Mal si kňazov zbožných, mal si učiteľov,
mal si vodcov múdrych, mal si buditeľov,
ktorí sa stkviet budú v blesku večnej slávy. —
Lež ty, národe môj, predsa vo tmách väzíš,
v prachu nevedomia jako zmij sa plazíš . . .

Nebola to otcov ani božia vôľa,
vrahovia sú pôvod toho tvojho bôľa.
Čo nemohla podlosl, zrada šemelníkov
zjednotená so zlou mocou násilníkov —

nesvornost to zviedla, had ten jedovatý,
ktorú medzi tebou ži v i vrah ten k 1 i a t y,

aby národnieho napádal brat brata,
aby nachádzal v ňom i vlasí svojho kata.
A čo sa tak bratia medzi sebou bili,
vrahovia ta z všetkých statkov ohlúpili,
až si v násled bratskej nesvornosti, zloby,
na ostatok padol cudzej do pobory, •—•

Kdekoľvek sa potom v tvojom sirom kraji
veľduch jaký zjavil, v zakliatom sla raji
svetlo jeho jasné nedosiahlo všade,
najmenej však mohlo tvojej do prostoty,
bo ju kryla zlá moc v tvojich vrahov rado
zbavujúc ho vlivu k zrostu tvojej psoty.
Tak ti dlho tlumil nepriateľ tvoj ducha,
až sa z teba stala hmota nemá, hluchá.
Pri dejinstva tvojho sláve, velikosti
žil si bez národnej seba vedomosti; —

pri dielach a činoch predkov tvojich slavnýeh
učila sa najprv cudzie skutky, diela
poznával, ach! tvoja mládež mužská, biela,
do škôl, dielen chodil tvojich vrahov zjavých -

,

miesto aby ju bol odkájal duch rodný,
ušľachtilých myslí, krásny skutkovplodný..
Zbožná, mravnia tvoja nevinná prostota
zostala ti hlúpa, necvičuá sirota . . .

S ňou ty uzreš slnko,, biely tvoj deň — dníčok

nového ti žitia s ňou vypučí kličok.
Ona prináša ti lásku srdca vrelú,
lásku k Bohu, lásku k svojmu rodu,
ktorá zmáha zlého cudzinstva moc smelú

vzdorujúc sta skala jeho mamu, svodu. -

Ona vane jemne juhovými dechy

pod chalúpok, chyžíc tvojich nízke strechy,
tiež i do ú čelí š t tvojich z mrtvých vslalých

osvety to rodnej úlov veľkých, malých,
ktoré ti len dosial dávaly plást holý,
duchom svojím cudzím tebe k zkaze boly.
Ona milo vane, aby rozvanula

ducha toho zlého a mlad rozžehnula,

by sa „svojho“ voždy ujímala pravé,
národnej tak základ osvete a sláve,
položila pevný, stály, nevyvralný,
učinila národ múdry, veľký, statný.
Vedenia ti perlu nese s rosou stkvelou,

aby po nej mládež siahla s túhou vrelou,
tú-že vábi spevom vtáčkov slaslou zpitých
do chrámu Víl našich umných, krásocitých!
Ešte nese kvet ti raný zora milá,

aby mládež útla vence z neho vila;
a ked za ňou potom nastane deň biely,

osvety ti slnko vzíde nad Tatrami —

osvety, ach 1 dlho boľne postrádanej 1 — —

vtedy našej milej mládeže sbor celý

obsype Mať Slávu tými kvietočkami,
krásnymi však venci vdačnú na oslavu
ozdobí jej múdru, prevelebnú hlavu.

Stávaj teda stávaj, národe môj drahý!
prekroč bystrou nohou čiernej noci prahy!
Nepresni ten zlatý čiasok ranní, skorý,
Sleduj pozývanie prírody a zory!

či to do neba hriech nenie volajúci!?
Bože) Božel
Tak to dosial bolo, včnl sa zpomenulo, (Dokončenie.)



môjho života ? Y matkinom náručí nespočívala
som nikdy, otcove rameno neobjímalo ma

takže nikdy 5 mne nepatrí nikto, ja nikomu.

A vlasť moja kde? Tam, kde uzrela som

svetlo sveta, tam ma ztrpel nechcú a tuná
v cudzom svete, pri cudzom národe, sla vä

zeň som tiež len z cudzej vôle. Nemám ve

ru, nemám ani tej najmenšej príčiny veselou

byt.“

Bola jar roku 1769. V nádhernom le

tobytu blízo Viedne bývala v ten čas kňahy
iia Anna Petrovna, francúzská duenua bola

jej jediná spoločnica. Anna Petrovna bola
deva šestnásť ročnia, utečený kvietok v roz
vitku. Starostlivé jej stavu primerané vycho
vanie zveličovalo jej krásu, jej pôvabnosl.
Spanilá zádumčivosti, usadlá na jej obličaji,
činila ju v očach mladého sveta, ba v očach
každého obdivovateľa a nepredpojatého po
sudzovateľa opravdovej krásy — zajímavou.
Duenna, majúca všetky vlastnosti marnomy
slnosti svojho pôvodu pri sebe, pochlebnými
svojimi rečami mohla mnohonásobne vzbudiť
u každej krásky marnomyslnú samoľúbosť —

len u veliteľky svojej, u kňahyni Anny Pe

trovny sa jej to nedarilo. Duenna usilovala
sa i k veselosti naladil veliteľku svoju, ale u

tejto nechcela zádumčivosť a časová lažko

myslnosl ustúpil duenne a jej národu vlastnej
ľahkej mysli. —

„Pravda, že takéto myšlienky, velitelko!
— pretrhla jej horekovanie starostlivá duen

na — nenaladia človeka k dobrému rozmaru.

Hľadajte veselost, hľadajte ju v spoločnosti, vo

skvelých zábavách, ku ktorým vám vždy tak
darmo radím ... a iste nájdete ju.“

„Čo mňa po spoločnosti, čo mňa po
zábavách? Smiem-li sa slobodne v nich po

hybovať? Nestreže-li ma na rozkaz cárevny
Kataríny náš vyslanec u dvoru rakúsského

jako oko v hlave? Nestopuje-li on každý náš

krok, každé naše hnutie? . . . Ctím si ja
ostražitosl rodičov, opatrnosl matiek, akou

svoje dcéi'y ostrihajú, ale toto, podobá sa
stráženiu nevolných väzňov. Čo som ja v

rukách mohútnej cárevny ? Puhá hračka, kto
rou si ona dľa ľubovôle pohráva. Z jej roz
kazu som tu, a bez jej dovolenia nesmiem

opustil Viedeň. Nie som-li väzeň? a môže-li
väzeň byl veselý?“

„Zase tak smutná, velitetko, — slo
vila duenna francúzsky — a deň je dnes
tak utešený, že len jeden jediný pohľad do

prírody postačí rozveselil srdce človeka.“
„I ja nachodím v prírode mnohé rado

sti, mnohé asnáď dosiaľ jediné požitky; ale
keď je tma v nútri, darmo svieti since z
vonku ... tie tmy nerozrazí; márne raduje
sa všetko okolo mňa, lebo veď mňa veselosl
tá len viac a viac rmútil musí, vidiac, jak je
blažené všetko na svete, citím aká som sa
ma biedna a nesčastná.“ —

Duenna utrela si slzjr
.

Trápné mlčanie nastúpilo. „Velitelko,
náš zdejší vyslanec — tešila duenna kňahy
ňu — je muž milý, príjemný a chová sa k

výsosti vašej priateľsky, zdvorilé . . . .“

„A myslíš, že neznepokojuje ma toto jeho
maskírované chovanie viac, nežli keby ono

protivné, a tak svojmu cieľu primerané bolo?

Oj, znám ja dobre, čo skrýva sa pod úsme

vom, čo pod zdvorilými rečami, čo pod ga

valierským chovánim sa jeho? Veď aj cáre
vna lahodne zachodí so mnou, neprestajne
stará sa o mňa, pečuje o všetky moje po

treby, aby mi len na jednu vec zabudnúl dal

mohla, na povetrie, v ktorom jedine môže
človek veselo a milo žil . . . na ten najvyšší
poklad človeka ... na slobodu.“

Duenna vyhovárala trudné postavenie
kňahyni, vyhovárala ho všetkými možnými
dôvodami a náhľadami, no uspokojil kňahy
ňu: to sa jej nepodarilo. Táto horekovala ďa
lej, opierajúc sa o guirlandami a mnohými
kvetinovými arabeskami okrášlený stĺp pavlača
letobytu, hovoriac:

„Akože bych sa ja radoval mohla, du
enno? Ci celá bytnosl moja, celý život môj
a všetky jeho osudy nebudia vo mne len po
cit zármutku, ba čo div, že niekedy aj pocit
samého zúfalstva. Cudzia som svetu a cudzí
je i mne celý svet, a tak je to od počiatku

Duenna po týchto trpkých ale pravdi
vých rečach nemala slov, niraiž by potešiť

i i i á PEIB0IIÄ.
1. Vo Viedni.



bola mohla.'.. veliteľku svoju; kôahyňa Anna
Petrovna takže zamlčala sa, zahľadiac sa po
utešenom okolí, po čarovnej záhrade, ktorá le

tobyt otáčala, veslujúc sokolovým zrakom v

plavej diaľke, akoby jej odtiaľ kynút mal anjel
slobody.

osvietený panovník, príliš nemeckému živlu

oddaný, vzdor starorusskej stránke a armáde
s Bedrichom veľkým smluvu nzavrevší. Na
dvore jeho, zároveň iných panovníckých dvo

rov, uvedené bolo hospodárstvo maitressí;
Petor sám ešte jako veľvojvoda zamiloval si
bol kňahyúu Alžbetu Voronzow. Katarína
Alexejevna pomstila sa za to na manželovi
svojom, vďačne prijímajúc dvorenie mnohých
povestných mužov. Prvý jej miláčok bol mla

dý Poliak Stanislav Poniatovský, jemuž bran
nou mocou poľskú korunu zaopatrila. Ale
Poniatovského skoro vytisnúl zo srdca cáre
vny iný krásny muž, Gregor Gregorievič
Orlov, vnuk Petrom veľkým omilosteného
strelica. Krásný, obratný, herkulesskej podo
by Orlov, bol dôstojníkom gardy, keď sa po
zornosť cárevny k nemu obrátila. Skuro po
rozumeli si.

A v skutku blíži sa ktosi jej nádher
nému pavillonu. Už oznamuje ho sluha, čo
to za človek? Budúci učiteľ jej; francúz.
Anna ešte hlbšie zadumala sa.

Alžbeta, dcéra Petra Yelikého, r. 1740-ho
bola od starorusskej stránky za cárovnu vy
kričaná. Pomocník tohoto jej povýšenia bol

Alexej Gregorovič Razumovsky, ktorý stál vo

velikej priazni u Alžbety, tak že hneď po jej
dosadnutí na trón, povýšený bol skrz ňu na
hodnosť poľnieho maršala a hlavnieho lov

majstra. *)
Zároveň iným Rusom, onoho času, vy

švihnúl sa Raziunovský z prachu nízkosti až
ku najvyššej hodnosti šlächty. — Pomocou

pekného svojho hlasu stal sa z obecného ko

záka prvým spevákom cárskej kapelly. Žen
ské oči s úľubou spočinuly na krásnom mužo
vi tomto a povzniesly ho vysoko k sebe, až
sa octnúl razom na srdci mnohovládnej cá

revny. Niektoré pramene historické z toho
času tvrdia, že sa Alžbeta cárevna potajme
s Razumovským spojila, iné odporujú tomu,
znižujúc poľnieho maršala na nízky stupeň
puhého zaľúbenca. —

Tak sa stalo, že sotva nastúpil Petor
IH-tí trón, už obtočilo ho strašné sprisahanie,
k nemužto i manželka jeho prináležala, sama
túžiac po cárskej korune.

Najčinnejšie, ale i najpodlejšie nástroje
Katarininé k tomuto cieľu boli; Gregor
Gregorievič Orlov a tohoto brat Alexej, oba
chceli v hodnosti postúpil a stali sa (najväč
šieho opovrženia hodnými zločincami.

Dňa 8-ho júla 1762 bola u kňahyni
Daškov posleduia schôdzka sprisahancov.
Gróf Razumovský, otec sotvaj deväť ročnej
Anny P. Tarrakänov, sprisahal svoj regiment
k vernosti Kataríne, potom ju sprevodil do
kathedráluého chrámu, kde ju arcibiskup
Novgorodský za cárevnu vyhlásil. Lud kla
mali, že cár Petor Ill-tí práve zomrel, . . .

Alžbeta obdržala od svojho miláčka

trojo dielok: dvoch synov a jednu dcéru;
tieto dietky obdržali titul: kniežat Tarraka
nov. Jeden syn za včasu život ztratil pri ja
komsi chemickom experimente, druhý bol dô

stojníkom v armáde russkej; o osude Anny
Petrovny budeme si rozprával prítomne.

a nesčastný, hrozne oklamaný panovník žil

ešte, ani len netušiac nič zlého.

Kým predstavila sa 'Katarína, novotná
panovnica, v jäzdeckej rovnošate na koni
radosťou opojeným plukom, započalo sa dielo

ukrutnej vražby. Dvaja Orlov-ci a s nimi
dôstojníci gardy, vojvoda Fedor Baratínsky a

Teplov zavraždili cára. Alexej Orlov bol pr
vý, ktorý ruku vztiahnul na obeť túto. Zato
bol od Kataríny vrah tento najvyššími hodno
sťami a vyznačeniami vyznačený. Gregor Gre

gorievič Orlov stal sa druhou osobou cárstva
rusského. Katarína nabídla mu potajmo svo

ju ruku, on ale žiadal verejné zasnúbenie a
účasť na tróne.

K lepšiemu rozhľadu však poznamenaj
me si ešte, že najstaršia sestra Alžbety,
Anna Petrovna, vojvodovi Karolovi Fridricho
vi z Holstein-Gottorpu zasnúbená, r. 1728-ho

syna, menom Petra porodila, ktorého r.

1745-ho Alžbeta s mladou, krásnou a ráznou
Katarínou Alexejevnou s Anhalt-Zerbstu za
snúbila.

To bol ten nesčastný Petor Ill-tí do

bromyselný, no slabého rázu, ač duševne

ŕl K. Miihler Hislor Sluzzen.



Mladý, spomínaný učiteľ bol každoden
ním hosťom Anny Petrovny aj mimo hodín

vynaučovacích. Vecí ona tak bola blažená,
že mala aspoň koho toho vôkol seba v tejto
cudzine a samote. A s mladým učiteľom sku

točne radostne a vesele míňaly sa hodiny
kňahyne. Jeho ritýrská postava okúzlila kňa
hyňu, jeho čistá francúzština bola jej ľúbou
zábavou.

Cárevna Katarína bola síce o veľa py

šnejšia, lež aby obávala sa bola dietok pred
chodkyni svojej Alžbety, vzdor tomu ale zna
la sa proti tomu ohradil a šatril; Annu Pe

trownu Tarakanownu najprísnejšie strážil dala,
takže táto stavu primerané síce, ale neslo
bodné vychovanie obdržala. Len v 15 roku
života dovolila jej Katarína odobrať sa do
Viedne s jej starkou dueuuou. A ač cárevna,
zavierajúc z vernosti otca a brata Anninho,
mohla i na jej oddanosl rátať, predsa bola
táto pošlednejšia v nevoľnosti držaná, tak že
bez dovolenia cárevny nesmela Viedeň opustil.

V besiedke, stojacej v odľahlom mieste
zahrady, sedí, ač už mesiačik vyšiel, i teraz
Anna Petrovna s obľúbeným svojím učiteľom.
— V prírode milá tichosl panuje, len srdce

Anny Petrovny jakosi silne bije; príroda
podobá sa raju v sriebornom svetle blädého
mesiačka, srdce Anny Petrovny cíti rozkoš
nebeskú v spolku muža tajomstvenného. Vždy
dôvernejšie a milšie plynie jícli rozhovor,
medzi nimž švárny učiteľ už pár razy priti
sknúl sňažnú rúčku kňahyne k ústam svojím.

„Lúbí sa ti môj novotný učiteľ?"
„Driečny junák 1“

„A jak vzdelaný!“
,Vaša Vysosl takého potrebuje.“

„Zbadala si jeho vznešené chovanie sa?“
„Takí vzdelaní ľudia znajú sa hodil do

okolností." A div to, ako vypráva jej ten múdry
učiteľ o rodnom kraji, jak zná dávny stav j

terajšie položenie Russka! — „Samo nebe —

pomyslela si blažená kňahyňa Anna Petrovna
— poslalo mi muža tohto!“ A jak líči on

karakteristične odvážim, pyšnú, geniálnu Ka

tarínu Alexejevnu, terajšiu panovuicu Russka,
veliteľku, ba tyranku i jej slobody, jej osudu,
jej života! Vznešený, nevyrovnaný to muž! —

„Mýliš sa. Všetko na ňom je prirodzené.“
„Možno- Ja pýtal sa chcela, či je s jeho

prednáškou Vaša Vysosl spokojná; teraz
zdá sa mi, že osoba viac zaníma, nežli jej
pôsobenia."

„Môj učiteľ je milý a príjemný človek."

„Tí predošlí boli zväčša starí, zasmu
šení mužovia, tento je ozaist protivou jejích.“

Má to ten slabý lesk mesiačika na ľud
ské srdce veľkú moc; má to ten tichý dojem
večerní na dušu našu veľký vplyv. To doká
zalo sa i pri Anne Petrovne. —

„Vidíš, že sa ti ľúbi!“
„A či zýskal si aj spokojnosť Vašej

Výsosti? —“

„Úplne. Jeho prednáška je samý život.
Za pár týdňov som si viac pri ňom osvojila,
nežli pri predošlých za roky."

Čo ďalej to sladšie a sladšie plynuly
slová učiteľové, v jej srdce; čo ďalej to via

cej vnikaly jej v srdce až do najhlbšej hlbi

ny duše reči jeho, ale čo ďalej, to viacej
rozohnil sa i on u boku jejej; čo ďalej to
stával sa výrečnejším, zanímavejšíra, až ra
zom klesnul na kolená k nohám kňahyne a

vyznal jej svoju vrelú, nevýslovnú lásku.

„To ma teší, Výsosť; teší tým viac, že

vážnej mysli' Vašej Vysosťi zodpovedá ume
nie a veda a Vysosl Vaša teraz bude spo
kojná a blažená.“

„Ja v skutku po prvýraz cítim sa bla
ženou v živote. V tomto učiteľovi našla som

anjela potešiteľa, s ním zavítal pokoj do
skormúteuého srdca môjho, v ňom poslal mi
Bôli vysvoboditeľa v kríži, oblažiteľa v sa
mote.“

Učiteľ kľačal a zavrel oči, sklonil hla

vu, akoby odsúdený očakával smrtedlnú ranu
.a s ňou koniec svojho života; Anna Petrovna
sklopila tiež zrak, nehnula sa, mlčala a divo,
potrhano pozerala pred seba.Tak švitorila Anna Petrovna starej

duenne, vesele si zanôtiac na to ; Viem, že každému ctenému čitateľovi

napadne tu nerovnosl stavu medzi učiteľom
a kňahyňou a možno, bude si mysleť, že tá
to záhadka zdržiavala i Annu Petrovnu, aby
ho nevyslyšala. Ale sú i takí, ktorí znajú,

„Zostaň, zostaň, chlopcze lubyj;
Ne pochoty mojej zhuby“

zmizela v stromoradí.
Duenna povážlivé krútila hlavou.



mu všetkému len verná duenna povážlivé
hlavou krútila.

že láska nezná žiadnych otázok rodu a stavu,

nezná žiadneho ro zdieľu panujúceho u chladnej

mysli ľudskej; a k tomu, naša Anna Petro

vna nepatrila nikomu, ako i jej nepatril nik;
srdce jej ale už háralo po splynutí so srdcom

vrelým; čo div teda, že zrak jej razom vy

jasnil sa, že po obličaji rozlial sa blažený
úsmev a že razom octnula sa — v náručí
učiteľovom? — Tak otvoril sa v nadšenosti
mužovi mohútnemu, nežný, ľúbovonný kvet
srdca pannenského kňahyne Anny Petrovny.

Prvý miláČok cárevny Kataríny, Stani
slav Poniatovský, pod hanebnými- výnimkami
dosadený bol pomocou rusského vojska na
trón poľský. Väčšina poľskej šlächty zoprela
sa jmoti tomu a zbrojila sa k odporu, na jej
čele ale stál knieža Karol Radzivil. Bol on

jedon z najmocnejších a najbohatších pánov
poľskej šlächty. Na panstvách jeho G6 zám

kov, držal 3—GOOO žoldnierov,.mal iy2 inil
liona toliarov ročitého dôchodku a mal jak
korunný vojvoda a palatín Vilny rozsiahlý a

znamenitý vplyv.

Oblažený muž vztýčil sa, ulapil kňahyňu
za ruku a pevne pozerajúc jej v oči, preho
voril: „Veliteľke! vďaka, vrelá vďaka ti! Ty
meštanskému, nízkemu učiteľovi otvorila si

svätinu srdca svojim, láska tvoja k osobe mo

jej je pravá, neocenitelná, dovoľ, abych pred
stavil sa ti aj ohľadom stavu, jako muž pria
zne a ruky tvojej hodný. Anno Petrovno, ja
tvoj učiteľ, tvoj miláčok, som knieža Karol
Radzivil!“

Osoba jeho bola imposantná, mal pýchu
kráľa, ale temer i kráľovské potreby; keď
udusilo sa sprisahanie Radomské á jeho stat

ky zhabané boly: on sám stal sa síce vy
hnancom, no ale nevydržal dlho vo vyhnan
stvo svojom, lež blížil sa generálovi Repnín
ovi, agentovi cárevny Kataríny, načo pod
istými, obmedzujúcimi ho výnimkami statky
svoje nazpät dostal.

„Palatín Vilny?“ vykríkla deva blažená.

„A korunný vojvoda Litvy!“ — do

dal on.

Ešte vrelejšie,* nežli prv splynuly dve

srdcia spolu, objalo sa štvoro ramien, a pot
kalo sa štvoro rtov vo vrelom bozku. —

Po boku Repnínovom vtiahnul do Var

šavy a tu mal zostať. Násilie toto a dozor
nad ním vedený tak rozmrzely pyšného muža

tohto, že po druhýraz- postavil sa na čelo

nespokojníkov. Opätue od Rusov stiesnený,
zhabal, čo molmi z pokladov svojich a ratoval
sa de Rakússka. —

Po prelietnutí prvého blaženého dojmu
slovil Radzivil k Anne Petrovne: „Lubá mo

ja! keď už jako v učiteľovi videla si anjela
jiotešiteľa vo mne, teraz ako knäz, a milenec

tvoj, dovoľ, abych stal sa i anjelom vyslobo
diteľom tvojím. 1 Ty nesmieš v najkrajšom
veku mladosti svojej hynúť tu v púšti cudzi

ny, ty určená si inému životu, ty hodná si

iného osudu. Ty stvorená si na trón, a máš

i nároky naň. Dnes stala si sa kráľovnou
srdca mojeho a srdce toto, ja učiním ťa véľ
mocnou panovnicou russkej ríše. Berla tá,
ktorú ti Katarína zločinom vyrvala, musí

prísť do tvojej ruky, a z pod svevolnej ruky
Kataríny vymkni sa hneď. Ja ťa vyvediem z

nevoľného žalára tohto, a kým prijde čas

verejného slavného povýšenia tvojeho, ukry
jem ťa v svätom, Kataríne neprístupnom
Ríme. Vlož ruku do rúk mojich a ja ti pri
sahám, že sa nie len pomstím na tyranke
tvojej, ale že ti aj dopômožem k- dedictvu

trôna, právom tebe prislúchajúcemu.“

Vo Viedni dozvedel sa, že tu žije Anna
Potrovím Tarrakanovna, a jako blesk prelietla
hlavou jeho tá myšlienka: devu túto čarovnú

jako zbroj proti cárevne Kataríne použiť.
Radzivil to dobre znal, že veliká čiast

ka stránky starorusskej zaplesá, keď vnučka
Petra Velikého nároky svoje ku korune pov
znesie a vytrhne túto z rúk domu Gottorpov.

Týmto úmyslom blížil sa kňabyni Pe

trovne, a že s prospechom, videli sme. —

On prisahal jej vernú lásku, prisahal, že ju
k moci a sláve povýši.

Tak sa stala Anna Petrovna skoro

predmetom a nástrojom zámerov politických,
či k tej sľubovanej skvelej moci a sláve ži

vota, a či na opak? Uvidíme.-
Či ale knäz Karol Radzivil po svojom

oboznámení sa s Annou Petrovnou, vidiac

tejto čarovnú krásu, presvedčiac sa o jej
opravdovej vzdelanosti, o jej vrelej k nemu

A Anna Petrovna neodporovala — za

pár dní bolo všetko hotové k úteku, ku čo-
Sokol.



Viedni. Ale podivne to bolo s našimi troma

osobami; všetky tri boly protivou onných vo

Viedni.

ľúbosti, jako prvom výkvetu panneského jej
srdca; či zaľúbil si ju opravdove, a či len i

na potom použit ju chcel jako púhý nástroj
k dosaženiu politických cieľov ? V krátce
zdovieme sa.

Anna Petrovna stala sa bola v Ríme z

tej zasmušilej devy razom veselou, rozmaru
ružového plnou krásavicou.

Radzivil — tento ritýrsky, vo Viedni
tak velice jarý, duchaplný muž, pozdával sa

byt časom hlboko do seba zabratým, zasmu

šilým, nudným, tajomným, sám so sebou boj

vedúcim, roztržitým.

Anna Petrovna v Ríme ožila. Nik ne

sprevodil ju ta na jej úteku, mimo jej ver

nej duenny, ustrašenej nad cárevny Kataríny
hnevom, ktorý ona predvidela a vzdor svojej
ľahkej povahy, predsa ťažkomyslnou sa stala,
len všetko zlé veštiac a predtušiac z tohto
nerozváženého kroku veliteľky svojej.

Najpodivnejšia ale bola stará duenna;
ona známe, vo Viedni ustavične dorážala na

kňahyňu, aby vyjasnila zasmušilú tvár, aby
veselším okom pozerala na svet, aby hľadela
zabaviť a vyrážal sa zo svojho zármutku; tu v

Ríme nechválila veselú myseľ kňahyne, krú
tila hlavou k jej rozkoš a blaho dýchajúcim
rečiam; slovom, naskrze nebola s kňahynou
spokojná. Dni milo míúaly naším zaľúbencom
Anna Petrovna oplývala všetkým, čo jej len
srdce zažiadal mohlo a k tomu blažila ju lá

ska Radzivilo-vá,

Cárevna dost skoro bola uvedomená o

úteku Anny Petrovny cestou svojho vyslane
ctva Viedenského.

Ako hovorím, Anna Petrovna v Ríme
ožila. Nebola to veleba a sláva najstaršieho
veľ-mesta sveta, nebola to nádhera, nebol to
blesk jej bohatého bytu v ulici Ripetta, čo

ju blažilo, čo ju tak nevýslovne očarilo, čo

jej krásu zveľadilo a dušu do posiaľ nepocí
tených rozkoší ukolembalo; no bola to všetko
len vrelá láska k jej ritýrskemu milencovi
Radzivilovi. Ani myšlienka na budúcu jej
slávu, o uejž Radzivil, ustavične s velikým
zápalom zmienku robil, ani možné uskuto
čnenie jej nárokov na právo koruny veľmoci

russkej to nebolo, čo jej život tak blaženým
činilo; — ona nežila ani v minulosti, veď tú

nenávidela, ani v budúcnosti, tá sama od

seba príjde; ona kochala sa len — jako to
všetci vrúcne milujúci a zvlášte po prvýraz
zaľúbení robia — v blahej, milej, utešenej
prítomnosti.

Len duenna ju tu i tu znepokojovala.
Ale môže nás nepokoji! celý svet, keď v

srdci našom pokoj prebýva, nezanuútí nás

nič, a naopak, môže nás chlácholil svet celý,
keď v srdci .našom červ nepokoja hlodá, niet
nám pomoci, niet nám pokoja na zemi.

Radzivil pilne navštevoval Annu, ba
bol tak rečno povždy u nej i mimo pre
chádzky', výletov a spoločností. Čo si mohla
žiadal ešte iného. Ona po prvýraz milovala,
a práve preto tak vrúcne, tak opravdove ľú
bila Radzivila, že v ňom mala celý svoj ži

vot, celý svoj svet.
Viedeň a Rím! Prekrásna to bola Čara

pre ňu. Tuná vymknutá bola z väzov do

zorstva vyslaneckého, z pút nevoľného väze

nia, no zaplietla sa do pút samovoľných, do

ružových pút Hýmena. Tam ju držala sve
voľa cárevny; tu moc jej lásky a srdca; tam

ju nudil celý svet a doma nenachodila poko
ja; i tu ju síce celý marný svet málo zaní

ma, ale doma a v srdci blaží ju ráj lásky
utešený.

A prítomnosť Anny Petrovny bola skve

lá, bola odbleskom nebeského raju na zemi.

Všetko, čokoľvek k pohodliu vznešeného ži

vota, skvosu kráľovskému patrí, všetko to

zaopatril Radzivil pre poklad srdca svojho
— pre vňadnú milenku. Skvelý byt, spôsob
žitia, četné služobníctvo a vôbec všetko, čo

k nádhere patrí, stalo sa za podiel blaženej
po prvýraz v živote Anne Petrovne. Áno,
tak zdalo sa, akoby Radzivil chcel, aby Anna
Petrovna už od terajším privykala k budú
cemu sľúbenému životu cárevny.

Avšak:
;J Lásko! véčne stejná ve své kráse,
véčné rúzná ve svém hnutí!

Anna Petrovna ožila v Ríme. Celé jej
chovanie sa bolo úplnou protivou onomu vo

Jedny vedeš pŕímo k véčné spáse,
jiné — ku véčuému zahynutí.

II. V Uime.



Lesklás číše, sladkým kypíc tokem — Ale aj cárevna Katarína nemeškala v

svoj a ríše svojej, alebo lepšie, trónu svojho
prospech, dejstoval. Ustavične radila sa s dô

verníkom svojím Orlovom, jako potlačil Ra

dzivila, alebo jako ho zýskal a jako zmocnil sa
zase ubehlej Anny PetroVny. Myslelo sa i na
to, požiadať svätú stolicu rímsku k vydaniu
Anny Petrovny, do moci cárevny, ale to ne
uznalo sa za cicľuprímerané a praktičné; prá
ve tak nesnadným, ba nemožným zdalo sa
násilné zmocnenie sa jej osoby, pre veľkú
vzdialenosť. Hnev cárevny bol nevýslovný nad

tým, že toho, vzdorného hada, jako Annu
Petrovuu zvala, do rúk dostal nemôže. —•
Orlov sám nemálo hneval sa, že nemohol
prispiel v tomto ohľade dobrou a výdatnou
radou cárevne. Ale „ani to čert nevymyslí,
čo žena má v svojej mysli" — Katarína
ustálila sa na istom pláne, smelom, ale k
cieľu vedúcom.

lidské srdce z ní tak rado ssaje:
Jeden spéchá v Eden rýchlym krokem, —

’ ten tam, že se napil, musí z ráje.
(V. Hálek.)

Anna Petrovna nikdy veselšia nebola
ako dnes, Radzivil maľoval jej tú najkrás
nejšiu chvíľu nebeskej radosti — jích sobáš.
Bolo to len v lahodných chvíľach ľúbostného
škádlenia á zabávania sa medzi iným rečeno;
lebo hlavním predmetom rečí Radzivilových
s kňahyňou Annou býval voždy „trón" a

„koruna" veľmocného Russka. Ale Anna Pe

trovna, zdá sa, preslyšala tieto reči; ju naj
viacej zaníraala len koruna lásky milencovej.
Po odchode Radzivilovom našla duenna kňa
hyíni a veliteľku svoju v ružovom, až na

rozpustili! veselost hraničiacom rozmare. —

Anna Petrovna vrhla sa duenne okolo
krku a bozkávala ju, nútiac ju tak k tomu,

aby veselila sa s ňou spolu, aby sdieľala s

ňou blaženosl jejej. Potom kázala jej pýtal
si, čo jej len srdce zažiadá, alebo vybral si
z jej vecí, čo sa jej len ľúbi.

Radzivil po pár mesiacoch svojho bý
vania s' Annou Petrovnou v Ríme sedel si
v chyži svojej hlboko zabratý do myšlienok,
a zahalený v hustý dym vonnej cigary. Nebola
to láska, nebola to politika, čo ťažilo mu na
duši, bola to okolnosť zlých financií jeho. Bol
na mizine. Zo svojho majetku pri úteku svo

jom do Viedne máličko len bol ratoval a
teraz všetky svoje drahocenné diamanty mu

sel zpeňažil, aby za štyry mesiace s Annou
Petrovnou v Ríme kuiežatský žil mohol.

Duenna ľahodue podakovala za zvláštniu
milosl veliteľky svojej, nežiadajúc si mat ni

čoho, a tvrdiac, že má dosl na milosti kňa
hyne. Čím skorej vykradla sa von a krútila
povážlivé hlavou.

Anna Petrovna ale hodiac sa na skvo

stný diván snila a spievala tú starorusskú:
Jeho politické plány, tak zdulo sa aspoň*

nedarily sa. Ani od spoločníkov svojich, ani
od urazenej a nespekojnej šlächty russkej no

obdržal žiadného svoleuia v návrhy svoje,
neobdržal schválenia úmyslov svojich a pre
potrebnej pomoci k jích prevedeniu a usku
točneniu. Čo bolo robil, kam sa tu diať? —

„Koly lubysz — luby duže,
A ne lubysz — ne žartuj že.“

V tom istom čase blaženosti, Anny Pe

trovny dialy sa významné veci medzi Petro
hradom, Varšavou, Rímom, a Viedňou.

Anna Petrovna pripisovala, roztržitosí,
tajomnosť Radzivilovú, súdiac dľa seba, jeho
láske; ale mýlila sa; príčina toho bola cel
kom iná. Radzivil oznámil nielen najvýteč
nejším svojím stranníkom a spoločníkom, ale
i šlächte russkej, o níchž znal, že k neuspo
kojeným patria, jak vznešenú osobu a vý
znamnú pre jích ciele a úmysly má v moci,
a namáhal sa v prospech Anny Petrovny
Tarrakanovny nadpriasť sprisahanie.

V tak osudnej chvíly zavítal k nemu

dopis vyslanectva rusského vo Viedni, toho
obsahu, že pod tou výminkou, jestli zradí a

vydá cárevne Annu Petrovnu Tarrakanovnu,
Katarína hotová je jeho skonfiškované statky
mu úplne prinavrátiť. — Ošklivosl, hnev, zi
mničná rozdráždenosl lomcovaly kniežaťom
Radzivilom. — On mal zradiť Annu. Anna
mu bola všetkým tym, čím cieľa svojho do
siahnuť chcel; ale Anna mu bola teraz tým
čo mu, nič nemajúcemu ku statkom zhaba

ným opätue dopomôcť môže. Ťažké dni, a
ešte o mnoho lažšie noce nastúpily pre Ra-

Radzivil bol činný na všetky strany, nič

nepremeškal, čo koľvek mu bystroum jeho
navádzal; všetko vykonal, čokoľvek mu jeho
prosriedky dovolily.



Prišiel deň rozlúčenia sa, krátkeho
dla Radzivila, do blaženejšieho opäť sklada
nia sa. Anna Petrovna omdlievala. Duenna
sama bola blízka zúfalosti nad krokom týmto
Radzivila.

dzivila. Čakal zprávy od spoločníkov svojich,
čakal zprávy od šlächty -russkej, ale nič ne

pochodilo. Hrozná prepásť otvárala sa pred
Radzivilom. On bol navyknutý žiť skvele a

pohodlne -
— teraz ale hrozila mu bieda a

neresí, čo si mal počiať, kam sa diať? Smutné a žalostné bolo to lúčenie. Ra

dzivil sám len bol chladný a pokojný. Dá

vno, dávno už bol z Ríma preč, a Anna Pe

trovna ešte nehnula sebou a keď prišla k
sebe žalostne zašeptala;

Plný myšlienok, rozorvaného vzozrenia
odobral sa ku kňahyni Anne Potrovne, ktorá
sa ho naľakala.

„Neľakaj sa ma, Anno Petrovno! som

zmenený, rozorvaný; buď pokojná. Musím ta
na pár týdňov oputsií.“

„Zostaň, zostaň, chlopcze lubyj;
Ne pochoty mojej zhuby.“
Minulo pár mesiacov; Radziwil nevrátil

sa viacej, ani mjdal nič o sebe znať. V hroz
nom takomto položení beznádejne zúfala si

Anna Petrovna.

Anna Petrovna sotva udržala sa na no

iplch pri zpráve tejto.
„Pre Boha! čo sa stalo?“ zkríkla pada

júc v náručie Radzivilovo.
Bez podpory, bez hmotných prosriedkov

stála v cudzom svete, skvelý byt a nádhernú
upravu jeho nebola v stave ďalej podržať. —

Služobníctvo jakonáhle zbadalo, že tu na mie

sto bohatstva nastúpil nedostatok, rozišlo sa.

„Nič, nič sa nestalo, neľakaj sa ľubá! —

kojil ju Radzivil — je toho len súkromná
príčina. Znáš, že som majetku svojho len
máličko ratovať mohol, to máličko minulo sa
už a teraz hrozí nám bieda; tej chcem vy
hnúť, a preto idem na statky moje, iucognito
do domoviny, a zaopatrený peniazmi vrátim
sa zas k tebe, milovaná! Aby som v náručí
tvojom požíval blaho tichej lásky, kým prí
jde čas, 'tvojho verejného oslávenia a pový
šenia pred svetom."

Anna Petrovna padla do stavu zúfalého
nielen zovnútorne, ale i vnútorne a duševne;
celé dni nepreriekla slovíčka, v trudnom za
dumení trvala jakoby bez citu, bez povedo
mia, bez života. Strašlivé obrazy križovaly sa
obrazotvornosťou jejej, v noci trávila hodiny
bezsenue a ztrhávala sa, ba i skákala z lóže
a behala zúfale po chyži.

„Nechoď miláčku duše mojej, mňa bieda
nedesí, budem pracovať, zostaň, a Bôb po
môže nám udržať sa bárs aj so seba zapre
ním do času. Prines tú obeť, mojej a našej
láske, neopúšťaj ma; volím s tebou biedu
a nedostatok, nežli bez teba život bárs jak
skvelý.“

A v tomto hroznom stavu nemala ni

koho, kto by ju bol koľko toľko potešil,
uspokojil, z týchto hrozných múk vyslobodil.
Duenna, jej jediná spoločnica, robila jej ešte

výčitky. Ona totiž triasla sa už vopred pred
hnevom raohútnej cárevny Kataríny, ktorá
útek j ich pomstiť bude strašlivé.

Tak prosila Radzivila Anna Petrovna.
„Nemožno, Anno! nemožno mi tak uro

biť. Ja som muž, mne jednať prichodí, moja
je to povinnosť starať sa o teba; tomu nikdy
neprivolím, aby si ty, bárs aj len . na krátky
čas pracovať a biediť musela. Ja som ťa unie
sol z Viedne, kde si ač nevoľne, ale predsa
zaopatrená bola; ja musím teraz, keď cesta
k sláve vedie cez krútňavy a boje, vyviesť ťa
z nesnádz tých. A tu je to všetko ľahká
veľmi práca, len pár týdňov času a ratovaní
sme."

Všetko, všetko sa zrútilo na úbohú An

nu Petrovou. Stav jej opustený už sám v

sebe bol dostatočným k tomu, aby zlomil
slabé srdce ženské; k tomu ešte my|lienka
zklaraanej lásky, lásky tak čistej, .tak vrelej
— prvej, a potom ešte pomsta cárevny!

Anna Petrovna pri tom všetkom ešte,
ešte len dúfala, ešte čakala návrat milencov,
— veď to tak ťažko padá zriecť sa úfnosti

tam, kde celá bytnosí naša od toho závisí;
oj, veď láska ufá, nadeje sa ešte i v samom
hrobe! —

Tak tešil, kojil Annu Petrovnu Radzivil.
Anna Petrovna plakala, zaklínala mi-

Jáčka menom Božím a všemi Svätými, aby ju
len neopúšťal, ale Radzivil nedal sa odviesť od

úmyslu svojho.

„A ja ti hovorím, duenno! — vravela
Anna Petrova v jasnejších okamžeuiach, —

že knieža Radzivil takúto ohavnú zradu spá-



diať na mne nemôže; nie, nie, on mi také

to hrozné nesčastie nezapríčiní; on svoje sľu

by splní, on sa vráti k milenke svojej.“

citu, v tom jedinom čo má na svete — v

láske svojej.
Anna Petrovna s duennou započula ži

vot takýto, život plný odreknutia sa. Skvelý
hotel hol rýchle opustený, poslednie drahé

klenoty zpeňažila kňahyfta, vyrovnala dlhy a

utiahla sa s duennou svojou do uzunkej uli

ce, do maličkého domkii, —

„Dal by Bôh! — vetila pochybujúca
cluenna — ale knieža Radzivil je bezcharak

terný klamár. On jako učiteľ vedel sa do

tisnút k nám, jeho úmysel nikdy nehol pocti
vý. čo vlastne zamýšľal neviem; ale že nič

prospešného pre veliteľku moju, temer by
som pod prísahou potvrdil hotová bola.“

Anna Petrovna s duennou pracovala.
Ženské práce vzaly pred seba a živily sa z

toho; aspoň na toľko jim to dostačovalo, že

holý pred najcitlivejšou núdzou zachránené a
každodenné potreby svoje zaokryly.

„Nevrav tak upodozrievavo, tak hanebne
o Radzivilovi - bránila onoho Anna Petro

vna, — iste ho nejaká nehoda potkala, preto
ueide; možno, že kým ho mi tu odsudzujeme,
práve pre naše dobro niekde sa ustáva, mo

žno, že do nepriateľských rúk padtiul, a my
mu tu robíme takúto krivdu. Možno, duenno,
že je už práve na ceste k nám a v pár oka

myhoch padne do náručia môjho.“

Nikdy ani jedným slovom nezmienila sa
žiadná o minulosti, ani raz uespornenuly o

sudué meno zradcu Radzivila, minulosl jim
bola zahalená na veky závojom zabudnutia,
budúcnosť nespom'enuly tiež, ale ani netrápil)-

sa o ňu, — obe ženštiny vyzeraíy tak, akoby
každý útlejší cit na veky bol vymrel z pŕs
jejich, akoby holý od počiatku len robotnice

svojich ženských prác bývalý, a mimo usta

vičnej práce ničoho iného si nežiadaly. Spo

kojnosť takúto spôsobovala jim i tá myšlien
ka, že sú tu pred očima neprajníkov svojich
ukryté, že minú na tento spôsob hnevu a

porasty rozsrdenej cárevny.

A Anna Petrovna rozovrela náruč ja
koby chcela do nej zavrieť miláčka duše svo

jej; ale skoro padlý jej dolu ramená, vidiac,
že niet tu skutočne predmet jej ľúbosti.

Y tom okamžení vstúpil listonoš, Anna

vytrhla mu list z ruky, lebo prichodil z tých
strán kam sa Radzivil hol vzdialil.

Čítala.

Podpis mena chyboval, v liste to do

slovne takto znelo: „Za povinnosť si pokla
dáme, jasnej kňahyni Anne Petrovne Tarra
l'anovne o tom zprávu podať, že knieža Karol
Radzivil shabané statky svoje od cárevny
Kataríny nazpäl ohdržal. Za jakú cenu sa
toto stalo, jasná kňahyňa sa istotne sama

domyslí.“

Touto myšlienkou tešila seba i kuahyňu
každodenne duenna.

Dlho, dlho žily takto, neznalý nič o sve
te a svet o nich. — Deň za dňom míňal sa

jim tým istým spôsobom, večere trávily v

dôvernom rozhovore a noc míňala sa jim v

pokojnom snení. Dnes večer besedujú si tiež
takto spolu, mesiačik hľadí blädou tvárou

svojou malým oblokom do skrovnej chyžky,
v ktorej len „tik tak“ skvelých jedine pozo
stalých hodín sa ozýva. —

Výkrik bolesti nasledoval, a nesčastná

opustená, zradená# kňahyňa Anna Petrovna
padla bez seba na zem. —

Z tohoto vidíme, že Katarína smelý ale
k cieľu vedúci plán svoj previedla. Za pri
navrátenie svojich statkov zradil Radzivil

Annu, ktorú pomsta cárevny čakala.

„Jak je práca zvláštni dar pre človeka
— slovila tichým hlasom Anna Petrovna —

nezávidím žiadnemu mocnárovi, nezávidím

žiadnej tak skvele ako som ja žila, žijúcej
kňahyni na svete, závidím a závidel môže

právom každý tomu človekovi, jehož anjelom
strážcom, potešiteľom — je práca na svete.“

Anna Petrovna navrátená bola životu
zase. Nezamýšľala sa viacej, nežalostila, ne

plakala nad trpkým osudom svojím. Vzmužila
sa. Veľká je sila muža, znajúceho zapriel
seba, zabúdajúceho na všetko na svete a že
núceho sa cez búrky a priepasti za vidinou

svojou ku cieľu slávy vznešenému; ale väčšie

je odseknutie sa ženy zklamanej vo svojich
nádejach, zklamanej vo svojom najsvätejšom

„Ráčite byť dobrosrdečná, opravdový
anjel — odvetila duenna, — ale práve preto,
tým väčší hriech majú na svedomí svojom tí,
ktorí nevinnosl tak hrozne prenasledovali,
mučili, ktorí ju tak hanebne zklamali.“ Hl-



večná pamät a sláva božia, bola mojou vzne

šenou dobroditeľkynou. Z jej cárskej milosti

som, čo som; bez nej, bol by som zahynul
biedne, áno najbiednejšie.

- Táto povinná úcta
a daň povďačnosti je to, čo ma sem vedie,
aby som navštívil prenasledovanú svetlú jej
dcéru a aspoň čiastočne jej odmenil matkinú
dobročinnost. Dlho, dlho ustával som sa, pri
pátraní po svetlosti vašej, no práca moja, buď
bohu chvála, predsa nebola daromná, bo ajhla
našiel som veliteľku moju.“

boký vzdych vernej Duenny nasledoval na
slová tieto.

„Dnes po prvý raz, po tak ticho a po

kojne prežitom čase .
— prevzala reč Anna

Petrovna — dotýkáš sa zase bolästného mie

sta srdca mojeho, duenno! Boh vidí krivdu
i nevinnosť, moju, nech on sám súdi medzi
mnou a medzi nepriateľmi mojimi. Neznám,
ako skončí sa môj osud, ale toho jednoho
žive som si povedomá, že by som po doteraz

učinených radostných i trpkých zkúšenostach
života znala žil na svete. Oj, nezná, nemôže
znal život ten, kto len slasti jeho okúsil; no,
kto jak zlato v ohnivej peci súc prepálený
krížom a nehodami, prežil pár chvíl jeho, to

je človek dokonalý.“

Anna Petrovna ešte tajila, i duenna

všelijako zapierala a výrečnosťou sebe vla

stňou presvedčiť chcela dotieravého dôstojní
ka, že je na omyle; ale keď konečne nemohly
ženy odolal mužovi, prijala Anna Petrovna

poklony Eybové — ako sám menoval sa — a

pustila sa s ním do dôvernejšieho shovoru. —
Takto a tomuto podobne zmýšľala Anna

Petrovna a stará, verná duenna jej, obdivo

vala túto vážnu myseľ, túto spokojnosí kňa
hyninú. —

Duenna nadarmo bránila kňahyni, na

darmo ju vystríhala pred dôvernejším sho

vorom s Rybom, neišlo to, dobrosrdečná kňa
hyňa nemohla sa premôcť. Veď od toľkých
čias už nevídala známej, alebo aspoň príve
tivejšej tváre, bola to tedy aj nevyhnutná
duševnia potreba, čo ju k tomu viedla. —

Jeden deň sedela Anna Petrovna jako
obyčajne, pri piluej práci svojej, keď silné,
mužské klopanie zavznclo na dverách. Anna
Petrovna zľakla sa a bázlivo pozerala na
duennu ; táto ale mysliac, že niekto prácu
objednal prichodí k ním, pokojne vyriekla
svoje „voľno.“

Ryba stal sa srdečnejším, a sadnúc si

proti kňahyni, nasledovne slovil:
Vo dverách ukázala sa mužská postava

a pred Annou Petrovnou v hlbokej úcte ko
ril sa neznámy' muž so slovami: „Bôb pozdra
viž svetlú kňahyňu Annu Petrovmu “ —

„Veliteľke! ja úprimne smýšľam s vy
sostou vašou, a v týchto okolnostach zaslu

hujem vysokú dôveru svetlosti vašej úplne. —

Násilie cárevny Kataríny veľmi mnohých ura

zilo, a bárby mnohí aj ostatnie jej ukrutno
sti prehliadnúli, neľudské zachádzanie so sve
tlou kňahyňou a oprávnenou dedičkou rus
ského trónu jej nik odpustiť nemôže. Celý
svet vie, jak hanebným spôsobom, jak samo
zvanne položila si Katarína korunu tak veľ
kého modlárstva na hlavu, no čas ten je už

skorý, keď za hriech nastúpi spravodlivá po

kuta, a nie len Bôb, ale i nespokojené pod
danstvo, šliichta a ľud pomstia sa nad ukru
tnicou touto. Ja znám v dŕžave našej veľmi
dobre všetky pomery, znám smýšľanie i šläch

ty i ľudu a teším sa, že úfal sa môžem čím

najskoršiemu lepšiemu obratu vecí v Russku
vo prospech našej milovanej prenasledovanej,
zradenej a oklamanej kňahyne.“ —

Anna i Duenna zblädly strachom.
Obe zapieraly, že by tu bydlela kňahyňa
Anna Petrovna Tarrakanovna.

Muž — námorní dôstojník russký —

usmieval sa na zapieranie toto, tvrdiac, že on

dobre zná, že pred samou kňahyňou Annou
Petrovnou stojí a že má sčastie jej samej v
tomto okamyhu hlbokú úctu svoju zkladat.

Nadarmo zapieraly preľaknuté ženštiny,
že ony sú len chudobné švadleny rímské, jímž
ani nenie známa dôstojníkom spomínaná oso
ba kňahyne Anny Petrovny : dôstojník russký
ale stál na svojom úsilne tvrdiac, že sa ne

mýli.
„Veliteľke! oko moje neklame sa. Ja

som námorní dôstojník Ryba. Vznešenú a

najjasnejšiu matku, cárevnu blahoslavenej pa
mäti Alžbetu, znal som dobre a veliteľka po
náša sa na ňu akoby jej rovno z oka vypa
dla. Najjasnejšia cárevna Alžbeta, jejžto buď

Anna Petrovna načúvala cudzieho muža

nadšene, veď jej hovoril zo srdca; hovoril
ako muž znalý a zkúšený v pomerach ríše

russkej a k tomu ešte vyznačujúci sa zvlá-



štnou náklonnosťou k nej. — I duenna bola

povďačná cudzincovi. Tento ale nadšene po
kračoval :

áno i k tomu privolila, že jej Ryba lepší byt
prenajal a niektoré peňažité prostriedky k
obľahčeniu jej lósu, poskytnúl. —

„•Výsosť vaša! jak velice mi je túto te

rajšieho neblahého položenia vášho; tak som

istý toho, že je ten deň už nie daleko, v

ktorom vy, miesto svoje v Cárskom-Sele

zaujmete a potrete jedovatú jäšterku v Ka

taríne na veky.“

Ryha viacej z Ríma neodišiel. — Jeden
deň navštívil opát Ryba Annu Petrovnu, a

zvestoval jej veliké prekvapenie. — Sotva
mala kňahyna času pustiť sa s ním, do ďal
ších otázok, keď Ryba už náhlo dvere otvá
ral a jednoho pána vo veľmi skvostnej ro
vnošate dôstojníckej do chyže uvádzal: bol
to gróf Alexej Orlov.

Anna slabo krútila hlavou, lebo ač mi

lé jej boly všetky reči Rybové, predsa nech

cela sa jím úplne poddať. Ale Ryba pokra
čoval v nadšenosti ďalej. „Nehovorím to len
z vlastnieho pohnutia, veliteíko! nehovorím to
bez základu, bez príčiny; som o tom úplne
presvedčený, lebo zaujaté sú za vec výsosti
vašej osobnosti významné a mohutné, áno
sám gróf Alexej Orlov, veľký admirál ľod
stva rusského v Archipelagu, zaujatý je za
to.“ —

III. V Livorne.

Gróf Alexej Orlov predstavil sa mladej
kňahyni vo sláve víťaza z Češme.

Pod hlavuím vedením jeho, spravovaná
Spiridov-om Gray-om, Elphistone-m, zvíťazilo
v choboti Češme russké loďstvo úplne nad
tureckým, tak že turecké loďstvo tam docela
zničené bolo. Cárevna Katarína neodoprela
tomuto v russkej histórii velcpamätnému ví
ťazstvu svoju vysokú uznalosť, a predsa za
kázala grófovi Alexejovi Orlovovi ľodstvo o

pustiť a v Petrohrade sláviť zaslúžený tri
umph, lebo práve vtedy, v druhej polovici
1770 r. zamýšľala, grófovi Gregorovi Orlo
vovi priazeň svoju odňať a tak bála sa pom
sty jeho brata. Gróf Alexej objavil sa predsa
o pár mesiacov v Petrohrade a bol priazňou
veliteľky svojej obsypaný. Obdržal veľký kríž
rádu Sv. Gregora, 100,000 rublov k tomu, a
čestné meno „Česmenskoj.“ Prijal ale i tajné
splnomocnenie a odcestoval s ním cez Viedeň
do Vlach. *)

„Jakoby to mohlo byt? — zvolala An

na Petrovna — veď je Orlov predsa dôver
ník a obľúbený miláčok cárevny Kataríny
spolu i s bratom svojím Gregorom?!“

„Veliteľka zná — vetil Ryba, — že
brat Orlova, Gregor, dlhé roky bol pravou
rukou cárevny Kataríny, jemu a grófovi
Alexejovi má ona ďakovať nastúpenie trónu;
Katarína avšak odplatila sa bratom nevďa
kmi, tak že oba bratia z urazenia toho od

hodlaní sú, cárevne škodiť, áno o trón ju
pripraviť, a naň potomkyňu domu Romanov

ho, jakožto na dedičný prestol otcov jejej
posadiť.“

Anna Petrovna skúmavý a prísný zrak

svoj uprela na nezmerného; ale žiaden ťah

obličaja jeho neprezradzoval lož, z celej pod
staty jeho vyzerala tá najopravdovejšia úpri
mnosť a najvernejšia oddanosť. Nová, smelá

nádeja zaujala dušu jjezkúsenej mladuchy.
Ryba znal jej dostatočnými dôvodamí

dokázať tvrdenia svoje. Dokázal jej, že Gre

gor Orlov prestal byť jediným a výlučným
miláčkom cárevuinym, lebo ona ho od seba
oddialila bola a priazeň svoju na iného pre
niesla. Urazený Orlov umieuil si i s bratom
pomstiť sa zá to na cárevne a ešte vyššie
sa pri tom povzniesť, nežli dosiaľ stál.

Verejne ukázal sa gróf Orlov najprv v

Livorne, kde maliarovi Hackert-ovi naložil,
víťazstvo jeho česmenské štyrma obrazy pred
staviť a osláviť. Aby mu výbuch ľodi do po
vetria a vyhodenie jej lepšie zobraziť mohol,
kúpil loď a dal ju pušným prachom do po
vetria vyhodiť.

Z Livonia cestoval gróf Alexej Orlov
rovno do Rímu. Rovno z tejto cesty vidíme
ho o pár dní u prekvapenej knahyni Anny
Petrovny Tarrakanovny. Alexej Orlov bol muž

pekný, vysoko a štíhle rostlý, postava impo
satná, hlboký dojem robiaca. —

Okolnosťou touto a dokázaním jej prav
depodobným získal si Ryba kňahynu celko
vite. Ona neodporovala jeho návštevám, ba

Anna Petrovna bola oblažená návštevou

') Karí Miihler Histor. Skizzen,



vysokého a vznešeného pôvodu, z čoho všet

kého Anna Petrovna zavierať mohla, že ne

ostýchá sa gróf Alexej Orlov, cárevnu Kata

rínu, o nejž zmieňoval sa, že ju nenávidí, i

verejne obraziť. —

grófa Alexeja Orlova. Jeho celé držanie sa
ku nej holo velice príjemné, jeho pravdivým
citom prednesené reči holý tak uchvaťujúce;
k tomu ešťe i tá okolnosť, že všetko čokoľ
vek Ryba hovoril s najväčšou istotou potvr
dzoval, — to všetko očarilo neskúsenú Annu
Petrovnu.

Vzdor ale všetkým verejným a patrným
dôkazom zo stránky grófovej nechybovalo na

mnohonásobnom upodozrievaní. Ba čo viacej
aj anonymným listom bola Anna Petrovna
pred grófom Alexejom Orlov-om jako pred
rusským vyzvedačom a agentom vystríhaná.
List tento sdelila pri najbližšom sídení sa s

grófom. Ruka jej triasla sa pri odovzdávaní
mu jeho, pozerala prísne naň ale ťahy tváre

jeho zostaly pokojné, nepremenené.

„Prisahám na všetko to, čokoľvek mi je
svätého na svete — slovil gróf Alexej Orlov
— že spolu s bratom mojím, jako so spoloč
níkami našimi pevné predsavzatie máme, ne

vďačnú cárevnu, ktorá neprávne na trón pri
šla, koruny a berly pozbaviť a potom právnu
dedičku slávneho trónu rusského, svetlú kňa
hyňu Annu Petrovnu, naň povýšiť.“

V tom blížil sa dôvernejšie gróf k Anne

Petrovne a vtisnul vrelý bozk na jej sňaho
bielú rúčku. —

A to všetko bol pre Annu Petrovnu

patrný a mohútny dôvod za pravdivosť a po
ctivé smýšľanie grófa Alexeja Orlov-a.

Anna Petrovna načúvala milým rečiam

príjemného grófa, načúvala nemo a zdala sa

byt hlboko zadumenou. Oko jej milo spočí
valo na peknej postave grófa, kým myseľ
Bôb zná, jak ďaleko poletovala? Tak zdalo

sa, že jej prišiel na um neverne ju opustivší
Radzivil - a tu zdala sa ho s grófom po
rovnával.

Anna Petrovna bola vo vytržení, du

enna radosťou plakala.
Gróf Alexej Orlov, keď sa do ďalšej

priazne Anny Petrovny odporúčal, jej dôveru
a blahosklonnosť si vyprosil; častejšie smieť

ju navštíviť si úctyplne vyžiadal, spolu i s

lodním kapitáňom Rybom po mnohých po

klonách vzdialil sa.
Anna Petrovna cítila potrebu byt o sa

mote so svojou jedinou spoločnicou a dô

vernicou, duennou. Okamženia tieto boly po
dlhom boji a bôli prvé, ktoré blažene dotkly
sa jích oboch. Koho že by nebolo oblažilo to

velebné, oddané, opravdivostou prekypujúce
objavenie sa Orlova, tým viacej muselo ono
očaril dve uezkúsené, v pre tvarovani a po
chlebníctve sveta nezbehlé srdcia ženské.

I Radzivil jej to iste sľuboval čo Or

lov, no nevyplnil; i Radzivil ju tak vyzna
čoval ako Orlov, ano on učinil ešte viac a

predsa ju zklamal. Orlov by tak zajiste ko

nať nemohol; on je muž [vážnejší, starší, zkú

šeuejší, ráznejší. Akokoľvek všestranne zaobe
rala sa s týmato dvoma osobami v duchu,
voždy prevládal obraz Orlov-a nad Radzi
vil-om.

V takomto zadumení ani nezpozorovala
Anna Petrovna, iba keď videla grófa Alexeja
Orlova u nôh svojich. — Bolo jej akoby sni
la. Gróf hovoriac nadšene o svojej láske a

úcte k nej, požiadal ju bez okolkov — o

ruku.

Anna Petrovna zotrvávala v blaženosti

svojej nad vyznačením tým, v ňomž ju gróf
Alexej Orlov súčastnil; rozpomínajúc sa na to,
že Katarína hlavne bratom Orlov-com ďakuje
korunu a panovanie svoje, ale zabudla a či

chcela zabudnúť na to, že stojazyčná fáma

práve Alexej Orlov-a, ktorý koril sa jej tak
velice označila jako vraha jej strýka, Petra
III-lio. Celou dôverou klonila sa Anna Pe

trovna ku grófovi Alexej Orlov-ovi, ale toto

jej dôverné klonenie sa k nemu nebolo bez

všetkej obavy. Gróf to zpozoroval a nemeškal
Annu Petrovnu uspokojiť. K tomu cieľu ve

rejne všade priznával sa k Anne Petrovne a
v spoločnostiach vznešených vyznačoval ju čo

najnežnejšie, chovajúc sa k nej, jako k dáme

Anna podobala sa kamennej, bezživotnej
soche, lebo v skutku ani jednoho pohybu ne

bolo na nej znamenať, dlhá chvíľa prešla,
kým prišla k sebe. Úbohá deva nechcela
Orlov-ovi veriť, rozprávala mu o svojej zkla

manej a beznádejnej láske k Radzivilovi;
gróf Alexej Orlov rozohnal všetky pochybno
sti jejej — tak že mu nezkúsená deva so sl
zami v očiach podala ruku svoju a klesla do

náručia, —



Petľovna odhodlala sa k tomuto poslednie
mn. —

Anna Petrovna zabudla na svoju prvú
lásku a gróf Orlov nechcel ani deň odťaho

vať viacej, ale žiadal o skutočné podanie mu

svojej ruky pri sobáši. Stará a verná duen

na — veď ženské vôbec radi vydávajú a že

nia — nalíhala sama na kňahyňu, veliteľku

svoju, aby krok tento významný a blažený
bez otálania urobila, tvrdiac, že niet pod sln

kom človeka podobného grófovi Orlov-ovi.
Hneď v druhý deň objavil sa gróf Or

lov u Anny Petrovny v sprievode jednoho
staro-verského duchovníka a verejného notá
ra. Anna Petrovna zľakla sa tak náhlivého

kroku, chcela to ešte na čas odložiť; ale

duenna, prišli sprievodní grófovi, jeho pobo
čník Ryba, a konečne sám gróf primali ju k

tomu.

Prijdúc do Livorna, mali tam už hoto

vý byt; sprostredkovaním admirala Greigh-a
totiž, otvoril sa jím skvelý dom anglického
konsula Dycka; avšak len sama gróíka Or

lov ubytovala sa v pohostinskom dome kon

sulovom; gróf Orlov ubytoval sa na lodi. —

S príchodom rusského ľodstva a mla

dých manželov Orlov-cov počal sa v Livorne
veselý život. Dyckov dom stal sa príbytkom
tej najskvelejšej, najvyberanejšej a najveselej
šej spoločnosti; stal sa milým útulkom múz
a toho najrozmanitejšieho vyrazenia. —

Prví dôstojníci rusského loďstva práve
tak, j ako aj v Livorne obydlených vznešených
Angličanov množstvo, točilo sa vôkol Anny
Petrovny; predstíhaly sa spolu i so svojmi
dámami uchádzajúc sa o priazeň grófky,
manželky Ofíov-a. —

či sa mohla ešte ďalej zdráhať, či mo

hla odolať ona samojediná tak mnohým? či
mohla mysleť, jednať chladnokrevne v tej

najútlejšej otázke,, otázke srdca? Ktorá žena
to môže? Ved tu je patrná najväčšia slabosť
ženského pokolenia. Rozum spí tam, kde je
dná srdce láskou opojené a ono bez toho
triezvemu rozumu neustúpi práve tak ako

opilý; ba zavalí sa mu ešte nemotorne v

cestu. —

V krátkom čase bola Anna Petrovna v
dome anglického konsula Dycka v Livorne
tým slnkom, okolo ktorého točilo sa plno
píáuiet; pôvabnosť a duchaplnosť jej očarila
všetko. Nfkto by nebol viacej v Anne Petro
vne poznal v Livorne ani tú osaraotelú devu
z Viedne, ani tú v láske zklamanú robotnicu
v tichom zákutí nízkého domku a úzkej po
bočnej uličky z Rímu. Tu bola ona královnou,
jejžto vôľu mnoho korheľov na jedno pokynu
tie hotovo bolo vykonať; v jejž priazni a mi

losti túžilo sa množstvo ohriať, akoby na te

plých paprškoch slnečních. A nebola Anna
Petrovna len u sebe rovných a vznešených
milovanou a zbožňovanou, ale aj u chudoby.
Ona nezabudla na prežité mnohé strasti svoj
ho života —• a preto dobrečinila nesčislnými
milodarmi a bohatými almužnami chudobným
a biedným. Všetko očarila, všetko oblažovaľá;
no zdalo sa, že manžela svojho Orlov-a naj
väčšmi. —

Manželská smluva sa uzavrela, vyhoto
vila; sobáš sa s obrädami svojimi dokončil
— Anna Petrovna bola ženou grófa Orlova.
Svedkovia boli: Ryba a duenna.

Anna presýdlila sa do palácu svojho
manžela na Španielskom námestí. —

Blaženej manželke Orlova k úplnému
sčastiu života nič iného nechýbalo — mimo
domova. Úprimný manžel jej, sľuboval jej sko
ré navrátenie sa nielen do domoviny a do

rodného rusského kraja; ale i do pravého
dedictva otcovského, totiž na trón russký. —

Z Rímu cestovali blažení mladí manže
lia do Písy. — Bola to prijemná cesta pre
vyraženia, jaké sú u mladých manželov vyso
kého rodu povždy v móde. V Píše dostal
gróf Orlov zprávu, že russké lode pod contre
admiralom Greigh-om vplúly do Livorna.
Orlov oznámil Anne Petrovne, milovanej man

želke svojej, že sa musí do Livorna sám vy

brať, nechajúc jej na vôli, v Píše do návratu
jeho pozostať, alebo s ním spolu do Livorna

cestovať; samo sebou rozumie sa, že Anna

On totiž vyznal jej jeden večer, že sa
storaz blažeuejším cíti teraz, nežli prv; lebo,,
že tu v Livorne opanujúc Anna všetko, pre
svedčila ho o tom, jak sčastná, jak zbožňo
vaná bude z nej panovnica. Slnko Livorňan
ské jasalo sa v svojom úplnom lesku —

Anna Petrovna bola tak blažená, že si ani
tak mnoho jej sľubovaného trónu cárskeho

viacej nežiadala; veď tu bola hotovou veliteľ
kou a kráľovnou v každom srdci.

Sokol.



príčine toho manžela svojho, ten ale mlčal,
neodpovedal. — Orlov pevne stisnuté mal pery
a z očí jeho šľahal neobyčajný oheň.

Jeden deň vyslovila vrelú žiadosť, obo

zriet si môcť russké loďstvo. — S veľkou
hotovostnú sľúbil jej manžel vyplniť žiadosť
túto. Naložil porobiť veliké prípravy na ce

lom loďstve russkom k slávnemu prijatiu
manželky svojej.

Tak asi mohol Alexej Orlov vyzerať i

vtedy, keď na Petra III-ho ruku vztiahnňť mal!

Anna Petrovna zbadala neobyčajný stav
milého manžela, prv však, ležby sa ho bola

mohla pýtať po príčine, otvoril dvere kajuty
a kázal jej vstúpiť do nej.

Bolo odpoludnia v pozdní jasenný, ute

šený a mierný deň, keď Anna Petrovna s

velikou radosťou na loďstvo russké podívať
sa hotovala. Len duenna nechcela ta spre
vádzať veliteľku svoju, ba prosila, zaklínala

ju, aby ani ona s nebezpečínv spojený krok
tento neučinila. Loďstvo patrí cárevne Kata

ríne, a na ňom počína i jej právo — ona

tedy obáva sa najhoršieho.

Anna Petrovna zľakla sa neobyčajného
chovania sa Orlova ale poslúchla; vstúpiac
však do kajuty niemenej bola zarazená, keď jej
oči viacej v kajute sa nachodiacich a vojau

sky tam postavených dôstojníkov spatrily, v

jíchžto rukách putá cvendžaly. Anna onemela,
nevládla viacej so sebou, no tak zdalo sa, že

všetko uhádla. Nazpät viacej na pôdu italskú

nemohla, bola už na rússkej. Pozdvihla oči k

Orlovovi, aby z obličaja jeho vyčítať si mo

hla osud svoj. Slovo Orlova vyslovilo jej to

doprosta takto:

Anna Petrovna ľútostivé vysmiala svoju
vernú duenuu predstierajúc, že nestojí viacej
už osamotnelá, ale je pod ochranou svojho
vrelomilovaného manžela. —

Duenna namáhala sa všemožne odhovo

riť veliteľku svoju od návštevy zamýšľanej —

no, nepodarilo sa jej to. Ona sama ale zo

stala doma a neišla ani len zvedavosť svoju
nasýtiť. —

„Ve mene cárevny Kataríny mojej veli

teľky, si mojím väzňom Anno Petrovno!“

Na to rozkázal jej putá priložiť; dve na

kríž složené reťaze medzi nohami a rukami,
so širokými ohnivámi na rukách i nohách.—
Anna prosila o milosrdenstvo, prosila o to

svojho manžela. Tento však odvetil jej opo
vržene:

K a troch skveloupravených člnoch vy
šiel gróf Alexej Orlov na Molo v ústrety
manželke svojej mnohými vznešenými dáma
mi sprevádzanej.

Prístav bol už pár hodín preplnený
množstvom. Všetko russké i russkému pria
teľské loďstvo rozvinulo prápory svoje. Rus
ské námorné mužstvo objavilo sa v nádhernej
gále svojej. Na všetkých lodach panovala ne

obyčajná živosť. Horníci vyhadzovali klobúky
do hora, kričali hlučné „hurráh“, a výstrely
hrmely. —

„Mýliš sa, Anno Petrovno; ty nemáš

manžela, jeden Orlov nemohol sa nikdy s ve

jezradkyňou, ako si ty, zasnúbiť; ja som ťa

len obolstil, maskirujňc v Ríme mojich sluhov
za kňaza a notára. Naše manželstvo je nezá

konné, je neplatné.“
Bol to utešený a malebný pohľad; srdce

Anny Patrovny prudko bilo nevýslovnou ra
dosťou. Neviem, či len sám pohľad na krásné
loďstvo blažil ju tak veľmi a či spolu aj tá
lichotivá myšlienka, že loďstva toho, keď na

stúpi russký trón, čo už nemalo byť veľmi

ďaleko, ona bude majiteľkou a veliteľkou.

S tým odišiel. Oklamaná padla do tvrdej
mdloby. Bez namáhania odniesli ju do tma
vého lodného väzenia; v ňomž až do tedy
zostala, kým loď v prístavu čierneho mora
nezastala. Anna Petrovna na vzdor všetkým
prosbám svojím nemohla videť viacej grófa
Alexeja Orlova.

Opisovať vám ďalej stav úbohej Anny

Petrovny ? — Marné namáhanie a vec zby
točná. Stala sa obeťou bohaprázdnej zrady a

intríg politických. —

Pozdravovauá hlasitými výkrikami pred
chádzaná i sprevádzaná došla spoločnosť k

hlavnej, admirálnej lodi russkej. — Orlov po
dal s neobyčajne prísnym pohľadom manželke
svojej ruku, chtiac ju v štátnu kajutu dopre
vodiť. Šli dolu schodmi. Náhodou obzrela sa
Anna Petrovna a bázlive pozorovala, že sú

sami, že jich nik nenasleduje; pýtala sa po

Bystroumná cárevna Katarína takto do

siahla svoj tajný a smelý plán a mala svoju
obeť v moci na veky. —



nádeje, kde jej túžby, kam podely sa jej bla
žené sny?

Na miesto koruny — pohanenie a po
tupa; na miesto trónu — otupný hrozný ža
lár dostal sa jej za podiel. —

Po vystúpení z lode v Taurii presadili
Annu Petrovnu na ľahké sánky a v prostred
ostrej zimy, pod silnou jazdeckou eskortou ju
do Petrohradu doprevodili.

Rok za rokom míňal sa Anne Petrovne
v otupnom žalári; hranatý žalárnik podával
jej každodenne tie najhevyhnutedlnejšie ži
vnostné potreby a dozorca pevnosti celej z

času na čas navštívil väzenie jej, aby sa pre
svedčil, či uväznená ešte žije. Ináče nevidel

ju nikto, ona nikoho. — Rola tedy za živa

mŕtvou, pochovanou — roky sa míňaly a
aniel vysloboditeľ len meškal a meškal prísť

Strašný zajiste to osud. V predošlom
jej vyhnanstve mala aspoň jednu dušu, svoju
vernú, starú duennu; teraz stála o samote.
Či ctené čitateľky moje ospravedlnia túto pri
konci veliteľku svoju opustivšiu duennu? —

neviem. Že schvalovať nebudú, že ju opustila
po márnej výstrahe v tak rozhodnej chvíli, kto
rú úplne predtušit sa zdála, — myslím.

Bolo počuť, že sa duenna pozdejšie na

vrátila do Francúzska; Annu Petrovnu viac
nevidela.

zvestovať nesčastnej' aspoň jedná blaženú ho
dinku života. —

Ale aniel vysvoboditeľ príjdc — príjde
a učiní konec hroznému stavu; príjde a po
sadí ju na trón slávy — no na trón slávy
baránkovej! —

Anna Petrovna predtušila, čo ju očaká
vať môže v Petrohrade, úfala sa ale predsa
ešte, jednomu: že horkými slzami svojimi
uprosí k milosti cárevnu Russie. I v tom

zmýlila sa. Katarína ju ani pred seba ne

predpustila; ale narídila, aby uväznená veľ

zradkyňa Anna Petrovna do jednej pevnosti
u Nevy odvedená bola.

Roku 1777 rozvodnila sa rieka Neva
následkom hrozného orkánu severnieho mora
a vystúpila desať stôp vyše obyčajného kory
ta svojho; tisíce utopili sa v Petrohrade. Vä

zenie Anny Pctrovny bolo — či zúmyslne?
— nízko položené; voda valila sa oblokom a
nesčastná Anna Petrovna — utopila sa.Tak sa stalo. Anna Petrovna prišla do

žalára. Gróf Alexej Orlov a knieža Karol Ra

dzivil mali túto nevinnú obeť jejích klamu a

podlej zrady na svedomí.
Úbohá Anna Petrovna! Z náručia fa

lošného milenca dostala sa do náručia Isti
vého manžela a z náručia toho trúfala predsa
okriať v domovine v náručí — otcovom. Jej
vlastní otec, gróf Razumovský odoznal sa jej,
zatajil, že by on bol jej otcom,

Žiaľ bohu! nebola a nebude Anna Pe
trovna ani prvá ani poslednia obeť politických
pletích a úkladov; ale my predsa veríme, že

pravda krášli a upevňuje tróny, krivda jich
zo základu vyvracia.Nesčastná Anna Petrovna! Kde sú jej

Miloslav Dtmný.

Žaznaní sme, že práva žiadame Háji, bráni proti diabla tlame!
Ktoré nám Bôb sveril pri stvorení, Yládly krivdy, stály neprávosti,
Ktoré človek chce mat, zvelebený Oči ľudstva boly zaslepené,

V duchu, štáte, v sveta tohto chráme! Cnosti, pravdy na čas ujármené;
Zaznaní sme, že práva žiadame, Padlý hriechy; — zkvitne čas radosti!

Ktoré nám Bôh sveril vo zjavení, Spadnú putá bludu zhrdzavené,
Ktoré Slovák, aby bol spasený, Život Tatier vzíde oslávené!

Hostivit Tisovský.
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(Pokračovanie.)

II.Dej
hodilo Žofii Pavlovne? Y tvári, v posun
koch videí vám trápenie!

Fanmsov. Áh, veru uhádmils, priateľ môj!
Nenie som veselý! Vekom a starosťou ce

lý utrápený.
Čácky. Nechcem vás trápiť; len dve slová

pýtal som sa o Žofii Pavlovnej, či snad

Famusov. Petruško, tys poriad prinovený s

roztrhaným lokťom! Dočiahni kalendár a

čitaj, ale nie chuclniavo, lež s citom, dô

razne a s prestávkami. Postoj; na zápisnom
lístku naznač proti budúcemu týdím, že som

na utorok pozvaný k Praskovči Feodoro

vičovi na pstruhy! Jak divno je svet zmo

taný! Filozofuj, prevráti sa ti hlava; nič

nemysli, nič nespravíš! Tri hodiny obed
trvá a za tri dni ho nestráviš! — Po

znač! v ten jistý deň .... nie, nie . . .

nie je zdravá?
Famusov. Ach Pože odpusť! poriad ten sa

mý !. päť tisíc razy to isté hovorí! Tu, že

nad Žofiu niet v Sirom svete, tu zas či

Žofia neni chorá! . . . Povedz mi, ľúbi sa

ti? Pochodil si svet, chceš sa oženiť?

Čácky. Chcete znať?
Famusov. Však mi to snáď len nemožno zana štvrtok pozvaný som na pohräb! Oh,

ľudské pokolenie! zabudnulo, že každý
brat sá musi preč a zložiť sa do úzkej
rakvi, v ktorej nesadne, nevstane! Kto
ale zanechať chce po sebe pamiatku, na

príklad nebožtík bol čestným komorníkom
s kľúčom a znal i pre syna kľúč zaopa
triť; bol bohatý a mal bohatú ženu; Po
ženil synov, vnukov, povydával dcéry a

vnučky; umrel, ale všetci ho s ľútostou
zpominajú: škoda vraj Maksima Petroviča!

zlé pokladať! Veď som jej tuším rodina a
darmo mňa jej otcom nenazývajú.

Čácky. No dobre, a keďbych sa chcel ženiť,
čo by ste mi rekli?

Famusov. Povedal bych, najsamprv, nebuď

samopašným, potom hľaď si bedlivo svoj

majetok a nadovšetko, poď, staň do služby.
Čácky. Slúžil bych rád, lež nie byť otrokom.
Famusov. Však to je to, vy hrdopýškevia!

Maliby sté dať pozor, j ako robili otcovia,
daj mu Pán Bôli labky odpočinok! Čo za

túzy v Moskve žijú a umierajú! Piš, vo
a učiť sa od nich. My na príklad,
alebo dedko nebožtík Mäkším Petrovič,
ten nie na striebre, ale na zlate jiedal,štvrtok — nech je jedno ku druhému

alebo radšie v piatok, a nech je bárs i v
sobotu . .

. musím byť na krštení u vdovy
sto ľudí mal k obsluhe, od hlavy do pä

ty samý orden; keď vyjel, vyjel šestorkou
a vždy bol pri dvore; no a pri jakom
dvore! Tedy nebolo tak ako teraz; slúžil
on pri dvore cárevny Kataríny! A mal
vážnosť! Teraz klaňaj sa, ledvaj ti natu-

doktorky; neporodila síce, ale po mojom
vypočtovaní nutno jej porodiť.

po kývnu! On bol vo všetkom dôstojný,
všetkých prevyšoval, i jedol i pil ináč lež

druhí! A dedko, čo to za knieža, čo za

grófa! Vážna postava, hrdý vzhläd a keď

bolo treba úklonov, znal sa až do kolien
klaňať. Keď mu prišlo na kurtáge stať,

padol, div krk nevykrútil; zavzdychnul
starík chripľavým hlasom, no za to odme

nený bol najvyšším úsmevom; ráčili sa

usmiať! ... A on čo? Vstal, opravoval

Famusov. Áh! Alexander AndrejeviČ, pro
sím, sadnite si!

Čácky. Máte prácu?
Famusov (sluhovi) Odejdi (sluha odchodi). Ve

ru všakové diela vnášam do knihy, preto
že človek ľahko zabudne.

Čácky. Vy ste akýsi neveselý vstali; povedz
• te mi, prečo ? Snáď príchod môj není vám

vhodný? Alebo či sa voľačo zlého neprí-

Výjav 1.

Fanmsov a sluha.

Famusov, sluha a Čácky.

Rozum spôsobil nehody

Výjav 2.



Famuzov. Ani znal vás nechcem; netrpím
rebellie!

sa, chcel sa poklonil, paclmil druhý raz,
náročky; chychot zmáha sa, on tak i po

Čácky. Dohovoril som.tretie! . . No, jak sa vám to páči?
Famuzov. Dobre, zapchal som si uši.

Čačky. Načo! ja jich neobrazím.
Ja viem, že robil múdre, padal boľno,
vstával zdravo! Za to, kto býval najča
stejšie k vhistu volaný? kto slýchal pri
dvore najlichotivejšie slová? Mäkším Pe

trovič! Kto požíval najviacej cti? Mäkším
Petrovič! kto rozdával úrady a penzie ? Mäk

ším Petrovič! Tak veru, ale vy, vy nič! . •

Famuzov (z prudká). Tolhía, túlajú sa po

svete, stvárajú hlúposti, vrátia sa
a tí chcú robiť poriadky! . .

Čácky. Už som ja prestal.
Famuzov. Prestaň daj mi pokoj!
Čačky. Nechcem spory množil.
Famuzov. A bár bys dušu pustil na pokánie.

Čácky. I ovšem, začal svet hlúpeí — môžte
reknút s povzdychnutím; jako možná po
rovnal terajšie časy s minulými; — jest
to pred nami a ťažko tomu viery dal, —

že sa ten oslávil, kto najníž zhýbal šiju;
kto hlavu v korisť otroctvom nasadil, kto
biť sa o dlážku neľutoval! Kto sa chcel vy
švihnúť, zohýnal sa do prachu; podlá lesť

driapala sa do predu; bol to vek podlo
sti a strachu — a všetko pod tvárnosťou
úprimnosti k cárovi! Nehovorím ja o va
šom deduškovi, pokoj jeho prachu; medzi

tým sú ľudia, ktorí ľubujú si v mrzkom
otroctve a hrdlom váža, aby rozosmiali
národ! a majú rovesníkov, staríkov ktorí,
hľadiac na tie skoky, pod vetchou kožou

vzdychajú: ach keďby sme my tak mo

hli! — Všade sú ľudia k podlosti hotoví!
No a za to dostávajú cisárske odmeny.

Tí j istí a sluha.

Sluha. Plukovník Skalozub.
Famuzov (nevidí, neslyší ničoho). Dajú ťa na

súd; odsúdia la, upečú la!
Čácky. Voľakto k vám prišiel.
Famuzov. Nečujem; na súd !

Čácky. Prišiel k vám sluha čosi oznámil —

Famuzov. Nečujem; na súd, na súd!

Čácky. Ále obzrite sa, volajú vás.
Famuzov Ach ! Ilebellia! . . . (obráti sa). No

čo je ty tík? . .

Sluha. Plukovník Skalozub. — Má prísť?
Famuzov (vstan-e). Osli! Storazy vám hovoril?

Pustiť ho! volal, prosil, povedal, že som

doma, že som veľmi rád! Choď že, poná

hľaj sa! (Sluha odchodí.) Prosím la, pane,
maj sa na pozoru pri ňom. Je to človek

povestný, solídny, vyznačený, hodnosť má
k závideniu dnes zajtra môže byl generá
lom! Prosím la, drž sa skromnučko pri
ňom. Eh, zle je, brat Alexander Andrejič!
K nám on časťúčko chodí; ja jako vieš,
som každému, rád. Snáď by si chcel Žofiu

vziať. Hlúposť! Možná, že by ju on rád
za ženu, ale ja veru nevidím potreby,
žebych mal dnes lebo zajtra dcéru vydá
vať. Však je Žofia mladá! Ostatne je to
v moci božej! No len prosím la, nezačínaj
si s ním hádky a upusť od hlúpych ideí!
Ale čo neide? Jaká príčina? Jiste vošiel
do druhých izieb! (Chytro odchodí.)

Famuzov. Ach, Bože môj, on je karbonár.

Čácky. Nie! teraz už nie taký svet!
Famuzov. Nebezpečný človek!

Čácky. Voľnejšie každý dýcha a nepachtí za

tým, aby dostal sa do pluku bláznov —

Famuzov. čo hovorí! — A hovorí jak píše!
Čácky. U patrónov na podľaliu zieval, poml

čať, noháíni pošúchat, poobedoval, prista
vil stolicu, ručníčok podal —

Famuzov. On chce slobodu hlásať!
Čácky. Kto cestuje, v dedine kto žije —

Famuzov. Rozdielu stavov .neznáva !

Čácky. Kto veci slúži a nie osobám —

Famuzov. Takým pánom bych najprísnejšie
zakázal, aby sa ani na dostrel nezblížili k

stolným mestám!

Čácky. Konečne dám vám oddychnúl —

Famuzov. Hrúza! to nenie možno trpel!
Čácky. Karhal som vek váš bez milosti! Te-

Čácky (sám). Koľko márnej pečlivosti! Čo za

kvapenie! A Žoľka! . . . Nenie-li tu vo

ľaký ženích pri ruke? Od ktorej doby

raz vám dávam právo, môžte z toho čiast-
ku hodil na prídavok nášmu veku, bárs
tak bude, ja sa nenahnevám.

Výjav 3.
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stráni sa ma, akobych bol cudzí ? akobych sti, naraz nedial službu a začal na dedi-
tu ani nebol ? Kto je to ten Skalozub ? ne knihy čítať.
Otec o ňom mnoho tára; a možná, že Fammov. Hľa, mladosť! .... čítať .... a
nie len otec. . . . Ach, daj dobrú noc lá- potom tamten! . . Vy ste sa držali po-
sko, kto na tri roky z domu odchádzaš! riadne, už ste dávno plukovníkom a nie

dávno tomu čo slúžite.
Skalozub. Dosť sčastný som medzi súdruha-

mi! Je-li aká vakaneia, jinýcll starších
vytvoria, druhí vyšvihnú sa hore.

Famusov. Sergiej Sergievič, k nám, semkaj, Fammov. Koho Bôli chce, toho povznese.
prosím pokorne, tu je teplejšie, prezábli Skalozub. Sú ešte odo mňa sčastnejší, na

ste, hneď budú kamná dýchať, zahreje- priklad, abych nešiel ďaleko, v pätnástej
me vás. divízii náš brigádni generál. . .

Skalozub (hustým basom). Načo si pre mňa Fammov. A vám, prosím vás, čo chybuje?
nepríležitosti robíte? Ja si z toho robím Skalozub. Nežalujem sa, neobchádzali mňa,
svedomia, j ako čestný oficier!

Fammov. Snáď nemáme k vôli priateľom ani
len, kym som pluk dostal, dva roky ma
vodili.

kroku urobiť! Drahý Sergiej Sergieviču ! Fammov. Ale máte pluk! Za to druhí tia-
hnúť musia za vami.Zložte klobúk, odpášte šabľu, tu pohovka,

Skalozub. Niet! Sú starší v našem korpusi;rozložte sa v pohodlie. . .

Skalozub. Ako rozkážete, len skoršie sa po- ja slúžim od osemsto deviateho. Kto chce
sadiť. (Sadmi v š e 1 1 í, Cácky opodinľ.) dôjst k dôstojnosti, mnoho má kanálov;

Fammov; Ach, baťuška, ráčte nám, abych ja súdim o nich ako pravý filozof : len

keďbych mohol zostať generálom!nezabol, rozprávať voľačo o vašich, bárs
diaľnojších, . . . neznali ste, . . . mňa Famusov. A dobre súdite; nech vám len Páno - ’ ' * 1 ’ “

naučil váš brat . . . jako vára pripadá Bôb dá zdravie, generálski! dôstojnosť, a

potom — načoby ďalej odkladať — roz-Nastasia Nikolajevna ?

mýšlať o generálke, . .Skalosuh. Neviem veru, neslúžili sme spolu.
Skalozub. Ženiť sa? na to nemyslím.Fammov. Sergiej Sergievič, vy ste to ? Nie,

ja zas všade znám sa k rodine a nájdem Fammov. Čo? Ten má sestru, ten neť, dcé-
ru .... veď v Moskve na nevesty nietju, čo by na morskom dne bola! U mňa

vo službe málo kto je cudzí: najviac se- nedostatku; každý rok sa rodia! A ba-
strenice a švagrinej dietky. Práve len Mol- ťuška, povedzte, že sa sotva,j kde nájde
čalin nenie z rodiny. Poriad jest čo cho- ešte také mesto, jako Moskva?
diť, ku krstíčku, miestečku, no ale jakoby Skalozub. Dištancia ohromného rozmeru.
nestarať sa o rodních priateľov! . . Je- Famuzov. Vkus, baťuška, výborné maniery,
dnakož brat váš rane priateľ a hovoril, že na všetko zlváštnie zákony. Tak, na prí-
skrz vás mnoho vo službe získal. klad, je u nás od starodávna obyčaj, že

po otcovi i synu česť náleží; buď i lichý,Skalozub. V tridsiatom roku vyznačili sme
sa s bratom v tridsiatom jágerskom, a jestli len nasbiera sa dve tisíc duší rodo-
potom v štyridsiatom piatom. vých, je ženíchom. Druhý buď i chytrejší,

Fammov. Veru sčastný, kto takého synka nadutý hrdosťou, oslávený múdrosíôú a

má! Hovorí sa, že má v pentličke or
denok?

predsa ho do rodiny nechcú. Veď u nás
má zemänstvo ešte vysokú cenu! A je-li

Skalozub. Tretieho augusta, zasadli sme v

tranšeju, jemu dán orden s bandom, mne
okolo krku!

to jedno! . . vezmite vy chlieb — soľ!
kto nás chce navštíviť, nech navštívi-
dvere sú otvorené zvaným i nezvaným a

Famusov. Ľúbezný človek! i pozrite, tak
smelý, prekrásny človek váš brat.

Skalozub. Len že chytro nasbiera! akýchsi

nadovšetko prezpoľným! Či je človek če-

stný či nie, rovňúčko nám, pre každého

hotový obed. Povážte Moskvanov od kla-
nových spôsobov! Mal postúpiť v hodno- vy do päty, každý má zlváštní výraz.

Výjav 5.
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Ráčte pozreť na našu mládež, na šuhaj- preškoda, výborná hlava; slávne píše, pre-
cov, synkov, vnúčatá: hrešíme jich, ale
keď povážiš, už v pätuáctom roku učite
ľov učia! A naši starčekovia? Keď sa

rozhorlia, vedia i posúdiť; čo slovo to
úsudok. Veď sú všetci z prvej triedy, do
fúzov nedujú nikomu, a o vládnych vecach

niekedy tak mudrujú, že bieda, ktoby jich
chcel počúvať! Nie smíd, žeby uvádzali
novoty, to nie, Bože uchovaj! Nikdy nie!
Ale začnú si o tom, o onom, o jiušom,
najviac o ničom; pohádajú sa, pokričia a
rozídu sa. Praví kancléri na odpočinku s

rozumom. Hovorím vám, že j im neni da

né časy znať, ale bez nich sa nič neod
baví. A dámy? Prizri sa jim, zkus jich,
ovládaj! Súdia všetko všade, nad nimi
niet súdcov; pri kartách, keď strapia
všeobecné zbúranie, — daj Bože trpelivo
sti! Veď som i ja bol ženatý! Súce sú

komandovať pred frontom, súce zasedať v

senáte! Irína Vlasievna, Lukeria Alexie

vna, Tatiana Jurievna, Pulcheria Andre
ievna! A kto dcérušky videl, každý ovesil
hlavu! Bolo tu jeho Veličestvo prusský
krát, načudoval sa Moskovským deviciam,
nie tak osobám, jako jejich mravom. A

právom! — či možná, aby kde vzdela

nejšie boly? Znajú sa prinariadit tafticou,
barchatcom a kreppom; v prostote nepre
rečú ani slovíčka; všetko so zlváštním

affektovaním! Francúzské romansy vám

spievajú, a vytiahni! až najvyššie uôtky!
K vojanským ľuďom až tak lipnú; a po

tom, aké patriotky! . . . Slovom, sotvaj
nájde sa druhé také mesto, jako Moskva!

kladá, nemožno bo neľutovať, že s takým
rozumom —

Óácky. Nemožno neľutovať dakoho druhého;
i pochvaly vaše sú mi mrzuté!

Fanimov. Nie ja sám, všetci ta tak posudzujú.
Cáčky. A kto sú sudcovia? Žbožnovatelia

starého veku, nesmieritelní nepriatelia voľ
nejšieho žitia; úsudky čerpajú zo zabu-
dnutých novín očakovských časov a poko
renia Krymu! Žehrať poriad sú hotoví,
pieseň spievajú vždy jednu a túže a nevi
dia na sebe, že čím sú starší tým sú
lichší! Kde že sú, no ukážte nám, kde
otcovia vlasti, ktorých by sme si mali
brať za obraz? Snáď tí, čo lúpežstvom
zbohatli? Záštitu pred súdom našli v pria
teľoch, rodine ; velkolepé stavajú paláce,
kde plytvajú hodámi a márnotratnosťou a
kde klienti, cudzozemci, poriad udržujú
najpodlejšie spôsoby minulých vekov! Ba
komuž v Moskve nezacpaly úst tie obedy,
úžiny a tance? A snáď ten Nestor všet

kých ničomníkov, otočený tlupou sluhov,
ku ktorému ste ma, ešte diéta z plienok,
Bôh zná k vôli jakým nepoňatným zámy
slom, na poklony nosili? Sluhovia neraz
v pitke a bitke ochránili mu i život i

česť, no na raz zamenil jich za troch
chrtov! Alebo ten snáď ešte neplešník, čo
k vôli pletichám, na zámocký balet sohnal
celé fúry od otcov a matiek odtržených
detí? Sám pohrúžený umom a láskou v
Amoroch a Zefýroch, dal príležitosť Mos
kve diviť sa jich kráse. Ale kreditori
nedali sa tým uspokojiť a milí Amori a

Zefýľi jeden za druhým rozpredaní boli!
No to sú tí, čo dožili šedín! To sú tí, čo
si jich, ako zriedkavosť vážiť máme! To
sú naši prísni pozorovatelia a súdcovia!
Teraz nech jeden z nás mladých ľudí, ne
hľadiac na hodnosti, miesta, úrady, náu
kám venuje svoj rozum a smädnúcim du

chom práhne po známostiach, alebo nech
sám Bôh vzbudí v duši jeho plamennú
žiar k umeniam výtvorným, vysokým, pre
krásnym, — hneď oni zkriknú: odboj!
požiar! a budeš u nich nebezpečným vý

myselníkom! Mundúr len, a mundúr! ten
v predošlom jich bytu zakrýval — roz

šitý a krásivý *— jejich malátnosť a žo-

Skalomb. Podľa môjho zdania, požiar mnoho

pričinil k jej ukrášleniu.
Famisov. Nepripomínajte nám! Asnaď málo

od tých čias krstia cesty, trottoary, domy
— a všetko na nový spôsob.

Óá/fky. Domy nové a predsudky staré! Tešte

sa, nevyhorenia jich ani roky, ani módy,
ani požiare.

Famuzov. (Čáckemu). Ej, zaváž si ty uzlík na

pamäť! Prosil som, abys mlčal, neposlúžil
si mi veľmi. (Skalozubovi} Pozvoľte, ba

ťužka, to je synok priateľa môjho, nebož
tíka Andreja Ilžiča Čáckeho; neslúži, to

jest nenachodí v tom radosti; keby chcel,
bol by z neho správny človek; škoda,



brotu duchovmu! A my za nimi kráčať
sčastnou cestou? Pri ženách, dcérach k

a prináša vodu. Nasledujúce reči pološeptum,
až Žofia príde k sebe.)

Letka. Nalejte do pohára.
Cácky. Naliato. . . Popusť šnorovačku voľnej-

mundúru táže strasť! Oj nie z nežnosti
zriekol som sa uniformy, a teraz snáď

mal bych padnúť do takého chlapectva!
No či nie je hodno tiahať sa za nimi?
Keď sem prišli na čas odo dvora a. garda,
ženy kričaly hurráh! a do povetria há

dzaly čepčoky!

šie, tri jej slychy octom, prskaj vodou!

pozri začala ľahšie dýchať . . je číra

vetrík robiť?
Letka. Hen je vejár.
Cácky. Pozri do okna, Moľčalín dávno na no-

Famuzov (pre seba). Už mi ten narobí biedy!
(Hurtom) Sergiej Sergievič ja idem, a bu

dem vás čakať v kabinete. (Odíde.)

hách. Darmo čo sa naľakala.
Betka. Veru má panička nesčastný obyčaj,

Nemôže videť zo strany, keď ľudia strm
hlav padajú.

Cácky. Poprskaj ju ešte vodou, tak, ešte, ešte —

Žofia (s hlbokým vzdychom). Kto je to so

ranou? či snívam? (tesklivo n náhlo) kde

je on? čo s ním? povedzte mi.Skalozub. Mne páči sa pri tom vašom vyráta
ní, jako umele dotknuli ste sa predsudkov
Moskvy k jej miláčkom, ku garde, gardi
stom, gardioncom! Jejich zlatu a šitiu di

via sa sťaby slncu! A v prvej armáde v

čom sme kedy po zadu zostali? Všetko

tak prilíha, driek tiež tak strojný a ofi

cierov vám bárs koľko narátam, čo hovoria
tiež po francúzsky.

Cácky. Bár by si bol zlomil šiju, však by vás
nebol umoril.

Žofia. Vy vraždíte vašou chladnosťou! Hľadel
na vás, počúvať vás, nemám sily!

Cácky. Rozkážete, abych sa ja miesto noho
mučil.

Žofia. Spechať k nemu a starať sa, aby mu

spomoženo bolo.

Cácky. A vy by ste tu zostaly samy bez

pomoci ?

Žofia. Načo ste vy mi? Ale pravda, cudziaTi jislí, Žofia a Betka.

bieda, vám zábava, vám by jedno bolo,Žofia (beží k oknu). Ach, Bože môj, spadol!
zabil Sa! (Zamdlie.) čoby sa vám vlastní otec zabil! (k Betke)

Poďme, bežme tam! . . .

Betka (vede ju na stranu). Zpamätajte sa! Kam
chcete? Však je živý, pozrite do okna.

(Žofia vykukne z okna.)
Cácky. Ona mrtvá od strachu.
Skalozub. Ale kto? Odkiaľ?

Cácky. Oč sa ušibnul? Cácky. Zmätok, mdloby, pospešnosť, hnev zo

strachu! to všetko možná pocítiť, keď tra
tíme milého priateľa!

Žofia. Idú, on nemôže rukou hýbať.
Cácky. Prial bych si ubiť sa s ním.

Skalozub. Či snád náš starík nemá rany?
Betka (obieha okolo panicky). Čo komu súde-

né, nemine ho! Molčalín sadol si na ko

ňa; ledvaj dal nohu do strerneňa, kôň
Betka. K vôli kompanii?
Žofia. Niet! Zostaňte pri želaní.

dubkom, a on doľu z koňa, rovno na te
meno !

Skalozub. Zatiahuul udidlá; uu poľutovania
hodný ritýr! Treba pohliadnuť kam sa
tresnul na prsia-li, a či na bok! . . .

(Uchodl.).
Ti jislí Skalozub a Molčalín (s podviazanou

• rukou.)

Skalozub. Vzkriesen a bez úrazu! Ruku má

trošku poškrabnutú; ostatne všetko da

rebný zmätok.

Cácky. Pomôcť jej v čom, povedz skorej? ,

Betka. Tam v komnate voda stojí. (Cácky beží
Molčalín. Naľakal som vás; pre Boha odpu

stite mi.

Cácky. Kto? Kto to?
Skalozub. S kým bieda?

Výjav 9.

Výjav 8.

Ti jiští bez Skalozuba.

Výjav 6.

Skalozub a Cácky.

Výjav 7.



Skalomb. No, nemyslel som, že Vám z toho

príjde taká irritacia; vbehly ste o zlom

krky, až srne sa striasli, vy padlý do mdlôb,
a prečo ? celý strach pre nič!

vot! Prečo s ním a to tak neprozretelne •
zahrávate? Povedzte, čo je s rukou? Ne-
dať vám kvapiek? Netreba vám pokoja? f
Pošlite k doktorovi; netreba vec prenedbaf!

MoUdlín. Previazal som si ju ručníkom, od

tedy ma nebolí.
Belka. Stavím sa, že to nie je pravda; keď-

Žofia (neliľadiac na žiadneho). Ach vidím, že pre
nič, a predsa sa ešte celá trasení.

facky (pre seha). S Molčalínom — ani slova.

Žofia (jako pred tým). Jednako poviem o se

be, že som nie bojazlivá; kolkorazy pre
kotil sa nám voz, keď ho zdvihli bola som
hneď hotová znovu vyskočiť; no a pri
druhých i o najmenšie sa zlaknem, .a

čoby aj nebolo veľkého nesčastia, alebo čo

by bol i neznámy, jedno mi. . .

by nebolelo, uebolohy treba obvilzku. Ale
to je pravda že chýrov neminete, Čácky
vás jiste pre to uvede ha posmech a Ska
lozub tiež, len zakrúti svoj chochol, po
rozpráva o mdlobe, pridá storáz viac, le-
ho tiež rád žartuje; veď ktoby nežartoval
teraz ?

Žofia ! A koho bojím sa ja z nich? Chcem-li
ľúbim, chcem-li neľúbim. Molčalín, či som
sa ja pre vás nemusela premáhal? Keď
ste vošli, ani slova som neprerekla, pre
nich nesmela som ani vzdychnúť, ani sa
vás čo zpýtať, ani len pozreť na vás!

Molčalín. Nie Žofia Pavlovna, vy ste trošku

Čácky (pre seba). Prosí za odpuštenie, čo raz
koho poľutovala!

Skalomb. Dovoľte, i ja vám voľačo poviem:
jest tu akási kňahyňa Losová, nájazdnica,
vdova, niet ale príkladu, žeby s ňou jaz
dilo veľa gavalierov, — nedávno padla, žo

kej ju nepodchytil, po chvíli muchy lapal,
a ona je bez toho, jako čuť, neskladná,
teraz nemá rebra, a aby sa mala na čo

podpierať, hľadá muža!

priotvorená!
Žofia. A kde bych nabrala ukrytosti? Ba bo-

la som hotová za vami z okna skočiť, čo
mňa je do koho? čo ma po nich, a po
celom svete! ak jim smiešno? nech sa

smejú! ak jich mrzí? nech sa škaredia!

Žofia. Ach Alexander Andreič dokážte sa
byť velikodušným, vy i tak nebývate k
nesčastiu blížnieho ľahostajným!

Čácky. Ovšemť, to som dokázal teraz srdeč- MoUálín. Otvorenosť tá zaškodila by nám.

Žofia. Snáď by vás vyzvať chceli na súboj ?nou starostlivosťou svojou, prskaním vody
a utieraním! Neviem pre koho, ale ja Molčalín. Horšie lež pištol sú zlé jazyky.

Belka. Sedia teraz u baťušky; keďby ste vy
tak vbehli k nim s veselým lícom, bez
starosti . . . čujeme-li to čo chceme, rádi
tomu vieru dáme! Je tam i Alexander
Andreič zapleťte s nim reč o prešlých
dňoch, o nezdobách; — s úsmevom a pár
slovami veľa sa vykoná, a kto je zaľúbe
ný, na všetko má byť hotov.

vás vzkriesil. (Vezme klobúk, odchodi.)

Ti jisli krome Čáckeho.

Žofia. Vy večer prídete k nám?

Žofia. Čo najvčasnejšie. Sijdú sa k nám
domáci priatelia zatancovať si pri forte

piano. Keď sme v smutku, nemôžeme dá
vať bály.

Molčalín. Ja vám nemôžem radiť. (Bozkáva
Žoíkc ruku).

Žofia. Chcete? Pôjdem ľúbezničať so slzami,
bojím sa že nezvládam ďalej vydržať pre
tvárenia! Načo len sem Bôli priniesol
Čáckeho!? (Uchodí).

Skuloznb. Prídem, a teraz odobrať sa idem

od baťušky, sľúbil som mu.

Žofia. Choďte s Bohom.
Skalozub. (podáva Molfcalínovi ruku) Váš sluha!

(Odchodi).

Molčalín. Ach ty stvorenie pekné, milé.

Belka. Pustite ma, i bezo mňa je vás pár.
Molčalín. Jak krásne líčenko tvoje! kebysŽofia. Molčalín! mne zostal pre vás rozum

stáť! Dobre viete, jako drahý mi váš ži- vedela, jako ťa ľúbim!
Sokol.

Skalozuh. Jak včasné?

Výjav 12.

Molčalín a Belka.
Výjav 11

Žofia, Molčalín a Belka.

Výjav 10.



nej šírky jeden od druhého vzdialené sú. Spo
ločnosti predsedala domová pani s dcéruškou,
slečnou Antóniou, krásnou to a ušlächtilou
osi osemnásť ročňou pannou, ktorý vek, mi

mochodom rečeno, pri pannách v tomto ho

rúcom podnebí úplnú dospelosť značí. My
všetci sme boli passagéri pána Starkeya ako
i pán Arguellas, ktorého domáce záležitosti
do Kingstonu volaly.

Jedeu krásný jasenný večer roku 1842

sedela nás četuá spoločnosť vo veselom roz

hovore pred letohrádkom segnory Arguellas,
len štvrť hodinky od Sant-Jaga, prístavu Kú

by, vzdialenom. Zrazu veselohlučuý dobrý náš
rozmar práve tak udusila jedna udalosí, ako

by sa z nenadajky rozpukla bola puma u

samých nôh našich. Ale dovoľte, že vám prv
opíšem osoby spoločnosti tejto a zaraz udám
i príčinu našej schôdzky. Neptún“ náš doviezol do Kúby všeli

jaký továr železa, bavlny a mal sa nazpak
vrátil ponaložený továrom, medzi ktorým sa

značný počet pušného prachu, patriaceho tým
trom amerikánskym kupcom, nachádzal. —

Usporiadanie lodi bolo primerané, izbetky pre
passagérov, či tak zvané kabinéty, pohodlné
a vetor obrátiac sa na polnoc-západ, zdál sa
tento smer letu i podržal; — čo všetko nám
veľmi príjemnú a krátku plavbu sľubovalo.
Boli sme teda dobrej vôle všetci, shovárajúc
sa to o nastávajúcom výletu našom, to o po

litických záležitoslach Kúby, Ameriky a i

vzdialenej Evrópy, to zas porovnávajúc do

brotu francúzskych a španielských vín, to zas
dobrotu a zvláštnosti havannských a alara
ských sigár, všetko to v nevýslovne dobrom
rozmare a hlučnom rozhovore. Krásu a prí
jemnosl večera pozdvihoval príjemný zápach
kvetnatých úbočín tohto, horúceho , podnebia,

Traja boli amerikánski kupci zo sever
ních štátov Únie, rozšírených kupeckých sväz
kov na kolumbickom archipelagu, strojac sa

práve — dopustí-li to len pohodlná chvíľa —-

odplavil do Jamajky na lodi „Neptún“ reče
uej; štvrtý bol poručík v španielskom delo
strelstve a synovec pani Arguellas, našej do

movej panej; piaty bol Dupont, mladý bohatý
kreol francúzsko-španielskej krve, domnelý
verenec slečny Antónie, jedinej dcéry a de

dičky pani Arguellas; šiesty bol Starkey, ka

pitáň „Neptúna“ a z čiastky i majiteľ jeho,
statný to anglický námorník vekom asi tri
dsať roční; ostatní, najmladší a takmer ešte
len chlapčisko bola moja milosť, povstavšia
práve vtedy z ťažkej choroby, ktorá donútila
ma bola na čas poodísl z domova môjho
Jamajky, do zdravšieho kraju Kúby, ačpráve
dva tieto ostrovy sotva päť stupňov semepis-

Betka. A paničku ? MolóaUn. Dneskaj budem chorý, neztrhnem
Molčálin. Tú z podlžnosti; teba — — (chce si obväzku, prijdi na obed ku mne a po

ju objal). bav sa, odkryjem ti všetky tajnosti. (Od-

Betka. Z dlhej chvíle? Prosím, ďalej s ru- chodí.)
kami! Výjav 13.

Molčalín. Mám ja tri zvláštnie veci: mám Betka s Žofia
toalet, preumelá robota! Zrkadlo z vonku ri .. , . , . . .

, , , , Žofia. Bola som u otca, tam nieto nikoho
i v nutrí, kolkolom krásny zlatorez, po-

'
, , , , , , ,

, , ... , , , Dnes zostanem chorá nepôjdem obedoval
duštička vybitá koralmi, perlové veko, ... , . , . , . ’
.. , , y ,

”
v , yl .

’ ... ... , zajdi k Moicalmovi a zavolaj ho, aby maihehučok a nožničky, tak milé, perhčenky ... . , . . ,„V,, ,, r .. prišiel opačlt! (Odchodi do svojej konmaly.)
na bielom votkané! Mam pomádu na pisky
a k druhým potrebám; a mám skleničky Výjav 14.
s voňavkami, rezetu a jazmín. Betka (sama.) No ľudia boží viďte to: ona k

Betka. Vy viete, že líškaním nehľadám vzá- nemu a on ku mne! A ja . . . snáď ja
cnou byť. Povedzte mi radšej, prečo ste jediná mám zostat do smrti bez lásky?
vy pri paničke tichý a pri komornej ves- \ Oj Petruško môj mi je nad všetkých
pustný? milejši! (Opona spadne.)
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rečie to, rozpleští sa mu v tvári pohár plný
vínom, mrštený rukou kapitána. Jedným ra
zom poskáčeme na nohy všetci, triezvi, alebo
takmer vytriezvení.

povoľný zas vetrík chládkom svojim nás

i občerstvoval, i — pohybujúc kvetúcimi
zrostlinami, donášal nám príjemný zápach
vzdialenejších kvietkov. Na oblohe zaskvely
sa myriady hviezd, pravá to okrasa kúban

ských nocí. — Ačpráve všetci hostia, to jest
my mužskí, čerstvo nazerali sme sa do po
hárov a asnaď jich aj priveľa nachyľovali, predsa
rozhovor náš, vo francúzštine vedený, nezne
uctoval tichý pokoj vznešenej tejto scény za

celý ten čas, pokým pani Arguellas s jej
dcéruškou spoločnost našu nezanechala. Do

mového pána zadržaly práce v meste, ktoré
ešte pred odchodom svojim do Jamajky uspo
riadal chcel. —

Kapitáli prvý pretrhne strašné ač krátke
ticho, nastúpené po nesčastnom výsledku slov
ného sporu. Jeho tvár, hnevom rozpálená,
sblädla odrazu, a ako mŕtvola blädý zajikavo
povie: „Prosím vás za odpuštenie pane Du

pont ! Bolo to zvinené, veľmi zvinené odo mňa,
ačkoľvek nie ceľkora bez výhovorky.“

„Odpuštenie? tisíc hromov! — zvreští
Dupont skáčuc ako sdivelý od zlosti a utierajúc
si tvár ručníkom; — ano, odpustí vám guľ
ka cez hlavu, a nič inšie!“

A v skutku, dľa panujúcich na Kúbe

obyčajov jedine súboj vyrovnať mohol porotu
túto. Poručík Arguellas vbehne do domu a

vynesie škrynku s pištolami. „Poďme do tej
húštiny — povie pološeptom, — tam nás nik
nebude mýliť.“ S týra pojme Duponta za ru
ku a oba chcú isl.

„Neodídite skorej pane kapitán — povie

pani Arguellas vstávajúc od stolíka, — po

kým vás neuhliadnem ešte. Chcem sa ďalej

poshovárat s vami strany usporiadania môjho
kabiuétu. Keď budete mat času, zacengajte
prosím a slúžka mi vás opovie.“

Kapitáli sa ukloní na to. A mne zdalo

sa, že som nikdy nevidel Antóniu tak milo
sa usmial, ako keď odchádzajúc s matkou
odberala sa od nás.

Ako to povie Arguellas, Desmond, naj
starší z tých troch amerikánskych kupcov,
pristúpi ku kapitánovi, opretému založenýraa
rukama o stolík, a povie mu ; „Pane Starkey!
nie som včele nestranný pri tejto otázke, a
tak jestliže vám k službám byt môžem . . .

“

„Ďakujem pane Desmond — odpovie
Starkey — nežiadam vašu pomoc. Poručíku

Arguellas, vy tiež môžte ostal. Nie som duelli
sta. Nebijem sa s Dupontom!“

čo toho za príčina bola, neznám sa už

rozpamätal, ale nezadlho zbadali sme všetci,
že rozhovor náš dákýsi nemilý obrat vzal.
Zdá sa mi, že Dupontovi nepozdál sa ten

výraz tvári Antouinej, odbierajúcej sa od

Starkeya. Ale toto by v pokoji bolo prešlo;
spoločnosť by sa málo na to ohliadala, ako
sa tá milá a usmievavá poklona krásnej An

tónie Dupontovi páči, keby sa náhodou nebolo

prihodilo, a síce dosl neprozretedlne, kapitá
novi spomniel, že on slúžil v oddiele námor
níctva anglického, vyslaného k zamedzeniu

kupectva s otroky. Spomenutie toto v plameň
rozžehnulo udusený hnev Dupoutov. Z jeho
potrhanej reči a zo zlorečenia vyrozumieť
bolo, že on skrze toto loďstvo utrpel značnú
škodu. Celá búra hnevivých slov, ba aj zlo
rečenie povstalo z toho. Príčiny Angličanov
za prekážanie kupectva s otroky boly z jednej
strany s rozhorčenou opovrženoslou vytýkané,
z druhej strany zas za čistoľudské vyhlaso
vané a ako také horlivo zastávané. Náruži
vosl a víno rozpálily nás všetkých tak, že sme

eotvy vedeli, čo jeden druhý vraví. Dupont v

hneve svojom so zneuclujúcim prídavkom vy
rečie anglickej kráľovny meno a sotvaže do-

„Čo to vraví? — s hlúpym zadivením

vykríkne poručík, obozrúc sa pritom do kola
— nebude sa bil?“ —

Pri tejto udalosti anglosaská krv troch
Amerikáučanov práve tak horúce vrela v jích
žilách ako i v mojich, a Desmond, po nastalej
trápnej tichosti s vážnou prísnosťou povie kapi
táňovi: „Nebijete sa pane kapitán? vy, jehožto
meno v zápiskoch brittsko-kráľovského námor
níctva stojí!? Vy žartujete.“

„Celkom vážne vravím, — odpovie Star

key — som zo zásady nepriateľ súbojov,“
„Podliak zo zásady!“ naduto zvreští

Dupont, s rozvzteklenou tvárou ukazujúc hro
ziace päste.

Sla uštipnutie hada pôsobil znevažujúci
názov tento. Blesk hrdej náruživosti blisne

čiernym okom kapitáňa, hrdo pokročí napred,
ale zas zadrží sa a chladnokrevne povie;



„Dobre! musím ztrpeí i to. Zvinil som, bo
urazil vás osobne, ačkolvek vaša nestydatosť
podistým zaslúžila pokarhania! Ešte raz opa
kujem ; nebijem sa s vami!“

tým. Lež vidno bolo vtedy, že je už na hra
nici chladnokrevnosti svojej, keď Dupont, pri
blížiac sa ku nemu, s nestydatou surovosťou

prosto hladiac mu v oči výročie „lácbe“ n

tak hlasno, že ho mnohí aj z morníkov po
čuť mohli. Chcel sa on síce hueďky na to

vzdialil, ale zadržaný bol mriežkami.

„Ale vy musíte dať môjmu priateľovi
zadosť učinenie! — skríkne Arguellas rozlo

bený tak ako Dupont — síc, prisám Bohu !

vykričím vás za babu nielen tu na tomto
ostrove, ale i na Jamajke.“ —

„čujte pane! —- odpovie mu na to

Starkey po francúzsky, — osobne nič nedr
žím na to, čo si vy myslíte a čo vravíte o

mne. Som ale kapitán, to jest: neobmedzený
kráľ na tejto lodi a dľa toho nedovolím ni
komu pred morníci protiviť sa vôli mojej,
alebo zmenšovať moju vážnosť. Jestli opo
vážite sa ešte raz to urobiť, zavrem vás sú

kromne, ba dám vás do želiez, kým nedôj
deme do Jamajky.“ Stým odstrčí od seba za

diveného Duponta a pokročí napred. — Pas

sagéri, barvistí tak ako bieli, poschádzali sa
na loď, kotvy sa zdvihnú, prednia časť lodi

ponorí sa kus do vody, a v pár okamyhoch
na to, voľným vetríkom hnaní, letíme do Ja
majky. —

Miesto odpovede na vyhrážku túto vez
me Starkey zvončok, zacengá, prišlému otro
vi celkom chladne káže oznámiť panej, že

vstal od stola a žiada ju videí.

„Hrdinský Angličan ide sa postaviť pod
ochranu našej tetkiných sukieň.“ Zarehoce
sa Dupont utrhačným hlasom.

„Pochybujem žeby bol Angličan — po
vie Desmond rozhnevaný tak ako i tí dvaja
priatelia jeho Amerikánci. — No isté je, že

môj otec a moja mať narodili sa a zriastli
v starej tej vlasti našej, a preto jestli ešte
raz opovážite sa urážať —“

Y tom okamžeuí vstúpi pani Arguellas
a rozhnevaný Amerikánčan ťažko síce, ale

predsa zadržal svoju reč. Domová pani, zdán
livo zadivená nad zmenou spoločnosti, ktorú
v tak dobrom rozmare nechala bola, vovedie

kapitána na žiadosť jeho do domu, nechajúc
jej hosťov ako skamenelých. —

Pobudnúc len pár hodín na palube
Neptúna, nebol na lodi žiaden, čoby úplne
nebol presvedčený o tom, že náš kapitáli,
nech si on už má akúkoľvek odhodlanosť či

náklonnosť k súboju, je v skutku v úplnom
smysle slova námorníkom. Jeho morníci, dva
násť to hodných ako málo videí chlapcov,
úplne poslušní boli veliteľstvu jeho. Služba
na lodi konala sa tak pravidelne a bezhrmo

tne, ako na choía ktorej vojanskej lodi. Úpl
ná spokojnosť a dôvera opanovala všetkých
cestovateľov, presvedčení súc, že choťa jaká
búra nás zastihne, vo spôsobnosť a horlivú
činnosť kapitána nášho úplne spolähnuť sa
môžme.

O desať minút dozvieme sa, že Starkey
odišiel, dokladajúc pani Arguellas, že punkt
o deviatej ráno odrazí od brehu. Oznámenie
toto vzbudilo nový hnev, vztek a opovrženie.
Súboj zdal sa teraz byť nevyhnutným medzi

poručíkom a Desmondom, ktorý mal velikú
chuť dakoho zasreliť k obrane anglosaskej
krve. Toto ale prekazilo sa dákosi a spoloč
nosť rozišla sa v hneve, neporiadku a kriku.

Na druhý deň ráno v ustanovenú hodi
nu boli sme všetci na lodi. Kapitáň nás pri
jal zdvorilé ale chladne. Posmešný pozor a
držanie sa či Duponta či poručíka zdaly sa
ho včele netýkať; nietak ale odvrátené oči a
hnevné držanie paničky Antónie, idúcej pomi
mo s jej matkou do jích kabinétu. Slečna,
majúc popri ňom preisí, pevno okrútila oko
lo seba mantillu, aby sa táto dotknutím o

zbabelca dákosi nepoškvrnila. Toto očividne

pôsobilo na Starkeya, ale len na malé okám
ženie. Nemilý tento vtlak zmizol a kapitáňo
vo držanie bolo tak chládnoprísne jako pred-

Počasie trvalo vždy dobré síce, vetor
ale bol malý a tak priemenčivý, že pár dní,
ako sme už modré vrchy Jamajky zazreli
boli, nezdaly sa nám tieto nijako blížiť. Na

pokon zdvihne sa čerstvejší vetrík a my
sblížili sme sa ku brehom. O dvúch po pol
noci vleteli sme do zálivu, tým končiac tak
rečeno našu nepríjemnú cestu.

Bolo to veliké oddýchnutie pre nás

všetkých! Leho nielen že vzdialení súc od

obyčajných zábav pevuozemnieho života, vy
kĺzli sme z unuvalosti a vyhnanstva loduieho,
ale i nútené držanie sa jednoho každého bo-



kročí chytro k Havkýnovi a náhlym, odo mňa
dobre začutým šeptom rečie: „Bež dolu! zo

buď cestuvateľov a prines mi pištole z kabi
netu. Rezko! večnosť závisí od ztŕateného
okamženia!“ Potom obráti sa k morníkom,
nepohnute stojacím od úžasu a chytrým ale

neprestrašeným hlasom povie:

)o nám už všetkým nadmier nemilé. Dľa

obyčaja na loďach, kapitáĎ predsedal pri sto

le s chladnou zdvorilosťou, rozhovor bol vždy

jednosyllabný; nebolo teda divu, že sme sr
dečne radi boli tomu, keď sme už ostatní
raz obedovali na Neptúne. —

Keď sme do prístavu leteli, všetci ce

stovatelia krome mňa, boli už v posteli, a

štvrť hodinu za tým zostúpil dolu do kabi

netu svojho i kapitáň, aby svoje písma do

poriadku priviedol. Ja som zas myšlienkami
tak veľmi rozobratý bol, že u mňa o spaní
ani pomyslu nebolo. Prechodil som sa po

palube s Havkýnom, prvým morníkom, držia
cim práve stráž na lodi, s dychtivou radosťou

pozorujúc svetlá dobreznámych brehov, ktoré
som bol pred pár mesiacmi zanechal s ma

lou nádejou, že jich ešte uhliadnem.

„Vy znáte dobre, že som vás nikdy zo

žiadnej príčiny neoklamal. Vypočúvajte ma

pozorne! Toto opilé hovädo, poručíka Arguel
lasa sluha, zapálil lieh so sviecou, keď ho
kradol. Celá spodnia loď je len jedna vatra,
marné by bolo hasením tratil drahé okam

ženia! -

Márnici pozdvihnú krik zlosti a strachu
a hnaní vnuknutím samoochrany, skočia ku

člnkom, ale veliaci hlas kapitáňov zastaví
odrazu všetkých.

„Vypočúvajte mal — zvolá — náhle

nie a neporiadok skazí nás všetkých, ale od

hodlanou zmužilosťou všetci čo sme na lodi

zachránení budeme skorej, uežli oheň pušný
prach začiabne. A povážte dobre — dodá,
berúc od Havkýna pištol a pevne hľadiac na
morníkov — že toho na mieste prestrelím,
kto ma neposlúchne! a to viete, že moja —

guľka zriedka kedy chybí sa cieľa! — Teraz
k práci! rezko a z chuti!“

Hľadiac takto k brehom, náhle svetlý
blesk prebliskne prez tmavé more, a — obrá
tiac sa nazpak — vidím, že to bol vysoký
plameň vystupujúci zo spadujúcich dvier, ve

dúcich z paluby do spodních čiastok lodi,
ktoré dvere dvaja morníci, neznám už z akej
príčiny, práve odchýlili boli. Na pohläd pla
meňa tohto v mojom ešte chorlavom stave
zišly mi na um tie súdky plné pušného pra
chu. Rozpomenutie toto celkom ochromilo ma
na pár okamyhov a málo chybelo, že som
strachom z nôh nespadol. Povstane strašný
krik „horí! horí!“ najstrašnejší to krik, kto

rý na mori počuť možno, a mieša sa v pomä
tenú krom toho myseľ moju tak, že som le
dva v stave bol rozzoznať medzi tým sem i

tam behaním a nespojitým krikom morníkov,
vystúpivšiu na palubu mužnú postavu kapitá
na, až keď silným hlasom zavolá: „ticho!“
rozkazujúc hneď na to zatvoriť spadajúce
dvere. I stane sa to na v skutku s vlastno
ručňou jeho pomocou a on zmizne na prednej
časti lodi. —

Podivu hodno bolo pozoroval ten vliv

týchto pár smelých, dôveroplných, rozkazujú
cich slov kapitaňá. Náhly strach, čo prejal
bol morníkov, ustúpil ráznej odhodlanosti.

nevýslovne krátkom čase boli všetky člnky

pozpúštané do vody.
„Dobre šuhajci! — povie •

— dosť má

me času, opakujem ešte. Štyria z vás — a

tu jich menuje — zostanú so mnou, po traja
skočte do tých väčších, dv.ja do malého čln
ka a priveďte jich k lodi z tej strany od pe

vnej zemi. Náhlenie ponoriloby člnky a my
sme v stave len jednými schodmi udržať

prístup.“Tie dve, tri minutý, čo bol preč, bo
sotva bavil sa tam dlhšie, zdaly sa nám byt
večnosťou. Vidno bolo, ako my všetci úplne
presvedčení sme o tom, že osúd všetkých
nás závisí jedine od rozsúdku a ráznosti je
ho. Ani len slovo nebolo prerečené, ba ani
prst jeden myslím sa nepohol, kým sa on
nevrátil. Na to vynde skoro celkom začade
ný a opálený, nesúc dač, ako mŕtvo telo na
rukách, bremeno svoje hodí na palubu, pri-

Za ten čas polooblečení passagéri vy

stúpili na palubu, plní strachu, dobre vediac

všetci, jak veliká zásoba prachu nachodí sa
na lodi, a v akom nebezpečenstve nachodíme
sa všetci. Člnky priplúly na určenú stranu
lodi a mužovia všetci, bieli i barvistí, v di

vom pomätení tisnú sa ku predu, tisnú sa

pred ženy, deti, nedbajúc na to, koho tým
obetujú, len si sa oni oslobodia zo zúriaceho



blesklo, keď ma. opretého o mriežky lodi a

takmer strachom zašlého zazrel za chrbtom'

svojim, to mi nemožno.

pod jíeh nohama vulkána. Kapitán Starkey,
pomocou tých štyroch obrovských morníkov,
strčil jich ale nazpät.

„Nazad! — zvolá — musíme mat po
hrabní pochod, najprv ženy, deti, potom star
ci.“ Na to pojme pani Arguellas s jej dcérou
za ruku a povie: „rezko!“

„Postojte trochu! — zavolá -- tu je
ešte chasník, jehožto ťarcha vás iste nepono
rí! — A prešmyknúc ma cez šramky, poše

pne mi: — Zpomnite ma vaším rodičom, je
stli jich viac neuvidím.“ —Ako sa slečna Antónia, viac mŕtva ako

živá, mala zpúšťať do člnka, velký stĺp pla
meňa vybuchol škárou cez spadujúce dvere,
spojený so strašným rachotom výbuchu. Krik,
zmätok povstane medzi z rozumu takmer po
šlými cestovateľmi, každý sa tisne čím skôr
dostať ku schodom. Dupont silou šialenca
prerazí rad morníkov a tak prudko vrazí do

Antónii, že keby ju nebola zadržala her
kulesská ruka kapitáňová, neomylne by bola
do vody padla.

„Len jeden maličký člnok, sotvy pre
osem osôb — šopkajú moruíci medzi sebou
— a j ako ten bude v stave tých dvoch už

tam povstavených morníkov, krom toho ešte

poručíka Arguellasa, Duponta, nadto pozo

stalých barvistých ľudí, a ešte i tých štyroch
na lodi pri kapitánovi ostavších morníkov

spolu i s kapitáňom udržať.“ Medzitým všet
ci títo, krom e kapitána, jeden za druhým
rezko pozostupovali dolu.

„Nazad! zbabelá potvoro! nazad ty
pes! — skríkne nebezpečenstvom slečny roz

hnevaný kapitán, chytí Duponta za golier a
dodá: — bo jestli chceš, pozri na chvíľku!“
pištolou mu pokazujúc žiarou ohňa osvetlené,
len v diaľke pár siah od lodi plávajúce ľudo
žravé rybyská.

„Či môžete ešte udržat dakoho?“ zpýta
sa kapitáli hlasom pevným, nepremeneným
ako kedykoľvek prv, ale tvár jeho bola blä

dá, ačkoľvek tak ako predtým, odhodlaná.

„Musíme a chceme pane! však ste to vy;
ale náš čln je už nebezpečne preplnený, a k

tomu sme znepokojovaní tými ohyzdnými
strážcami, plávajúcimi vôkol nás.“

„Chlapci! — doloží kapitáli — ktokoľ
vek tisne sa napred von z jeho poriadku,
hoďte ho do mora!“ „Počkajte chvíľku! Nesmiem loď zane

chať, kýmkoľvek je živá duša na nej.“ Po

stúpi chytro napred a ukáže sa na to na

schodoch, v náručí držiac ešte bezcitné telo

Arguellasovho sluhu a zpustí ho pomaly do

člnka. Krik opovrženia zdvihne sa, ale ne

bolo už času k dotazovaniu. Provaz, držiaci
člnok k lodi, hodí do vody. „A teraz veslujte
o životy vaše!“ a — člnok letí preč. —

„Hej! hej! pane!“ ozve sa jednohlasná,
najmenšej pochyby o vyplnení rozkazu nedo

púšťajúca odpoveď morníkov. -
Strašná táto hrozba navrátila poriadok

na skutku. Medzitým dolu zišly barvisté že

ny a deti, a člnok bol plný.
„Odstrčte člnok! — zavzneje rozkaz —

dosť hlboko ste ponorení, ide tu o bezpečnosť
vašu.“ Kapitáň samotný na plameňom blčiacej

lodi, napnuto pozerá ku brehom, chrániac si

rukou oči pred plameňom, pozdraví predniu
loďku a zavolá:

Slabunký hlas, ako výkrik dieťaťa, pov
znesie sa z člnka. Počul a srozumel ho ka

pitáň.
„Počkajte trochu, pusťte ešte pána Ar

guellasa. Tak. A teraz preč! rezko!“
„Museli nás dávno z brehu videť, ma

lyby sa strážne člnky blížiť, ačpráve nič ne

vidím. Jestli stretnete daktorú, kážte sa jej
poponáhlať, azda by ešte na čas prišla.“ —

Druhý člnok chytro naplnený bol; bar
venci, deti, chlapi a tí traja Amerikánci
vstúpili do nej. Celý tento výjav, toto tak rečeno dlhé

skonanie, ktoré žiadné pero neopíše, netrvalo
dľa tvrdenia Desmonda osem minút, počitu
júc od vstúpenia do člnku pani Arguellas až

do odrazenia ostatnieho člnka od zloosudné
ho Neptúna.

„Vy ste šlechetný muž — povie Des

mond, zastanúc kus a chytiac kapitáňa za
ruku — a ja blázon som myslel

“

„iďte! iďte! — bola odpoveď —- teraz
niet času marným poklonkám.“ —

Opísať, čo okolo kapitáňových úst pre- Nikdy nezapomniem na ten úžasno-vzne-



preraziac celú palubu, dosiahol plachty a

provazy, predstavujúc ohnivý úplný odris lo

di, jej stežňov a plachtových žrdí. Kapitáň,
neopustiac ostatniu nádej, ktorú bol sponmel,
utúlil sa až na samý prední krajík lodi, pre
hodiac jeden provaz dolu, po ktorom by sn,
ak pomoc na čas príde, zpustiť mohol. Bol
on takto zachránený na krátky čas od pla
meňa, ale čože to bolo všecko. Bolo to len
predĺženie trpkosti zápasu smrti! -

šený pohläd, ktorý poskytovala naša horiaca
loď. Bol to krom nás jedinký predmet, ktorý
rozoznať bolo v tejto hustotmavej noci, je
dinký tak rečeno predmet medzi nocou a

oceánom. Strašnokrásny v samosebe pohläd
tento úžasným robila - tá hrozná myšlienka:
že neohrožený muž ten, jehožto ducha príto
mnosti a odhodlanosti životy naše ďakovat

máme, tam nevyhnutne shoret musí! — So

tvy sme sto siah boli od lodi, keď plameň,
(Dokončenie nasl.)

* Pani K." písala svojmu mužovi raz
nasledujúci list: Milý mužu, píšem ti poneváč
nemám čo robil, a končím prítomný list, po
neváč ti nemám čo písal, zostávajúc tvoja
úprimná Sidónia.

* Pán X. zastrelil jeleňa a dal z neho

kožu vyrobiť. O pol roka mu ju garbiar s

nasledujúcim „kontom" doniesol: Pána ober

ferštrovú kožu som obrobil ... 2 zl. 75 kr. * Krajčír: Prosím vás pane, ráčte ma
vyplatil, súrne potrebujem tých pár zlatých,
súkenník nalíha na mňa, abych mu zaplatil
čo som mu dlžen. Právnik: Teda tak? Vy
sami dlhy robíte a neplatíte, a ja platil mám ?

Kym mi od súkenníka nedonesiete rozpis, že
ste ho vyplatili, dotiaľ odo mňa ani grajciara
nedostanete.

* Najistejší prostriedok, aby sa pes
nesbesnel: urezal mu chvost hneď poza sa

mýma ušima.
* Minist. radca: Hotový ste teda vaše

noviny i terajšiemu systému upotrebil dal.

Krajan: Hotový pane. M. radca: A tenden
cia vašich novín je? Krajan: sloboda a prá
vo, osveta, kúrivo, kvartiel a kost. * Maco: Ale je to predsa divné, že to

zatmenie slnca tí učení páni tak na vlas vy
rátali! Kubo: No veru! je tam toho! však
to v každom kalendári stojí.

* Pani Y. všemožne usilovala sa z jej
muža akési úradnie tajomstvo vytiahnuť,
avšak na darmo. Na mnohé dotieranie a

prosenie, konečne reknul muž; „No povedz
mi teda, žena moja, či vieš mlčať?“ — „Ako
ryba!“ vetí žena prívetivé. — „Aj ja“ dolo
žil muž pokojne a mlčal.

J. An. (robí popis imania Paličkuvlio).

Hajdúch!
Hajdúch. Čo rozkážu p. veľkomožný?

* Statkár O. B. trpel na slabosi prsú.
Ktosi mu naradil osličie mlieko, ktoré i sku

točne každodenne píjal. Raz došiel k nemu

chýrečný Fraňo Madva, a medzi rozprávkami
povie O. B. „Hja mám ja teraz znamenitého
domového lekára; či ho chcete poznať? —

„Priečo nie." Statkár O. B. zaviedol Madvu
do stajni a ukázal mu somára. „No a jako
ráčite byť spokojný s liekami?“ tázal sa

rudniansky farár. „Veľmi dobre“ vetil spe
ctabilis. „No vidíte — povie Madva — to je
preto, poneváč vám váš lekár len to posky
tuje, čo je vašej natúre celkom primerané.“

J. Au. Tu máš tento papier biely i pa
kovný, a tu máš i túto malú knižtičku, zanes
to na môj kvartiel; bude mi to na pamiatku.

Hajdúch. A čo, ak sa ten pán vráti ?

J. An. Nevráti synak; meghalt.

S. Spravodlivé je, aby osoby bez vý

nimky viazané boly na zákon.
ilf. Ako kedy. Jesú okolnosti, v kto

rých prospešné je i zákony viazal na osoby.

J. F. (v krčme pri pohárkocli). Pán maj
ster, kto vám tie boty šil.

Demikát.



Drahým priateľom mojim nctive na
vedomie dávam, že — od pamäti ľudskej
tehotná — drahá manželka moja, Vieda

Hamaiilla, konečne porodila a síce dvoj
čence, ktorým pri krste dali sme meno
Cis Lajka a Trans Lajka. Kmotrovia
boli tí istí čo svedkovia sňatku. Zdravie

rodičky je okolnostam primerané.
Na Lutave, dňa 15. marca. 1867.

Pešta Hamarél, v. r.

\ Pt. pp. M. A. Nemám k tomu
m. súcej mappy; keby som ju mal

_ — váačne. Článok upotrebí sa.

Panej A. V. moju úctu.
J. SI. Všetci páni zadržali

lehotu 20. febr., jediný česský
prihlás po dnes neprišel. „Našu zoru“ v koľkých

J. F. No sú utešené! . . Ale ja som

počul že si každý slovenský švec boty šiť
dáva nemeckému. A vaše sú tuším pre slo
venského ševca predsa pripekné.

výliskoch dal Hatil?
Mínu K. Dosial som, uo nečakal. ZdravstvujI
J. M—k. Prijali sme. Ďakujeme.
S. M—r. Povesí v májovom čísle počneJ. Au. ' No bratku teraz je čas vystúpiť

proti Paličkoví, bo iuáče i s vami zle bude.

Ospravedlniť seba len tak môžte, jestli proti
nemu ako žalobník vystúpite.

vychodil. „Besiedky“ (2-hý sväzok) až na jaseň
vyndú ; teraz nemožno.

Emme J. Uverejníme.
D. Ďuro. Pokračujte. Národnie prebúdzanie sa

roľníctva nášho každého slovenského vzdelanca len

potešil môže; dotiaľ všetko naše unuvanie bez žela
ného výsledku ostane, pokým ľud nepôjde za nami.

M. JB. Pani Judite Jerem, ktorá ked Ťa

preč viedli, verejne Ti ruku podala, posilňujúc Ťa

dôraznými slovy, abys neklesal, keá nulno Ti za

pravdu trpel, lež dúfal v pomoc Božiu, moju
srdečnú úctu. Nech ju Pán Boh živí a požehná
národu tisíce žien jej podobných. Sláva jej 1

G. Oč. A čo žalovať? že je odjakživa
verný národu, vlasti a trónu?

E. T. Prijali sme; uverejnime. Po oprave
i „Brezuľu.“ Dohre by bolo pol strany vždy ne

zapísal. Opravované husté písmo veľmi oblažuje
prácu sadzačom.

P. J. „Oslobodenie Trembovly“ ubotrebime.
M. Ľ. „Zatárany“, „Maliar“, „Infernalí“

a „Jessy“ v budúcich číslach.
J. Ľ. „Mladý rybár“, „Vešliaci prsteň“ a

„Horská družina“ v hudúcich číslach.
J. R. Odpustite ; príležitostných básni nie

sme veľkí priatelia, prelo ani Vašu neuverejňujeme.
K. M. Za „Leoóru“ pekne dabujeme. Bro

šúru sme dos'ali. Besiedok niet.
J. J. M. V (lak a za ochotné zprávodnnie.
Er. P. Báseň „S Bohom Č,“, ač príleži-

tostná, je pekná a podarená, a nepochybne by sme

ju uverejnili, keby sme sa neobávali, žeby — od ne

prajníkov iste zle vykladaná — asnad k úšlrbe
dobrej veci poslúžil mohla. Dialšim zásilkám Va

šim s radoslou v ústrety hľadíme.
S. T. Asi to samé platí i o Vašej Baku-

Iíny-mu venovanej básni.
J. K. Na koľko mi vedomo pre slovo!

„Bubne“ upotrebili naši spisovatelia dosial nasle-!
dujúce výrazy: javištc, ihrište, dejište. Ktoré uj-K
me sa z nich, to sám život rozhodne. O Janovi
nič nepočujem. Zdravslvuj.

Host. Lo. Pre toto číslo dopis pripozde
doruzil. Zpráva o založení mešíanského čítacieho

spolku vo Vel. Revúci nás veľmi potešila ; sláva

jej predsedovi, p. Ond. Viestovi, notárovi H. G.

L., pokladníkovi G. Nandrassymu. sláva jej výbor
nikom pp. Reussovi, Tólhovi, Šlefančokovi, Ko

rnelovi, Koreňoví, Hruškoví, Viestovi, Sramkovi,
Pelechov!, Bakošovi, a sláva všetkým členom.

V Skalici, 1867. Písmom a tlačou Fr. X. Škarnicla Synov.

M. Š. Ah, pane mydlám, ušil bych si

ja ešte i peknejšie, len by ste mi dali kus

vašej teľacej kože na ne.

J. An. Vecí hovorím, že ste všetci mä

težníci.

M. Š. Ja som švec, šijem si boty sám.


