


-aneckého historický román FRÁTER 
3HANNES stal sa v tridsiatych ro-
>ch jedným z najpopulárnejších čítaní 
ajširšich vrstiev slovenských čitateľov. 
>o£kal sa rýchlo niekoľkých vydaní 
preloženia do maďarčiny i poľštiny. 
Prečo taký záujem? Úspech knihy je 
jej námete - vyše stopäťdesiatročné 

tanstvo Turkov a téma boja európskych 
lárodov proti nim má v našej literatúre 
osobitné miesto. 

Braneckému sa vo Frátrovi Johanne-
sovi podarilo vytvoriť to, čo sa v kni-
hách ľudového čítania dovtedy ani ne-
vyskytovalo. Možno tu nájsť syntézu 
individuálneho osudu s historickým 
zmyslom dobových politických zápasov. 
Ján Gludovác, janičiar, pohan, cez 
lásku k Elenke, kresťanke, dcére tren-
čianskeho senátora Bohuša, spoznáva 
svoje miesto medzi rodnými, vracia sa, 
aby verne slúžil slovenskej veci. Ján 
Gludovác, syn slovenského sedliaka, 
plebejec, ktorý vlastnou šikovnosťou sa 
stáva hlavným veliteľom tureckého 
vojska, chce byť hrdinom vedome, sám. 
Zradi Turkov, lebo počuje volanie „rod-
nej zeme", ale táto zrada je mravne 
čistá, tak ako mravne čistá je aj obeť 
Elenky Bohušovej. Jej smrť je krásna, 
slobodná nevyhnutnosť. Vernosť rodnej 
zemi, vernosť ideálom slobody a nezá-
vislosti, vernosť ideálom, ktoré sú urču-
júce, česť zápasiacim, odvážnym, múd-
rym a statočným, to sú asi „mravoučné 
závery", mravné ideály, aktuálne dnes 
i v budúcnosti. Akiste nájdu cestu ku 
každému čitateľovi a udomácnia sa 
v ňom natrvalo. 
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Posolstvo bašu Husseina 

Traja jazdci sa približujú od Kostolnej k Trenčínu. Pod 
hrotom dvoch dlhých kopijí strieborný polmesiac žiari 
v lúčoch slnka. Pod ním vidíme bajrak, malú bielu zásta-
vu, vejúcu väčšmi od bystrého kroku než od slabo pofu-
kujúceho vetra. Podľa tohto znaku sú to tureckí poslovia. 
Ich vodcu rozoznáme na prvý pohľad. Je ním veliteľ tu-
reckého pluku, po turecky čorbadši. Môže mať asi dvadsať-
osem rokov. Je príjemného vzhľadu. Na hlave má okrúh-
lu vysokú čiapku z bieleho hodvábu, takzvanú kuku, kto-
rá sa podobá biskupskej infule, lenže sa končí v jednom 
rohu. Je bohato zlatom zdobená. Vpredu, v zlatej spon-
ke má pštrosie pero, biele ani sneh, kývajúce sa z boka 
na bok podľa rytmického klusania koňa. Spod dolomána 
a feredše jemne sa odrážajú od belasého koňa modré 
voľné nohavice, zvané šalváry. Z tej istej látky je aj pri-
liehajúci, nad kolená siahajúci- dolomán, ktorý na prsiach 
spájajú strieborné šujtáše, očkom zapäté na veľké striebor-
né gombíky. Len toľko možno z neho vidieť pre feredšu, 
janičiarsky kepeň, zakrývajúci pružné, vrtké telo jazdco-
vo. Feredša je z drahej červenej látky. Je voľná a okolo 
drieku stiahnutá širokým, bohato vyšívaným pásom, ozdo-
ba ktorého je toho štýlu ako kuka. Za zlatým pásom má 
zastrčený drahocenný handžár. Na nohách má čižmy 
z červenej mäkkej kože, nahrubo pokryté prachom. Na 
rukách biele rukavice. Ľavicu opiera voľne o driek, pra-
vicou drží opraty zo žltej kože. 



Pravidelne formovaná, podlhovastá jeho tvár, bystré 
oči, barnavé fúziky, husté, ale tenké obrvy, červené jem-
né pery, melancholický, príjemný výraz obličaja nepo-
ukazujú na turecký typ. 

Kôň, pokrytý prachom, bez znaku únavy nesie svoju 
ťarchu. Bystro poskakuje, akoby teraz bol vyšiel z maštale, 
a veru má už za sebou cestu z Nových Zámkov. Je to arab-
ské plemä, belasosivej srsti. Na podlhovastej hlave má 
veľké nozdry, múdre, živé oči, rovné uši. Krk mu kryje 
belasá dlhá hriva. Štíhle nohy prezrádzajú pružnosť 
a rýchlosť. Na chrbte má červenú pokrývku ozdobenú 
výšivkami, na krajoch so zlatými strapcami. Sedlo je zo 
žltej kože. 

Sprievod čorbadšiho sa skladá z dvoch ávdšiov, dvor-
ných jágrov, ktorí sú vybraní z najspoľahlivejších janičia-
rov. Patria do 15. tlupy, po turecky bóliika. Menujú sa 
Zulíikár Chanekan a Ali Gasnezar. Šaty majú podobné 
ako ich vodca, lenže bez zlatej ozdoby. Na hlave im nese-
dí kuka, ale keču, biela čiapka. Na nohách nemajú čiž-
my, ale červené baganče. Ich zbraňou je turecká krivá 
šabľa a už spomenuté dlhé kopije. 

Sú to silné mužské postavy, ohorenej tváre, pravého 
tureckého typu. Prezrádzajú odvahu, ba náklonnosť 
k ukrutnostiam a ľahostajnosť o zajtrajší deň. Keď na nich 
pozrieš, zima ti prejde po chrbte. 

Kone majú ťažšie, silné, pritom však svieže, lebo sú 
dobre opatrované. Jeden je hnedý, druhý čierny, ale te-
raz od prachu oba sivé. 

Ked čorbadši od Kostolnej zazrel vysoký Trenčiansky 
hrad, trhol opratami, aby poduril koňa do bystrejšieho 
kroku. Ľavú ruku položil na šabľu a ohmatáva ju, akoby 
sa o ňu obával, nedôverujúc nikomu. 

Bola to krásna práca z damaskovej ocele. Dala sa ohnúť 
ako prútik. A ked sa zrazu vyrovnala, zaznela krátkym, 



zvučným hlasom, akoby šveholením lastovičky. Kto ju 
má, môže sa na ňu spoľahnúť, nezlomí sa a nevyštrbí. 
Vyseká ho z mora nepriateľov. 

Čorbadši je zaľúbený do nej. Miluje ju väčšmi než pek-
nú ženu. Janičiari sa aj tak nesmú oženiť, aby mohli 
celým srdcom a nerozdelenou dušou bojovať proti kaž-
dému, kto sa neklania Alahovi a neuznáva Mohameda 
za najvyššieho proroka. I lepšie tak. Ona je jeho že-
nou. Aspoň sa nestane nevernou. Vždy je pri ňom, vo dne 
v noci. A kým by žena zo dňa na deň v jeho očiach 
utrácala z krásy, ohnivosti lásky, táto mu je čoraz milšia 
a drahšia, aby sa časom stala jeho najdôvernejšou priateľ-
kou. Ona ho upamätúva na ťažké boje, a v noci, keď všet-
ko utíchne, rozpráva mu o nich v krásnych snoch. Visí 
mu pri hlave, odháňa zlých duchov, pripúšťa dobrých 
a vábi ľúbostné víly. A keď si položí ruku na ňu, nebojí 
sa nikoho a ničoho. 

A j teraz ohmatáva jej rukoväť, posiatu rubínmi a obrú-
benú koženou vložkou. Takto sa lepšie drží. A j pošva je 
cenná, ozdobená v prostriedku menom bašu Husseina, 
všemohúceho pána Nových Zámkov, najponíženejšieho 
a najdôvernejšieho sluhu padišaha v Istanbule. Okolo 
obrazu sa skvie tento nápis: Nové Zámky 26. sept. 1663. 

Bol to veru ťažký deň, ale s pomocou Alaha ho preko-
nali. Zvíťazili. Gróf Adam Forgách a jeho garda si zapa-
mätá tento dátum a zaiste si rozmyslí, či sa ešte postaví 
na odpor Turkom, najslávnejším a najudatnejším bojov-
níkom sveta. 

— Psie plemä! — syčí sprievodca pomedzi zuby. — 
A veď sme ich naučili móresu! Dnes ich už Alah súdi, 
okrem niekoľkých, ktorí sa poddali. 

— No, musíme uznať ich udatnosť, — poznamenal Zul-
fikár Chanekan, sprievodca po ľavej strane. 

Máš pravdu. Uznal ju aj baša Hussein, náš víťazný 



vezír a slávny potomok Mohamedov. Preto dovolil tým, 
čo zostali nažive, aby so zbraňou mohli opustiť dobyté 
pevnosti. 

— Pristalo by im medzi nami, — odvetil Ali Gasnezar. 
— Veru, škoda ich, — prisvedčil mu čorbadši. — Hus-

sein baša ich aj vyzval, aby sa pripojili k nám, ale tí len 
záporne potriasli zakrvavenými hlavami. Mohli by zaujať 
prvé miesto v tôni Mohamedovej, v raji. Obdivujem ich. 
Keď sme sypali na nich gule z diel ako dážď, zanechali na 
hradbách slabú stráž, aby sa i. septembra zišli na veľ-
kom dvore pevnosti a zaprisahali, že budú bojovať do 
poslednej kvapky krvi. 

— Sú to opravdiví hrdinovia! — dodal Zulfikár Chane-
kan. — Milosti nedajú, ale ani nepýtajú. 

— Všetci zdvihli pravú ruku a volali na pomoc Ježiša, 
svojho veľkého proroka. A nesklamali sa, — pokračoval 
čorbadši. — Po krvavých útokoch 15. septembra sme vy-
týčili sedemnásť zástav na baštách a múroch pevnosti. 
Už sme vzdávali vďaky Alahovi, že nám pomohol pro-
ti tým kresťanským psom, keď s napätím posledných síl 
vrhali sa na nás, hromovým hlasom volajúc: Ježiš! Je-
žiš! Veru máloktorí sme sa dostali z hradieb živí. Pätnásť 
zástav nám ukoristili. Len dvaja zachránili zverenú im 
zástavu, ale život nie. Tých pätnásť stratilo i zástavu i ži-
vot. 

T u zastal v reči, akoby rozmýšľal, čo nasledovalo po-
tom. Chytro sa rozpamätal. 

— Keď sme nastávajúcu noc počuli ich radostné po-
krikovanie na slávu a ich spev, chytili sme sa zbrane ne-
vediac, čo to znamená. Obávali sme sa útoku, ale nevy-
razili. Neskôr sme sa dozvedeli, že preto sa tak veľmi ra-
dovali, lebo pod ochranou tmavej noci dostalo sa do pev-
nosti stoštyridsať hajdúchov, ktorí im prišli na pomoc 
odkiaľsi z Trenčína a okolia. 



— Koľko ich zostalo nažive z celej posádky? — spýtal 
sa Ali . 

— Málo. Veľmi málo. Pred naším prvým útokom bolo 
ich do dvadsaťtisíc, a keď sme ich prepúšťali medzi naším 
dvojradom, vzdávajúc im vojenskú česť, narátali sme z nich 
iba dvetisícštyristodvadsaťdva, — odpovedal mu čorbadši. 

— A akí len boli aj títo! Alah! Alah! Šaty mali otrha-
né, zbrane dolámané, šable dokrivené, vyštrbené, ba nie-
ktorí stískali už len rukoväť. Boli vysilení, nevyspatí 
a bledí ako stena. Jeden mal obviazanú hlavu čiernou, 
špinavou handrou, druhý ruku, tretiemu odvisal naprázdno 
rukáv dolománu, štvrtý kríval a opieral sa o šabľu. Iný 
sotva vládal niesť svoju zbraň a kamaráti ho podopierali 
z oboch strán. K e d sa však približovali, vzpriamili sa 
a išli rovno tak ich vodca Adam Forgách, ako aj všetci 
ostatní, a najmä tí od Trenčína. Z tvárí sa im zračilo: 
premohli ste nás presilou, múry ste nám rozstrieľali, stra-
vu zničili, vodu nepripustili, ale nezlomili ste nás na 
duchu! 

— Ten Ježiš im veru pomohol, hoci sa napokon podda-
li, — poznamenal Zulfikár. — Keď ich tak bude naďalej 
podporovať, synov Alahových čaká tvrdá robota. 

— Najväčšmi sa mi páčili tí z Trenčína a okolia. Bola 
to neslýchaná neohrozenosť a opovážlivosť dobrovoľne 
skočiť do takého pekla, ako bolo tam. Bez oddychu od 
rána do večera a zase od večera do rána stále byť na 
stráži, bojovať hladný, smädný, vo vedomí istej smrti, to 
prevyšuje ľudské sily. 

A Hussein baša nás teraz posiela s listom do Trenčína. 
Aké to vyznačenie a šťastie! Budeme ich môcť zblízka 
poznať. Či tam ozaj nájdeme niektorých z tých najudat-
nejších stoštyridsať bojovníkov? 

Nastalo ticho. Nebolo počuť slova, len ozvenu podkov. 
Mlčanie prerušil čorbadši. 



— Vlastne im musím byť povďačný. Nebyť ich, ťažko by 
ma boli teraz povýšili na čorbadšiho. Ani túto šabľu by 
som nedržal v ruke. No, zaslúžil som si ju. 

Obidvaja mu prisvedčili kývnutím hlavy. 
— Keď sme si nevedeli s nimi poradiť, Hussein ma 

poslal dopredu so slovami: „Alebo tam zostaneš, alebo sa 
vrátiš ako čorbadši. Alah ti pomáhaj!" 

Hrad sme dobyli. Alah nám pomohol. 
Ja som teraz najmladší čorbadši medzi dôstojník-

mi bašu Husseina. S vyznamenaním môžem byť spokoj-
ný, lebo som sa zaň dosť natrápil! Alah! Alah! Ako rú-
bali naše šable! Ako zlým duchom posadnuté. 

Dostať sa na múry bolo hračkou, veď to bola už len 
hromada kamenia, brvien, pieskom naplnených vriec 
a mŕtvol, kŕčovite stískajúcich šable aj po smrti. Ale čo 
nás tam čakalo! T o . . . to bolo hrozné! 

Nebolo počuť krik, lomoz, len zbrane rinčali, ľudia pa-
dali na oboch stranách a penistá krv tiekla, tiekla poto-
kom, páchnúcim ošklivou sladkosťou. Kde-tu zaznel 
udusený, bolestný výkrik smrteľne zraneného: Ježiš! ale-
bo Alah! 

V tejto chvíli zrazu zarachotal hrozný, zem otriasajúci 
výbuch. Veža pušného prachu vyletela do povetria. Nevi-
del som nič, iba lietajúce kamene a rozkúskované ľudské 
údy. Popadali sme na zem jeden cez druhého, priateľ-ne-
priateľ, zahalení hustým čiernym dymom, zastavujúcim 
nám dych, zasypaní pieskom, zemou, kameňmi a postrie-
kaní teplou ľudskou krvou... Hrôza! 

. . . Málo nás vstalo. Šťastlivý bol, kto sa vyslobodil 
z tohto pekla a hrobu živých. A j mňa zachránil Alah. 
Nech je pochválené jeho meno! 

Keď sme sa pozbierali, čierne postavy kývali bielymi 
zástavami. Poddali sa. . . 

Baša Hussein ma objal a pozdravil ako čorbadšiho. 



Daroval mi túto šabľu, na ktorú dal neskôr vyryť moje 
meno a dátum. 

Pohrúžený do takýchto spomienok sotva zbadal, že už 
prišli do Trenčína. Z myšlienok ho prebudil hlas trúby. 
Strážnik na mestskej veži ohlasoval, že prichádza akési 
posolstvo. 

Bolo asi jedenásť hodín predpoludním, keď došli k mest-
skej bráne, kde ich čakali štyria strážnici pod vedením 
rotmajstra Štefana Fabuša. Zastavili kone a po vojensky 
pozdravili stráž, ktorá pozdrav opätovala. 

— č o si žiadate? — spýtal sa ich rotmajster Fabuš. 
— Vezír a baša Hussein, pán Nových Zámkov a nepre-

možiteľný vodca vojska najjasnejšieho sultána, posiela 
slávnemu magistrátu mesta Trenčína list, — odpovedal 
čorbadši. 

Strážnici porozumeli slovám, hoci ich povedal lámanou 
slovenčinou. 

— Zavediem vás pred slávny magistrát. 
Hneď zoskočili z koni, ktoré rotmajster Fabuš odovzdal 

dvom vojakom, aby dali na ne pozor. Potom zaviedol po-
slov k pánu starostovi. 

Generosus dominus Georgius Szilvay, iudex civitatis, 
starosta mesta, bol na mestskom dome a ihneď ich prijal. 

Turci, vedomí svojho poslania, vážne vkročili do izby 
v sprievode Štefana Fabuša a dvoch strážnikov. Turci-
sprievodcovia s vytasenými šabľami sa postavili vedľa 
čorbadšiho, to isté urobila aj mestská stráž. 

T u čorbadši, preložiac ruky krížom cez prsia, hlboko sa 
poklonil so slovami: 

— Buď pozdravený, múdry vodca udatných synov 
Trenčína! Vezír a baša Hussein, pán Nových Zámkov 
a nepremožiteľný vodca vojska najjasnejšieho sultána, 
posiela tento list slávnemu magistrátu mesta Trenčína, — 
a odovzdal ho. 



— Ďakujem za vysoké vyznamenanie, — odpovedal 
starosta, — že vezír a baša Hussein, pán Nových Zám-
kov a nepremožiteľný vodca vojska najjasnejšieho sultá-
na (tu sa hlboko poklonil), poctil listom magistrát mesta 
Trenčína. Asi o dve hodiny vám dáme odpoved. Zatiaľ 
ráčte si odpočinúť tamto v tretej izbe. Poslúžime vám ob-
čerstvením a postaráme sa aj o vaše kone. 

Corbadši porozumel slovám, poklonil sa a odišiel aj so 
svojím sprievodom do určenej izby. 

Na mestskej veži bilo pol dvanástej. 

Zvolanie magistrátu 

Pán starosta bol šesťdesiatročný, vysokej, plecnatej po-
stavy, so šedivou bradou a fúzmi. Vlasy mal biele ako 
mlieko. Z očú mu žiarila láskavosť a dobrota, no hlboké 
vrásky na čele a drobnejšie okolo očú svedčili, že citlivosť 
ducha a neobyčajná energia mu nedopustí roztopiť sa 
v bezmocnú mäkkosť. 

Netrpezlivo otvoril zapečatený list a chytro ho prečí-
tal. Tvár sa mu zamračila a nepokoj sa zrkadlil v jeho 
očiach. Začal bystrým krokom chodiť po izbe. Keď sa 
spamätal, sadol k stolu a napisal predvolanie: 

„Povolávam Slávny Magistrát mesta Trenčína na mi-
moriadne zasadnutie. Ráčte prísť hneď. Vec je veľmi váž-
na a súrna. V Trenčíne 29. septembra 1663. Georgius 
Szilvay, iudex." 

Na písmo udrel pečať mesta, zavolal hajdúcha Adama 
Konopu stojaceho predo dvermi a odovzdal mu list so 
slovami: „Čím skôr pochodíš všetkých pánov a senátorov, 
aby hneď ráčili prísť na mimoriadne zasadnutie vo veľmi 



súrnej veci. Vezmi si na pomoc ešte dvoch hajdúchov: 
Jána Veselicu a Štefana Nezbuďa." 

Štefan Konopa bol asi päťdesiatročný, plecnatý, usadlý 
chlap. Už tridsať rokov strávil v službe mesta vo ver-
nosti a spoľahlivosti. Vedel sa uplatniť najmä v takých 
rozkazoch, lebo výborne poznal každý kútik mesta a ve-
del, kde kto býva, čo by síce dokázal aj iný, ale v tom 
nemal seberovného, že vedel, kde koho nájde v určitú 
hodinu. 

— Poďme najprv k „Baránkovi". Tam nájdeme našich 
starých pánov senátorov: Michala Šujanského, Jána Zá-
hronského a Štefana Demjana. Tí si v tomto čase — 
okrem zasadnutia — nedožičia iné než kvaterku trenčian-
skeho alebo novomestského vína. 

Mal pravdu. Keď vstúpil, pán senátor Šujanský práve 
nalieval. Hneď po pozdrave predostrel im písmo. Ján 
Záhronský ho prečítal. 

Začudovane pozreli jeden na druhého, písmo podpísali 
s poznámkou, že prídu hneď. 

Štefan Konopa vzal písmo, odporúčal sa a išiel ďalej. 
— Daniela Petroviča nájdeme doma, — vravel si 

cestou. 
Zďaleka bolo počuť buchot krosien. Petrovič bol totiž 

súkenníkom. Zamestnával šesť tovarišov a štyroch učňov. 
Jeho dielňa bola v Trenčíne najväčšia. Rozumel sa svo-
jej práci, preto nie div, že minulého roku zvolili ho za 
cechmajstra. Pobožný človek. Nezameškal by v nedeľu 
služby božie ani kázeň pána farára za nijakú cenu. I to-
variši a učni museli chodiť do kostola. Ako by mohli 
ináč očakávať zdravie a božie požehnanie? V dielni stojí 
sedem strojov vedľa seba. Pracujú na nich usilovne. Rých-
le sa im pohybujú ruky, nohy. Radosť počúvať rytmické 
zvuky strojov. Znie to ako hymna statočnej práce. Kusy 
súkna rastú a množia sa navidomoči. O dva týždne bude 



jarmok v Novom Meste. Ta chcú ísť. Ponáhľajú sa, lebo 
zima je už predo dvermi, a ked ľudia zbadajú trenčian-
ske súkno, minie sa, akoby ho dávali zadarmo. Mohli by 
mať aj raz toľko, predalo by sa. 

Pán senátor po prečítaní písma odložil zásteru, oblie-
kol si sviatočné šaty a poberal sa na mestský dom. 

— Teraz podme k pánu senátorovi Ondrejovi Mýtni-
kovi. 

Tento bol zlatníkom. Bolo ich v meste viac, lebo vzne-
šený pán hradu, dôstojníci hradného vojska a zemianstvo 
z vidieka dali všetkým dosť roboty. 

Našli ho v práci, čistil pečať Juraja de Zamard, slo-
vutného pána už aj podľa zemianstva, čo Belo IV. obno-
vil r. 1261. Listina, ktorou ho r. 1241 vyznačil, vyšla na-
vnivoč za povodne Váhu. 

Pán majster bez meškania poslúchol pána starostu. 
Izáka Novomestského, kolárskeho majstra, nenašli do-

ma. Bol na hrade. Vždy rád obslúžil pánov grófov, lebo 
dobre platili za statočnú prácu. Konopa poslal za ním 
Štefana Nezbuda. 

S pánom senátorom Danielom Lipským, cechmajstrom 
murárov, stretli sa na ceste. 

Ešte im ostávali dvaja senátori: Ján Potáč a Jakub Bo-
huš. K pánu Potáčovi poslal Veselicu a za pánom Bohu-
šom prišiel sám. Práve vtedy prišiel z poľa. Bol výborným 
gazdom. Na jeho poliach sa rodila najkrajšia a bohato sy-
púca pšenica, č o sa týka vzorného hospodárenia a bohat-
stva, mohol sa mu vyrovnať len pán starosta. K ý div, že 
Bohuša pokladali za najšťastnejšieho človeka v Trenčíne. 
Ako by aj nie! Veď nikto nemal také krásne dcéry ako 
on, nezabúdajme však, že aj jeho žena bola vzorom dobrej 
gazdinej a bohabojnej matky. Ešte by sa azda našla taká 
rodina, ale väčšie šťastie je to, že pán veľkomožný Samuel 
Chalúpka, milovaný pastier evanjelickej cirkvi v Tren-



Číne, je jeho zaťom! Aká to blaženosť a radosť mať v ro-
dine kňaza, sluhu Pána! A k tomu takého milého, múdre-
ho a pobožného! Pred pol rokom mali svadbu. To bolo 
v e s e l o s t i ! Pán senátor Bohuš nešetril peniazmi, vínom, 
jedlom. Chcel vari napodobniť nebohého palatína Juraja 
Thurzu, ktorý vo Veľkej Bytči celý rok slávil svadbu dcé-
ry Barbory. Hostia sa dočkali aj krštenia a potom zasa 
pokračovali v radovánkach. No verný sluha Pána Sa-
muel Chalúpka nedovolil takto márniť čas a peniaze. 
Akože by mohol kázať o striezlivosti, sporivosti, skrom-
nosti, rozumnom využití času, keby sa celý rok zabávali? 
Jeho puritánska duša bola vôbec proti akejkoľvek zába-
ve. Lenže natešený otec uplatnil svoju vôľu aspoň natoľko, 
že svadba, veselosť, spev a hudba trvali tri dni. Jeho dobrá 
nálada sa od tých čias nezmenila a radostný úsmev mu 
poihráva okolo úst, keď pozrie na svoju šťastnú staršiu dcéru. 

Len keby ten pán zať bol veselšieho ducha! Je až veľmi 
tichý, prísny a vždy vážny. Najradšej je v kostole. Ale 
keď vyjde v nedeľu na kazateľnicu, oči sa mu rozosmejú 
od radosti, že má zasa príležitosť poučiť ľud o viere Lu-
therovej. 

Pán senátor Bohuš má ešte jednu dcéru, krásnu ako 
jarný kvet, tichú ako baránok, usilovnú ako včielka, štíh-
lu ako ľalia a nevinnú ako holúbä. Kto ju dostane, bude 
šťastlivý. Môže prevziať aj gazdovstvo. Ale na to je ešte 
dosť času, veď Elenka má len devätnásť rokov. Nech ešte 
pomáha matke. 

Ochotne vyhovel volaniu pána starostu, s ktorým bol 
v najlepšom priateľstve. Hádam aj preto, že mali jednaké 
zamestnanie: vzorné gazdovstvo, najkrajšie kone, najviac 
dojných kráv, kŕdle oviec a v záhradách najchutnejšie 
ovocie. Nebolo medzi nimi závisti, ako sa to ani nesluša-
lo na evanjelikov a vedúcich občanov mesta. Škaredý 
príklad by dali ostatným. 



Senátor Ján Potáč bol sedlárom. Výborné remeslo, keď 
je toľko jazdcov na hrade a na okolí Trenčína. 

No teraz ho nenašli doma. Odišiel do Brna nakúpiť 
kože. 

Michal Vranay, inštalovaný notár, ktorý vie hovoriť po 
slovensky, latinsky, nemecky a maďarsky, bol na mest-
skom dome. 

O pol hodiny boli pospolu všetci okrem už spomenutého 
senátora Jána Potáča. 

Zvedavo očakávali začiatok rokovania. 

Zasadnutie magistrátu 

Pán starosta, generosus dominus Georgius Szilvay, otvo-
ril zasadnutie týmito slovami: 

— Spectabiles domini! 
Od vezíra a bašu Husseina z Nových Zámkov priniesli 

list, ktorý sa týka nielen nášho mesta, ale aj celého Po-
važia. My teraz máme na tento list odpovedať. Ráčte 
nájsť spôsob v týchto ťažkých chvíľach, keď nás vezír 
Hussein vyzýva, aby sme sa poddali, lebo ináč nás zničí. 
Ako zachrániť mesto a celé okolie od spustošenia? Prišla 
ťažká chvíľa. Ja však dôverujem vo vašu múdrosť a dú-
fam, že budeme môcť zachrániť nielen život, ale aj maje-
tok našich ľudí. 

Mocný baša Hussein, ako to ráčite vedieť, dobyl 26. 
septembra Nové Zámky. Bol to strašný boj. Z tých našich 
sto štyridsiatich hrdinov z Trenčína a okolia málo sa vrá-
tilo. Žiaľ ovláda srdce naše, bolesť zviera dušu našu. Chce-
li by sme vyhnať ukrutného nepriateľa z Nových Zámkov, 
Parkana, Nitry a celej kresťanskej krajiny, ale nemôže-
me. Turek je mocný, my sme slabí. Preto musíme ukázať 



p r i a t e ľ s k ú tvár jeho poslom. Navrhujte, rozhodujte, čo by 
nám pomohlo. 

Po jeho slovách zavládlo smrteľné ticho. Nik nebol 
pripravený na takúto ťažkú zvesť. 

Starosta odovzdal list notárovi Michalovi Vranaymu, 
aby ho prečítal. 

Znel takto: 
„ M y , veliteľ vojska na pohraničí ríše mocného a nepre-

možiteľného tureckého cisára, mocný a veľkomožný ve-
zír a baša Hussein. (Pečať). 

Vy , trenčiansky richtár a radní páni, kaštiele, mestá, 
hrady a dediny! Týmto listom, opatreným naším znakom 
a potvrdeným našou pečaťou, Vám odporúčame a veľ-
mi prísne rozkazujeme, aby ste prišli pred svojho pána, 
mocného vezíra. Koľko miest, kaštieľov a dedín je vo 
Vašom kraji, všetci príďte čo najskôr a bez strachu. Sľu-
bujeme V á m na našu pravú tureckú vieru, že V á m 
nik neublíži. A preto ktorý hrad, ktoré mesto, kaštieľ 
alebo dedina nezaobstará si ochrannú listinu, napadneme 
ich s celým táborom, všetkými Tatármi, kozákmi a zni-
číme ich zem. Nič Vám neostane. Lepšie bude teda, ked 
budete platiť poplatky a slúžiť veľkomožnému sultánovi. 
Upozorňujeme Vás, aby ste vedeli, čoho sa držať. Alah 
s Vami všetkými. 

Dátum Nové Zámky die 28. Septembris Anno 1663. 
Intitulatio: 
Nech sa doručí tento list, opatrený naším znakom a po-

tvrdený našou pečaťou, čo najrýchlejšie trenčianskemu 
richtárovi a pod jeho moc patriacim richtárom, dedinám, 
kaštieľom a ľudu rozličného rodu." 

Uplynul dlhší čas, kým páni senátori prišli k slovu. 
Nie div! Bola to ťažká chvíľa. 

Pán starosta vedel, že je potrebné, aby dal istý smer 
ich myšlienkam, ba aby ich srdcia posilnil, prevzal slovo: 



— Spectabilcs domini! 
Dostali sme sa do ťažkého položenia. Keď splníme roz-

kaz vezíra a bašu Husseina, sami sa odsúdime na smrť. 
Keď sa však postavíme proti jeho vôli, príde s veľkým voj-
skom, zaujme, vyrabuje a podpáli mesto. Ako nám mô-
že pomôcť hrad? 

— Ani by neboli ochotní tí páni, — poznamenal se-
nátor Bohuš. 

— Prichádza mi na myseľ náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, 
keď sa ho spýtali farizeji: „Povedz nám, Majstre, či má-
me platiť dane rímskemu cisárovi, alebo nie?" Keby bol 
povedal: áno, vzbúri sa ľud proti nemu, keby: nie, zastih-
ne ho pomsta cisárova. Takéto je aj naše položenie. Ani 
hore, ani dolu! Keby nám Kristus Pán osvietil rozum, aby 
sme našli spôsob, ako odvrátiť od mesta hnev bašu Hus-
seina. 

Slávny magistrát, musíme získať čas. Kto má čas, má 
život. Len týmto spôsobom budeme môcť zachrániť mes-
to od záhuby. Tomu mocnému tureckému pánovi otvo-
rene nemôžeme odporovať. Hádam nechcete mesto vy-
viesť navnivoč? Nezastihlo ho už mnoho nešťastia? Či 
neviete, koľko ráz bol Trenčín vypálený, vyplienený roz-
ličnými nepriateľmi? 

Roku 1241 Tatári vtrhli cez Moravu na Považie, pusto-
šiac ohňom-mečom slovenský ľud a jeho majetok. Kvit-
núce mestá, dediny stali sa cintorínmi. 

A koľko hrôzy pretrpelo mesto po smrti Matúša Čáka, 
keď ho kráľ Róbert obliehal aj s hradom? Ohňom dobyl 
mesto, ale duch Matúšov držal pospolu a posilňoval stráž 
hradu. Nepoddali sa. Okrem spustošenia domov mnoho 
občanov, obkľúčených z jednej strany kráľovským voj-
skom, z druhej hradnou posádkou, stratilo aj život. Ani 
hrad neušiel svojmu osudu a roku 1321 musel Karolovi 
Róbertovi otvoriť brány. 



O sto rokov neskoršie husitské vojská pod vedením Pro-
kopa Veľkého a Prokupka pustošili Považie až .k Trnave. 
Roku 1431 v noci zaujali a podpálili naše mesto. Vtedy 
zhorel aj kláštor pátrov františkánov. Výsledok storočnej 
roboty bol zasa zničený a prekvitajúce mesto obrátené 
na ruiny. 

— Veru ani jedno slovenské mesto toľko netrpelo, — 
poznamenal senátor Lipský. 

— A keď aj husitské vojská odtiahli, — pokračoval sta-
rosta, — život, majetok nemal dlhý čas nikto v istote. Pre 
vojny poklesli mravy ľudí. Mnohí chlapi ľahkého svedo-
mia, ktorí o všetko prišli, dali sa na zbojníctvo, človek 
nemohol bezpečne prejsť ani do susednej dediny. A napá-
dali nielen živých, ale aj mŕtvych. Rabovali hroby, hľa-
dajúc v nich zlaté a drahocenné ozdoby. Preto dal guber-
nátor Ján Hunyadi mestu roku 1454 na jeho žiadosť 
„Ius gladii", moc nad životom a smrťou „proti zbojní-
kom a vznešeným lupičom". 

č o povedať o smutnom roku 1528, keď generál Katzia-
ner zničil mesto? Ján Zápoľský, pán tohto hradu, a Fer-
dinand Habsburg stáli proti sebe. Mesto sa pridalo k Já-
novi Zápoľskému. Veď bol ich hradným pánom a kráľom, 
korunovaným roku 1526 nitrianskym biskupom Štefanom 
Podmanickým. Vyrástol na hrade, stýkal sa s Trenčan-
mi, bol k nim prívetivý, ako aj jeho brat Juraj, ktorý padol 
pri Moháči, a sestry Magdaléna i Barbora. Dobrotivá bola 
k našim predkom aj ich matka Hedviga, tešínska kňaž-
ná, ktorá umrela tu na hrade roku 1521. Mohlo sa teda 
mesto odvrátiť od svojho pána? Nie! Vytrvalo vo ver-
nosti. Svoj osud spojilo s osudom hradu. Keď Katzianer, 
vojvoda Ferdinandov, dobyl mesto, v svojom hneve pre-
pustil ho vojakom na rabovačku. Bol to osudný deň mesta. 
Nezmilovali sa ani nad živými, ani nad mŕtvymi. Šťastný 
bol, kto sa mohol ukryť v horách alebo v susedných dedi-



nách. Ako neľudsky týrali a mučili ľud, najlepšie doka-
zuje slovo „Kacián", ktorým matky strašia neposlušné 
dietky ešte aj teraz. 

— Počul som to aj ja, — potvrdil jeho slová senátor 
Novomestský. 

— Za Bocskayho bojov obnovili sa všetky ešte len na-
poly zahojené rany mesta. Obnovený a posilnený hrad 
bol v rakúskych rukách. Všemohúcim pánom bol tu ge-
nerál Pincenstein. Hajdúsi obkľúčili hrad a mesto pod ve-
lením Zmeškala a Bellošiča 14. mája roku 1605. O tri 
dni neskoršie zmocnili sa predmestia a koncom mája už 
mesto otvorilo Bocskaymu brány. Týmto spôsobom chce-
lo zachrániť život a majetok svojich občanov. Ale víťaz-
ní hajdúsi ukázali sa horšími než nemilosrdní Rakúšania. 
Najmä ich vodca Bellošič naplňoval celé Považie strachom 
a hrôzou. Raboval, zabíjal, čo mu prišlo pod ruky, až 
po Veľkú Bytču, ktorú podpálil a v kryptách rozhádzal 
kosti. Podobné zločiny páchal aj v Trenčíne; trýznil, tý-
ral a zabíjal ľudí. 

No boží trest ho neminul. Keď sa gróf Štefan Illésházy 
pod Bocskayho ochranou vrátil z poľského vyhnanstva, 
kam bol utiekol pred pomstou Habsburgovcov, začal robiť 
poriadok v Trenčíne tým, že dal sťať Bellošiča a hlavu 
pribiť na mestskú bránu. Ostatné telo hodil do Váhu. 

Aké trápenie a súženie zapríčinili hajdúsi mestu, vysvi-
tá z listov našich otcov, prosiacich pomoc od cisára. „Ce-
lú zem a úrodu znivočili, statok nám odohnali, mužov, 
ženy, deti pozabíjali. Veru aj Boh sa zmiluje nad našou 
biedou a naším plačom!" 

Ked po dlhých bojoch, po veľkom utrpení nastal roku 
1607 pokoj, toľko domov bolo bez gazdov, že ich mesto 
predávalo za lacný groš. Kupcov však nebolo. 

Nuž vidíte, páni senátori, mesto pretrpelo už mnoho 
kalvárií. Neprivodme o jednu viac. Keď sa postavíme na 



odpor, zaviníme skazu mesta, nevinných žien, detí a ce-
lého Považia. Keď však pri rokovaní zachováme múdrosť, 
ústupnosť, získame čas a zachránime mesto od spustošenia. 

Dajme takú odpoveď na tento list, aby baša Hussein 
nemal príčiny nás napadnúť, aby si myslel, že sa mu 
poddáme. Za ten čas však budeme sa všemožne chystať 
na odpor a budeme znova prosiť aj Jeho Veličenstvo, 
aby nám poslalo pomoc. Zapamätajme si: Qui habet tem-
pus, habet vitam. Kto má čas, má život. Ráčte sa vyslo-
viť o mojom návrhu. 

Sadol si. Potom si zotrel hojné kropaje, ktoré mu sta-
rosť vytisla na čelo. Každému bolo teplo od otázky: Čo 
robiť v tejto ťažkej chvíli. . .? 

Vstal skúsený člen zboru, senátor Šujanský. Na jeho 
tvári bolo vidieť, že sa v jeho duši odohrával ťažký boj. 
Vždy miloval pravdu, ochotný za ňu obetovať aj život. 

— Poznám násilnosti našich pohanských nepriateľov, 
urputných ničiteľov kresťanstva, kresťanskej pravdy a ľud-
skej slobody, a ťažko môžem utíšiť svoje city, svoj hnev. 
Co je nám z takého života? Máme ukazovať priateľskú 
tvár tým, ktorí chcú uniesť naše ženy, zneuctiť naše panny, 
ukradnúť naše deti a vychovať z nich janičiarov, krvilač-
ných bojovníkov Mohamedových? Jeden život mám, ale 
radšej ho obetujem ešte dnes, než by som mal s otrockou 
poníženosťou bozkať ruku tomu, kto v druhej drží meč, 
aby ho vrazil do srdca mojej manželky, dcéry alebo otca. 
Radšej volím čestnú smrť než ponížený, otrocký život! 

— Tak je! Čítal z môjho srdca! — zvolal senátor Bohuš 
a vyskočil z miesta, mávajúc pravou rukou, akoby v nej 
mal meč a chcel ním zraziť hlavu nepriateľa. 

— Títo pohanskí psi, — prevzal slovo senátor Bohuš, 
— budú rúbať drevo na našich chrbtoch? Zapriahnu nás 
do pluhu, do káry? Z našich žien a dcér urobia otrokyne? 
Naplnia a občerstvia si nimi háremy? Nebude tento život 



horší od sto smrtí? Taká hanba by mi nedala pokoja vo 
dne v noci a v zúfalstve by som sa zbláznil alebo by som 
si vzal život. Svoje statočné, čisté meno nezapredám za 
milosrdenstvo tureckého bašu. Nepoddáme sa, ani nebu-
deme vyjednávať s nepriateľom. Obránime vlastnou kr-
vou svoje ženy, deti, svoj majetok a celé mesto. Pán Boh 
nech nám tak pomáha! 

Vzrušujúci bol účinok jeho slov. Ved on bol vyhláse-
ný za najšťastlivejšieho človeka, a tak mal najviac čo stra-
tiť: ženu, dve krásne dcéry a zaťa, kňaza, sluhu Pána, ne-
spomínajúc ani veľký majetok a hojnosť všetkého. 

Nastala obava, že ak ešte niektorý prehovorí v tomto 
zmysle, strhne so sebou všetkých a starostov návrh padne. 

Starosta úzkostlivo pozeral na notára Michala Vranay-
ho, najmúdrejšieho a všeobecne váženého člena zboru. 
Bol síce hotový i naďalej brániť svoje rozmyslené a statoč-
né stanovisko, ale veci by bolo iste väčšmi osožilo, keby 
aj notár povedal slovo a zmiernil bojovnú náladu. 

Sapiens notarius porozumel nespokojnému pohľadu pá-
na starostu. Pomaly vstal a uvážiac každé slovo, spokojne 
začal: 

— Spectabiles domini! Ako malý chlapček prežil som 
tie časy, ktoré nám pán starosta spomenul naposledy. Sla-
bý bol ten obraz, čo nám nakreslil slovami. Väčšia bola 
bieda, úzkosť, väčšie bolo trápenie. Deti umierali hladom, 
starší nákazlivou chorobou. Domy sme mali zhorené, 
roztrepané. Keď pršalo, tieklo do izby, keď bol pekný čas, 
svietilo slnko cez povalu. No horšie bolo v zime. Nemali 
sme ani dreva, ani teplého odevu. Cintoríny sa naplňo-
vali, ulice boli prázdne. Mnohí sa chceli vrhnúť na ne-
priateľa, aby už ukončili ťažký život. Ale miernejšia strán-
ka predsa len zvíťazila. A prešli tie časy. Pominuli sa ako 
trápny, hrozný sen, za ktorý po prebudení vzdávame vďa-
ky Pánu Bohu, že to bol len sen. V tomto ťažkom boji 



o život, o kúsok každodenného chleba jednako zachránili 
naši otcovia aspoň mesto od úplnej skazy, lebo múdrosťou 
a obozretnosťou prispôsobili sa okolnostiam. A zato ne-
padá na nich hanba, ba sme im povďační. A j Kristus Pán 
ušiel a ukryl sa pred farizejmi, keď ho chceli ukameňovať 
za slová: „Ja som bol prv ako Abrahám." Bola to od ne-
ho slabosť ducha alebo strach pred smrťou? Kto by sa 
Ho opovážil obviňovať? Bolo to prispôsobenie sa ťažkým 
okolnostiam. 

Tento príklad máme nasledovať aj my. Priateľským 
správaním musíme získať čas. Schvaľujem stanovisko pá-
na starostu, keď sa odvoláva na príslovie: Keď získame 
čas, zachránime život celého mesta. Veď tu nejde len 
o náš život! Vy , páni senátori, staviate na kocku, hráte 
sa s tým, čo nie je vaše. Staviate pred kopije pohanov 
svoje ženy a deti. Len blázon vyhľadáva nebezpečenstvo, 
aby zahynul v ňom. A tak, aby sme zachránili mesto a ži-
vot svojich blížnych, prosím, ráčte prijať návrh pána 
starostu, spravodlivého a starostlivého otca mesta Tren-
čína! 

Mierne vypovedané slová vážneho senátora, najskúse-
nejšieho člena magistrátu, pôsobili na rozladenú vôľu 
ako teplý dážď na prírodu po veľkej víchrici. Hnev sa tí-
šil, bojovná nálada spľasla a dala miesto múdremu roz-
važovaniu. 

Tu prečítal pán starosta návrh na odpoveď, čo zostavil 
za ten čas, kým hajdúsi povolávali pánov. 

Prijali ho jednomyseľne. Hneď ho odovzdal pánu no-
tárovi, aby ho spísal v úradnej forme. 

Odpoveď bola takáto: 
„Urodzený a Veľkomožný vezír! 
List Vašej Veľkomožnosti, písaný 28. septembra, sme 

dnes dostali. Keďže náš kraj je veľký a vyžaduje mnoho 
času, aby sme upovedomili všetkých, ktorých ste ráčili 



spomenúť vo Vašom rozkaze, prosíme Vás, Veľkomožný 
pane, nemajte nám za zlé, že Vám nemôžeme dať teraz 
konečnú odpoveď. Najprv však musíme upovedomiť tých 
mnohých vyššie spomenutých. Za najlepší spôsob pokla-
dáme, keby Vaša Veľkomožnosť doručila nám výsad-
nú, ochrannú listinu, pod ochranou ktorej by sme poslali 
k Vašej Veľkomožnosti s odpoveďou niektorých našich 
občanov. 

Pán Boh dlho živ Vašu Veľkomožnosť. 
Dátum Trenchini 29. Septembris Anno 1663. 
Vašej Veľkomožnosti ponížení sluhovia: 

Georgius Szilvay, iudex, Michael Vranay, notarius con-
firmatus, et senatores. 

Titul: 
Odovzdať tento náš list Urodzenému a Veľkomožnému 

vezírovi, bašovi, pánu Husseinovi, veliteľovi vojska na 
hraniciach ríše mocného a nepremožiteľného tureckého 
sultána. Pečať: Sigillum Civitatis Trenchin." 

Na mestskej veži odbíjali tri hodiny, keď posledný pod-
písal listinu. V nespokojných dušiach sa im síce uľahčilo, 
ale nie celkom. Neznáma, neviditeľná ťarcha tlačila ďalej 
ich srdcia. Či sa baša Hussein uspokojí s ich odpoveďou? 
č i skoro nepošle na nich svoje vojská? Či dostanú pomoc 
od kráľa, ktorého ešte dnes alebo zajtra budú znova o ňu 
žiadať?.. . Trápili ich tieto a iné otázky, na ktoré si neve-
deli dať odpoveď. 

— Osud mesta zverme do ochrany Prozreteľnosti božej! 
— prerušil trápne ticho starostov hlas. — Kto v Neho dô-
veruje, nikdy sa nesklame. 

Ako balzam na rany, tak účinkovali jeho slová. 
— I moja nádej u Otca nebeského, — poznamenal se-

nátor Záhronský. 
Z jeho hlasu každý mohol vycítiť hlboké presvedčenie 

nábožného ducha. 



Áno, Boh vie obrátiť aj najväčšie zlo na potešenie, — 
dodal senátor Bohuš. — Všetku nádej vkladám v modlit-
bu pána farára, nášho pastiera. My sme krehkí a hriešni 
ludia. Jeho duša je čistá. On nás zachráni. 

Mešťanosta prerušil pobožné vzdychanie: 
— Teraz odovzdajme odpoveď poslom basu Husseina, 

— a poslal po nich senátora Štefana Demjana. 
Pri vchádzaní do siene zachovali ten istý poriadok, ako 

keď odovzdali list. Páni senátori stáli okolo stola pokry-
tého zeleným súknom. Každý cítil vážnosť chvíle. Čor-
badši sa poklonil a ostal stáť pred nimi. Tvár mal čistú, 
šaty, čižmy oprášené a slabý, sotva spozorovateľný úsmev 
mu poihrával na hnedej tvári, takže urobil velmi príjem-
ný dojem na prítomných. 

— Škoda, že je pohan a nepriate! kresťanov, — pomyslel 
si pán senátor Bohuš. 

Tu oslovil starosta vodcu posolstva: 
— Urodzený pán čorbadši! 
Ráčte tlmočiť vezírovi a bašovi, veľkomožnému pánu 

Husseinovi, veliteľovi vojska na hraniciach ríše mocného 
a nepremožiteľného tureckého sultána, náš úctivý po-
zdrav, tak starostu slobodného kráľovského mesta Tren-
čína, ako aj slávneho magistrátu. Porozumeli sme listu 
pána veľkomožného a ďakujeme mu zaň. Odpoveď vám 
teraz odovzdávame a zostávame jeho veľkomožnosti od-
daní sluhovia, — a odovzdal zapečatený list. 

Pri týchto krátkych obradoch dvaja sprievodcovia stáli 
zasa, ako prv, s vytasenými šabľami. 

čorbadši uschoval list pod dolománom, poklonil sa, 
pri odchode všetkých pozdravil a opustil sieň. Tí dvaja 
kráčali za ním. 

Keď sa dvere zatvorili, starosta si ťažko vzdychol. Za-
ľahla naňho ťažká predtucha nastávajúcich bojov a nepo-
koj sa mu zrkadlil v očiach. 



Spozorovali to i páni senátori a čudovali sa, že on, kto-
rý predtým preukázal najsilnejšieho ducha, teraz stojí 
zronený. Útrpne hľadeli naňho. 

Vtom starosta pozdvihol hlavu. Zachmúrenosť tváre sa 
stratila, oči sa mu vyjasnili. Svoj zrak uprel na kríž, visiaci 
na stene, a začal sa prosebným hlasom modliť žalm, ktorý 
vedel naspamäť: 

W tobeí, Jezu Kry ste, mám nádeji jisté. 0 smiluj se! K tobéí 
se utíkám, jinde newim nikam. 0 slituj se! 

Ty sy mne vykoupil. Wsseho zlého zprostil, Jezu Kry ste; 
kyž k tobé již pfijdu, wím, že milost nájdu w twé zásluze. 

Neb ty vssechnéch woláš, žádným nepohrdáš: 
Podte ke mné, kteň pracujete a obtížení jste, občerstwím wás. 

O uslyš mne, Pane! A pohlédni na mne z wysokosti, a ráč 
mne we'sti — z swíta bíd, žalostí, do radosti! 

Všetci so sklonenou hlavou sledovali modlitbu. Na kon-
ci odpovedali tichým hlasom: Amen! 

Osudný deň 

Samuel Chalúpka, či ako ho ľud volal: pán veľkomož-
ný, bol všeobecne váženým pastierom mohutnej evanje-
lickej cirkvi v Trenčíne. 

Tichý, vážny pán. Na tvári mu málokedy vidieť úsmev. 
Nie vari pre hnev, ktorý nepozná, ani pre nespokojnosť 
duše, pre ktorú nemá príčinu. Je to jeho povaha. Žije 
svojej rodine a veriacim. M á asi tridsaťpäť rokov. 

K ý m žil sám s matkou na fare, bolo tam ticho ani v kos-
tole. Ale ked dobrá matka pred dvoma rokmi umrela, 
rozhodol sa vyvoliť si družku života. A j tak pred polro-



kom urobil. Dostal za vernú manželku múdru, krásnu 
a bohatú dcéru veľmi váženého mešťana, senátora Bohu-
ša. Od tých čias ožil dom. Dobrou vôľou dýchajú aj tie 
staré steny; úsmev sa skrýva v každom kvetináči, plnom 
červených kvetov, pokojnosť, čistota a poriadok žiari z ce-
lého zariadenia. Ako keď sa lastovička na jar vráti do 
starého hniezda a radostne šveholí, že ho našla neporu-
šené, akoby ďakovala dobrým ľuďom za ochranu svojho 
domčeka, taký blažený pocit, dobrá vôľa a milý spev 
sa ozýval od toho dňa i z tohto hniezda dvoch verných 
duší. 

Agneška bola od muža mladšia o desať rokov, ale to 
nebolo prekážkou úplnému porozumeniu. Ba naopak! 
Mohli byť vzorom šťastného rodinného života. Jej vese-
losť priniesla do domu dobrú vôľu. Veď aj mohla byť 
veselá. Boh ju obdaril duševnou i telesnou krásou. Rodičia 
jej žili, dostala dobrého muža a nebeské požehnanie si 
vymodlili, lebo už nosila pod srdcom najdrahší dar svojej 
vernej lásky. Rodičia, vidiac šťastie svojej dcéry, radostne 
sa kochali v ich vzornej láske. Boli presvedčení, že svoj 
najcennejší poklad oddali do dobrých rúk. Často ich na-
vštevovali, keď aj len na niekoľko minút. A keď neprišli 
rodičia, prišla mladšia sestra Elenka. To bolo nevinnej 
radosti, objímania, bozkávania, akoby sa neboli videli 
aspoň pol roka! Pán farár pokojne sa díval na prejavy ses-
terskej lásky. Veľmi často ušlo sa aj jemu z týchto rodinných 
citov. Ale ktože by sa zato hneval na také milé dve duše? 
Svoju veselosť a roztomilosť neschovávali pod mericu. 
Bolo ich vidieť často. Alebo išli námestím, a pána farára 
vzali do prostriedku, mnohí mládenci sa zastavili a závist-
livo pozerali za nimi. 

Elenka je aj teraz u sestry. Bolo už po obede, keď prišla 
k nim. Sú v pracovni pána farára, kde sa zdržovali naj-
radšej. Slnko nízkym uhlom vniká do izby, hlinené kachle 



vydávajú príjemné teplo. Vonku síce ešte nie je natoľko 
zima, ba práve dnes je nádherný jesenný deň, no jednako 
príjemnejšie sa pracuje v teplej miestnosti. 

Bývajú vo Farskej ulici číslo 51. Je to významný dom, 
lebo má zaujímavé dejiny. Práve o tých im rozpráva pán 
farár. Už im to bol dávno prisľúbil, ale až teraz mal trocha 
voľného času. 

— Roku 1461 kráľ Matej veľkým nákladom dal do po-
riadku Trenčiansky hrad. Peniaze nešetril. Veď tu čakali 
Katarínu, dcéru českého kráľa Juraja z Podébrad, jeho 
budúcu ženu. Veľkňazi a českí magnáti ju odprevadili 
sem v júni roku 1461. Jej príchod bol spojený s veľkými 
slávnosťami a skvelými zábavami. A j Trenčanom sa z to-
ho ušlo mnoho dobrého. Hradným kapitánom bol vtedy 
comes Franz de Haag, kráľov dôverník. Vidiac tú radosť 
a veselosť, zatúžil aj on po vznešenej panne, keďže bol 
ešte mládencom. Starým mládencom, ale sviežim a za-
chovaným. Hľadal ženu, aj si našiel roztomilú Slovenku: 
Margarethu de Čadca. Pochádzala z Čadce, zo šľachet-
ného slovenského zemianskeho rodu. Žili blažene. Boh 
požehnal ich manželstvo a dal im synáčika, ktorého po-
krstili menom starého otca Juraja. Ich blaženosť však dlho 
netrvala, lebo roku 1476 gróf Franz de Haag umrel. 
Zronená mladá vdova nebola ešte ani tridsaťtriročná. Po 
mužovej smrti venovala svoj život iba Pánu Bohu a sy-
náčikovi. Celou dušou sa obrátila k nebesiam. Založila bo-
hatú fundáciu a na ľavej strane farského, teraz nášho kos-
tola, dala postaviť oltár k úcte Najsvätejšej Trojice, aby sa 
v ňom slúžili omše za večné spasenie jej nebohého muža, 
ako i za jej dušu, keď príde čas, aby sa rozlúčila s týmto 
údolím slz a žalosti. Pretože nebolo lieku na ranu spô-
sobenú smrťou milovaného muža, so spokojným duchom 
očakávala túto chvíľu. 

Mnohým hradným dôstojníkom začalo rýchlejšie biť 



srdce, keď ju videli ísť do kostola, a hociktorý, aj slobodný, 
bol by veľmi rád obveselil jej smutný život. Ale ona sa 
zriekla pozemských radostí. 

Daromné bolo nahováranie kráľa Mateja, keď prišie 
do Trenčína, aby vymenoval nového hradného kapitána 
Štefana Zápoľského, ktorému neskoršie daroval celý hrad 
za vernosť a veľké zásluhy, preukázané mu vo vojnách pro-
ti Fridrichovi III. a Jurajovi z Podébrad. Pri tejto príle-
žitosti, z povďačnosti k zosnulému, jedno krídlo hradu dal 
vdove za byt. Ona to nepotrebovala, ale nechcela vzdoro-
vať kráľovskej dobrote a veľkodušnosti. 

Kráľ Matej, uchvátený rozkvitajúcou krásou mladej vdo-
vy, teraz voľnej, nahováral j u vrelými slovami, nežne 
a prívetivo ju žiadal, aby sa nezriekla radosti mladého 
života. Nech uctí pamiatku zosnulého, ale nech si vyvolí 
aj podiel blaženosti v novom manželstve. Hľa, môže si 
vybrať z jeho sprievodu kohokoľvek. Sú v ňom aj slobod-
ní páni, mládenci a nájde sa aj vdovec. On sám by pri-
šiel na svadbu, ktorú by odbavili tu na hrade. 

Smutná vdova sa na tieto slová začervenala ako ruža. 
Čierne šaty len znásobili jej krásu. Rumenec bledučkej 
tváre a sklopené oči vraveli o vnútornom boji. Veď je 
mladá.. . Nebohého manžela milovala, pretože bol k nej 
vždy veľmi milý. Nebolo medzi nimi nijakej zlosti, nija-
kého nedorozumenia, hoci bol o dvadsať rokov starší. 
Ešte by mohla byť šťastná. Cítila, že by vedela verne mi-
lovať.. . 

Kráľ Matej mal bystré oči a citlivú náklonnosť k mla-
dým ženám a zbadal toto váhanie. Priblížil sa k nej 
a šepkal jej o láske dvoch verných sŕdc... 

Ktovie, či nemyslel na seba? Trasúci hlas to prezra-
dzoval... Veď už trinásť rokov bol vdovcom a jeho krát-
ke manželstvo s Katarínou Boh nepožehnal deťmi. Táto 
Slovenka z Čadce by ho iste obdarila následníkom trónu. 



Je mocným kráľom, ctí si ho celá Európa, národ ho zbož-
ňuje, nazývajúc ho spravodlivým, a jednako je nešťastný. 
Nemá, komu by zanechal trón... Ťažko ovládal svoje roz-
búrené city, ťažšie však kryl lásku svoju a túžbu po ro-
dine. 

Veľmi málo chýbalo, že túto pôvabnú Slovenku nepo-
výšil k sebe na trón. 

Prekvapená vdova to zbadala. Neznáme, horúce opo-
jenie zavládlo v jej duši, hruď sa jej dvíhala bystrejším 
tempom... a vnútorný hlas jej šepkal: Budeš kráľovnou... 
Budeš kráľovnou... 

A v tejto kritickej chvíli neočakávane zjavil sa jej ne-
bohý muž. Videla ho pred sebou, cítila, ako hladká jej 
ruku, utiera vrelé slzy, ktorými vtedy polievala posteľ 
zápasiaceho so smrťou, a počula zreteľne jeho slová: 
„Nesľúbila si mi vernosť až do smrti? Za kráľovskú ko-
runu by si ju zapredala a zrušila sľub, učinený v takej 
ťažkej chvíli? Tvoja vernosť bola iba poľnou trávou, kto-
rá dnes prekvitá a zajtra sa hodí do pece. . .?" Vystrela 
ruky, aby mu nimi zakryla ústa, nech prestane hovoriť. 
Stačí aj toľko. Týmto pohybom sa prebudila z opoje-
nia, zo smutného videnia a znova sa stala Margarethou 
de Čadca, vernou ženou nebohého muža. . . až do svojej 
smrti. 

— Ďakujem Vášmu Veličenstvu za dobroprajnosť a lás-
kavú starosť, ale ja sa nevydám, — boli jej slová. 

Rozhodná odpoveď prebudila kráľa Mateja zo sladkej 
nádeje. Hneď sa mu vrátila chladnokrvnosť a kráľovská 
vážnosť. 

— Ako ste sa rozhodli, tak nech sa stane, — zdvorilo sa 
pred ňou poklonil a odišiel. 

Keď ostala sama, stala si pred obraz nezabudnuteľné-
ho muža, akoby očakávala odpoveď, či dobre urobila. 



Odpoveď dostala. Dlho hľadela na obraz, až ožil jej muž 
a zostúpil k nej. Chytil ju za ruku, povďačným zrakom 
pozrel na ňu a nebeským dotykom, sotvaže to cítila, bozkal 
ju na čelo. 

Že si mi ostala verná, milujem ťa teraz ešte väčšmi, 
počula jeho slová. — Očakávam ťa s radostným du-

chom v nebeskom pokoji. Príď za mnou čím skôr. Príď! 
Rozprestrela ruky, aby ho objala a ešte raz mu sľúbila 

vernosť a lásku, ako vtedy pred oltárom a nedávno pri 
smrteľnej posteli... Objala vzduch. . . Milovaný muž bol 
zasa v zlatom ráme a usmieval sa na ň u . . . 

Sotvaže kráľ Matej odišiel z Trenčína, povolala k sebe 
starostu mesta s dvoma svedkami, aby urobila pred nimi 
testament. 

Generosus dominus Mathaeus Kochnáč, iudex mesta, 
zadivil sa nad žiadosťou vznešenej panej. Radšej by bol 
išiel na je j svadbu než robiť testament. Veď je to zazvo-
nenie, takzvaný „primus" na smrť. 

Kochnáč mal päťdesiatpäť rokov. Pred dvoma rokmi 
mu umrela žena — nech jej dá Boh večné odpočinutie. 
Keby bol aspoň o desať rokov mladší! Veru by si oblie-
kol najkrajšie šaty, vykrútil fúzy, šiel by na vohľady, a nie 
písať testament. Dostal by aj dievča, ale jemu sa páči 
len tá mladá vdova. A teraz ho volá napísať testament? 
č o robiť?. . . Nech sa jej stane po vôli! 

Generosa domina Margaretha de Čadca ho prívetivo 
prijala, takisto aj pánov senátorov: Jána Komára, Petra 
Berána a literáta Jána Trhomuzku. 

Posadila ich okolo stola, na ktorom bolo prichystané 
všetko potrebné: papiere, pero, atrament, pečatný vosk, 
horiaca sviečka. Sadla si aj ona, oprúc si hlavu o pravú 
ruku. Po chvíľke pozdvihla hlavu a hovorila: 

— Spectabiles domini, ráčte odpustiť, že vás obťažujem. 



Príčina je vážna. Chcem urobiť testament. Človek nevie, 
kedy príde jeho posledná hodina, preto buďme vždy pri-
chystaní. Domine literate, ráčte písať: 

,,V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Ja, 
Margaretha de Čadca, vdova po šľachetnom pánovi gró-
fovi Franzovi de Haag, kapitánovi Trenčianskeho hradu 
a najvernejšom sluhovi Jeho Veličenstva kráľa Mateja, 
súc povedomá ľudskej slabosti a pominuteľnosti, po dô-
kladnej úvahe, pri úplnej duševnej a telesnej sile prejavu-
jem svoju poslednú vôľu. Pre svoju hriešnu dušu prosím 
od milosrdného Boha zmilovanie, aby ma ráčil prijať do 
večnej blaženosti. Do tých čias chcem však slúžiť výlučne 
Jemu, a preto založím zo svojho majetku fundáciu Najsvä-
tejšej Trojice za večné spasenie nebohého muža a svojej 
duše. 

Ak mi Boh všemohúci dopraje toľko času, dám postaviť 
oltár k úcte Najsvätejšej Trojice vo farskom kostole. Na 
fundáciu oltára darujem dedinu Liborču so zemianskou 
kúriou a mlynom, k nej patriacu ornú pôdu, role, lúky, 
pasienky, hory, háje, vrchy, vinice, vody, rybníky, menšie 
mlyny a celý úžitok z tohto majetku. Rektor fundácie 
bude mať tieto povinnosti: pri oltári bude slúžiť sväté 
omše za večné blaho môjho muža a mojej duše, a to v stre-
du za všetkých zomrelých, v piatok na pamiatku umu-
čenia Pána a v sobotu k úcte Panny Márie. Dokiaľ žijem, 
ja vymenujem rektora fundácie. Po mojej smrti patronát-
stvo prejde na slávny magistrát kráľovského a slobodného 
mesta Trenčína. Žiadam, aby zakaždým zvolili kňaza 
hodného, bezchybného a vzorného života. V o Farskej 
ulici pri schodoch dám vystavať dom pre rektora fundácie 
a oltára. Ak by ma Boh skôr povolal za milovaným mu-
žom, splnomocňujem slávny magistrát mesta, aby vyko-
nal moju poslednú vôľu. 

Žiadam, aby moje bezdušné telo bolo pochované vo 



farskom kostole pod týmto oltárom vedia zosnulého muža. 
Ostatný majetok bude celý patriť môjmu malému sy-

novi Jurajovi. 
Toto je moja posledná vôla ad maiorem Dei glóriám! 
V Trenčíne dva dni pred Sv. Michalom roku Pána 

1476. Margaretha de Čadca, Mathaeus Kochnáč, iudex, 
Petrus Berán, Johannes Komár, senatores, Johannes 
Trhomuzka, literatus." 

Na jar začali na Ťavej strane farského kostola stavať 
oltár a dom vo Farskej ulici. S prácou boli hotoví do je-
sene. 

Čím väčšmi však ubúdalo práce, tým väčšmi ubúdalo 
i jej života. Od smrti nadovšetko milovaného muža jej 
duša prebývala v nebesách a iba telom bola viazaná 
k zemi. 

Ked dokončili stavbu, začala sa lúčiť aj s telom. Žila 
neprestajne v zármutku, jedinú radosť a potechu nachá-
dzala v modlitbe. Celé hodiny strávila pred oltárom. Za-
budla na svet úplne. Nie tak svet a mladí páni na ňu. 
So zármutkom pozorovali, ako sa stáva zádumčivou, vy-
hýba sa živým a hladá spoločnosť mŕtvych. K ý m vykvit-
li konvalinky, tichunko umrela. 

Všetok ľud ju oplakával, lebo bola k chudobným šted-
rá a ku každému dobroprajná. 

Kráľ Matej, ked počul smutnú zvesť, horkými slzami 
oplakal svoju hlbokú, ale nevypočutú lásku. Keď prišiel 
do Trenčína, položil na jej hrob veniec bielych ruží, 
ozdobený kráľovským erbom. 

Pochovali ju v krypte farského kostola, umiestenej pod 
oltárom Najsvätejšej Trojice, a vedľa uložili pozostatky 
jej muža. Jeho túžba: Príď za mnou čím skôr... splnila sa 
chytro. 

Ich pamiatku verne zachovala fundácia, aj teraz jestvu-
júca, i dom vystavaný pre rektora, v ktorom bývame te-



raz my, keďže gróf Gašpar Illésházy roku 1614 odobral 
katolíkom s kostolom aj fundáciu. 

Keď dokončil históriu fundácie a domu, pozrel na 
Agnešku a Elenku, ktoré boli natoľko dojaté, že mali oči 
plné sĺz. 

— A čo sa stalo s jej synom? — opýtala sa Elenka. 
— Starí rodičia ho vzali k sebe a vychovali z neho sta-

točného človeka, verného priateľa Zápoľských. 
— Veru, zaslúžila si viac radosti, — poznamenala 

Agneška. 
— Nik nepozná svoj osud. Kto by vedel povedať, čo 

I10 očakáva? Či sa nezmení aj naša veľká radosť na hl-
bokú žalosť? Či neúprosný osud nerozlúči nás, č i . . . 

Nemohol pokračovať, lebo Agneška, pritúliac sa k ne-
mu' zavrela mu ústa. 

— Náš osud je v božích rukách, nemáme sa čoho báť, 
— poznamenala. 

— Viete, čo je čudné? — spýtala sa ich Elenka, aby 
dala rozhovoru iný smer. 

— Povedz! Povedz! — súrili ju obidvaja, väčšmi však 
Agneška. 

— Otec odišiel z domu pred jedenástou a ešte sa nevrá-
til. Majú zasadnutie. Ani na obede nebol. A keď sme 
poslali spýtať sa, kedy príde, hajdúch stojaci pred sieňou 
len toľko povedal, že magistrát má veľmi vážne roko-
vanie. 

— Veď mali aj inokedy, ale na obed bola zavše prestáv-
ka. č i ty nevieš príčinu tohto dlhého meškania? — obrá-
tila sa Agneška k mužovi. 

— Ale áno, — odvetil. — Prišli poslovia od bašu Hus-
seina z Nových Zámkov a doniesli magistrátu list. O jeho 
obsahu nemohol som sa dozvedieť nič. Je pravda, že som 
sa ani nevyzvedal. Veď sa to nesluší. A zvedavosť tiež ne-
patrí medzi cnosti, čo si zapamätajte aj vy! Zaiste chcú 



čím skôr odpovedať na list, preto nemali na zasadaní 

prestávku. 
Ale otec bude už veľmi hladný, — poznamenala 

Elenka ustarostene. 
Milé dietky moje, — to bolo farárovo najmilšie 

oslovenie, keď boli spolu, — o otca sa nemusíte obávať. 
Mužský má sa vedieť ovládať, hlad, smäd znášať. A váš 
otec sa vie opanovať. 

Týmito slovami utíšil ich nespokojnosť, nie však zve-
davosť, hoci pred chvíľkou poznamenal, že neokrašľuje 
človeka. Začali ho hladkať, prosiť, aby ich odprevadil. 
Chceli by vidieť živého Turka. 

— Ponáhľajme sa, veď nebudeme mať viac takú príle-
žitosť, — súrila ho Elenka. 

— Dal by Pán Boh, aby sme ju nikdy nepoznali, — 
bola jeho odpoveď. Veľmi vážne a dôrazne prízvukoval 
každé slovo. Ale ony nezbadali a nevycítili z nich jeho 
obavu a strach, ktoré vzbudila sama myšlienka na týchto 
pohanských nepriateľov kresťanstva. 

Videl, že nepremôže ich zvedavosť múdrym slovom, 
pristal na ich prosbu. Dúfal, že poslovia už aj tak odišli, 
a chcel navštíviť chorého priateľa. 

Poslovia však ešte neodišli. 
Pred mestským domom stál veľký zástup ľudí. Traja 

mušketieri držali tri pekné kone, prichystané na odchod. 
Boli bystré, dobre nakŕmené. Netrpezlivo hrabali po drs-
nom kameni. Mužskí udivene obzerali nádherné zviera-
tá, najmä prostredného belasosivého, pokrytého kober-
com vyšívaným zlatom. 

Pán farár pre nával ľudí musel zastať, hľadal očami 
nejakú uličku, kade by mohol previesť ženy. Veď Turka 
uvidia cestou. Tu predsa nebude stáť. T o nedovolí jeho 
poslanie. 

Vtom zbadal uvoľnenú medzeru, ktorou by sa mohli 



prešmyknúť na druhú stranu, chytil Agnešku za ruku, 
aby ju previedol. Elenka chytila zasa ruku sestrinu a išla 
za nimi, hoci s nevôľou. Ľud, ked videl pána farára, úcti-
vo mu uvoľnil priechod. Práve chcel prejsť cez uličku, 
voľnú pre poslov medzi dvoma radmi ľudí, ked títo práve 
vychádzali z mestskej brány, sprevádzaní mušketiermi. 
Agneška drgla pána farára, a tak všetci traja zastali v pr-
vom rade živej hradby. 

Nepáčilo sa mu to, ale čo mal robiť? Nemohli ani na-
pred, ani nazad. Tým väčšmi sa to však páčilo jeho žene 
a ešte väčšmi Elenke. 

čorbadši vystúpil z brány ľahkým krokom a voľne sa 
poobzeral po veľkom množstve ľudu. Zrak mu bystro 
prebiehal z jednej strany na druhú. Ale nenašiel nič, čo 
by bolo upútalo jeho pozornosť. O priaznivom účinku 
svojej mužskej, bezchybnej postavy, zvlášť na ženské po-
hlavie, bol presvedčený, a toto povedomie mu vyčarilo 
ľahučký úsmev na mužnej tvári. Veru mnohé ženy a diev-
čatá zabudli si na ňom oči . . . Tak aj Elenka. Ešte nevidela 
takého sebavedomého a pritom nie vyzývavého, zdat-
ného, ale nie namysleného mládenca. Akože by sa mohla 
báť takého milého mladíka? Naširoko otvorenými očami 
sprevádzala každý jeho pohyb. Tu sa obrátil v tú stranu, 
kde stála ona. Hneď ju zazrel a zastavil na nej svoj zrak, 
akoby ju bol hľadal už oddávna po mestách, krajinách 
a teraz ju našiel v Trenčíne. Rozžiarili sa mu tmavé oči, 
postava sa mu vzpriamila a pozrel smelo, ale i ľúbezne do 
jej očú. Začervenala sa, sklonila hlavu a sklopila oči. . . 

Jemu to stačilo. Premihla mu hlavou myšlienka a hneď 
sa i rozhodol: Sem sa vrátim!.. . Kedy, ako?. . . O tom 
nemal času uvažovať, aby nevzbudil pozornosť ľudí. 

Tajný, krátky a nemý bol ich rozhovor, ale citlivé srd-
ce mohlo z neho vyčítať mnoho — všetko. 

Dobre zbadal, že Elenka sa začervenala pod ohnivým 



pohľadom a sklopila oči. Bol presvedčený, že našiel, čo 
hľadal. Kedže sa je j nechcel pred toľkým ľudom nepríjem-
ne dotknúť, kráčal bystrým krokom k svojmu koňovi. 
Vyšvihol sa naň, v ľavej ruke držal opraty, pravou pozdra-
vil magistrát, stojaci za oblokom. Pozdrav mušketierov si 
vôbec nevšimol, milým úsmevom odlúčil sa aj od 
Elenky. 

Ich zrak stretol sa znova. Bol dlhý a zatriaslo sa pod 
ním srdce obidvoch.. . Potom ostrohou bodol koňa a už 
bol aj za bránou. Dvaja sprievodcovia išli za ním. O nie-
koľko minút ostal po miznúcich iba kúdol prachu, ktorý 
prezradzoval, že tu boli. 

Ľud sa začal rozchádzať a živo sa škriepil, čo tu asi 
chceli. Ale nik nevedel nič isté. Okolo tých, čo mali plod-
nejšiu fantáziu, stáli veľké húfy, dychtivo čakajúc na 
každé slovo. 

Cesta sa pomaly uvoľňovala. 
Pán farár stál mrzuto na mieste a vedľa neho z jednej 

strany žena, z druhej Elenka pohrúžená do myšlienok. 
Mlčanie prerušil slovami: 
— Milá Agneška, vráťte sa teraz domov. Ja idem na-

vštíviť chorého priateľa. 
Nečakal ani na odpoved, dvihol pred nimi klobúk a zmi-

zol medzi ľudom. 
Agneška a Elenka ostali samy. Na krátke farárove slo-

vá, z ktorých vycítili hnev, spamätali sa ako zô sna pre-
budené. Agneška chytila sestru pod pazuchu a išli domov. 
Cestou neprehovorili ani slovo. 

— Zbadala si, — oslovila doma Agneška sestru, — aký 
bol môj muž nahnevaný? 

— Ako by nie! V e d ked sa odoberal, zabudol povedať: 
moje milé dietky, ako inokedy. A mňa akoby ani nebol 
videl. 

Iste zbadal, že sa vám oči stretli. 



— Ja za to nemôžem! Čo som mohla urobiť?... Nič! 
— Veru takých driečnych mládencov niet v Trenčíne! 

— poznamenala Agneška. — Ale čo si tak zbledla? Vari 
je ti zle? — spýtala sa jej bojazlivo. — Neboj sa, upoko-
jíme ho. Uvidíš, o dva-tri dni celkom zabudne na túto 
maličkú udalosť, — tešila ju. 

— Ja nikdy nezabudnem na tú chvíľu, ked som ho 
uzrela, — začala hovoriť Elenka váhavým hlasom. Sklo-
nila hlavu, akoby sa to hanbila vypovedať pred vlastnou 
sestrou. — Pre mňa je táto udalosť, cítim to akosi, naj-
významnejšia, aká sa mi len mohla prihodiť v mojom ži-
vote. Nikdy na ňu nezabudnem. Vždy budem na ňu 
myslieť. Rada som, že som sa stretla s ním.. . Šla by som 
odtiaľto za ním hocikde, a nohy mi vypovedajú službu. 
Je mi tak ako v trápnych snoch, ked by sme radi utekali, 
zdvíhame nohy, ale tie sa nepohnú z miesta. Kropaje 
nám vystúpia na čelo.. . tu sa však prebudíme a uľahčí 
sa nám. Upokojíme sa, že to bol len sen. Keby som i ja 
mohla povedať o dnešnom dni: Bol to len sen.. .! 

Hlas sa jej triasol, tvár mala zblednutú, takže Agneška 
sa začala obávať, aby nezamdlela. Objala ju, bozkala 
a srdečným hlasom jej hovorila: 

— Chorá si. Choď domov a ľahni si! Lepšie bude, 
keď nedočkáš môjho muža. Iď, iď, moja milá Elenka! 
Upokoj sa. Zajtra sa budeš dobre cítiť. 

Tieto láskavé a súcitné slová ju dojali natoľko, že si 
položila hlavu na sestrinu hruď a plakala tak, až sa triasla 
na celom tele. V o svojom mladom živote po prvý raz 
zažila takúto žalosť a rovnako aj uľahčenie, keď sa mala 
komu vyžalovať, keď sa mala pred kým vyplakať a uľaviť 
nepokojnej duši hojnými slzami. 

Mnohí ľudia prídu v živote na rázcestie a podľa svojho 
rozhodnutia môžu si zadovážiť alebo šťastie, alebo zaviniť 
nešťastie. Ale mnohých neviditeľná sila donúti ísť cestou 



úplne neznámou, tŕnistou kalváriou, aby vari zadosťuči-
nili za hriechy svojich predkov. 

Cesty božie sú nevyspytateľné. 
Ked sa Elenka utíšila, išla domov. Sestra j u odprevadila 

a povedala rodičom, že sa Elenka zle cíti, aby ju uložili 
do postele a dali jej studené obklady na horúce čelo. 

Či sa dá vyliečiť choroba, do akej upadla Elenka, stu-
denými obkladmi... ? 

Bol to jej osudný deň. 

Nepokojná noc 

Poslovia rezkým krokom opúšťali Trenčín. Dobre nakŕ-
mené kone si počas zasadnutia magistrátu oddýchli, aby 
bez únavy niesli jazdcov. Odfrkovali, poskakovali, takže 
ich rýchlosť museli zmierňovať, aby neustali pred časom. 

Čorbadši, vlastným menom Mustafa Kučuk, nepoznal 
obsah odpovede, ale z vážnych tvárí členov magistrátu 
vyrozumel, že je podistým nepriaznivá. No, veď to na-
praví baša Hussein šabľou, pomyslel si a klusali pokojne 
ďalej ako takí, čo dobre vykonali svoju úlohu. Biela zásta-
va, pečať mesta Trenčína na obálke listu a v najhoršom 
prípade ostré šable chránili ich od prepadnutia nepria-
teľských ľudí. 

V Leopoldove si odpočinuli. Už bola noc, keď ta prišli. 
Usalašili sa v chudobnej krčme pri ceste. Hostinský ne-
dôverčivo sa díval na nich, ale cvengot zlatých peňazí 
ho prinútil vrtkejšie sa obracať pri chystaní večere a tiež 
postarať sa o kone. Čorbadši, aby ho presvedčil o svojom 
dobrom úmysle, ukázal mu list, na ktorom sa skvela pečať: 
Sigillum Civitatis Trenchin. Tým si získal úplnú jeho 
dôveru. 



Po večeri pozrel kone, ktoré práve kŕmil sluha hostin-
ského. 

Keď sa vrátil do izby, rozkázal svojim sprievodcom, 
aby boli na stráži striedavo celú noc a keby zbadali niečo 
podozrivé, aby ho zobudili. Spoločne pozrú na nepriate-
ľa, ktorý by rušil ich nočný pokoj. Nemali nijakej príčiny 
na túto nedôveru, ale opatrnosti nikdy nezaškodí. 

Stalo sa, ako nariadil. Jeden išiel na stráž, druhý si 
ľahol, tak aj čorbadši. Nevyzliekol sa, len dolomán a fe-
redšu zložil, aby bol pohotové, keby na to prišlo. No po-
kojnosť ducha ho presvedčovala, že môže spať bezstarostne. 

Šabľu prichystal na stôl. V susednej izbe si ľahol sprie-
vodca, ktorého tiché oddychovanie — dvere boli otvore-
né — onedlho svedčilo, že už tuho spí. 

On nemohol zaspať. Obracal sa naľavo-napravo, a hoci 
mal oči ťažké, sen mu neprichádzal na ne. Predstavovala 
sa mu tá krásna panna so sklopenými očima, zapýrenou 
tvárou, červenými perami. Prišla mu na myseľ aj cestou, 
ale teraz, ked vôkol všetko utíchlo, stále ju videl. Nechcel 
na ňu myslieť. Aby mohol zaspať, zažmúril oči, ale darom-
ná bola jeho námaha. Prebúdzali sa v ňom doteraz mu 
neznáme city. Predtým hľadel iným okom na dievča, tak 
ako všetci jeho druhovia, počnúc od bašu Husseina až 
k poslednému janičiarovi. Keď to nešlo s nimi dobrovoľne, 
použili násilnosti. Plač, nárek sa nedotkol ich ducha a ne-
obmäkčil im tvrdé srdcia. Ale k tejto vznešenej, nevinnej 
panne by sa neopovážil približovať s takýmto mrzkým 
úmyslom a spôsobom. Ba naopak! Hotový by bol ju aj 
brániť pred hociktorým druhom, ktorý by pozdvihol na 
ňu svoje nečisté a žiadostivé oči. 

— Ja ju musím ešte vidieť... Ja ju musím mať za že-
nu, za celkom svoju... — opakoval v polosne. 

— Nesmiete sa ženiť, vy janičiari... — poznamenal mu 
vnútorný hlas. 



Musí byť mojou... drahá.. . — znela odpoveď jeho 
ohnivého túženia. 

Vnútorný rozhovor sa opakoval, kým čorbadši koneč-
ne zaspal. Ale nemal pokojného sna. Videl sa, ako vychá-
dza z brány, ako ho nezaujíma a nepúta jeho pozornosť 
nijaká tvár, iba tá jedna jediná. Zrak sa im stretne. Ona 
spustí mihalnice... Vidí jej zapýrenú tvár, červené pery, 
dmúcu sa panenskú hruď... 

Málo si odpočinul, hoci ho nič nevyrušovalo. Keď za 
svitania vstali, oriadili kone a po skromných raňajkách 
vyplatili útratu, dali sa na ďalšiu cestu k Novým Zámkom. 
Hostinský ich vyprevadil až k bráne a odtial volal za ni-
mi, radostne stískajúc denáre: — Do videnia, veľkomožní 
vojaci! 

Bolo ešte šero, ale prachom pokrytá biela cesta sa už 
značne odrážala od čiernych rolí, takže mohli rezkejšie 
poháňať. V celom kraji bolo úplné ticho, len kde-tu na 
dvore roztratených domčekov zabrechal pes. O pol ho-
diny neskôr sa začalo brieždiť. Obrysy osamote stojacich 
stromov mohli už dobre rozoznať. Na voľnej rovine za-
čal chladný vetrík povievať, takže si stiahli dolomány. 

Na poludnie dorazili do Nových Zámkov. 

Porada magistrátu 

Iudex, generosus dominus Georgius Szilvay, na druhý 
deň znova povolal senátorov na mestský dom, aby sa 
poradili o výdatnej obrane mesta proti hroziacemu tu-
reckému nebezpečenstvu. Nesmeli strácať ani jediný deň. 

Starosta bol istý, že budú mať pokoj niekoľko dní. Ich 
dobroprajná odpoveď iste vzbudí v bašovi nádej, že sa mu 
poddajú bez prelievania krvi, preto nebude náhliť s útokom. 



Vedel aj to od trenčianskych dobrovoľníkov, čo sa vrátili 
z Nových Zámkov, že väčšia čiastka pevnosti je v ruinách, 
a preto baša Hussein iste nevytiahne odtiaľ, kým hrad 
neopevní, aby ho za útoku aj menšie vojsko mohlo obrá-
niť, kým by prišla pomoc z Budína. A táto oprava bude 
vraj vyžadovať niekoľko týždňov. Zatiaľ opevnia Tren-
čín tak, že budú môcť odporovať útoku Turkov. Ďakoval 
Pánu Bohu, že sa mu podarilo oddialiť nebezpečenstvo 
od mesta. 

Na mestskej veži bilo čistým hlasom deväť hodín, keď 
páni senátori prichádzali na mestský dom. Starosta s usta-
rostenou tvárou ich vítal. Keď boli všetci, otvoril zasad-
nutie. 

— Spectabiles domini! Inclite Magistratus! 
S pomocou božou podarilo sa nám včera odvrátiť útok 

nepriateľov hádam na niekoľko týždňov. Ale tento pokoj 
nie je istý. Obávam sa, že nastanú skôr, ako by sme ich 
očakávali, ťažké dni, plné strachu, žalosti a kvílenia. 
Nepriateľ si príde po bohatú korisť. 

Keďže múdry človek pred hroziacim nebezpečenstvom, 
o ktorom je presvedčený, nezažmúri oči, ale pripravuje 
sa naň, rozmýšľa, akým spôsobom by ho mohol čo naj-
ľahšie bez straty krvi a majetku prekonať a odraziť, po-
volal som vás aj ja, aby sme hľadeli otvoreným okom do 
ťažkej budúcnosti a múdrym duchom sa radili, ako odo-
lať tomuto zlu. Ak sa pamätáte, už sme mali porady 
o tejto otázke a prikročili sme aj k prácam, ale to nestačí. 
Na nás spočíva zrak obyvateľov celého Trenčína a oko-
lia, nám sú zverené tisícky životov, statočnou prácou 
nadobudnuté majetky, my sme viazaní prísahou a zodpo-
vední za osud mesta. 

Preto vás, šľachetný magistrát, vyzývam a prosím, ráč-
te uvažovať vážne a múdro o našom ťažkom položení, 
aby sa nevyskytli zbytočné, neplodné a trpké hádky 



medzi nami, aby sme zabezpečili spoločnou prácou bez-
pečnosť mesta. Viem, že každý z vás žije, pracuje pre 
naše mesto. Nech Boh žehná vaše myšlienky. Vítam vás 
a zasadnutie otváram. 

— Výborne! — poznamenali niektorí páni, ostatní pri-
kyvovali. 

— Spectabiles domini! — oslovil ich znova starosta. — 
Aby sme mali jasný obraz o terajšom stave už vykonaných 
prác na obranu mesta a aby sme sa mohli podľa toho 
radiť o ďalšom postupe sebaobrany, prosím urodzeného 
pána senátora Daniela Lipského, povereného slávnym 
magistrátom riadením týchto prác, aby nám ráčil podať 
obraz terajšieho stavu opevnenia mesta. 

Vstal asi štyridsaťpäťročný, silný, plecnatý muž. Jedi-
ný pohľad naň presvedčil každého, že Boh mu k veľkej 
telesnej sile pridal aj silného ducha, ktorý koná svoje 
povinnosti a dbá na okolnosti, keď ide o uskutočnenie 
rozkazu, plánu v prospech mesta. Silné črty tváre, husté 
obrvy, prísny, odpor netrpiaci pohľad prenikavých očú 
prezradzovali túto duševnú silu. Bol majstrom cechu 
murárov. Málovravný človek. Ale čo nedohovoril, doplnil 
skutkom, či sa to týkalo stavby nového domu, či pomoci 
biednemu alebo služby mestu. 

Členovia cechu ctili si ho pre jeho priamu dušu a báli 
sa jeho prísnosti. Keď niektorý tovariš zle pracoval alebo 
mu málo ubúdalo z práce, okúňal sa, pristúpil k nemu 
bez slova, no účinok bol tým väčší. Zatriasol ním, že mu 
kosti prašťali a duša myslela na rozlúčenie s telom. Vzal 
mu z ruky murársku lyžicu, kladivo alebo čo mal práve 
v ruke a sám pokračoval v práci. Chudák, mohol sa naňho 
iba dívať. V takej chvíli umlkol všetok rozhovor aj medzi 
ostatnými a bolo počuť len dosádzanie kameňov, tehál, 
údery kladív a pľaskot malty. Keď už dlhšiu chvíľu pra-
coval medzi nimi. vrátil nástroi s úsečnou poznámkou: 



— Takto to rob! 
Nešťastník by to bol veľmi rád tak robil, ale šlo to ťažko, 

pokiaľ majster mal naňho upretý zrak. Len čo raz poho-
dil lyžicou, poskočila mu aj tri razy, a keď udrel kladivom 
na kameň, cifrovalo mu ako u kováča. 

Či mohli poveriť svedomitejšieho človeka stavaním 
opevnení a dozorom nad prácou? 

Vo vedomí svojej zodpovednosti a spolu aj význame 
naň zvereného cieľa akoby sa bol stal teraz zhovorčivej-
ším. Jeho hlboký hlas naplňoval veľkú sieň a upútal po-
zornosť všetkých. 

— Generose iudex! Spectabiles domini! — oslovil prí-
tomných pánov. Zraky všetkých sa naň obrátili. 

— 10. júla sme počuli prvý raz o nebezpečenstve, hro-
ziacom nám od Turkov. Na druhý deň sme už mali za-
sadnutie o tejto veci. Slávny magistrát poveril ma s pá-
nom Bohušom, aby sme prezreli okolie Trenčína ešte pred 
sviatkom svätej Margaréty (13. júla), vyhľadali najvhod-
nejšie miesto pre opevnenia a podali návrh. Učinili sme 
tak a navrhovali sme, aby sa vystavali dve opevnenia: 
horné a dolné. Slávny magistrát návrh prijal. Horné, 
bližšie mestu, určili sme od mestskej brány ná päťsto dva-
dsaťpäť krokov. Toto má dĺžku šesťsto dvadsať krokov a tiah-
ne sa od Breziny až po Váh. Dolné je od horného na šesťsto 
štyridsať krokov a dlhé deväťsto dvadsaťpäť krokov. Tiah-
ne sa tiež od Breziny až po Váh. Slávny magistrát 15. 
júla poveril mňa, ako majstra cechu murárskeho, vede-
ním práce, keďže sa rozumiem tejto práci a bol som aj 
vojakom. 

— A dobrým vojakom, — doplnil jeho slová starosta, 
čo ostatní páni vzali kývnutím hlavy na známosť. 

Poznámka na chvíľočku zarazila rečníka a skloniac 
veľkú hlavu, pokrytú čiernymi hustými vlasmi, rozmýšľal, 
kde zanechal slovo. No hneď sa rozpamätal. 



Prácu sme začali na druhý deň a od toho času pra-
covalo tisíc dvesto robotníkov striedavo, rozdelení na 
dve čiastky, vo dne v noci. Robotníci sú chudobní ľudia 
z Trenčína a z vidieka. S prácou sme hotoví. Ešte sa musí 
kde-tu niečo opraviť, ale to sú už maličkosti. Každé opev-
nenie má na pol druhej siahy širokú, pevnú, okovanú brá-
nu, vysokú dve a pol siahy, zarovno s opevnením. 

— Majstrovské dielo, — prerušil ho v reči senátor Bo-
huš. — Včera som to dôkladne prezrel. Cez túto bariká-
du nedostane sa nepriateľ za živa na tunajšiu stranu. 

— Ale musí tade ísť, — poznamenal vtipne „sapiens" 
(múdry) Michael Vranay, notarius mesta. On bol rozu-
mom mestskej rady i podľa povolania, i podľa skúsenosti. 
Ani jednu vhodnú príležitosť si neodpustil bez poznám-
ky, ktorá niekedy aj rozhnevala pánov senátorov, ale jej 
pravdivosť nemohli nikdy poprieť. Tak ani teraz mu nik 
nevedel odpovedať. 

No senátor Lipský sa nedal vyrušovať a pokračoval 
ďalej. 

— Pokladám si za povinnosť poznamenať, že na druhej 
strane opevnení sú rozličné staviská, ktoré by sme mali 
odstrániť, aby neposkytovali nepriateľovi úkryt. 

— O týchto mám hotový návrh, — prerušil jeho slová 
starosta, — ktorý ešte dnes predostriem. Ráčte pokračo-
vať! 

— Nemám viac čo hovoriť. Podľa svojich síl sme vyko-
nali všetko, čo sa dalo. Istú záchranu však len od Boha 
môžeme očakávať, — skončil s obľahčeným duchom 
svoju reč. Takú dlhú vari ešte nikdy nepovedal. Silná sto-
lica zaprašťala, keď si sadol. 

Slovo prevzal iudex mesta. 
— Spectabiles domini! V mene mesta, našich rodín, 

detí a všetkých obyvateľov vyslovujem vďaku urodzené-
mu pánu senátorovi Lipskému za veľkú prácu a prosím 



ho, aby bdel i naďalej nad istotou mesta a nad tichým, 
pokojným spánkom nás všetkých. 

Chce prehovoriť spectabilis dominus Jacobus Bohuš. 
Prosím! 

Vstal asi päťdesiatročný muž. Na červenej tvári sa mu 
zrkadlí blahobyt, hojnosť. Dlhé, husté, okolo slúch už 
prešedivené vlasy mu padajú na plecia, a keď pohne 
hlavou, ako mäkký tieň sprevádzajú každý jeho pohyb. 
Iskriace oči prezrádzajú prudký temperament a náhly 
hnev. Celo má hlboko zvráskavené. Ostrý výraz tváre mier-
ni prešedivená brada a fúzy, dodávajúc majestátny výraz 
typickej slovenskej tvári. Je vysoký, najvyšší spomedzi 
všetkých. Keď vstane, musia pozdvihnúť hlavu, aby mu vi-
deli do očú. 

— Generose domine iudex! Spectabiles domini! — oslo-
ví pánov a ostrí si hrdlo, rozmýšľajúc chvíľku, ako za-
čať. Ale nemusíme sa obávať o jeho výrečnosť. I myšlien-
ky má vždy pohromade. 

— Známa skromnosť vznešeného pána senátora Danie-
la Lipského nedovolila, aby obšírne hovoril o práci svojho 
umu a svojich rúk, o postavení týchto násypov. Bola to 
ohromná práca. Násypy sú pri zemi dve a pol siahy a hore 
štyri siahy široké. Výška činí dve a pol siahy. Dĺžku spo-
menul pán senátor. 

Slávny magistrát! Porovnal by som túto prácu so sta-
vaním pyramíd v Egypte, s tým rozdielom, že tam praco-
vali až do zamdletia všetci za jedného a tu sme pracovali 
za seba, za mesto a za všetkých obyvateľov. 

Za povinnosť si pokladám zdôrazniť — a prosím to 
zaznačiť i do zápisnice, nech sa to dozvedia aj naši po-
tomci — že za tento čas, za pol treťa mesiaca, čakan, rýľ, 
tácky neustali v obratných rukách Trenčanov. Chcem prí-
zvukovať, že obyvatelia mesta a okolia, najmä chudobní 
ľudia, kopali, dovážali hlinu, čiernu zem od rána do ve-



čera a druhá čiastka od večera do rána bez oddychu, zmo-
rení hladom, smädom, veľa ráz polomŕtvi od úpalu sln-
ka Keby neplápolala ich láska k tomuto mestu, k ich otr-
haným, biednym dietkam, nebolo by rozdielu medzi ni-
mi a otrokmi-helótmi, ktorí padali a umierali pod ťarchou 
kameňov. 

Ráčte vstať, vznešení páni, a vzdajte úctu tým ôsmim, 
takrečeno neznámym hrdinom ťažkej práce, trom ženám 
a piatim mužom, ktorí umreli od úpalu slnka, od preťa-
ženia a možno aj od hladu. 

Tu všetci vstali. Bohuš pokračoval: 
— A vyslovte vdaku, uznanie aj tým tridsiatim robot-

níkom, ktorí ťažko ochoreli v tejto ohromnej práci a oča-
kávajú uzdravenie v nemocnici. Ale nehovorím dobre! 
Títo ľudia nepotrebujú vašu vďaku, ňou sa neuzdravia, 
ale chcú a čakajú kus chleba, trocha mlieka, teplej poliev-
ky. To pošlite tým, ktorí za vás pracovali až do úmoru! 

Hlas jeho sa stále zosilňoval, tvár prezradzovala ne-
spokojnosť a napätosť nervov, takže starosta sa začal obá-
vať, či budú môcť ďalej pokojne rokovať. Veď čaká na 
nich ešte veľa práce. Preto využil vhodnú chvíľu, keď 
rečník trochu prestal, prezrádzajúc veľkú náklonnosť po-
tom ešte s väčšou oduševnenosťou pokračovať, a hovoril 
mu láskavým, až prosebným hlasom: 

— Spectabilis domine! Ďakujem vám za vrelé slová, 
ktorými nám predstavujete obetavosť nášho chudobného 
ľudu. Vaša obava, že robotníci nemajú opateru a mrú 
hladom, je bezzákladná. Za ťažkú robotu dostávajú pri-
meranú mzdu. Vašej žiadosti, aby chorí dostávali aj mlie-
ko, vyhovieme ešte dnes. — Ráčte si sadnúť, páni senáto-
ri, a pokračujme v rozhovore bez rozčúlenia a kriku! 

Starosta si sadol a za ním ostatní. Nie však senátor Bo-
huš. 

Len to chcem ešte zdôrazniť, — začal miernejším 



hlasom, — aby sa zapísalo do protokolu, že hlina tých 
opevnení nie od dažďa je mokrá, ale od kropají a sĺz 
našich chudobných spoluobčanov. Tie veľké hrudy po 
boku, tie ušliapané cesty navrchu, tie vyrovnané chodníč-
ky pozdĺž násypov sú výsledkom tvrdých mozoľov, ktorý-
mi sú pokryté nohy a ruky robotníkov. Kto po týchto 
opevneniach bude chodiť, čo aj po storočiach, nech si 
uvedomí, že šliape po mozoľoch a kropajach svojich sta-
točných, verných, až do posledného dychu pracovitých 
otcov a matiek! 

Sadol si a umíkol. V jeho šľachetnej duši však ďalej 
kypela nenávisť proti pohanom, ktorí toto všetko zavinili. 
Hlavu si oprel o ruky a tak vzdychal, až sa stôl pohybo-
val. 

Slovo prevzal starosta. 
- C o sa týka mzdy tých tisíc dvesto robotníkov, dostá-

vajú riadne plat. Ako sa azda ešte pamätáte, uzniesli sme 
sa 17. augusta, že všetci občania musia niesť túto ťarchu. 
Rozhodli sme sa, že každý obyvateľ, či Trenčan, či útu-
lok tu hľadajúci hosť, musí platiť na zaokrytie týchto 
výdavkov týždenne jeden groš, kým nebudeme hotoví 
s prácou. Vyberaním tejto dane poverili sme pána senáto-
ra Štefana Demjana, prideliac mu zodpovedných ľudí na 
ten cieľ. Pán senátor vypláca aj robotníkov a účtuje sláv-
nemu magistrátu. Môžeme vás uspokojiť, že statočne ko-
ná svoju povinnosť a robotníkov vypláca každý týždeň. 
Nijaká krivda sa nestala. Spectabilis domine, — obrátil 
sa k nemu, — či zodpovedajú pravde moje slová? 

— Zodpovedajú, — znela odpoveď. — Robota je ťaž-
ká, ale práci je primeraný aj plat. To by bolo v poriadku. 
Ťažkosti máme s niektorými občanmi, ktorí nechcú platiť, 
a s niektorými cudzími, ktorí nemajú z čoho platiť. 

— Ktorí nechcú platiť, do žalára s nimi, a ktorí nemajú 
peňazí, nech si to odrobia, — navrhoval sapiens notarius. 



Nebezpečenstvo hrozí všetkým, ochranné práce sú pre 
v š e t k ý c h , teda aj ťarchy musíme znášať spoločne! 

pán kapitán, ráčte byť na pomoci pánu senátorovi 
Demjanovi, — vyzval ho starosta. 

A nemajte zmilovania s občanmi, ktorí sa odťahujú 
od spoločných tiarch, — dodal senátor Záhronský. 

Mali by sme ich postaviť pred šípy Turkov, — navr-
hoval senátor Michal Šujanský. 

Poznámkam urobil koniec starosta: — Ráčte sa, slávny 
magistrát, spoľahnúť na prísnu ruku pána kapitána. On 
to iste dá do poriadku. 

— Za niekoľko dní, — odvetil. 
— Kedže opevnenia sú hotové, — pokračoval starosta, 

— postavíme ta zajtra stráž, aby nás nepriateľ neprekva-
pil. 

— Generose domine, — obrátil sa k nemu senátor Zá-
hronský, — máme nadostač mušketierov? 

— Proti takému silnému nepriateľskému vojsku nikdy 
ich nebudeme mať nadostač. Máme, koľko sme len mohli 
vystrojiť. Ráčte sa rozpamätať alebo pozrieť do protoko-
lu a nájdete uznesenie magistrátu zo dňa 17. augusta: 
Concives a singula domo bene armatum peditem statue-
re tenebuntur — Obyvatelia každého domu musia vystro-
jiť dobre ozbrojeného vojaka. 

Prehliadka tohto vojska bola 10. septembra. Trenča-
nia statočne vyhoveli rozkazu, lebo boli presvedčení, že 
tým chránia svoj život a majetok. K týmto sa niekoľkí 
pripojili dobrovoľne, takže máme spolu štyristopäťdesiat 
chlapov v zbrani. Máme dve delá, štyristo pušiek a päť-
tisíc funtov pušného prachu. Chýbajúcu zbraň si zadová-
žime z hradu, z Beckova i z Nového Mesta. Šablí máme 
dosť. 

— Lenže je nás málo, — poznamenal smutným hlasom 
notarius. 



— Počet doplníme udatnosťou, — odvetil hnevlivo se-
nátor Bohuš, ktorý zasa nadobudol trocha pokoja, a len 
jeho poblednutá tvár nasvedčovala, že pred niekoľkými 
minútami zahorel nesmiernym hnevom. 

— Hoci mám päťdesiat rokov, stanem si tiež do radu 
proti týmto pohanom a ich krvou budem hasiť plameň 
svojho hnevu a nenávisti proti nim. Zvíťazíme, alebo 
statočne umrieme! 

Nespokojnosť znova zavládla nad ich dušami. Každý 
bol síce hotový obetovať aj život za svojich a nasledovať 
slová senátora Bohuša, ale ich dušou zatriasla spoločná 
tajná myšlienka, čo sa stane s ich manželkami, odraste-
nými dcérami? Budú korisťou lásky nenásytného Turka? 
Strašná myšlienka! 

Cítili to všetci, hoci to ani jeden nespomínal. 
Ich zádumčivosť nemohol rozohnať ani starosta, ba ani 

sa o to nepokúsil, lebo pokračovanie v rokovaní nebolo na 
to vhodné. 

— Spectabiles domini! — prerušil ťažké ticho staros-
ta. — Obetbval by som polovicu svojho majetku, keby som 
vás mohol prekvapiť radostnou zvesťou. Žiaľbohu, ne-
môžem. Nebeský Otec chce, aby sme do dna vypili kalich 
trpkosti a trápenia. Ale my nasledujeme Jóba, ktorý, za-
nechaný ženou, opustený aj poslednými priateľmi, dôvero-
val v pomoc božiu. A hoci len psi sa zmilovali nad ním, 
lížuc mu rany na smetisku, ešte aj vtedy chválil Boha ne-
zlomným duchom: „Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je 
oslávené jeho meno!" 

Slávny magistrát, ako sa iste pamätáte, 8. septembra, 
keď sa nepriateľ začal približovať k Považiu, prosili sme 
v liste Jeho Veličenstvo, aby sa zmiloval nad nami a po-
slal nám pomoc, lebo Trenčín iste nevyhne útoku Turkov. 
Keďže list nám hovorí z hĺbky nášho srdca, ráčte ho z pro-
tokolu prečítať, pán notár. 



List obsahoval toto: 
„Sacratissime Imperátor, Domine, Domine nobis cle-

mentissime! 
Zo žalostných zvestí svojich verných poddaných Vaše 

Veličenstvo iste sa dozvedelo o nešťastí, že najväčší ne-
priate! kresťanstva, Turek, rozširuje svoju moc po našej 
krajine, dobýja hrady, kaštiele, dediny, mestá, ničí tisícky 
životov mečom a otroctvom. Tento neúprosný nepriate! 
sa približuje aj k Trenčínu. Ak by padol hrad Nové Zám-
ky, ten istý osud čaká na Hlohovec, Leopoldov, Beckov, 
Trenčín. Keďže chceme zachovať vernosť Vašej Jasnosti, 
svojmu najmilšiemu pánovi, ako sme ju nezlomne zacho-
vali aj doteraz, prosíme Vaše Veličenstvo čo najponí-
ženejšie pre päť rán Kristových a pre milosrdenstvo božie, 
ráčte nám, nerovným a slabým proti hroznému nepria-
telovi, poskytnúť čím skôr pomoc. 

Ale keby Vaše Veličenstvo nemohlo poslať nám pomoc, 
prosíme Vašu Jasnosť čo najponíženejšie, ráčte nám dať 
na známosť svoju milostivú vôíu, čo máme robiť, ako sa 
máme zachrániť? Budeme sa usilovať zaslúžiť si dobrotu 
Vašej Milosti vernými službami. 

Milostivú odpoveď Vašej Jasnosti dychtivo očakáva-
júc, žiadame a žičíme si, aby Vaše Veličenstvo slávne pa-
novalo v dobrom zdraví veľmi dlho. 

Dátum Trenchini die 8. mensis Septembris 1663. Hu-
millimi servi: iudex et magistratus civitatis." 

— Dnes prišla odpoveď od Jeho Veličenstva na našu 
poníženú prosbu. Ráčte vstať a vypočuť si ju. 

Vstali, lebo to vyžadovala úcta k cisárovi. Vedeli roz-
kazovať, vedeli aj poslúchať. Stáli ako živé sochy. 

Pán notár prečítal odpoveď, ako nasleduje: 
„Leopoldus, Dei gratia electus Romanorum Imperátor 

semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. 
Rex. 



Prudentes ac circumspecti, nobis semper dilecti! 
Múdri a obozretní, nám vždy milí! 
Dostali sme Váš list, z ktorého sme milostivo vyrozume-

li, že Vaše mesto je v nebezpečenstve. Hoci sme Vám 
doteraz nemohli poslať potrebnú pomoc, lebo vojsko má-
me zaujaté na mnohých stranách, ani pre iné príčiny ne-
mohli sme vyhovieť Vašej žiadosti, nemáte príčiny, aby 
ste strácali ducha a zriekli sa nádeje, že sa všetko dobre 
skončí, hoci niektoré hrady padli do rúk Turkov, našich 
najväčších nepriateľov. 

Keďže Boh, spravodlivý sudca, obrazený hriechmi na-
šimi a ľudu nášho, nás a našu krajinu teraz trestá, On, 
znova uzmierený a utíšený, posúri hodinu svojho milo-
srdenstva, skončí ťažké navštívenie a obráti hnev na ne-
priateľa. Každý deň, každú hodinu, ba každú chvíľu 
očakávame pomocné vojská od susedných kráľovstiev a pro-
vincií, okrem tých, ktoré sa skladajú z našich národov. 

Budeme sa starať všemožne s veľkou usilovnosťou, prá-
cou a celou silou, aby sme s pomocou všemohúceho Boha 
mohli ochrániť proti nepriateľovi nielen Vás, ale aj ostat-
ných verných, ktorí trpia pod ním, od jarma tureckého, 
aby sme naspäť vydobyli, čo sme stratili, a konečne pri-
viedli celú nešťastnú krajinu do predošlého stavu a poko-
ja. Nariadili sme, aby Vám bola čím skôr poskytnutá 
dostatočná pomoc. 

Preto povzbudzujeme vážne a otcovsky Vašu vernosť, 
nepočúvajte so zlomyseľným duchom na všelijaké sľuby 
nepriateľove, ani nepomýšľajte poddať sa mu. 

Vyzývame Vás, aby ste vytrvali statočne v dobrom 
úmysle sebaobrany s nezlomnou a udatnou vernosťou, 
najdrahším to naším diadémom. Nikdy Vám nezabudne-
me nový dôkaz Vašej vernosti, preukázaný nám a vlasti, 
a budeme Vám naklonení našou cisárskou a kráľovskou 
milosťou. 



Dátum in civitate nostra Vienna die 25. mensis Sep-
tembris Anno Domini M D C L X I I I . 

Leopoldus m. pr. Stephanus Orban m. pr." 
— Pekné slová, ale prázdne, — poznamenal hnevlivo 

tichým hlasom susedovi senátor Bohuš. 
No počul ich mešťanosta. Aby zarazil ďalšie poznámky, 

prísnym hlasom vyzval Bohuša, aby sa zdržoval kritiky, 
ktorá by rušila úctu a poslušnosť voči kráľovi. Keď aj ne-
mohol hneď poslať pomoc, iste pošle neskoršie. 

Senátor Bohuš umlkol, ale všetci boli pod dojmom je-
ho slov. 

Nálada magistrátu bola neistá. Stále prekážky a po-
známky, ktoré musel odstraňovať a napravovať, rozhor-
čili aj pána starostu. Napriek tomu nestratil rozvahu. 

— Nil desperandum! Nikdy nezúfať! — zakričal silou 
u neho nezvyčajnou. — Cím väčšie nešťastie, tým bližšia 
nebeská pomoc! Ale najprv a hlavne musíme sami sebe 
dôverovať. Či by sme sa nemali hanbiť pred svojimi man-
želkami, spoluobčanmi a potomkami, že sme bezradní, 
bojazliví, keď máme byť najmúdrejší a najudatnejší? Pre-
čo ste zronení? Akoby ste šli na svoj pohreb! Či radšej by 
ste si volili hanebný život než — keby na to prišlo — sta-
točnú smrť? 

A j ja, aj každý z nás má čo stratiť, ale jedno môžeme 
zachrániť, a to: dobré meno, aby sa nemuseli hanbiť za 
nás naše dietky a budúce generácie Trenčína. Kto je ma-
loverný, je premožený prv, než by bol videl nepriateľa. 
Prijímate moje slová? 

— Prijímame! — znela jednomyseľná odpoveď, až sa 
múry triasli. 

— Teraz pokračujme! Ráčte si sadnúť! Keďže nastá-
vajú ťažké časy, musíme sa vopred starať o bezpečnosť 
života, majetku a občiansky poriadok. Na čom sa uznesie-
me, musíme aj presne a bezohladne vykonať. 



Stráž pri mestskej bráne musíme zosilniť. Navrhujem, 
aby ju tvorilo okrem doterajších desiatich hajdúchov aj 
desať mušketierov. Na ich žold bude platiť každý cudzi-
nec, ktorý našiel ochranu v meste, mesačne jeden zlatý. 
Tunajší Židia zaplatia mesačne dvadsaťpäť denárov. 

Na žold mušketierov, ktorí budú strážiť opevnenia, 
musíme odhlasovať nové dane. Navrhujem, aby každý 
roľník platil mesačne od každej štvrtky ornej pôdy tridsať 
denárov. 

— Súhlasíme, — znela odpoveď. 
— Prosím pána senátora Lipského, aby tieto peniaze 

inkasoval v meste, a pána senátora Potáča za múrmi 
mesta. 

— Poverenie prijímame, — bola ich odpoveď. 
— Prichádzame k ťažšiemu bodu. 
Slávny magistrát! Zabezpečiť ochranu mesta a občanov 

musí byť prvou našou povinnosťou. Keď som v tých dňoch 
prezrel výborne nasypané opevnenia, videl som za nimi 
niekoľko stavísk, ktoré budú prekážať našej obrane, lebo 
nepriateľ ich môže upotrebiť za dobrý úkryt. Je to naj-
mä majer a pivovar nášho spoluobčana Samuela Káčera. 
Navrhujem všetky tieto staviská zrovnať so zemou. Ozná-
mime to písomne pánu Káčerovi a vyzveme ho, aby všet-
ko vyprázdnil. K tomuto kroku nás núti obrana mesta. 
Keby s tým nesúhlasil, vykoná to mesto. Proti verejnému 
záujmu nemožno uvažovať nad škodou jednotlivca. 

Tento osud očakáva aj dom mestského holiča, ďalej 
dva menšie domy. Tiež majer pána Zirchicha, domy sirôt 
po nebohom Štefanovi Ottlikovi a Pavlovi Bogádovi. 

— Ja s návrhom pána starostu súhlasím, — prerušil 
jeho slová senátor Bohuš, — keby nebolo iného spôsobu 
odraziť útok Turkov. Ale načo robiť vdovám a sirotám 
zbytočné škody? 

— Spectabilis domine, — odpovedal mu iudex, — ráčte 



byť presvedčený, že absolútna potrebnosť vyžaduje de-
molovanie týchto domov, ako som sa presvedčil o tom 
na mieste aj s pánom senátorom Danielom Lipským. Niet 
inej pomoci. Ba musíme zrúcať aj majer šľachetného pána 
grófa Jura Illésházyho. 

To pôjde ťažko, — poznamenal sapiens notarius. 
— Na to sme my slabí, — potvrdil jeho slová senátor 

Potáč. — Obráti nám v ruiny celé mesto. Koľko ráz na-
mieril v hneve delá hradu na nás? 

— To nebudeme môcť vykonať.. . Nebude s tým súhla-
siť. Radšej nechá zahynúť celé mesto... Vyženie nás, — 
bolo počuť z každej strany po spomenutí tohto návrhu. 

Len starosta a senátor Bohuš sedeli pokojne. 
— Spectabiles domini, ráčte porozumieť, že nemôžeme 

robiť rozdiely. Uznávam, že to ťažko pôjde, ale musíme 
zaujať jednotné stanovisko. Nechcem to urobiť bez jeho 
vedomia a súhlasu. Preto teraz pôjdeme s pánom senáto-
rom Bohušom k nemu, aby sme to vyjednali. V zasadaní 
ráčte pokračovať. Povedie ho pán notarius. 

Odišli. Predsedníctvo prevzal notár. 
— Spectabiles domini, — začal, — navrhujem, aby 

sme sa obrátili na Jeho Veličenstvo, žeby škoda, vzniknu-
tá zrúcaním, vynahradila sa aspoň tým sirotám, ktoré 
bez vlastnej viny stratia celý majetok. 

— Optime! Výborne! — znelo z každej strany. 
— Nasleduje ustálenie cien mäsa, aby niektorí mäsiari 

nevyužili hroziace nám nebezpečenstvo a nezvýšili ceny, 
ako sa to stáva v ťažkých časoch. 

Prijali takýto návrh: funt hovädzieho a bravčového 
mäsa bude sa sekať po dvoch denároch, baranina po jed-
nom. Holbu soli môžu predávať po siedmich denároch. 
Keby s tým cech mäsiarov nesúhlasil, pán kapitán mesta 
bude mať právo dovoliť, aby vonkajší mäsiari mohli zá-
sobovať mesto. 



Na návrh senátora Lipského zakázali hudbu nielen 
v meste, ale aj za jeho múrmi, najmä v krčmách. Povin-
nosťou hajdúchov bude dozerať, aby nariadenie prísne 
vykonávali bez ohľadu na osobu, rod alebo zamestnanie. 
Každý groš je potrebný na živobytie a obranu mesta. 
Toho, kto prestúpi zákon, nech priviažu k stĺpu hanby, 
a ak sa nepolepší, nech ho vrhnú do tmavého žalára. 

Nikto neprotirečil. Rozhodli sa teda, že neprijmú do 
mesta viac ľudí, hľadajúcich tu útulok, lebo nemajú ani 
miesta, ani stravy. A tí, čo sú už tu, musia sa sami starať 
o svoju výživu. 

Na oheň sa musí dávať pozor s veľkou obozretnosťou, 
aby nezničil to, čo sa zachráni pred nepriateľom. Preto 
sa vyzývajú hasiči, aby s napätou pozornosťou bdeli nad 
zverenými im domami, k čomu ich viaže aj prísaha ver-
nosti. 

Keby sem poslali vojsko alebo by vojsko prechádzalo 
cez Trenčín a mesto by sa malo starať o jeho výživu, roz-
hodli, že každý roľník, hospodár alebo statkár, ktorý sem 
prišiel z vidieka a našiel tu ochranu, musí dať dvadsiatu 
čiastku svojho zbožia na jeho výživu. 

Potom ustálili ceny za výrobky obuvníkov. Podľa roz-
hodnutia obuv s vysokými sárami mohla stáť 75 denárov, 
menšia 50 denárov, ženská 40 denárov, dievčenská 30 
denárov. Väčšia z ovčej kože 30 denárov, menšia 20 de-
nárov. Väčšie topánky so zápinkou 35 denárov, menšie 
24 denárov. Krpce 12 denárov, z horšieho materiálu 10 
denárov. 

Pre čižmárov mali byť smerodajné tieto ceny: karmazí-
nové čižmy 2 zl. 75 denárov, kordovánky žltej farby 2 zl., 
čiernej 1 zl. 25 denárov. Vysoké čižmy s „hustou harmoni-
kou", s vysokými, tvrdými sárami zo safiánu žltej alebo 
červenej farby 6 zl. Z čiernej kozej kože 1 zl., z ovčej kože 
90 denárov. Kordovánky pre ženy 70 denárov. 



Pre výrobky kožušníkov ustálili tieto ceny: šubica veľ-
ká s liazuchou i zl. 70 denárov, menšia 1 zl. 25 denárov. 
Pre ženy 1 zl., pre dievčatá 60 denárov. 

A keby niektorý majster zo spomenutých cechov nedo-
držal ceny určené rozhodnutím magistrátu, musí zložiť 
pokutu 12 zlatých. 

Dozorom nad jednotlivými cechmi poverili senátorov 
Michala Šujanského, Daniela Petroviča a Štefana Demja-
na. 

Notár chcel práve ohlásiť prestávku, ked sa vrátili sta-
rosta, senátor Bohuš a prišiel s nimi aj všemohúci hradný 
pán gróf Juraj Illésházy. 

Hned z príchodu vyčítali z ich tvárí nepokoj a hnev 
a z grófových očú prepiate sebavedomie: Tu j a som pá-
nom! Nielen zrakom, ale aj každým krokom prezradzoval 
svoju šľachtickú pýchu. 

Vstali, znepokojení myšlienkou: Čo znamená jeho prí-
chod? O tom boli presvedčení z minulosti, že nič dobré, 
a videli to aj na tvári starostovej. 

Vzájomne sa poukláňali a posadali si. Hradnému páno-
vi hajdúch priniesol zvláštnu stolicu s operadlami, obtiah-
nutú kožou. Postavil ju, hlboko sa pokloniac, vedľa 
stolice pána starostu. Gróf si sadol bez ponúknutia, pove-
domý svojho ja. 

Celá postava, každý jeho pohyb a pohľad poukazovali 
na veľkú energiu a každé slovo na ostrý rozum, čo reže 
do živého. 

č o sa týka vonkajška, gróf Juraj Illésházy mohol byť 
vzorom šľachtica. Bol vysokej postavy, prsia mal široké, 
atletické; keď sa vzpriamil, div sa mu neodtrhli gombíky 
z mentieky. Dlhé gaštanové vlasy padali mu v jemných 
prstencoch na plecia a tvorili malebný celok s pestova-
nou bradou a fúzmi. Z tohto tmavého rámca tým väčšmi 
vynikala čistá biela pleť, vysoké hladké čelo, klasický nos, 



červené pery, okrúhle obrvy a najmä bystré, múdrosť 
a vtipnosť prezrádzajúce oči. Bol v najkrajšom veku, mal 
štyridsať rokov. 

Jeho šaty poukazovali na veľké bohatstvo a záľubu v nád-
here. Na hlave mal kučmu — položil ju pred seba, pod-
istým chcel naznačiť, že skoro odíde — z jemnej drahej 
kožušiny, ozdobenej v prostriedku nad čelom ružou z pe-
rál ; prsia mu zahaľovala červená mentieka, posiata zlatým 
šujtášom. Pod ňou sa skvela zamatová vesta so strieborný-
mi gombíkmi, majstrovským to dielom trenčianskych zlat-
níkov. Šujtášom nádherne zdobené, priliehajúce nohavice 
boli čierne, takisto aj vysoké čižmy. Na malíčku pravej 
ruky mal prsteň s rodinným erbom: orlom, prestreleným 
šípom. 

Jediný pohľad na grófa presvedčil človeka, že má do 
činenia s veľkým pánom, ktorý vie rozkazovať a panovať. 

Vedeli to páni senátori už zo skúsenosti, lebo často po-
cítili jeho neúprosný hnev, takže v taký deň im veru 
nechutil ani obed, ani večera. 

Najradšej mu vyhli a boli šťastliví, ked nemuseli byť 
s ním pod jednou strechou. Keď boli spolu, cítili sa veľmi 
malými pánmi, takže sa hanbili sami pred sebou. 

Ich priateľské, dobroprajné správanie si málokedy vší-
mal, najmä ak bol nahnevaný. A to bývalo často. Každá 
maličkosť ho vyrušila a vtedy nevyberal slová, ktorými 
by vyjadril svoje myšlienky. Vtedy nešetril ani biele vla-
sy, ani občianske postavenie, ani od práce, starostí zvráska-
venú tvár a zhrbený chrbát. Darmo je, báli sa ho. Nie pre 
svoju osobu, ale pre osud mesta, ktorý bol v jeho rukách. 
Keď mu nestačili dôvody, z hradu namieril delá na mesto. 
Pod ťarchou tohto „dôvodu" páni na magistráte museli 
uznať, že má pravdu, a vyhovieť jeho žiadosti,- hoci aj 
mestu škodlivej, a zaprieť svoje presvedčenie. 

Žalovali sa naňho u kráľa, ale kým prišla náprava ale-



bo aké-také zadosťučinenie, mohli začať písať novú žalo-
bu. Také bolo postavenie slávneho magistrátu „slobodné-
ho" mesta Trenčína oproti hradným pánom! 

Nie div, že jeho neočakávaný príchod nevyvolal veľkú 
radosť medzi nimi. Ba naopak! 

Ked sa na hrade dozvedel od starostu o príčine ich prí-
chodu, vzbĺkol nesmiernym hnevom. Ale keďže prítom-
ných dvoch pánov nepokladal za dostatočných a jemu 
zodpovedných protivníkov, žiadal si, aby sa o veci hovo-
rilo v jeho prítomnosti pred celým magistrátom, tým 
skôr, že musí niečo povedať aj o správaní mestskej rady 
a pána starostu voči Turkom. 

Cestou neprehovorili ani slova. 
— Slávny magistrát! — začal starosta. — Illustrissimus 

dominus comes Georgius Illésházy žiada, aby sme o vám 
známej veci hovorili tu, v jeho prítomnosti. Vyhovme 
žiadosti pána grófa. 

— Spectabiles domini! — pokračoval. — Ráčte zaujať 
stanovisko podľa svojho presvedčenia v prospech mesta, 
— zvláštny prízvuk kladúc na slová: svojho presvedčenia. 
Neuniklo to pozornosti Illésházyho a sotva pozorovatelne 
trhol sebou, ale nepovedal nič. 

— Domini senatores! Ako viete, Turek nás môže na-
padnúť každý deň. Aby nás nenašiel neprichystaných, pri-
pravujeme sa na jeho uvítanie. Opevnenia sú nasypané, 
vojsko, keď aj malé, pohotové. Teraz si musíme o tom po-
hovoriť, akým spôsobom máme umožniť a zabezpečiť 
dobrý výsledok veľkej, už vykonanej práce. Sme hlboko 
presvedčení, že domy stojace za šiancami musíme odstrá-
niť, aby neslúžili za úkryt nepriateľovi. Sú to domy pána 
Káčera, mestského holiča, pána Zirchicha, dvoch sirôt, 
majer a pivovar mesta, ako i majer osvieteného, tu prí-
tomného pána grófa Juraja Illésházyho. 

My v mene mesta úctivo prosíme osvieteného pána gró-



fa, aby ráčil s týmto návrhom súhlasiť. Vyžaduje to naše 
smutné postavenie a jediná možnosť ochrániť mesto. 

Keď starosta dopovedal, vstal gróf Illésházy. 
— Spectabiles domini! — začal tlmeným hlasom, z kto-

rého sa dal vycítiť zadržaný hnev, čo iste vybúši. — Váš 
návrh prijímam. 

Tu na chvíľku zastal, aby pozoroval účinok slov. 
Keďže na túto priaznivú odpoveď neboli prichystaní, 

v tom okamihu nevedeli, či sa majú radovať, alebo ešte 
väčšmi obávať. 

— Aby ste ma nemohli obviňovať, keby vaše mesto 
Turci zničili, že to nešťastie som ja zavinil, aby ste ne-
mohli povedať, že ja, vo svojej bezpečnosti na hrade, o mes-
to som sa nestaral, súhlasím s vaším návrhom, ale — pod 
touto podmienkou: 

Aby sme mestu zabezpečili ešte lepšiu ochranu, žiadam 
a na tom zotrvávam, aby boli demolované aj iné domy, 
celé rady stojace poblíž opevnení. A to od mestského 
pivovaru až po dom „múdreho" Gabriela Maslena a na 
druhej strane od domu Valgona, čiže ako ho všeobecne 
menujú: „Hluchého Kramára", až po dom Mikuláša 
Berdóciho, ináč Krajčíra. V treťom rade od domu 
„múdreho" Michala Demetera až po dom Eliáša Sle-
zanského i s pajtou Tobiáša Jóna. 

Podmienka bola nezmyselná a vôbec neprijateľná. 
Každý s napnutou pozornosťou a ešte väčšou nespokojnos-
ťou sledoval ďalší vývin rokovania. 

— Excellentissime comes! — odpovedal mu starosta. 
— Ďakujem vašej šľachetnosti za blahosklonnosť a dob-
roprajnosť, preukázané v záujme ochrany nášho mesta. 
Ale s vašou požiadavkou, aby celé predmestie takmer od 
dolnej brány až k opevneniam bolo zrúcané, nijako sú-
hlasiť nemôžeme a nebudeme. 

Veď o čomže sa vlastne radíme? O záchrane práve tejto 



čiastky mesta. V meste, za múrmi sme aj my chránení 
od útoku Turkov práve tak ako osvietený pán gróf na 
hrade, ale nie tak títo chudobní Iudia. A keď im zbúrame 
domy, nepriate! už ani nemusí prísť, veď sme to vykonali 
my a bude nám za to povďačný. Práve tomuto demolo-
vaniu, ničeniu majetku chceme predísť, a nie ho ešte usko-
riť. Áno, o tom môžeme rokovať, aby sme strechy týchto 
domov postrhávali, ba i z domov v meste, čo sú pri mú-
roch, aby ich nepriate! nezasypal ohňom a tak nedal 
vzniknúť požiaru celého mesta. Ale s tým bezúčelným 
pustošením majetku chudobných spoluobčanov súhlasiť 
nemôžeme. Excellentissime comes, ráčte o tom dobre 
uvažovať! 

Dôrazné slová a starostova neohrozenosť dobre účinko-
vali na magistrát. Zbavili sa velkej ťarchy, ktorá obťažo-
vala ich srdcia, ba gniavila ich dych. Nech sa teraz sta-
ne, čo chce, — mysleli si, — našou povinnosťou je chrániť 
majetok a záujmy mesta. 

No nepoznali dosť dobre grófa, ktorého hnev teraz 
vybúšil elementárnou silou. Vyskočil z miesta ako pora-
nený lev — iste nie z úcty k starostovi a senátorom — 
a hromovým hlasom vylial všetku svoju nenávisť, všetok 
hnev a opovrhnutie na nich. 

— V y sa mi opovažujete protirečiť? Môj návrh nepri-
ja ť? . . . Ba ja mám prijať váš? Ste mi rovní?.. . Len ja 
tu mám právo rozhodovať, a vy musíte poslúchať! Moja 
vôľa je pre vás rozkazom! 

Najmä pán starosta sa teraz stavia proti môjmu návrhu, 
čiže rozhodnutiu, ako aj v minulosti. On, ktorý by zapre-
dal celé mesto Turkom, keby som nebol na stráži! 

Počul som o vašej včerajšej odpovedi. To je hanba, po-
dávať ruku nepriateľovi, ba bozkať mu ju. Ruku, ktorá 
je zastriekaná krvou nevinných ľudí. Takým poslom tre-
ba ukázať dvere alebo hodiť ich do žalára, ale nevyjedná-



vať s nimi, tým menej priateľsky, a napokon ich ešte aj 
pohostiť! Tomu sa povie „zapredanie mesta, vlasti". To 
je vlastizrada! Áno, pán starosta, vy ste vlastizradca, 
infidelis proti Jeho Veličenstvu! Ešte dnes to oznámim 
do Viedne, aby sa takýmto ľuďom dostala za ich podlé 
správanie patričná odmena!.. . Len pokračujte v tomto 
smere, vaše meno budú spomínať s Efialtom. Ja sa však 
postarám, aby sa neopakovali takéto udalosti. Dám vy-
strieľať celé mesto i s vami! 

Hanbite sa za svoje nevlastenecké správanie! č o je 
podlosť, hanba, zrada, dvojfarebnosť, podvod, to všetko 
sústredilo sa vo vašom slávnom magistráte slobodného 
mesta Trenčína! Takýmto ľuďom slobodu! Korbáč na 
chrbát!!! 

Sieň dunela od ukrutného hlasu, ba veru. 
Potom vzal kučmu, nečakal ani na odpoveď a vyšiel, 

tresknúc dverami za sebou, až sa dom otriasol. 
Už dávno zanikol hrmot jeho krokov a magistrát ešte 

sedel nehybne ako omámený. Nik nemohol otvoriť ústa. 
A vari mohli vôbec niečo povedať? č i si mohli dovoliť 
čo len slušnú poznámku na takéto urážky?.. . Hanbili sa 
za osvieteného pána grófa. Ľutovali najmä starostu, kto-
rý dňom-nocou pracoval za blahobyt mesta, neúnavne 
bránil záujmy ľudu, a hľa, namiesto uznania dostal titul 
vlastizradcu. 

Ťažké časy! Neďaleko mesta krvilačný nepriateľ, v jed-
nej ruke s mečom, červeným od slovenskej krvi, v druhej 
s ohňom, aby podpálil, čo nemôže odniesť, a okolo pása 
so slučkou na slovenské dietky, matky, panny, aby ich 
odvliekol do otroctva. V meste bieda, hlad, nedostatok, 
nespokojnosť, na stá cudzích, a na hrade pán neuznanli-
vý, nemilosrdný, horší od Turka! 

Rany tureckých šípov a mečov boli smrteľné, ale niekto-
ré sa dali vyliečiť. Ostré rany šľachtica, pána hradu boli 



ukrutnejšie, lebo zasahovali do hĺbky duše, čo sa často 
opakovalo. 

Biedni obyvatelia mesta boli obefou nenávisti nepria-
teľa číhajúceho na korisť, a keď sa hradní páni hnevali, 
zasa obetovalo životy a majetok len mesto, že sa až zvíja-
lo v bolestiach. Život magistrátu a občanov sa skladal po 
storočia zo stáleho prispôsobovania sa krutým okolnos-
tiam, keďže boli: ad resistendum impares et impotentes — 
na odpor nerovní a bezmocní. Boli veru poľutovaniahod-
ní. 

A že jednako zakaždým zachránili už čo len ten svoj 
mizerný život i život zverených im spoluobčanov, to mô-
žeme pripísať iba veľkej trpezlivosti slovenskeho ducha, 
ktorý očakávajúc všetku útechu a pomoc len od Pána 
Boha, v rovnováhe udržal svoje city s povinnosťami, aby 
pod ich ťarchou neklesol. A to bola úloha priveľká a pri-
ťažká. 

Tak aj teraz. 
Prvý prišiel k sebe starosta, aby odsúdil nepekné sprá-

vanie takého vznešeného pána. Hlas sa mu triasol, ruka-
mi nervózne hmatal po stole, prestupoval, hlavu mal 
sklonenú, akoby on bol vinný a hriešny. A jednako 
každé jeho slovo dosvedčovalo, že ovláda seba a myšlien-
ky. Prísnym slovom odsúdil nešľachetné postupovanie 
grófovo, protestoval v mene magistrátu tak proti hlasu, 
ako aj obsahu jeho reči a žiadal, aby j u zachytili aj v pro-
tokole. 

— Nech vidia naši potomci, akou tŕnistou cestou museli 
chodiť ich otcovia. M y sa nemáme za čo hanbiť. Pracuje-
me statočne, neúnavne bránime záujmy mesta. Nech sa 
hanbí ten, kto sa dopúšťa takéhoto dušu urážajúceho po-
čínania. 

Keďže si pre nedostatok zodpovedných prostriedkov ne-
môžeme získať zadosťučinenie, celý smutný prípad pre-



dostrieme Jeho Veličenstvu, aby nám ráčilo udeliť najvyš-
šiu satisfakciu. 

Návrh prijali, ale rozhorčenosť nepopustila. Po jeho 
slovách vstal senátor Bohuš. 

— Cítim sa ako obor prikovaný ku skale. Chcel by som 
roztrhnúť reťaz, a nevládzem. Mám sputnané ruky, nohy. 
Chcel by som vyhodiť do povetria celú skalu, ale vidím 
pod ňou svoju ženu, deti, spoluobčanov. Zasypala by ich 
všetkých. Hrdlo mi stíska akási mátoha, na prsiach mám 
velkú ťarchu, ohromný balvan. Nemôžem dýchať. Chcem 
urobiť krok, nevládzem zdvihnúť nohy. Chcem rozpäť 
ruky k Pánu Bohu, aby som Ho prosil o pomoc, a mám ich 
prikované. Chcem hovoriť pravdu a hrozí mi žalár. Ja 
to nevydržím... neprekonám... Zatrasiem tou skalou, 
zatrasiem tým hradom, nech sa zrúti na nás všetkých, 
ale pod troskami bude aj ten nemilosrdný pán! 

A či ja nie som človek? Nie som zeman? My sme len 
na to dobrí, aby sme slúžili za podnožku veľkým pánom? 
Aby si vyliali na nás svoju zlosť? Ja to nevydržím!... 
Úzka mi je miestnosť!... Niet tu vzduchu!. . . Zadusím 
sa! . . . Tma je tu! . . . Otvorte obloky.. . ! — a s veľkým hr-
motom klesol na stôl ako bez života. Hned priskočili 
k nemu a starosta zvolal na hajdúcha, aby priniesol stu-
denú vodu. 

Ked ho vzkriesili, dvaja ho odprevadili domov a ulo-
žili do postele. Jeho nastrašenej žene prikázali, aby mu 
dávala studené obklady na srdce a hlavu. 

Tento smutný prípad ešte väčšmi rozbúril zúfalú nála-
du. V očiach všetkých sa zrkadlila krajná odhodlanosť. 
Bud — alebo! Všetko v nich vrelo a len iskra chýbala, 
aby horúce city vybúšili a zničili výsledok obozretnej 
práce pána starostu. Comes Illésházy iste by sa pomstil 
na nich. Kto tu pomôže? 

Pomohol pán notár. V ťažkých chvíľach vždy našiel 



• spôsob, ako zachrániť to, čo bolo už takmer stratené. 
Spectabiles domini! — začal. — Poľutovaniahodný 

je celý prípad. Ale my nemôžeme byť zodpovední za 
grobianstvo iných. Iste nás to bolí, ale nesmie nám to 
prekážať v rozumnom rokovaní. Keďže každý človek zdra-
vého rozumu je zodpovedný za svoje skutky tak pred 
Bohom ako pred ľuďmi, moja duša mi nerobí nijaké 
výčitky za nepekné správanie pána grófa Illésházyho. 
Buďte teda, slávny magistrát, aj vy pokojní. 

Uisťujem pána starostu aj v mene vašom, že naša lás-
ka je k nemu nezlomná a nezanecháme ho v nijakom 
nešťastí. Dnešný prípad nech ho neodstraší od ďalšieho 
boja za blahobyt mesta. 

Súhlasím, aby sa opísala celá udalosť a žaloba aby sa 
poslala najvyššiemu fóru. Nech vidí aj Jeho Veličenstvo, 
v akých rukách je osud Trenčína a celého Považia. Záro-
veň budeme žiadať aj zadosťučinenie. A keďže nemôže-
me rátať s hradom, aby nám pomohol pri obrane mesta, 
musíme súriť prisľúbenú pomoc z Viedne. 

— Optime! Výborne! — znelo z každej strany. 
Keď sa duše senátorov trocha upokojili, sapiens nota-

rius hneď sa dal do roboty. 
Keď bol s písmom hotový, prečítal ho. Prijali ho bez 

hocijakej opravy. Ponosný list znel takto: 
„Sacratissime Imperátor, Domine, Domine nobis cle-

mentissime! 
Do milosti Vášho Veličenstva sa odporúčame, Vaši 

najponíženejší sluhovia. 
Keďže sa približuje Turek, najväčší nepriateľ kresťan-

stva, povolali sme do boja občanov Trenčína v pevnej 
nádeji, že s pomocou božou odrazíme jeho útoky. V prí-
prave na túto obranu sme sa rozhodli, že zrúcame nie-
ktoré domy, stojace v ceste. Prekáža nám však v tejto prá-
ci Illustrissimus Comes Georgius Illésházy, žiadajúc, aby 



sme zrúcali celé rady domov. Podľa nášho presvedčenia 
bolo by to úplne zbytočné a stačilo by odstrániť len ich 
strechy, aby nepriateľ nemohol podpáliť mesto. Keďže 
s návrhom osvieteného pána grófa bez rozhodnutia Vašej 
Jasnosti sme súhlasiť nechceli, napadol nás všetkých, 
a najmä pána starostu, mrzkými, hanobnými slovami, 
ktoré nechceme opakovať. Obvinil nás i z vlastizrady, 
nevernosti k Vášmu Veličenstvu a napokon pohrozil nám 
verejne, že postrieľa a zničí ohňom celé mesto, hotový za-
viniť nesmiernu škodu chudobným občanom Trenčína. 

Preto najponíženejšie prosíme Vaše Veličenstvo, ráčte 
prekaziť toto chystajúce sa zlo, zachrániť nás proti týmto 
útokom a nespravodlivostiam a donútiť osvieteného pána 
grófa, aby napravil krivdy spáchané proti nám, statočným 
a verným občanom Vašej Jasnosti. 

Zároveň prosíme Vaše Veličenstvo o čím skoršiu pomoc 
proti Turkom, ktorí už zaujali Nové Zámky a Nitru so 
všetkými okolitými dedinami, kaštieľmi a majermi. Tým-
to úspechom posmelení poslali nám list, ktorý v odpise 
pripojujeme a v ktorom požadujú, aby sme uznali ich 
vrchnosť a platili dane. Tiež aby tak učinili aj hrady, de-
diny, kaštiele, lebo ináč obkľúčia Trenčín, zrovnajú ho so 
zemou a nás poženú do otroctva. 

Chceme zachovať vernosť a prosíme najponíženejšie 
Vaše Veličenstvo, ráčte nám poslať pomoc, nám slabým 
proti silnému nepriateľovi. Aby sme získali čas, žiadali 
sme vo svojej odpovedi od bašu Husseina ochranný list 
pre svojich vyslancov, ktorí pôjdu s ním vyjednávať 
v pevnej nádeji, že za ten čas Vaša Jasnosť nám pošle po-
moc. V tomto prípade namiesto pokonávania postavíme 
sa Turkom na odpor. 

Milostivú odpoveď Vášho Veličenstva netrpezlivo oča-
kávame, žiadame a žičíme si, aby Vaše Veličenstvo pano-
valo čo najdlhšie slávne a víťazne. 



Dátum Trenchini die 30. Septembris 1663. 
Humillimi servi: iudex et senatores civitatis." 
Listinu podpísali, zapečatili a poslali po jazdcovi ešte 

toho dňa do Viedne. 
Boli tri hodiny popoludní, keď sa otcovia mesta rozišli. 

Rozkaz bašu Husseina 

Baša Hussein netrpezlivo čakal Mustafu Kučuka, mla-
dého čorbadšiho, s odpoveďou. Keď mu hlásili, že už 
prichádza, dal ho hneď zavolať. 

Baša Hussein bol asi päťdesiatdvaročný, telesne i dušev-
ne zdravý a silný muž. Mal rád pohodlnosť, ale ťažkým 
bojom nevyhýbal. Bol viac ráz ranený. Miloval veselý 
život, spev, hudbu a odalisky. Mal okolo seba najkrajšie 
dievčatá, podonášané zo všetkých krajov sveta. Niektoré 
kúpil, iné ukoristil. Slovenku ešte nemal. 

Keď priviedli zajatcov, on mal právo vybrať si najkraj-
šie ženy. Mal ich už vyše dvadsať. Najradšej býval medzi 
nimi. Keď chcel niekoho vyznačiť, prijal ho v prítomnosti 
týchto nešťastníc, ktoré nemali iné na starosti, len aby 
ho milovali. Nie menej mal rád i nádherné šaty. A j teraz 
mal na sebe zelený kaftan, ozdobený zlatými kvetmi, hod-
vábne ružové šalváry, široké nohavice, na nohách perla-
mi ozdobené papuče a na hlave červenú domácu čiapku. 
Sedel na vankúši, vyšívanom striebrom a zlatom, a okolo 
neho na širokom, pestrými kvetmi ozdobenom koberci 
odalisky, jeho mladé milenky. Pri nohách mu sedela Čer-
keska, ozajstná krásavica. Vlasy, čierne ako tmavá noc, 
vinuli sa jej na okrúhle plecia a plastickú hruď. Podobala 
sa narcisu, rastúcemu pri čistom potoku vo voľnej prírode, 
čierne oči, ružové pery očarili každého, kto pozrel na 



ňu. Najmä keď sa zasmiala! Zrastené, tenké, ako nebes-
ká dúha okrúhle obrvy rámovali mladosťou horiace oči, 
v ktorých plápolala večná, nenásytná túžba po radosti, 
rozmanitosti. Mala len osemnásť rokov, ale bola už v úpl-
nom rozkvete. Teraz mala oblečené svetlé, jemné negližé, 
pritiahnuté k hybkému drieku zlatým pásom. Tenké rú-
cho pri každom pohybe prezrádzalo plné formy tela. 

Bola mu najmilšia. Dokiaľ? K ý m nepríde ešte krajšia 
a nestane sa i ona, ako ostatné, štatistkou. Sláva každej 
jednej trvala krátko. 

Keď čorbadši Mustafa Kučuk predstúpil, zložil si ru-
ky do kríža, hlboko sa poklonil a pozdravil: Salem alej-
kum. Potom mu odovzdal list. 

Pri čítaní listu poihrávali na basovej tvári nespokojnosť 
, a netrpezlivosť. Nervózne si poťahoval husté, čierne fúzy. 
,y' — Tí trenčianski psi chcú získať čas, aby sa mohli pri-
praviť na náš útok, — zasyčal hnevlivo. — Nechcú platiť 
dane, ani uznať výlučné právo polmesiaca nad sebou. Veď 
ich my donútime! Nedáme im času na prípravu. Neusta-
nem, kým nebude vztýčená turecká zástava na mestskej 
veži a polmesiac na najvyššom bode hradu. 

Počuj môj rozkaz. Krv Trenčanov potečie potokom! 
Bude to nádherná vychádzka pre našich bojovníkov. Koľ-
ko rôt by bolo treba na dobytie Trenčína? Jedna, dve? 

— To bude málo, — odpovedal čorbadši. 
— Málo? A prečo málo? č o tam bývajú čerti. . .? 
— Preto málo, — odpovedal čorbadši, — lebo mesto 

je ohradené silnými múrmi, chránenými mnohými delami 
hradu. Majú dve vysoké opevnenia, ktoré strážia udatní 
Trenčania. Prekážok mnoho, a ani neohrozenosť Tren-
čanov nemôžeme podceňovať. 

— Keby som ťa nepoznal a nebol presvedčený o tvojej 
udatnosti, ktorou vynikáš medzi všetkými, ešte by som 
ťa podozrieval z chabosti a bojazlivosti. 



Vydáš rozkaz v mojom mene, aby zajtra čorbadši 
Izkender s tritisíc besliikmi šiel na Trenčín a potom zaujal 
i celé Považie. Teba nepošlem na takú maličkosť. Pre te-
ba nechávam ťažšiu prácu, akú nám dali Nové Zámky. 
Posolstvo si vykonal, teraz si choď odpočinúť! — a dobro-
prajné kývol. 

Čorbadši Mustafa Kučuk sa poklonil a odišiel. Cítil 
radosť, že nemusí ísť proti Trenčanom a nemusí zabíjať 
Judí, ktorí ho prijali tak láskavo. Ozajstnou príčinou bola 
však Elenka, na ktorú nemohol zabudnúť. Stále j u mal 
na ume. Všade ho sprevádzala jej štíhla postava, sklopené 
oči, zakryté dlhými mihalnicami, panenská červeň krás-
nej tváre. Zahorel k nej láskou na prvý pohľad. On, kto-
rý si mohol vyberať z najkrajších, ktorému sám baša Hus-
sein by bol prepustil hociktorú zo svojich odalísk, azda aj 
Milayu, lebo ho mal veľmi rád. A jednako na tieto si ani 
nepomyslel. Cítil neznáme opojenie, keď si spomenul na 
Elenku, a trápil ho strach, že ju stratí, ktorú ešte nemal, 
s ktorou ešte ani nehovoril a o ktorej si nebol ani istý, či 
opätuje jeho lásku. Veď kto je on v je j očiach?. . . Krvavý 
nepriateľ jej samej, jej otca, matky a spoluobčanov. Akože 
by mohla milovať kata svojich pokrvných. . .?! 

Preto bol veľmi rád, že ho baša Hussein nepoveril tou-
to úlohou. I tak by nezdvihol šabľu na Trenčanov, ani 
do zajatia by ich nehnal. Veď by mohol byť medzi nimi 
príbuzným tej krásnej panny. 

Keď odovzdal rozkaz bašu Husseina čorbadšimu Izken-
drovi, ponorený do myšlienok utiahol sa do svojej izby. 

2. október 1663 

Ráno bolo chladné a obloha pokrytá mračnami. Ne-
skoršie však slnko rozohnalo oblaky a nastal pekný deň. 



Keď vetrík povial medzi vetvami, lístie padalo zo stromov. 
Zeleň prírody sa strácala a ustupovala farbe žltkavohnedej, 
ale sila života ešte sa zdráhala podľahnúť v tomto boji 
a prepustiť nastávajúcej zime bojište: háje, lúky, zeleným 
kobercom pokryté kopce a brehy rybníkov. Ešte sa bránila 
a naoko úspešne. 

Ľahko oblečení Trenčania valili sa z mesta dolnou brá-
nou. Niektorí šli do susedných dedín, mnohí na pole, kde 
mali ešte trochu roboty, iní za inakšou svojou povinnos-
ťou, k opevneniam na prechádzku. T a chodievali najrad-
šej. 

Pekný jesenný čas vylákal aj pána farára s jeho ženou. 
— Mohli by sme si pozrieť tie opevnenia. Je krásny deň, 

— hovorila ona. 
— Veľmi vďačne, — odpovedal farár, naklonený nad 

písacím stolom, — len ešte dopíšem tento list. Choď sa 
zatiaľ opýtať Elenky, či by nemala vôľu ísť s nami. 

Agneška prehodila si cez plecia teplejšiu šatku a išla 
k rodičom. Urobila to viac kvôli mužovi, vediac takmer 
isto, že nepôjde, lebo otec ešte vždy bol slabý. 

Tak sa i stalo. Išli len sami dvaja. 
Cestou sa stretli s mnohými známymi, ktorí ich úctivo 

pozdravovali, a keď prešli, radostne sa pozerali za nimi 
s milými poznámkami. Za bránou dohonili senátora Lip-
ského, ktorý šiel dozerať na prácu a presvedčiť sa, či je 
už stráž na svojom mieste. Dnes totiž obsadila opevne-
nia silná stráž. Horné chránilo sto mužov, dolné tristopäť-
desiat. Preto viac tu, lebo je veľmi dlhé a prvou prekáž-
kou v ceste Turkov. 

— Toho sa ešte nemusíme obávať, — poznamenal ces-
tou senátor, — že by Turci už prišli. Majú oni dosť ro-
boty v Nových Zámkoch. No aj tak musíme byť na strá-
ži. Nemožno vedieť, kedy dobehnú. 

— Bude to trest boží, — odvetil pán farár. — lebo svet 



je hriešny. Mládež neposlúcha starších, deti si nectia ro-
dičov. Dievčatá sa potulujú po meste aj po ôsmej hodine. 
Pomaly ich nebudú stačiť hajdúsi prikúvať k stĺpu hanby, 
čo si veru také nočné sovy zasluhujú. Hriechy sa rozmno-
žujú, cnosti upadajú. K a m to povedie? Musí prísť trest 
boží! 

Počas takéhoto rozhovoru prezreli horné opevnenie 
a práve šli k dolnému, ked sa strhol veľký krik a lomoz. 
Sotva sa rozhliadli po príčine, stŕpli hrôzou. Zo všetkých 
strán sa hrnuli na nich Turci, a to koňmo. 

Trenčania nemali ani tušenia o ich príchode, lebo 
neprišli cestou, ale horami, a naraz napadli strážcov dol-
ného opevnenia z každej strany. Vysoké opevnenie im 
neprekážalo v útoku. Vybehli naň a odtiaľ poskákali me-
dzi vojakov. Mnohé kone si pri tom divom skoku polámali 
nohy, z iných jazdci spadli a zostali poloomráčení ležať 
na zemi. Cez týchto sa hnali tí, čo prekonali skok bez 
úrazu. 

Nastal strašný a krvavý boj. 
Hoci Trenčania boli obkľúčení z každej strany a ve-

deli, čo ich očakáva, neutiekol ani jeden. Ale zato draho 
dali svoje životy. Osudné bolo pre nich, že takmer celá 
obrana bola sústredená pri bráne. Nepriateľ to využil 
tým spôsobom, že sa pri bráne ani neukázal, ale napadol 
opevnenie na vzdialenejšom a slabšom mieste, kde bez-
mála nenašiel odpor. 

Boj bol pomerne tichý, ale tým hroznejší. 
Krv Trenčanov tiekla potokom a miešala sa s krvou 

Turkov. 
Nikto neprosil o milosť, ani nezutekal. Bojovali ako 

levy, hoci boli „male armati — zle ozbrojení" a peší 
proti jazdcom. 

Bol medzi Trenčanmi jeden silák s dlhou, ťažkou šab-
ľou v ruke a s mäsiarskym nožom za sárou čižmy. V sile 



sa mu v meste nik nevyrovnal. Menoval sa Pavol Skala, 
a veru robil česť svojmu menu. 

Keď Turci napadli šianec, hnal sa k nemu vysoký, ro-
bustný janičiar, ktorý mal mimoriadne silného koňa. Ako 
zbadal Skalu, hneď videl, že má pred sebou protivníka 
sebe rovného. Cvalom sa približoval k nemu s krivou 
šabľou v ruke. Lúče slnka odrážali sa od nej ako od zr-
kadla. Skala ho pokojne očakával, ostro pozoroval každý 
jeho pohyb. Keď docválal k nemu, s takou silou udrel 
po ňom, že by mu bol iste odrazil hlavu, keby Skala s tým-
to úderom nebol rátal. V poslednej chvíli odskočil, takže 
Turek, nenaraziac na nijaký odpor, skopŕľal sa z koňa. 
Skala priskočil k nemu, ale ho nenapadol. Čakal, kým 
vstane. Chcel s ním bojovať otvoreným, a nie zákerným 
spôsobom. Táto statočnosť prekvapila Turka, ale len na 
chvíľku, lebo v druhom okamihu už vyrazil na Skalu. 
Šable sa zablysli a zarinčali len raz. Zlomené kusy odleteli 
ďaleko a naraziac na kamene, vydali tenký, zvučiaci hlas. 
Tým sa však boj neskončil. Odhodili rukoväte a pustili sa 
do zápasu holými rukami. Janičiar bol vyšší, ale nevedel 
túto výhodu využiť. Skala bol obratnejší a šikovne sa brá-
nil proti nerozvážnym útokom šokovým. Boj bol tuhý 
a trval už dosť dlho, ale ani jeden nemohol povaliť druhé-
ho. Vtom Skala zbadal, že janičiar mu chce prehryznúť 
hrtan. V o vhodnej chvíli päsťou takú vrazil Turkovi pod 
bradu, že ten omráčený padol na zem. Spomenul si na 
nôž, priskočil k nemu a vrazil mu ho až po rúčku do srd-
ca. Janičiar bol mŕtvy. 

Skala sa potom obrátil proti iným. Už niekoľkých poslal 
k Mohamedovi, keď aj jeho zastihol nemilosrdný osud. 
Vrazili mu kopiju do oka. Rana bola smrteľná. Padol bez 
slova vedľa janičiara. Odsekli mu hlavu a narazili na ko-
piju, aby odstrašili ostatných Trenčanov. Ale tí ju nevi-
deli. A keby ju hádam aj boli zazreli, neboli by sa dali 



odstrašiť, lebo Slovák radšej padne, než by mal z boja 
hanebne zutekať. 

Tak i teraz. Mohli utiecť pred presilou, hora Brezina 
bola blízko. Ale im ani len na um neprišlo, aby zanechali 
miesto, kam ich postavila povinnosť. „Facile 300 occisi 
sunt — padlo ich asi 300," zaznačili jezuiti. Tristo žien, 
matiek a vereníc darmo chystalo obed pre mužov, synov 
a snúbencov. Nevrátili sa viac. 

Smutný hlas zvonov oznamoval mešťanom, že sa stalo 
niečo neočakávané. Velký strach sa rozšíril po celom mes-
te, najmä keď sa mužskí chopili zbrane, išli na pomoc svo-
jim bratom, a len starci a deti ostali doma. Na ten hlas 
vyskočil z postele aj senátor Bohuš, chytro sa obliekol, 
opásal šabľu a utekal za ostatnými. Darmo ho zdržovala 
plačúca žena a prosiaca dcéra. 

Tu im prišlo na myseľ, že Agneška s mužom išli k opev-
neniam. Matku opanoval taký strach, že zamdlela. Elen-
ka ju horko-ťažko vzkriesila a uložila do postele. 

K ý m senátor Bohuš dobehol k opevneniam, nebolo 
tam už živého Turka. Totiž keď títo zbadali, že z mesta 
sa vyrojila veľká posila, ušli prerazenou bránou, zane-
chajúc na bojišti mŕtvych a ranených. Zmizli v blízkych 
horách. 

Prichodiacich očakával hrozný obraz. Zo tristo mŕtvych 
Slovákov a dvesto mŕtvol padlých Turkov krylo miesto 
medzi opevneniami, jarkami a roľami. Smrteľné rany 
pochádzali väčšinou od šablí. Mnohí mali preťatú hlavu, 
že až krvavé mozgy bolo vidieť. Iným chýbala ruka 
a z pŕs tiekla krv, niektorí mali prerazené hrdlo. Ale ani 
jeden nemal rany na chrbte. Ani jeden nezutekal. 

Medzičasom dobehli aj ženy hľadať svojich mužov, bra-
tov a synov. Plač, nárek, hrôza naplňovali miesto od tren-
čianskej brány až po Dlhý šianec. 

Prišla nová posila. Zaujala miesto pri opevneniach, aby 



ich prípadný nový útok našiel pripravených. Ostatní muž-
skí vyhľadávali medzi padlými ešte živých, aby im obvia-
zali rany a zaniesli ich do mesta. Kto našiel mŕtveho prí-
buzného, vystrel ho doma, aby ho ako hrdinu dôstojne 
mohli pochovať. 

Žiaľ Trenčanov bol nevýslovný. Na druhý deň zvučali 
zvony každú polhodinu, od rána až do večera, tak v ka-
tolíckom, ako aj v evanjelickom kostole. Kňazi sotva sta-
čili pochovať všetkých za deň. Nepochovávali ich po jed-
nom, na to nebolo času, ale podľa jednotlivých ulíc. Tri-
dsať-štyridsať rakiev niesli v dlhom rade. Ked odznela 
modlitba: Nech odpočívajú v pokoji, šli do druhej ulice. 
3. októbra vyzeralo mesto ako na Dušičky. V čiernom 
rúchu oblečené, žiaľom, hladom, zimou trasúce sa vdovy, 
verenice, dietky, rodičia naplňovali cintoríny. Modlili sa 
za svojich milých a volali ich po mene. 

Trenčania! 2. októbra každý rok oblečte si čierne rú-
cho a spomínajte v modlitbách na svojich otcov, ktorí pri 
dolnom opevnení obetovali život za túto krajinu. Všimni-
te si v tento deň, že tráva na opevneniach nie je zelená 
ako inde, že lúč slnka nad Trenčínom nie je jasnobiely 
ako inokedy, obloha nie je belasá ako inde, Váh nie je 
sivý ako v iné dni. Krv vašich otcov, vyliata tu v ten deň, 
vyviera zo zeme, ožije ako krv sv. Januára, a v nej sa 
mení jasnosť lúča, svetlosť oblohy a sivosť Váhu! 

Co sa stalo s pánom farárom, s jeho ženou a s pánom 
senátorom Lipským? 

Sotvaže došli k dolnému opevneniu, vtrhol nepriateľ 
s veľkým krikom pred bránu. Rátal do tisíc jazdcov. K ý m 
jedna časť bojovala so strážou, druhá sa rozbehla po uli-
ciach za korisťou. Farár so svojou malou spoločnosťou 
dostal sa doprostred tohto víru. Lipského — kedže nemal 
nijakú zbraň — zajali a hned odvliekli. Iný Turek siahol 



po Agneške, ktorú pán farár nebol ochotný vydať a tým 
spôsobom ju zachraňoval, že j u zovrel do jjáručia. Ale 
úder šable po hlave ho zrazil. Potom bez prekážky vy-
dvihli Agnešku a odniesli ju cez vyvrátenú bránu. 

Po boji našli pána farára medzi mŕtvymi. Silne krvácal 
z hlavy, ale rana nebola smrteľná. Baranica zmiernila 
silu úderu. Zaniesli ho domov, kde mu rany vymyli 
a obviazali. 

Keď podvečer prišiel k sebe a zistil, že je na posteli, 
sprvu ani nevedel, čo sa s ním vlastne stalo. Prvá jeho 
otázka bola: Kde je Agneška? Ale odpoveď nedostal. 
Elenka, ktorá ho opatrovala, nemohla prehovoriť od žia-
ľu. Vrhla sa na posteľ stratenej sestry a jej hlasitý plač 
vyzradil farárovi všetko. Začal sa rozpomínať na posled-
né udalosti a na nešťastnú prechádzku. Zaliali ho slzy 
a vzdychal, prečo radšej nezahynul aj on. Veď dva ži-
voty mu ukradli! Co stojí ten jeho tretí bez nich? To ne-
prežije! Prečo ho navštevuje Pán Boh tak nemilosrdne, 
veď mu verne slúži, veď ho miluje! Keby aspoň za ňou 
mohol ísť, aby j u vyslobodil. Obetoval by celý svoj majetok. 

— Stratil som všetko; svoju radosť, zdravie, vernú lás-
ku, blažený život. . . Kde si mi, čo je s tebou, drahá moja 
Agneška?— a vzdychol s. ťažkých srdcom: Pán Boh dal, 
Pán Boh v z a l . . . 

Elenkin plač a farárov srdcelomný žiaľ napĺňali izbu. 
Nie menej veľká bola bolesť a zronenie rodičov. Pán 

Bohuš, sám ešte chorý, ošetroval svoju ťažko chorú ženu, 
ktorá sa div nezbláznila od žiaľu, že odvliekli Agnešku, 
a to ešte v požehnanom stave. Stále bolo počuť jej hlas: 
Dajte mi naspäť moju Agnešku! Vráťte mi moju drahú 
dcéru! 

Slzy jej vyschli, zrak mala skalený a len trhavé dýcha-
nie prezradzovalo, že ešte žije. Muž j u tešil, hoci sám po-
treboval duševného posilnenia. 



Taký je osud človeka. Dnes ti závidia, že sa zasmialo 
šťastie na teba, že božie požehnanie je s tebou, že blaže-
nosť, pokoj sa udomácnili u teba, a zajtra ťa zastihne ne-
šťastie, aby zničilo prácu tvojho života a vrhlo ťa do zú-
falstva. Ľudia sa ti vyhýbajú. Niektorí, aby ťa nezarmútili 
ešte väčšmi, iní, tí menej verní, už nechcú mať nič spoloč-
ného s tebou. Ostaneš sám alebo málokto s tebou. 

Medzi tých verných patril starosta. Navštevoval svojich 
nešťastných známych a tešil ich podľa možnosti. Prišiel 
aj k senátorovi Bohušovi a pánu farárovi. Pre každého 
mal láskavé slovo. 

Z kostolov, z domov viali čierne zástavy, ulice boli 
prázdne a cintoríny plné. Plné mŕtvych a živých, ktorí 
však závideli zomrelým. Ťažko sa vžívali do smutnej 
skutočnosti, že sa ich mladý muž, brat, otec nikdy viac 
nevráti... 

Bol to strašný deň, plný žalosti a zúfalstva. Nech nás 
všetkých Boh ochraňuje od podobného! 

V zajatí 

2. október roku 1663 bol dňom žiaľu nielen pre Trenčín, 
ale aj pre okolité dediny. Z Trenčína bolo pomerne málo 
ľudí zajatýcji, lebo Turci sa neopovážili až k múrom 
mesta. Ľudia okolitých dedín však boli vydaní napospas 
krvavému nepriateľovi. Na sebaobranu neboli prichysta-
ní, utiecť nemali kam, iba ak do hôr, čo sa však málo-
ktorému podarilo. 

Ťažko zanechá sedliak svoj rodný domček, statok, zbo-
žie uložené v stodole. Bráni majetok pred ohňom, vodou, 
zbojníkmi a radšej zahynie aj on, než by sa mal odlúčiť od 
neho a zúfalo utiecť. K ý m sa rozhodol, už bolo neskoro. 



Obkľúčili ho, zajali s celou rodinou, dobytok mu vyhnali, 
dom vyrabovali a zapálili. Nesmel ani zaplakať nad tros-
kami svojho domu. Turecká kopija ho utíšila. Zabili ho 
pred ženou a deťmi, čierny dym sa valil k nebesám, oheň 
ničil celé dediny, výsledok statočnej, storočnej práce. Ne-
bolo nikoho, kto by bol hasil. 

Čorbadši Izkender totiž rozdelil vojsko na väčšie-men-
šie tlupy s rozkazom, aby sa rozišli a všetky dediny naraz 
zapálili, odporujúcich ludí pozabíjali, ostatných, najmä 
ženy a dievčatá, zajali, taktiež aby všetok statok odohnali, 
kým on udrie na Trenčín. Myslel si, keď Trenčania uvidia, 
že všetky susedné dediny horia, poľakaní od veľkého, 
z každej strany ich obkľučujúceho vojska nebudú sa 
stavať na odpor a iste im otvoria brány mesta, azda aj 
hradu. 

Keď slnko stálo najvyššie, blízke a ďalšie okolie Tren-
čína podobalo sa horiacemu peklu. Zničené boli dediny 
na pravej strane Váhu: Bošáca, Moravské Lieskové, Mel-
čice, Velčice, Veľká i Malá Chocholná, Kochanovce, 
Adamovce, Kostolná, Drietoma, Istebník, Žabinec, Zla-
tovce, Orechové, Zamarovce, Skala, Liborča, Tuchyňa, 
Bohunice a iné. Na ľavom brehu: Kočovce, Nová Ves, 
Kálnica, Sedličná, Bobrovník, Bierovce, Veľké i Malé 
Stankovce, Soblahov, Turná, Malá i Veľká Kubra, Opa-
tová, Dobrá, Teplá a ďalšie dediny až po Belušu. „Domus 
voragine ignis combustae, funditus igne concrematae — 
domy pažravosťou ohňa boli spálené — ohňom až do zá-
kladov spustošené" — čítame v župných zápisniciach. 

Dobytka, koni, oviec a ošípaných odohnali celé stáda. 
Ľudu zajali tisíce a hnali do otroctva. Medzi ním bolo 
mnoho dievčat a matiek i vznešeného rodu. Len tí si 
zachránili život, ktorí sa skryli ešte zavčasu v horách. 
Tých však bolo málo. 

Keď sa vrátili, horko zaplakali nad troskami svojho 



domu, majetku a nad stratou svojich príbuzných. Z celé-
ho majetku im nezostalo, okrem žobráckej palice, nič. 
Niektorí šli svetom, aby sa nikdy nevrátili, iní v zúfalstve 
stali sa zbojníkmi. Tí, čo sa utiahli do Trenčína, zachránili 
si iba život. 

„Velké množstvo ľudu, vyhnaného nepriateľom z de-
dín, napĺňalo domy, námestie mesta, predmestie, úpätie 
hradu. Mesto bolo preplnené," zaznačili vtedajší jezuiti. 

Aké veľké množstvo ľudu padlo v obeť neúprosnosti 
Turkov, vysvetľujú zápisky spomenutých jezuitov. Tak 
v Opatovej bolo nezvestných stodevätnásť ľudí, „rátajúc 
aj tých, čo boli zabití alebo zahnaní do Váhu, kde zahy-
nuli, nerátajúc však mnohé maďarské rodiny, ktoré z Dol-
nej zeme utiekli sem pred Turkom". Do Trenčína a na 
hrad ich nemohli prijať, lebo nebolo miesta. Uchýlili sa 
po dedinách, kde ich očakávala strašná smrť alebo žalost-
né otroctvo. V Teplej zahynulo a do zajatia sa dostalo 
okrem cudzích, medzi nimi i mnoho Maďarov, vyše tristo 
želiarov a robotníkov grófa Juraja Illésházyho a pátrov 
jezuitov. 

Dediny ostali prázdne. Po cestách medzi ruinami do-
mov, v priekopách a potokoch bolo vidieť zohavené mŕtvo-
ly statočných Slovákov. 

Aký osud očakával zajatých? Obkľúčili ich a hnali na 
Nové Zámky ako dobytok. Tomu, kto sa neponáhľal 
a zaostával, dodávali sily a dobrej vôle oštepom, korbá-
čom. Keď sa niekto od vysilenia vyvalil, podobným spô-
sobom ho vzkriesili a hnali za ostatnými. Keď sa ani vte-
dy neponáhľal, lebo už nevládal, krivá, ostrá šabľa od-
delila mu hlavu od tela. Kalvária jeho života bola skon-
čená. Niektorí janičiarski zbojníci v tom našli zvláštnu 
zábavu, že jedným švihom odrážali hlavy nešťastníkov. 
T a m ostal ležať na ceste, ovlažujúc svojou krvou prach 
otcovskej zeme. 



S väčšou obozretnosťou zaobchádzali so ženami a dievča-
tami, ba k niektorým boli až láskaví. Merali ich s hrieš-
nou rozkošou od hlavy až po päty a dohadovali sa, ktorá 
čia bude. Málo chýbalo, že sa cestou nepobili o Agnešku, 
ktorá sa každému páčila. Krásna bola aj vo svojom veľ-
kom žiali. 

Bola vkusne a slušivo oblečená. Bohaté, napolo spuste-
né gaštanové hodvábne vlasy jej kryl čipkovaný biely 
čepiec. Biely, vyšívaný kožuštek ju pôvabne zdobil. Spo-
pod svetlastej, pozorne poskladanej sukne jemne sa odrá-
žali jej červené čižmičky od ostatných čiernych čižiem, 
ba aj bosých nôh. 

Ona však nezbadala tie žiadostivé, hladné pohľady, 
lebo nestačila si utierať hojné slzy, aby videla pred seba 
a nenarazila na kameň. Iste by už bola aj klesla, keby j u 
verne a oddane nebol podopieral senátor Lipský. Bol pri 
nej od prvej chvíle zajatia. Turci mysleli, že je je j otcom 
alebo príbuzným, a preto ich nerozdelili. Aspoň budú 
môcť žiadať za nich väčšie výkupné. 

Senátor Lipský trpezlivo, bez ponosovania niesol ťaž-
ký kríž zajatia. Na jeho mužnej tvári nebolo badať väčšej 
premeny okrem zatajeného hnevu. Ťarchu cesty ľahko 
znášal, ba ešte aj Agneške pomáhal, aby neustala a nebola 
brutálnym spôsobom donútená zrýchliť krok. Bola by 
umrela od hanby, lebo po celý jej mladý život j u obkole-
sovala nežnosť a zdvorilosť. Dbal o to, aby nedala nijakú 
príčinu k nespokojnosti strážcov. Táto otcovská starosť, 
stála zamestnanosť a pozornosť dodala mu sily a vytrvan-
livosti, že necítil vôbec nijakú únavu. Zahanbil mnohých 
mladších, ktorí sa neponáhľali dopredu, a preto ich pohá-
ňali nadávkami a korbáčmi. 

Kade šli, všade sa opakoval obraz, ktorý videli hneď 
za Trenčínom. Ohňom zničené dediny, čierne, vyčnieva-
júce múry sa vypínali, akoby volali o pomstu k nebesám. 



Už bolo päť hodín popoludní, ale okrem Turka nevide-
li iného človeka. Darmo sa úfali, že hádam príde vojsko 
a vyslobodí ich. Neprišlo. 

Ked sa približovali k Beckovu, janičiarov opanovala 
badateľná nespokojnosť a veľkým oblúkom vyhli hradu, 
aby ich nenapadli. Táto časť cesty bola najťažšia, lebo 
viedla cez kríčky, jarky, role, oráčinu, hory, aby neprišli 
na dostrel hradnej posádky. Len čo sa vzďaľovali od hra-
du, hynula nádej všetkých zajatých, že by ich vyslobodili. 

Od Beckova na štyri kilometre bola prvá zastávka. Tur-
ci rozdávali zajatcom chlieb a nosili im vodu v kožených 
nádobách, z ktorých napájali aj kone. Málokto jedol 
a vody sa tiež radšej napil z Váhu. 

Agneška a senátor Lipský neprijali nič. Ešte neobedo-
vali, ale hladní neboli, a ani piť sa im nechcelo z nádoby 
určenej pre kone. 

Po polhodinovej zastávke pohli sa ďalej. Bola už hustá 
tma, keď boli asi štyri kilometre od Piešťan, čorbadši 
Izkender vydal rozkaz, že tu prenocujú. Utiahli sa k ne-
ďalekej hore, kde bolo v kôpkach seno a v stohoch slama. 
Každý si mohol urobiť nocľah, ako najlepšie vedel. 

Zasa rozdávali chlieb a vodu. Ale ľudia boli takí ustatí 
od dlhej cesty, zlomení od žiaľu, že radšej i bez večere 
ľahli si tam, kde práve stáli. Väčšia časť, zvyknutá na ne-
pohodlnosť a tvrdý nocľah na roliach, skoro aj zaspala. 

Senátor Lipský obával sa o Agnešku, aby neprechladla, 
lebo začal povievať studený vietor. Preto sa postaral 
o konský koberec, aby sa ním zakryla. Tri zlaté dal jed-
nému janičiarovi, aby mu ho požičal. Celý nebol viac 
hoden, keď bol nový, ako štyridsať-päťdesiat denárov. 
Lipský mal na šťastie pri sebe väčšiu sumu peňazí. 

Turci postavili silné stráže z každej strany a obkľú-
čili tábor vojakmi a koňmi ako živou hradbou. Oheň ne-
smel horieť, aby neprezradil ich tábor. Noc bola jasná. 



plný mesiac stál vysoko, keď sa dali na tvrdý odpočinok. 
Ticho bolo všade, len kedy-tedy preletel nad nimi vy-
rušený, svoj pár hľadajúci vodný vták, vydávajúc ostrý 
hlas, tam zasa bolo počuť rehot koňa. 

Teraz priatelia, známi mohli sa tíško pozhovárať, ak 
im to únava dovolila. Nik ich nepozoroval a stráže boli 
ďaleko, po okrajoch nočného tábora. 

Prvá Agneškina otázka senátorovi Lipskému bola, či 
jej muž žije a či ho zabili. Senátor Lipský nemohol dať 
istú odpoveď, ale uisťoval ju, že žije. Úder po hlave zaiste 
nebol smrteľný, lebo mal na nej baranicu. Padol síce na 
zem, ale Turek ho len omráčil. Potom rozpovedal, ako za-
jali jeho. Najprv myslel na odpor, ale zbadal presilu a ne-
mal ani zbrane, teda sa ho zriekol. T o by mu beztak 
nebolo pomohlo. 

Ako tak rozprával, naraz spozoroval, že Agneška sa 
ďalej nevypytuje. Pozdvihol hlavu zo slamy a zbadal, že 
zaspala. Popravil na nej pokrovec, zakryl ju až po hlavu 
a potom zaspal aj on. 

Ešte bola tma a ľudia už vstávali. Zobudil ich nočný 
chlad a tvrdý nocľah. Údy mali stŕpnuté, zmeravené, 
preto začali poskakovať, rukami kývať, dookola sa krútiť. 

Agneška sa tiež prebudila. Senátor Lipský bol už vtedy 
hore. Neskôr prišiel k nim janičiar, ktorý im bol požičal 
koberec, a vo veľkej šálke priniesol horúci čaj a kus lep-
šieho chleba. Prijali to. Senátor Lipský ako odmenu vti-
sol mu do ruky dve zlatky. Janičiar, pozdvihuj úc ruku 
k ústam, ukazoval, aby vypili, že ešte im donesie. Akiste 
bol spokojný s odmenou. Agneška vypila asi polovicu. 
Od rána predošlého dňa bola to prvá strava, čo prijala, 
č a j bol dobrý, silný a zohrial ju. Čo zostalo, vypil Lipský. 

Podobnú dobrotu preukázali aj iní janičiari zasa dru-
hým, lepšie oblečeným, u ktorých dúfali, že im dobre 



zaplatia. Kto mal pri sebe groše, neľutoval ich. Ostatní 
sa museli uspokojiť s chlebom a vodou. 

Keď sa rozvidnilo, pohli sa ďalej cez Piešťany, Leopoldov, 
Sereď, Galantu na Nové Zámky. 

Agneška však už nevládala ísť ďalej. Nohy jej cez noc 
od vysilenia napuchli, takže nemohla urobiť ani krok. 
Táto nepredvídaná okolnosť naplnila strachom senátora 
Lipského. Čo teraz? Prišiel na zdravú myšlienku. Vedel, 
že za peniaze sa môže všetko kúpiť, ponúkol vojakovi, 
poháňajúcemu sedliacky záprah, päť zlatých, ak ju prijme 
na voz. Ten sa najprv zdráhal, ale neskoršie pristal. Sená-
tor posadil Agnešku na voz a hneď sa vzdialil, aby nevzbu-
dil pozornosť, ale jedným okom stále sledoval voz a Ag-
nešku, či sa jej niečo nestane. Jeho obava bola zbytočná. 
Voz bol naplnený bielizňou, vrchnými šatami, perinami, 
sedliackymi krojmi a panskými oblekmi, ktoré boli natolko 
pomiešané, že ani pôvodní majitelia by ich neboli rozpo-
znali. Agneške sa tam dobre sedelo a mala sa čím aj za-
kryť. A ona sa pozakrývala, že ju tam ani nebolo vidieť. 

č í m ďalej, tým horšie sa išlo. Najmä ženy a deti boli 
velmi ustaté. Už ich ani nebili, ked videli, že padajú a zo-
stávajú ležať uprostred cesty. K ý m stačilo miesto, naložili 
ich na vozy. Pri ostatných zanechali silné vojenské oddiely, 
aby ich priviedli za nimi. Tu sa už neponáhľali, lebo sa 
nemuseli obávať nepriateľského útoku. 

Nasledujúcu noc strávili pri Galante práve tak ako pred 
Piešťanmi. 

Na tretí deň k večeru dorazili do Nových Zámkov. 

In memoriam aeternam 

Také smutné zasadnutie, aké bolo 5. októbra, ešte vari 
magistrát Trenčína nepamätá. 



Vyše tristo spoluobčanov mŕtvych, okolo štyridsať ra-
nených. Senátor Lipský i Štefan Uhlárik, členovia širšie-
ho výboru, zajatí. Pán farár ranený, jeho žena zajatá. 
Pani Bohušová zápasí so smrťou, na stá vdôv stojí pred 
bránou mestského domu, siroty navštevujú cintorín a hľa-
dajú otcov. Cintor je plný čerstvých hrobov a náreku ži-
vých. Všade žiaľ, plač a strach pred novým útokom. Hrad-
ný pán krivo hľadí na mesto, kráľ neposiela pomoc, 
mesto je plné cudzích ľudí. Pomaly nebude chleba. 

Či mesto bolo už niekedy v takom zúfalom stave? Od-
kiaľ očakávať pomoc? Odkiaľ čerpať sily na nový odpor, 
do novej práce.. . ? 

— Spectabiles domini! Boh položil na nás ťažkú ruku, 
prehovoril starosta. — Srdce mi krváca nad veľkou stratou. 
Čo povedať o našich synoch a bratoch, ktorí obetovali svoj 
život v obrane mesta? Statočne vytrvali na mieste, kam ich 
postavila povinnosť. Všetko, čo im bolo drahé, obetovali 
za našu slobodu a stali sa vzormi lásky tejto rodnej, otcov-
skej zeme. Stali sa vzormi statočnosti, obetavosti, ktorá ne-
ľutuje ani poslednú kvapku krvi. Týmto heroickým 
skutkom stali sa vzormi obyvateľov tohto údolia, týchto 
kopcov a vrchov. Ich smrť hlása víťazstvo ideálu 
nad hmotou, nad zemskými citmi a je nebeským spe-
vom: Alelujou! Boh má rozličné spevy na svoju slávu 
a veľkosť. Každé kvieťa, každý zelený ker, každá vlna 
Váhu hlása Jeho velebnosť. Ale obeta životov za dru-
hých je najkrajšou hymnou, lebo je najvyšším napodob-
nením diela Veľkého piatku, ktorý priniesol vykúpenie 
a radosť celému svetu. 

Hlboké sily, rodiace sa v ohni a priepastiach zeme, vy-
zdvihujú kopce a menia tvárnosť zeme. A j duše pad-
lých, očistené v ohni nekonečnej lásky k tejto zemi, do 
nekonečných sfér pred trón Spravodlivosti vyzdvihla ta-
káto nadľudská sila. 



Keď si pomyslím na nich, akoby som chodil po panen-
ských vrchoch Vysokých Tatier. Cítim sa blízo nebies 
a vidím sa pred velebnosťou Otca nebeského. Korím sa 
pred Ním vrúcnou modlitbou: Pane, ktorého milosrden-
stvo nemá viery, prijmi k sebe našich synov, padlých v sta-
točnom boji, a ozdob ich korunou večnej slávy! Nech je 
ich pamiatka drahá každému statočnému Trenčanovi 
a nech žije medzi nami na večné veky! 

Pohliadni, Pane, milostivým okom i na naše siroty a vdo-
vy, ktoré len u Teba hľadajú a môžu nájsť pomoc a úte-
chu. Ich ochrancov povolal si do večnej vlasti, prijmi tie-
to vdovy a siroty za svoje dietky. S poníženosťou koríme 
sa pred Tvojou svätou vôľou, ktorá nás všetkých ochra-
ňuje. 

T y si hovoril: Skôr zabudne matka na svoje dieťa ako 
ja na vás! Nezabudni, Pane, na nás všetkých! Utiekame 
sa pod Tvoju ochranu. V Teba dúfame a pevne veríme, 
že sa nikdy nesklameme! 

„Skrop srdce mé, muj Je&ssi, rosau potessení, a stuj pri mnl 
s Twau láskau w každém mém zarmaucení. 

Tys' má radost, muj Ježissi, má nádeje pewná, Ty hfíchy .mé 
odpoustíš, o Spásyteli swéta! 

Bud w kaidau chwíli w£dy se mnau, mocnau swau obranau. 
A nedej mne mámiti, swétu y dáblu zlému. Amen." 

Všetci stáli hlboko dojatí a pevná viera v pomoc božiu 
žiarila im z očú, lebo boli založení nábožensky, v každom 
kríži len u Boha hľadali pravú útechu. 

Keď vzdali vrelú úctu mŕtvym, radili sa o živých, lebo 
život nepozná prestávky, prerušenia. Uzniesli sa, že stráž 
horného opevnenia, skladajúca sa zo sto chlapov, zväčšia 
a len toto opevnenie bude chrániť, aby z mesta chytrej-
šie mohli prísť na pomoc, keď bude treba. Stráž posilnili 
aj jazdcami. 



Rozhodli sa, že medzi občanmi usporiadajú zbierku 
v prospech vdov a sirôt a pre cudzích, bývajúcich v mes-
te, vyrubia daň. S podporou hradu nemohli rátať. Velkú 
dôveru skladali však v kráľovu pomoc. Každý deň oča-
kávali radostnú zvesť prichádzajúcej pomoci, ale neprišla 
ani zvesť, ani pomoc. 

A prečo ten posol neprišiel už naspäť? Azda ho Turci 
nezajali alebo nezabili? — pochybovali niektorí. Staros-
ta ich uspokojil. Taký obozretný a skúsený mladík, kto-
rý už viac ráz prekonal tú cestu, nedá sa chytiť a iste 
úspešne vykoná svoje poslanie. A veď uplynulo len päť 
dní, čo odišiel. 

Tým sa skončilo zasadnutie, zvolané na uctenie večnej 
pamiatky trenčianskych hrdinov. 

V Nových Zámkoch 

Keď vojsko so zajatcami došlo do Nových Zámkov, 
zohnali ich do veľkého dvora pevnosti, kde baša Hussein 
vykonal prehliadku. 

Prišiel v sprievode čorbadšiho Mustafu Kučuka. Bol 
zvedavý, či sú medzi zajatcami silní ľudia, akých potre-
buje pri oprave pevnosti, a najmä či si bude môcť dopl-
niť hárem. Veď Slovenku ešte nemá! Počul o nich mnoho 
dobrého, vraj sú to pekné, tiché, poslušné stvorenia, vyni-
kajúce najmä vernosťou, a preto rád by bol mal z nich čo 
len jednu. Hľadal takú, ktorá by bola telom i dušou iba 
jeho, ktorá by bola prívetivá ako baránok, čistá v mysle-
ní, v slovách ako holúbok. Ktorá by len naňho myslela, 
len o ňom snívala, len jeho túžobne čakala. Ktorá by po-
kladala deň za stratený, keby ho nevidela. 

čorbadšiho Kučuka vzal preto so sebou, aby si vybral 
a i nn • 

•J ' 



Kučuka toto vyznamenanie vôbec netešilo. Od istého 
času cítil silný odpor proti takejto otrockej láske, najmä 
odkedy uzrel tú krásavicu v Trenčíne. Ani nepočúval na 
rozličné úsudky a poznámky bašove, až keď ho tento za-
stavil a pošepol mu: 

— Pozri, to je krásna ženská v tom bielom kožuchu. — 
Kučuk pozrel živšie tým smerom, ako baša ukázal. Málo 
chýbalo, že neskríkol od prekvapenia. A j ona práve po-
zdvihla oči. Pozreli na seba a spoznali sa. čorbadšiho 
Kučuka prešlo teplo pri myšlienke, že možno je tu aj 
je j sestra. No hneď opanoval svoje prekvapenie, aby sa 
neprezradil, a preto naoko ľahostajne pozrel na ňu a po-
znamenal: — Sú tu aj krajšie! 

Hussein baša natoľko bol zaujatý krásnou Agneškou, 
že nezbadal zmenu čorbadšiho hlasu, ktorý sa chvel. Od 
radosti alebo strachu? K t o by to mohol posúdiť? Cítil 
radosť, že vidí podobnú milú tvár, na ktorú nemôže za-
budnúť a ktorá mu je najmilšia. Agneška a Elenka sa na-
toľko ponášali na seba, že nepochyboval o ich príbuzen-
stve. Trápil ho strach i neistota, lebo nevedel, či 
aj ona nie je zajatá. A k je, iste si j u vyvolí baša 
Hussein...! 

Pri tejto myšlienke prešla ho zima, srdce mu divo za-
búchalo, tvár mu zbledla a zatriasol sa na celom tele. 
Sotva mohol stáť na nohách. Nevedel, čo mu hovorí baša 
Hussein. Zamestnával sa svojimi myšlienkami, ktoré sa 
mu ukazovali v bizarných obrazoch, v rozličných, vzrušu-
júcich farbách. Jedna bola tmavšia od druhej. Tak sa 
stalo, že si poplietol odpovede, keď baša Hussein očaká-
val: áno, hovoril: nie, a naopak. Baša pozrel naňho za-
čudovaný. Pomyslel si: 

— A j jeho akiste zaujíma táto krásavica. No z tej lásky 
sotva bude čo! 

Čorbadši K u č u k zbadal aj aciiáLuia Lipského. Ľutoval 



ho, že sa dostal do zajatia, lebo sa ešte pamätal, ako 
srdečne ho prijali a priateľsky pohostili. 

Dvojrad zajatcov bol taký dlhý, že ho nemohol prehliad-
nuť, aby zistil, či je tu aj sestra tejto mladej ženy. Ťažko 
zatajoval svoj nepokoj, lebo baša Hussein pokračoval 
v prehliadke velmi pomaly. Kučuk by ho bol najradšej 
tam nechal, aby sám prezrel dlhý dvojrad. Ale to nemo-
hol urobiť. Vyzeralo by to ako dotieravosť a neposlušnosť, 
nesmel prezradiť, že niekoho hľadá. Nedajbože, aby sa 
to baša Hussein nejakým spôsobom dozvedel, že tá krás-
na, smutná pani má ešte krajšiu sestru. Iste by neustal, 
kým by j u nedostal do pazúrov. T o by bola jeho alebo 
Husseinova smrť. O tom naskrze nepochyboval, že by j u 
bránil svojím vlastným životom. Miloval j u a horel žiar-
livosťou už pri myšlienke, že by sa mohla dostať do Hus-
seinových rúk. Bol presvedčený, že jeho osud, život ale-
bo smrť je v rukách tej spanilej panny, ktorej ani meno 
nevedel. Nie div, že večnosťou sa mu zdala tá polhodinka, 
kým prišli na koniec dvojradu. Nebola tam! 

Ťažko by bolo opísať, akú radosť zacítil, ako sa mu 
uľahčilo na duši, ked j u nenašiel medzi zajatcami. Naraz 
sa rozveselil, rozhovoril a vopred odpovedal bašovi „ á n o " 
alebo „nie" , hoci ten ešte ani nedošiel na koniec otázky. 
Baša si to všimol, ale nepovedal ani slova. 

Corbadši Kučuk sa viac o nikoho nestaral. Opanovala 
ho jediná myšlienka a zaujala celú dušu: Ona tu nie je, 
a tak nestane sa korisťou tohto nenásytného labužníka! 
Ťažko zakrýval pred ním škodoradostný smiech. 

— Ktorú si vyvolíš? — opýtal sa ho na konci prehliad-
ky. Z otázky znela neistota a zastieraný strach, že si azda 
vyvolí tú, ktorá sa i jemu zaľúbila. 

— Ďakujem, ani jednu. 
Táto odpoveď prekvapila Husseina, ale aj upokojila, 

lebo sa nemusel obávať o svoju vyvolenú. 



Čorbadši Kučuk spozoroval túto jeho tajnú radosť 
a trápne sa ho to dotklo. Veď on sa chce s čistou láskou 
približovať k tej panne, kým baša Hussein nemal ani 
poňatia o vznešenom cite. 

Zvláštnu premenu cítil v sebe, hoci si ju nemohol do-
statočne vysvetliť. Miloval čistým ohňom celého srdca. 
Zhnusil sa mu život, láska háremu prv, než by bol v ňom 
utonul. Túžil po láske, kde dve srdcia spolucítia, kde je 
spoločná každá radosť, spoločný všetok žiaľ a spoločné je 
— božie požehnanie! 

Aké božie požehnanie? Čo značia vôbec tieto slová?... 
Neznáme mu boli, kým ich nepočul v Trenčíne z úst pá-
na senátora Bohuša pri svojom odchode: Nech vás spre-
vádza božie požehnanie! 

Takéto rozličné, pred pravým Turkom možno aj smieš-
ne myšlienky sa v ňom menili, keď baša Hussein vydal 
rozkaz, aby rozdelil zajatcov po všelijakých miestnostiach. 
Najväčšiu časť odviedli do zadných komôr a len niekoľkých 
umiestili v lepších izbách. Agneška sa musela rozlúčiť 
s pánom Lipským, ktorého viedli tiež do tej lepšej triedy. 
Iste sa úfali, že dostanú zaňho bohatú výmenu. Keď po-
dal Agneške ruku, stisla mu ju a držala v dlani dobrú 
chvíľu. Stisnutím ruky úprimne ďakovala za ochranu 
preukázanú cestou. 

Agnešku a ešte jednu mladú ženu zaviedli do čistej, 
svetlej a dosť pohodlne zariadenej izby. Veľké zrkadlo, 
krásne koberce, ťažké záclony na dvoch oknách prezra-
dzovali, že je to izba pre dámy. 

Hneď sa spriatelili, hoci predtým sa nikdy nevideli. 
Bola to žena vznešeného pána Martina Šabličku z Ada-
moviec. Menovala sa Katinka. Boli rady, že sa mohli 
bez obavy a zdržanlivosti pozhovárať. Aspoň im chytrej-
šie prejde čas. Tešili jedna druhú, hoci mali oči plné slz. 

Neskoršie nrišiel k nim sluha, ktorv veHel trnrhn ai 



po slovensky. Priniesol im večeru, čerstvú vodu a fľašu 
vína. Keď odchádzal, poklonil sa hlboko a hovoril, že 
ak by niečo potrebovali, nech len zavolajú „Deli" , a on 
im poslúži všetkým, čo si len budú žiadať. Taký je rozkaz 
veľkomožného pána bašu Husseina. 

Z jeho slov vyrozumeli, že sú pod vlastnou „ochranou" 
všemohúceho pána pevnosti. Veru necítili veľkú radosť 
za toto vyznačenie, ale nemohli si pomôcť. 

— Radšej po priateľsky, — hovorila Katinka, — kým 
nejde o našu česť. 

Hoci ich žiaľ bol veľký, prázdny žalúdok jednako po-
žadoval svoje, a tak, keď aj nie s veľkou chuťou, prisadli 
k večeri. 

Agneška najprv okúsila chlieb. Chutil jej. A j hneď 
poznamenala: — Ako náš slovenský. 

Potom Katinka pozornejšie si obzrela skyvu chleba 
a naraz, bez slova, pustila sa do hlasitého plaču. Agneška 
hľadela na ňu zadivená. — Bolo to z ich domáceho chleba. 

Jej muž bol práve v Trenčíne, keď Turci prišli. Ostala 
sama s čeľaďou. Všetkých ich zajali, okrem dvoch sluhov, 
ktorí sa postavili na odpor. Tých zabili. Potom celý dom 
vyrabovali, všetko naložili na vozy, zapriahli ich kone 
a kaštieľ podpálili. 

Takého chutného chleba nebolo ďaleko-široko. Veď ona 
nielen dozerala na miesenie a pečenie, ale pomáhala aj 
sama, ako sa to naučila ešte od nebohej mamičky. A teraz 
z milosti bašovej predkladajú jej chlieb, ktorý ona piekla. 

História jej zajatia natoľko dojala Agnešku, že sa aj 
ona dala do plaču, a tak plakali spoločne. 

No hlad vyžadoval svoje. Keď zjedli kúsok šunky, pri-
niesol im sluha cukríky a. zaváraniny vo dvoch sklených 
nádobách. V jednej boli marhule a v druhej čerešne. 
Katinka i v tomto spoznala vlastnú prácu a nevedela si 
predstaviť, či im to robia schválne alebo je to len náhoda. 



Okrem chleba zaváranina im chutila najlepšie. Zahnaii 
ňou aj hlad, aj smäd. 

Po večeri ešte chvííu uvažovali nad možnosťami svojho 
osudu a potom, umorené dlhou cestou, premožené žiaľom, 
lahli si. Nevyzliekli sa však, aby boli pohotové, keby im 
hrozilo niečo nepríjemné. 

No nikto nevyrušoval ich nočný pokoj. Ticho panovalo 
všade, okrem nezrozumiteľných výkrikov vojenskej stráže, 
rozostavenej po hrade. 

Návšteva 

Ráno baša Hussein súril všetkých zajatcov do práce. 
Múry pevnosti boli na mnohých miestach rozbúrané 
a široké jarky napolo zasypané rumami. Steny obývaných 
miest čiastočne ležali v ruinách, čiastočne boli silne po-
škodené. Dvor pokrytý kamením, takže sotva sa mohlo 
prejsť. 

Baša Hussein sa obával útoku, lebo cesta do pevnosti 
bola otvorená. Už celý týždeň usilovne pracovali. Sám do-
zeral na prácu a viedol s čorbadšim Kučukom opravy. 
Tento dokázal, že vie byť aj dobrým palierom. 

Za tento čas baša Hussein ani nepozrel na dámy. Nie 
že by bol vari zabudol na ne, ale chcel im dať čas, aby sa 
spriatelili s okolnosťami a presvedčili sa, že sú pod ochra-
nou, kde sa im nič nemôže stať. Staral sa, nakoľko to len 
bolo možné, aby im nič nechýbalo, čo je potrebné k po-
hodliu. Mohli sa pohybovať voľne na veľkom dvore. Ale 
doteraz ich nebolo vidieť. 

Po ôsmich dňoch sa rozhodol, že ich navštívi, veď už 
mohli privyknúť a cítiť sa v bezpečnosti. Vzal so sebou 
aj čorbadšiho Kučuka, ktorý vedel dosť dobre po sloven-



sky. Kde sa naučil? Alah by to vedel! Hlavná vec, že vie 
a môže ho upotrebiť ako tlmočníka. 

Popoludní o štvrtej hodine navštívime naše sloven-
ské dámy, — hovoril mu. — Preto „naše", lebo jednu vy-
volil som pre teba, keď si taký hanblivý ako vraj slovenské 
dievča. Ale aby si uhádol, ktorá patrí tebe, a na tú druhú 
ani nepozrel, lebo potečie krv! — hrozil mu viac žartov-
ne než vážne. Hneď im aj odkázal, že bude natoľko smelý 
a navštívi ich popoludní ó štvrtej hodine. 

Návšteva bola krátka a plná zdvorilosti. Baša chcel 
získať Agneškinu lásku prívetivosťou a láskavosťou. 

Čorbadši dobre vedel, že Katinka je jemu určená. Na 
Agnešku ani nepozrel, len keď tlmočil bašove slová, po-
hliadol na ňu, zdanlivo bez záujmu. Tým úplne uspokojil 
bašu Husseina, ktorý im želal, aby sa dobre cítili a boli 
veselé, zdvorilo sa rozlúčil a odišiel aj s Kučukom. 

Na dvore ho zastavil, pozrel mu ostro do očú a len 
toľkoto povedal: — Dokiaľ sú spolu, nech ťa nevidím sa-
mého v tomto oddelení. — S tým odišiel. 

Čorbadši Kučuk si zaumienil, že neprestúpi veliteľov 
rozkaz, čo mohol tým ľahšie urobiť, lebo Katinka ho ne-
zaujímala. V noci však stále rozmýšľal o možnosti, akým 
spôsobom by mohol hovoriť s Agneškou medzi štyrmi oča-
mi. Neodolateľná túžba ho hnala dozvedieť sa niečo o jej 
sestre. Chcel vedieť, ako sa volá, či je ešte voľná a či by 
nemohol k Agneškinmu pozdravu pripojiť aj svoj. O posla 
sám sa postará. 

Táto myšlienka nedala mu zaspať celú noc. Aby upo-
kojil svoju dušu, rozhodol sa, že bude s Agneškou hovoriť. 
Veď sa to nemusí dozvedieť baša Hussein! Ako čorbadši 
nemohol by si dovoliť toľko voľnosti? 

Aj tak urobil. Baša Hussein bol zamestnaný na druhom 
konci pevnosti, a tak nepozorovane sa vkradol do izby 
žien. 



Agneška a Katinka sa veľmi naľakali, ale upokojil ich 
niekoľkými slovami. Hovoril úprimne a krátko. 

— Odkedy som uzrel vašu sestru pred mestským domom 
v Trenčíne, nemám pokoja. V o dne v noci myslím na ňu. 
Nevýslovne ju milujem, hoci neviem ani jej meno. 

— Elenka sa volá, — odpovedala Agneška, — je slo-
bodná a tiež v á s . . . 

Nemohla dokončiť, lebo neočakávane sa otvorili dvere 
a vstúpil — baša Hussein. 

čorbadšim Kučukom to trhlo. Baša Hussein premeral 
ho ostrým zrakom a rozkazoval mu sucho, stručnými slo-
vami: •— Ešte dnes popoludní sa vydáš s päťsto chlapmi 
na Trenčín a dobyješ ho. Choď sa prichystať na cestu! 

čorbadši porozumel jeho slová, vycítil z nich utajený 
hnev. Poklonil sa pred paniami a hneď odišiel. Baša Hus-
sein sa vzdialil druhou stranou. 

Keďže dámy nič nevedeli o veliteľovom zákaze, ne-
venovali väčšiu pozornosť jeho príchodu za čorbadšim. 
Ale bašov rozkaz naplnil ich strachom a úzkosťou: Keby 
mohli dať na vedomie Trenčanom, čo sa chystá! Ale ako? 
Koho poslať k n i m ? . . . Veď samy si nemôžu pomôcť, ako 
môžu pomáhať i n ý m . . . ? 

Obidve zamíkli. Zabudli na svoje položenie, lebo vi-
deli v nebezpečenstve tých, ktorých milovali. 

Nový útok 

čorbadši Kučuk sa podľa rozkazu 14. októbra o tretej 
hodine vydal na cestu. V Leopoldove prenocoval. Ces-
ta bola bez prekážok, i ďalej za Leopoldovom. Po ceste 
k Trenčínu zazreli medzi pohoreniskami niekoľko muž-
ských a žien. ktorí utiekli, keď ich zbadali. Oni si ich však 



nevšímali, mali pred sebou iný cieľ: dobyť Trenčín a vrá-
tiť sa s bohatou korisťou. V horskom úkryte pred Becko-
vom obedovali a postarali sa aj o kone. Vyše hodiny ča-
kali, aby si aj tie dobre odpočinuli. Boli štyri hodiny po-
poludní, ked prichádzali k Trenčínu. Predtým len klusali, 
ale keď ich už mohli zbadať z mestskej veže, dali sa do 
bystrého cvalu, aby Trenčania mali čím menej času na 
prípravu. 

Na svoje veľké prekvapenie pri dolnom opevnení ne-
našli nikoho. 

— Tam sú za druhými! Hurá! Dopredu! — znel roz-
kaz čorbadšiho. Vrazil ostrohy do koňa a letel ako zlý 
duch na nevinnú korisť. 

Teraz bol zasa len vojakom, plniacim veliteľov rozkaz. 
Päťsto janičiarov uháňalo za ním s podobnou smelosťou 
a odvážnosťou. Útok bol strašný a zdal sa neodolateľný. 
Vybehli prudko na opevnenie a odtiaľ skákali pomedzi 
stráž. 

Trenčania ich čakali. 
Pre Slovákov bolo veľké šťastie, že Turci medzi doma-

mi, stojacimi z oboch strán, len úzkou cestou mali prístup 
k opevneniam, a tak nemohli naraz rozvinúť svoju dvoj-
násobnú presilu. Keby ich boli hneď obkolesili, ani jeden 
Slovák by nebol ušiel smrti. Ale čorbadši taký rozkaz 
nevydal. Ako mohol na to zabudnúť.. .? 

Tak sa stalo, že v širokom oblúku rozostavená stráž bez 
väčšieho nebezpečenstva strelami a kopijami vítala jednot-
livé turecké tlupy. A na čo nestačila, pomohli jej jazdci 
šabľami. 

Začiatok bol zdarný a slávny. Aký bude koniec? 
Keď Turci nemohli sa hneď dostať k Trenčanom, nie-

koľkí netrpezlivo obišli domy a napadli ich sprava, zľava. 
Iní zatiaľ prerazili zavretú bránu. 

Hoci takmer istá smrť hrozila Slovákom, vytrvali a ne-



ohrozene bojovali na troch stranách. Nastal tuhý, krva-
vý boj, chlap proti chlapovi. Zbrane smrtonosné rinčali, 
až sa iskrilo. Trenčania, povzbudení prvým úspechom, 
bili sa ako levy. Ľudia hromadne padali na oboch stra-
nách. 

Dokiaľ však Slováci vystačia so svojimi silami...? 
Turci by ich boli premohli, veď Slovákov nebolo ani 

tristo, keď neobyčajná udalosť prevrhla celý poriadok ne-
priateľov, zlomila ich oduševnenosť a fantastickú odda-
nosť ich veliteľovi — čorbadšimu. Boli toho svedkami 
všetci. 

č o sa stalo? 
Keď sa Turci približovali k Trenčínu, čorbadši Kučuk, 

sotva sa dotýkajúc zeme, takrečeno letel na svojom arab-
skom plnokrvnom koni, takže nastala väčšia medzera me-
dzi ním a vojskom. S podivnou prudkosťou vybehol na 
opevnenie, odtiaľ smelým skokom vrazil medzi stráž 
a začal si raziť cestu — k mestu. K ý m sa Trenčania, oča-
kávajúci vojsko, a nie jedného muža, z prekvapenia spa-
mätali, už bol medzi nimi. Nemali ani toľko času, aby 
naňho strelili alebo vrhli kopiju. No v nasledujúcej chvíli 
celá hora šablí sa pozdvihla proti nemu. Najbližší sa dali 
doňho, ale on šikovne a obratne odrazil všetky útoky. 
Dlho by iste nebol obstál v nerovnom boji; keď docválali 
prvé janičiarske tlupy, naraz povolila silná živá reťaz, 
zvierajúca ho smrtonosným objatím. Húfy Turkov sa va-
lili neprestajne. Slováci ich nemilosrdne zasahovali stre-
lami, šabľami a kopijami. Mnohí polomŕtvi padali z vy-
sokého opevnenia. Hoci usilovne riedili rady Turkov, predsa 
ešte stále ich bolo omnoho viac. 

Položenie stráže stalo sa zúfalým, ked ju napadli z via-
cerých strán, ale neočakávaný prípad predsa jej dopo-
mohol k víťazstvu. 

čorbadši Kučuk od prvej chvíle stále si razil cestu 



k Trenčínu, ale nenapádal nikoho, len sa bránil. Bolo to 
divné a neuveriteľné. Nechcel zbytočne vyliať ani kvapku 
slovenskej krvi. Keď sa Trenčania rozptýlili na všetky 
strany, mal na to príležitosť. Zabraňovala mu láska. Veď 
v meste týchto udatných bojovníkov bývala Elenka, túž-
ba jeho snov. Vždy, ešte i v tomto boji myslel na ňu, ba 
teraz tým väčšmi, že bol tak blízo nej. Nesmierna túžba 
zahorela v ňom uvidieť ju, alebo aspoň čím bližšie sa k nej 
dostať. Nerozmýšľal, že jeho žiadosť je nerozumná opo-
vážlivosť a môže mu byť osudná. Dúfal však, že cestou 
k Trenčínu i tak sa mu nič nestane, lebo všetko vojsko 
je pri opevnení a napokon má ostrú šabľu... Keď pôjde, 
azda si utíši mocnou túžbou horiace srdce... 

Trenčania ho však ťažko prepúšťali. Každý krok do-
predu si musel pomaly vybojovať, tým väčšmi, že šetril 
ich životy. Uplynula dobrá chvíľa, kým sa prebil ich živou 
hradbou. Keď prekonal všetky prekážky, bodol koňa 
a smeroval k Trenčínu. Cestou dával pozor na obidve 
strany, či ju nezazrie niekde v obloku alebo za okennými 
záclonami. 

Keď janičiari zbadali jeho úskok, mysleli, že ide za ko-
risťou. A j sa pohoršili, že ako veliteľ sám porušuje všeo-
becný zvyk a dáva zlý príklad, lebo boj ešte trval. Tren-
čania sa húževnate bránili. 

Keď dorazil k prvej ulici, ktorá križovala jeho cestu, 
ostrým zrakom zazrel dvoch janičiarov, unášajúcich na 
koňoch vzácnu korisť: dve dievčatá. V napnutosti boja 
nezbadal, kde a kedy uskočili. Iste boli z tých, čo obkľú-
čili stráž a miesto boja sliedili po dievčatách. Už ich aj 
mali. 

— Hrom a peklo! — zareval čorbadši a zastavil 
koňa. 

Tí dvaja práve vtedy cválali popri ňom. Ukrutný 
hnev a krvavá pomsta ho opanovala, keď v jednom diev-



čati spoznal Elenku. Hneď obrátil koňa, vytasil šabľu 
a poskočil za nimi. 

Keď ho tí dvaja zbadali, dali sa na šialený útek, ale 
onedlho im už bol v pätách. Keď dorazil k tomu, ktorý 
unášal Elenku, s ukrutnou silou udrel naňho a rozrazil 
mu hlavu. Turek padol a stiahol so sebou aj Elenku. Ten 
druhý, keď videl smutný osud svojho druha, nečakal, 
kým príde rad na neho, ale pustil dievča a vmiešal sa do 
boja. Čorbadši ani nepozrel za ním, ale skočil z koňa, 
zdvihol na smrť poľakanú Elenku, vysadil ju na múdre 
zviera, sadol si k nej a uháňal — k mestu. Silný kôň ich 
niesol ako vietor. 

Za tento čas druhé dievča odbehlo a skrylo sa v naj-
bližšom dome. 

Krvavá udalosť, čo sa odohrala pred očami všetkých, 
a najmä útek čorbadšiho Kučuka k mestu obrátili osud 
bitky, v ktorej Trenčania už ustávali proti presile. 

— Zrada! Zrada! — bolo počuť medzi janičiarmi. 
— Mor ho! — medzi Trenčanmi. 
Janičiari akoby s vodcom boli stratili i bojovného du-

cha. 
Vtom sa vyrojila z mestskej brány pod vedením sená-

tora Bohuša výdatná pomoc, asi dvadsať jazdcov a štyri-
dsať pešiakov. 

Keď počul poplach zvonov, vedel, že sú tu zasa Turci. 
Hnala ho túžba pomstiť sa za Agnešku a strach, aby 
nestratil Elenku, ktorá bola na predmestí. Vysadol na 
koňa, zoskupil dobrovoľníkov a ponáhľal sa s nimi na po-
moc stráži. 

Asi v polovici cesty sa stretol s čorbadšim, ktorý niesol 
Elenku. Videl jej bezvládne spustené ruky a zavreté oči, 
myslel, že je mŕtva. Opanovalo ho zúfalstvo: Co má ešte 
hľadať medzi živými? Nebolo by mu najlepšie pomstiť 
sa a umrieť? Nedávno mu ešte každý závidel a teraz je 



najnešťastnejším človekom na svete. Agneška je v zajatí, 
ktovie, či ešte žije, žena zápasí so smrťou, zať leží dokali-
čený a teraz Elenka, jeho posledná radosť, usmrtená, iste 
klesla pod tureckým mečom. Čo tu má ešte hľadať. . .? 

Tieto myšlienky preleteli mu hlavou ako blesk, a preto 
ani nezastavil koňa. Hnala ho túžba po pomste. Obrátil 
sa nazad a skríkol: — Kto chce statočne umrieť, za mnou! 

Bol to výkrik bolesti, zúfalstva, kde len smrť môže pri-
niesť uľahčenie. Sotva stačili za ním. Prišli v najlepšom 
čase. Turci sa ešte pevne držali, ba začali nadobúdať pre-
silu, ked sa ozvalo ohlušujúce volanie prichádzajúcich. O-
sud nepriateľov bol spečatený. 

Senátor Bohuš dával dobrý príklad. Vrazil medzi Tur-
kov, kde ich bolo najviac, ostatní leteli vzápätí za ním. 
Chcel zúčtovať s Turkom za obidve dcéry, za zaťa, za 
ženu a za seba. Bil sa ako tiger. Odhodlanosť, hľadajúca 
smrť, dodala mu nadľudskej sily. Kde zaťal, tam sa lú-
čila turecká duša s telom. Jeho neohrozenosť povzbudila 
už ustávajúcu stráž. A keď dorazilo i tých štyridsať pešia-
kov a udrelo zboku na nepriateľa, výsledok boja bol 
rozhodnutý. 

Ťažké a nebezpečné bolo položenie Turkov. Obkľúče-
ní z každej strany mali ešte voľnú cestu cez bránu. Tých 
štyridsať pešiakov ostrými šabľami krok za krokom sa 
hnalo k nej, aby im všetkým znemožnili útek. Keď Turci 
videli, že všetko je stratené, aby si zachránili aspoň život, 
vyrazili voľnou bránou vo veľkom zmätku, prenasledova-
ní Trenčanmi. Mnohí z Turkov pri tomto úteku zahynuli 
a iní si odniesli rany na chrbte. 

Život si zachránili asi sto dvadsiati. Ostatní ležali mŕtvi 
alebo zápasili so smrťou. 

Víťazstvo Slovákov bolo úplné aj bez pomoci hradného 
vojska. 

Ale obraz pred opevneniami bol strašný. Na stá krva-



vých mŕtvol krylo priestor dlhší ako širší. Turci a Slováci 
ležali v najväčšom neporiadku. Všade bolo vidieť zlome-
né šable, kopije, flinty a zabité kone. 

Radosť, žalosť sa zrkadlila v očiach víťazov. Radosť, že 
nenadarmo vyliali toľko krvi, že odrazili Turka od Tren-
čína, a to hádam navždy; žalosť, že zasa len bola veľká 
strata. Ešte jeden-dva takéto boje a neostane v Trenčíne 
a na okolí chlapa súceho do boja. 

Len senátor Bohuš necítil radosť z víťazstva. Chcel 
umrieť, hľadal smrť, a tá sa mu vyhýbala. Vrazil do naj-
hustejších nepriateľových radov, mnohých premohol, ale 
sám nedostal ani najmenšiu ranu. 

— Ach, Bože, prečo si mi nedal umrieť? — vzdychol 
žalostne. — Nie je dokončená moja krížová cesta? Co 
ma môže ešte očakávať...? 

Poberal sa pešo domov, keď sa mestskou bránou vyrútil 
jazdec a zďaleka kričal naňho: — Spectabilis domine! 
Ponáhľajte sa! Elenka vás čaká! 

— Elenka ma čaká?. . . Elenka?... Moja dcéra žije?. . . 
— a už aj utekal za koňom, ktorého bol odovzdal ktorému-
si vojakovi. Vytrhol mu opraty, vyhupol na koňa, vrazil 
mu do boka ostrohy a len prach zdvíhajúci sa za kopytami 
ukazoval, ako chytro sa približuje k mestu. O krátky čas 
bol pod vežou. 

Po skvelom víťazstve vyšli niektorí senátori, aby vydali 
rozkazy, čo si žiadala bezpečnosť a zdravotný stav mesta. 
Najprv ošetrili ranených bez rozdielu, či bol Turek alebo 
Slovák. Rany im vymyli vínom, namazali olejom, obvia-
zali a odniesli ich do nemocnice alebo do súkromných do-
mov. 

Padlých Turkov pochovali ďalej od opevnenia do 
hlbokých, veľkých jám. Zahrabali aj pobité kone, posypa-
né nehaseným vápnom. Krvou zaliatu zem prekopali, 
obrátili. 



Mŕtvoly Slovákov, hrdinských bratov, zaniesli do mesta, 
do dedín — ktorý odkiaľ bol — aby ich na druhý deň 
pochovali s najväčšou úctou a vďačnosťou do jednotlivých 
hrobov. Tých, ktorí nemali príbuzného, pochovalo mesto. 
Všetkých padlých Slovákov bolo stotridsať. Menšia 
čiastka z nich bola zo susedných dedín, ktorých pozbie-
rali v horách, kam bezbranní poutekali po prvom Turko-
vom útoku, hľadajúc tam úkryt a záchranu. 

Zapadajúce slnko osvietilo poslednými červenými lúč-
mi horné opevnenie a bojište. Neskôr hustá, čierna tma 
zahalila všetko ako umrlčí závoj. 

Zasnúbenie 

Ked čorbadši Kučuk zrazil janičiara unášajúceho Elen-
ku, niesol ju cvalom k mestu, hnaný láskou k nej a náklon-
nosťou k Trenčanom, ktorá sa v ňom vzbudila hned pri 
prvej jeho návšteve. 

V duši mu ožili staré rozpomienky na detský vek. Za-
čal sa rozpamätávať na niektoré udalosti. Začudoval sa, 
že predtým nikdy nemyslel na ne. Až ked prišiel medzi 
Slovákov, počul ich zvučnú reč a porozumel jej bez uče-
nia, vtedy sa rozpamätal na detské roky svojho života. 
Jedna rozpomienka vzbudila druhú a časom sa z nich 
vyvinul celý krásny, ale na konci žalostný obraz. 

Videl pred sebou čistú dedinku, malý domček s dvoma 
oknami do ulice a s jedným do dvora. Z malej izby sa 
išlo do kuchyne, kde matka pripravovala obed a večeru. 
V lete už ráno navarila obed, ktorý vzali so sebou do poľa. 
Pamätal sa na ohnisko, pod ktoré nosieval drevo. Na stene 
boli povešané taniere a niekoľko krčahov. Stôl, dve sto-
ličky a skriňa s hrncami tvorili všetko zariadenie. Za ku-



chyňou bola komora. Dvor strážil pes. Ako sa len meno-
val? . . . Mal krásnu, bielu bundu.. . Áno! Bundáš. V staj-
ni mali kravu. Matička ju vždy chválila, že dáva dobré 
mlieko a hodne. 

Keď boli všetci na roli, starala sa o kravu stará mať, 
nesúca už do ťažšej roboty. Bola to tichá, dobrá duša. 
Ked prišla žatva, ako šesť-sedemročný chlapček išiel aj 
on pomáhať. Pracovali i v noci. Rozprestieral povriesla 
zhotovené z ražnej slamy. Matka a otec nakladali zbožie, 
on zatiaľ zakrútil koniec povriesla, podal ho otcovi, ktorý 
potom uviazal snop. Keď tak prešli celou roľou, dali mu 
hrable, otec vzal tiež veľké a ťahali ich za sebou, zbiera-
júc roztratené klásky. Keď už hrable nestačili prijať via-
cej klasov, zdvihol ich a zhrabané zbožie ostalo na hro-
mádke. 

Matička išla podvečer domov, aby pripravila večeru. 
Keď pohrabali celú roľu — pracovali aj iným za výžinok 
— otec poskladal snopy do krížov a on prikladal k nim 
zhrabané klásky. Často sa mu už oči zatvárali, nohy kle-
sali, ale otcove slová mu dodali novej sily: — Synku, ži-
vot chudobného človeka je posvätený prácou. Pán Boh 
nám dal zdravie, musíme sa usilovať si ho zaslúžiť. 

Bývalo aj desať hodín, keď dochádzali domov. Matička 
ich už čakala s teplou večerou. Cestou otec často hovorie-
val: — Vidíš, synku, aká ťažká je práca chudobného člo-
veka! Uč sa usilovne, aby bol z teba farár. Nebudeš mu-
sieť tak robotovať ako tvoji rodičia. 

Vtedy sa naučil ceniť robotu, najmä robotu chudobné-
ho človeka, ktorý orie, seje, ťahá kosu od rána do večera 
a na obed má skyvu suchého chleba a hádam kúsok syra. 

Raz boli na poli. Otec kosil, matka hrsťovala a on ko-
lísal malú sestričku. Do zeme boli vbité tri drúčiky, zvia-
zané navrchu motúzom. Matka uviazala na ne plachtu 
a hojdačka bola hotová. Dala do nej perinku, na tú polo-



žila malú sestričku a ľahkou šatkou ju prikryla. Kolísal 
ju, kým nezaspala. Horúčosť bola veľká, preto sa skryl 
pod hojdačkou, do chládku. Ani tichý vánok nezadul 
a na oblohe nebola ani škvrna mračien. Široká rovina 
sa rozprestierala na všetky strany; len zľava bola nízka 
hora. Za otcom rástli rady skoseného zbožia. 

Zrazu nastal okolo nich veľký krik a bolo počuť zúfalé 
volanie susedných robotníkov o pomoc. Sotvaže sa ohliad-
li, už utekali ľudia do blízkej hory, kričiac na nich: Prišli 
Turci! Zabijú vás! Utekajte! 

Iným bolo ľahšie utekať než jeho rodičom, ktorí mali 
so sebou dvoje detí. Matka stála od zľaknutia ako skame-
nená. Otec však nestratil hlavu. Položil kosu a utekal po 
deti. Vzal malú sestričku i s hojdačkou, jeho chytil za 
ruku, aby ich skryl v blízkej hore. Ale ešte sa ani neobrátil 
k lesu, ked počul matičkin hlas, volajúci o pomoc. Priletel 
k nej na koni Turek, chytil ju a ťahal k sebe, aby ju unie-
sol. Žalostne kričala a všemožne sa bránila. Otec, keď vi-
del jej zúfalé položenie, položil hojdačku i s dcérkou na" 
zem, pustil aj synovu ruku a utekal po kosu, aby obránil 
matku. Priskočil k Turkovi, zápasiacemu s ňou, aby ho 
prebodol, keď pricválal druhý Turek a odzadu prerazil 
otca kopijou. Kosa mu vypadla a s výkrikom: Ježiš! — 
zrútil sa na zem k nohám matkiným. 

On sa schoval od strachu za hojdačku. Naraz pocítil 
silnú ruku a keď sa rozhliadol, už bol na koni. Otec ležal 
mŕtvy na nedokosenej roli. Svoju matku už nikdy neza-
zrel. Sestrička ostala v hojdačke. Azda ju našli milosrdní 
ľudia a nedali jej hladom zahynúť. Cestou nesmel plakať, 
lebo by ho zbili. Asi o hodinu prišli k veľkej, širokej rieke. 
Bol to Dunaj. Tu už bolo mnoho žien, mužských a takých 
chlapcov, ako bol on. Sotili ho medzi nich. 

Na druhý deň museli ísť, kam ich hnali. Chlapcov neskor-
šie odlúčili od ostatných,, naložili na vozy a celé týždne 



ich viezli. Potom išli loďou po nekonečnej vode. Keď prišli 
do Turecka, dali ich do školy. Učili sa po turecky čítať, 
písať, bolesti znášať trpezlivo, bez slova, šermovať, hádzať 
kopijou a jazdiť. Kto sa preukázal najsilnejším, najtvrd-
ším a najobratnejším, toho mali všetci radi. Medzi tými 
niekolkými bol aj on. Hovorievali, že bude z neho výborný 
janičiar. Týmto lichotením a prísnym vojenským vychová-
vaním uspali v jeho mladej duši rozpomienku na úbo-
hých rodičov, na rodnú zem, rodný domček a na drahú 
materinskú reč slovenskú. 

A nie div! Veď ju nikdy nepočul, až napokon v Trenčí-
ne. Medzi sebou nesmeli po slovensky hovoriť. Ani nikdy 
neboli osamote, takže nemali ani príležitosť. Nebolo ni-
čoho, čo by bolo neskoršie vzbudilo rozpomienku na det-
ský vek a na materinskú reč. Ako osemnásťročný mladík 
už sa vyznamenal udatnosťou v boji. Chytro postupoval 
v hodnosti a po dobytí Nových Zámkov baša Hussein 
ho povýšil na čorbadšiho. 

Slovo materinskej reči bolo dostatočnou príčinou, aby 
v ňom ožila otcovská krv, aby zhodil zo seba to, čo bolo 
falošné, cudzie. 

Narodil sa zo slovenskej evanjelickej rodiny. Od tých 
čias, čo ho odniesli, musel byť mohamedánom. No jani-
čiar vlastne ani nemá viery. Jeho vierou je boj a povola-
ním zabíjať nevinných ľudí. 

. . .Keď sa ocitol v Trenčíne, v náručí s drahou Elen-
kou, bol rád, že sa vyslobodil spomedzi vrahov svojich 
rodičov. Umienil si, že sa nikdy nevráti a s akou neohro-
zenosťou bojoval doteraz v tureckých radoch proti Slová-
kom a iným luďom, s takou udatnosťou bude sa odteraz 
biť so Slovákmi proti Turkom. Nech je požehnané každé 
slovo tej sladkej reči, v ktorej sa zrodil, ktorú nezabudol 
a ktorá ho priviedla späť medzi jeho plemä! 



Keďže bola brána otvorená, vbehol dnu. Prekvapená 
stráž ho prepustila. Veď niesol v náručí dcéru senátora 
Bohuša. Nepoznal nič lepšie než mestský dom, tam zasta-
vil koňa a polomŕtvu Elenku zaniesol do tej izby, kde 
nedávno obedoval. Položil ju na ležadlo. Za ten čas haj-
dúch utekal oznámiť udalosť starostovi, ktorý nepokojne 
chodil po izbe, pobúrený útokom Turkov, a netrpezlivo 
očakával zvesti z boja. Ale dosial nik neprišiel. 

Keď vkročil dnu čorbadši, zadivene počúval hajdúcho-
ve slová. Turek sa poklonil a povedal: 

— Šľachetný pán starosta, hlásim sa do vašej služby. 
Som syn slovenských rodičov. Môj otec sa menoval Juraj 
Gludovác a moje meno je Ján. Pred dvadsiatimi rokmi 
ho Turci zabili. Matku a mňa uniesli. Vychovali zo mňa 
janičiara, nepriateľa Slovákov a iných dobrých ľudí. No 
prvé zvuky milej reči slovenskej vzbudili vo mne rozpo-
mienku na môj slovenský pôvod. Nechcem už bojovať 
vedno s vrahmi svojich rodičov, a preto som prišiel k vám. 
Ráčte ma prijať do služby! 

Starosta pristúpil bližšie, ostro mu pozrel do-očú: 
— Ak niet klamú vo vašich slovách, vítam vás! — a po-

dal mu ruku. 
Slová prezrádzajúce nedôveru čorbadšiho zaboleli, ale 

chytil podanú mu ruku a hlboko sa poklonil. V duchu 
vyhľadával slová, ktorými by presvedčil pána starostu 
o svojej úprimnosti a vážnosti rozhodnutia. Vtom neoča-
kávane vrazil do siene senátor Bohuš, so šabľou okolo pása. 
Padol čorbadšimu okolo krku, objal ho, bozkal a ďakoval 
vrelými slovami: 

— Nech vám všemohúci Boh odplatí, že ste zachránili 
moju drahú Elenku. Za syna vás prijmem! 

Pán starosta i dvaja prítomní senátori hľadeli nechá-
pavo na nich. Nevedeli si vysvetliť celý nevšedný prípad. 



Aby pochopili jeho radosť, senátor Bohuš priviedol Elen-
ku. Bola ešte bledá od prežitého ľaknutia a strachu, ale 
už pevne stála na nohách. 

— Šľachetní páni, — obrátil sa k nim Bohuš radostne, 
— za to, že vidíte tu moju dcéru, môžem ďakovať iba 
tomuto pánu čorbadšimu. On ju vyslobodil z janičiaro-
vých rúk. Rozrazil mu šabľou hlavu a Elenku priniesol 
sem. Moja vďaka je preto nekonečná. Vitaj, syn môj! — 
a znova ho objal. Potom pritisol dcérušku k srdcu, nato 
podal ruku prítomným pánom a každému sa prívetivo 
prihováral vo svojej veľkej radosti. 

— Pán čorbadši, odpusťte, že som pochyboval o prav-
de a úprimnosti vašich slov. Teraz vám verím úplne, — 
prehovoril k nemu starosta. — Prijímam vás za občana 
mesta Trenčína a vymenúvam vás za veliteľa našej strá-
že! 

— Sláva! Sláva! — zvolali páni a podali čorbadšimu 
ruku na znak úplného súhlasu. 

— Šľachetný pán starosta a všetci prítomní páni! — 
oslovil ich čorbadši Kučuk. — J a vám ďakujem za preuká-
zanú lásku a sľubujem, že budem verným synom tohto 
mesta. Ako by som mohol bojovať aj naďalej na strane 
svojich najväčších nepriateľov, ktorí mi zabili otca a mat-
ku odvliekli? Odkedy som počul vašu ľubozvučnú sloven-
činu, nemal som pokoja. Naspäť nemôžem ísť, ani nechcem. 
Prisahám vám vernosť až do smrti. Ďakujem i vám, pán 
senátor, —" a obrátil sa k Bohušovi, — že ste ochotný ma 
prijať za syna. Ale ja mám väčšiu žiadosť: Ráčte ma pri-
jať za zaťa. Elenku milujem čistým srdcom, statočnou 
dušou od tej chvíle, čo som ju videl. Prosím vás v tejto 
vážnej chvíli o jej ruku! 

Otec i ostatní páni, prekvapení touto neočakávanou 
prosbou, pozerali zvedavo na Elenku, akoby sa jej pýtali: 
Co povieš na to? 



Mlčala. Sklonila hlavu, ale bledá tvár sa jej začerve-
nala ako ruža. Bola to bezslovná, jasná odpoveď na nemú 
otázku prítomných. 

Čo na to povieš, dcéruška moja? — obrátil sa k nej 
otec znova. 

Tu pomaly zdvihla hlavu, pozrela na otca, potom na 
čorbadšiho a vyznala svoju lásku pred všetkými: — Milu-
jem ho tiež od prvej chvíle, čo sme sa videli. Alebo bu-
dem jeho ženou, alebo sa nevydám! 

Boli to vážne slová. 
Senátor Bohuš dobre poznal svoju dcéru. Ťažšie mu 

bolo pred toľkými svedkami povedať jej, ako to v budúc-
nosti bude možné dodržať. Preto ako rozumný a vďačný 
otec neodporoval, dobre vedel, že tu ide o blaho celého 
jej života. Veď bol presvedčený, že neodstúpi od svojho 
rozhodnutia. Zdedila jeho hlboké city, rovnosť ducha 
a pevnosť v rozhodovaní. A j Agneške ponechal úplnú 
voľnosť, ponechá ju aj Elenke. Aspoň mu nebude môcť 
robiť výčitky, keby jej voľba nebola šťastná. Táto obava 
však mu ani neprišla vážne na myseľ, keď videl úprim-
nosť duší v ich očiach. A nieje prekážkou ani vierovyznanie. 

Pristúpil k nim bližšie s vážnou tvárou, vložil pravicu 
svojej dcéry do pravice čorbadšiho, vyzdvihol nad ich 
hlavy rozprestreté ruky a pohnutým hlasom vravel: — 
Keď sa tak verne milujete, nechcem prekážat vašej bla-
ženosti! Nech vás sprevádza Boh i moje otcovské požeh-
nanie! — Potom ich objal a bozkal. 

Vtedy snúbenec sa obrátil k svojej verenici, aby sa pre-
svedčil, či ho naozaj miluje. Vydržala jeho skúmavý po-
hľad, akoby hovorila: Áno, milujem ťa! 

Veľkou radosťou oplývalo jeho srdce, a keďže nemohol 
ďalej ukryť svoju blaženosť, objal ju a s vrelým, dlhým 
bozkom pritiahol k sebe. Nepovedal ani slova. Načo? 
Tu hovorili srdcia dvoch zaľúbených mladých ľudí. 



Potom starosta blahoželal snúbencom a za jeho prí-
kladom aj ostatní prítomní. 

V tejto chvíli prišli vojaci pred mestský dom, aby ozná-
mili pánu starostovi víťazstvo. Velké množstvo ludí ich 
sprevádzalo. Tu pán starosta otvoril okná a predstavil 
im čorbadšiho: — Vojaci! Hrdinovia! Predstavujem vám 
vášho nového veliteľa, pána Jána Gludováca, od dneška 
smrteľného nepriateľa Turkov, ktorí mu zabili rodičov Slo-
vákov. Chce byť vaším bratom. Zvíťazila v ňom slovenská 
duša. Zároveň vám predstavujem i jeho verenicu Elenku, 
šľachetnú dcéru pána senátora Bohuša. Volajte im na 
slávu! 

S veľkou pozornosťou sledovali každé starostovo slovo. 
Keďže poznali a obdivovali udatnosť svojho nového veli-
teľa a videli, že zachránil Elenku pred únosom, hroznej-
ším osudom od smrti, s radosťou ho prijali za veliteľa. 
Kto by sa vyznal lepšie v boji proti Turkom než on? 
Jeho neohrozenosť sa stala medzi nimi povestnou. Boli 
presvedčení, že sa ho strela nechytí. Iste ho nebesá poslali 
na ochranu Slovákov proti pohanom! 

Týmto citom dali výraz, keď mu zavolali na slávu: 
— Nech žije náš veliteľ! Sláva mu! Sláva i jeho snúbe-

nici! — A takéto radostné volanie sa ešte dlho ozývalo 
mestom. 

Blažený veliteľ a jeho spanilá verenica stáli dojatí pri 
okne a ďakovali za vrelé uvítanie. 

Požehnanie zomierajúcej matky 

Ján Gludovác, veliteľ mestskej stráže, vychádzal z mest-
ského domu už ako snúbenec. So srdcom naplneným slas-
ťou si viedol Elenku. Otec išiel za nimi. 



Nepôjdeme rovno k matke, — upozornil ich, — 
aby sa nepoľakala tvojho tureckého obleku, ale najprv 
zájdeme k pánu farárovi, kde sa môžeš, Janko, — tak ho 
od zasnúbenia oslovoval, — preobliecť do dôstojníckych 
šiat našej stráže. Na rozkaz pána starostu prinesú tri oble-
ky. Môžeš si vybrať. 

Išli ta. 
Farár od tej žalostnej udalosti, keď mu odniesli milo-

vanú ženu a sám ranený ostal ležať, patril väčšmi me-
dzi mŕtvych ako živých. Len čo ho boli priniesli domov, 
a keď prišiel k sebe, prvá jeho otázka bola: — Kde je 
Agneška? 

A keď ju nenašiel a rozpamätal sa, čo sa s ňou stalo, 
taká bolesť mu zvierala srdce, že sa obávali o jeho dušev-
nú rovnováhu. Nejedol, nepil, nemohol spať, len stále 
vzdychal za svojou Agneškou. Túžil po nej a zo dňa na 
deň očividne upadal. 

Na šťastie rana nebola hlboká, lebo úder zachytila 
a zmiernila silná baranica. O desať dní mohol vstať. 
Obetavá Elenkina láskavosť, s akou ho oddane a nežne 
opatrovala, prirodzená húževnatosť jeho pružného tela 
skoro premohli všetky prekážky. Rana sa zahojila, ale 
zanechala červenú, dlhú škvrnu. Posledné dva dni bol 
už aj v kostole na službách božích. Tam sa cítil dobre, 
tam nachádzal útechu. O novších udalostiach máločo 
vedel. Vždy bol doma, iba ak nešiel navštíviť a potešiť 
ťažko chorú testinú. 

Keď počul poplach zvonov, opanoval ho velký strach. 
Bál sa o Elenku. Spomenula mu totiž, že pôjde na chvíľ-
ku navštíviť priatelku, ktorá býva na predmestí, za brá-
nou, a ešte sa nevrátila. Kde len môže byť, veď je už 
šesť hodín preč?! Azda bude u matky. 

— Pôjdem za ňou, — dumal v sebe. Práve chcel odísť, 
keď Elenka a ostatní vstúpili. 



tŕnie a bodlačie. Prijmi požehnanie svojej umierajúcej 
matky! 

Elenka s hlasitým plačom zachytila žehnajúcu studenú 
ruku. Bozkala ju a položiac hlavu na perinu, oplakávala 
za živa dobrú matičku. 

Muži so zarosenými očami sledovali výjav materin-
skej a detinskej lásky. Aj snúbenec ťažko opanoval svoje 
city. Nie div! Veď aj on mal mäkké, slovenské srdce. 

Medzitým ustatá matka sa spamätala, vytiahla ruku, 
ktorú Elenka ešte stále objímala, bozkávala, a položila 
ju na hlavu Jána Gludováca so slovami: 

— Milý syn môj, neviem ti meno, nepoznám ťa, len čo 
som teraz počula o tebe. Ale to mi stačí. Zachovaj, chráň 
si Elenku ako svoj najväčší poklad. Miluj ju verne. Po-
deľte si radosti i žalosti. Tak ich ľahšie budete znášať. 
Spokojnejšie umriem, lebo vidím, že v dobrých rukách 
zanechávam kvietok svojej úprimnej a vernej lásky k mi-
lovanému mužovi. Nech vás Boh žehná i s mojím mužom, 
i chudákom farárom, i . . . 

Nedokončila. Sama rozpomienka na nešťastnú Agneš-
ku zaliala jej oči horkými slzami. Mysleli, že už ani nemá 
slz, že ich vyplakala cez dlhé dni a noci, a jednako nepre-
stajne sa jej ronili, ked si len na ňu pomyslela. Materin-
ská láska nepozná hraníc, materinská žalosť nepozná hĺbky. 

Šťastlivé Elenkino zachránenie ani pred ňou nespomí-
nali, ani minulosť snúbencovu, aby ju nerozčuľovali a ne-
zavinili zhoršenie jej stavu. 

Po požehnaní aj Gludovác bozkal trasúcu sa ruku ťaž-
ko vzdychajúcej matky. Potom išli do susednej izby, aby 
sa chorá upokojila. 

Gludovác išiel na noc k farárovi, ktorý mu vďačne 
prepustil jednu izbu. A j tak bola prázdna. Otec ostal 
doma i s Elenkou, aby strážili matkin spánok pred blí-
žiacim sa veľkým Koscom. 



Pohreb slovenských hrdinov 

Na druhý deň Ján Gludovác ako velitel mestskej stráže 
dal sa do roboty, aby sa oboznámil so svojím ľudom 
a uplatnil v prospech mesta svoje bohaté vojenské skúse-
nosti. Mužstvo ho radostne vítalo, vidiac v ňom neohro-
zeného vojaka a skúseného veliteľa, akého práve potrebo-
vali. Iste dobre pozná.všetky slabosti Turkov a využije 
ich v obrane mesta. 

Prezrel si opevnenia a nariadil rozličné opravy. Keď sa 
predstavil predpoludním mestskému magistrátu, aj úrad-
ne ho prijali za občana Trenčína a sľúbili mu i žiadali 
od neho vernosť. Potom sa zúčastnil na ďalšom zasadnutí, 
na ktorom sa rokovalo, ako brániť mesto proti novým úto-
kom. Tu sa všetci mohli presvedčiť o jeho schopnostiach 
a vedomostiach vo vojenských otázkach. 

Zároveň sa rozhodli, že všetci sa zúčastnia pohrebu pad-
lých spolubratov, ktorý určili na tretiu hodinu popo-
ludní. 

Po zasadnutí povolal starosta Gludováca k sebe na 
obed. Radšej by bol išiel domov k farárovi, budúcemu 
švagrovi, veď iste ta príde aj Elenka, ale nemohol od-
mietnuť pozvanie. Nechystala sa tam hostina, smutné 
časy to nedovoľovali, ani tomu nezodpovedali. Bolo to 
uctenie jeho osoby a prejav v neho skladanej dôvery. 
Po hajdúchovi odkázal pánu farárovi, aby ho nečakali 
na obed. 

O tretej hodine bol pohreb hrdinov. Smutný obraz 
sa opakoval. Žiaľ, plač príbuzných naplňoval cintorín. 
Rektor jezuitov Ladislav Vid lúčil sa so všetkými precíte-
nými slovami: 

— Obetovali ste svoj mladý život za nás všetkých a za 
túto zem, poliatu krvou slovenských martýrov. Vaša krv 



sa však nevycedila nadarmo. Vyrastie z nej sloboda mesta 
Trenčína, celého Považia a úcta nepriateľa k Slovákom. 
Vaše hroby budú nám prameňmi lásky, neohrozenej u-
datnosti a k činom pobádajúcej sily v prospech nášho ľu-
du. Nech je vám slovenská zem ľahká, odpočívajte v po-
koji! 

Potom nasledovali cirkevné obrady evanjelického fa-
rára a rektora jezuitov, kedže on bol zároveň aj farárom 
trenčianskym. 

Na pohrebe bola celá mestská stráž pod vedením nové-
ho veliteľa, ktorý bol predmetom stáleho obdivu, šepka-
nia a rozličných poznámok. Prítomní boli všetci páni 
mestskej rady, medzi nimi aj senátor Bohuš s Elenkou. 
Z hradu vyslali vojenský oddiel na čele s kapitánom Já-
nom Trstianskym. Prišiel aj pán hradu gróf Juraj Illéshá-
zy s väčšou družinou zemanov a magnátov, č i úcta k pad-
lým, či zvedavosť vidieť nového veliteľa stráže alebo 
reč pána rektora, jeho duševného vodcu a intímneho pria-
teľa, priviedli ho ta? Alebo azda obanoval svoje kruté za-
obchádzanie s magistrátom a túto smutnú chvíľu si volil 
na zblíženie?... Kto by to mohol uhádnuť? 

Po pohrebe sa ľud rozišiel, len príbuzní uložených na 
večný pokoj ostali tam ešte dlho, upravujúc čiernu zem 
okolo hrobov a modliac sa za večnú slávu víťazne pad-
lých. 

Nepokojná radosť 

Po pohrebe Ján Gludovác ťažko čakal na chvíľu, aby 
mohol byť so svojou verenicou. Ved ju nevidel od predo-
šlého večera a teraz boli už štyri hodiny! Ponáhľal sa 
rýchlym krokom k farárovi v nádeji, že Elenka bude už 
tam. Nesklamal sa. 



Pán farár sa práve chystal navštíviť chorú testinú, a tak 
ich nechal samých. Ale nezabudol ich napomenúť, čo bo-
lo i náplňou jeho povolania, sčiastky vážne, sčiastky žar-
tovne: — Pekne sa správajte! 

Ostali sami. Prvý raz. V celom dome nebolo nikoho 
okrem nich. Rodinné okolnosti a najmä choroba matki-
na, všeobecná nálada, popoludňajší pohreb neboli síce 
priaznivé spoločnému vyjavovaniu jemných, láskavých 
citov, ale ich srdcia, naplnené prekypujúcou čistou lás-
kou, zabudli na okolnosti, túžiac po sebe, vedené silou 
večného zákona prírody. 

Sedeli vedia seba pri stole. Pred oknami stáli uložené 
na drevenom kvetináči bedlivo opatrované kvety, z kto-
rých vynikali najmä muškáty svojou prostou sviežou krá-
sou, rezeda a klinčeky lúbeznou vôňou. Za okennou 
záclonou v bielej klietke štebotal kanárik. 

— Prečo si neprišiel predpoludním aspoň len pozrieť 
svoju snúbenicu? — začala mu dohovárať so žartovným 
hnevom. — Aká dlhá mi bola každá hodina! 

— Veď vieš, moja drahá Elenka, — odpovedal jej mäk-
kým hlasom a prisadol si bližšie, — že som aj veliteľom 
mestskej stráže. Aby som zaviedol poriadok, musím byť 
vzorným vojakom najprv ja. Ale keby si vedela, že stále 
ma sprevádza tvoj obraz a neprestajne myslím na teba, 
že si oltárom mojej duše, bola by si spokojná, aj keď som 
vzdialený. 

— Som presvedčená o tvojej vernej láske, — a položila 
hlavu na jeho plece, — čo ma naplňuje nevýslovnou ra-
dosťou. Ó, daj Boh, aby to nebol len sen, ale skutočnosť, 
trvajúca celý život! 

— Skutočnosť je to, milá Elenka! Necítiš tlkot môjho 
srdca, sladkosť bozku, spájajúceho naše duše, nečuješ hlas, 
ďakujúci Pánu Bohu, že ma priviedol k tebe? Nevieš vyčí-
tať z môjho zraku, že ťa vrele milujem, že ťa nikdy neo-



pustím a radšej by som volil smrť, než ťa stratil? 
— Srdce mi zviera akási úzkosť. Vidím čierne postavy 

okolo nás, ktoré ma chcú vyrvať z tvojho objatia. Spre-
vádza ma príšerná mátoha. Cítim, že je za mnou, a keď 
sa nazad pozriem, nevidím nič. Ja sa bojím. Neopúšťaj 
ma! Vidím pred sebou hlbokú priepasť, do ktorej sa rú-
tim. Chcem sa zachytiť, ale skala je hladká, svah prudký, 
ruky i nohy mi krvácajú. Letím bez pomoci do nej, od-
kiaľ niet vyslobodenia... Čistá je moja láska ako ranná ro-
sa, hlboká ako more, a predsa cítim, že onedlho len pa-
miatka, panenská pamiatka ostane po mne.. . Ja sa bo-
j í m . . . Zachráň, ratuj m a . . . ! 

Posledné slová už vykríkla a kŕčovite sa chytala svojho 
snúbenca. Objala mu krk, hladkala mu vlasy, tvár a po-
ložila jeho ruku na svoje horúce čelo. Bála sa veľmi... 

Odkiaľ táto bojazlivosť?... Vtáčik spieval neúnavne 
a nezmenene svoju pieseň, k západu sa blížiace slnko len 
tak svietilo ako včera, kvietky rozširovali vôňu po izbe 
ako predtým. Všade pokoj a tichosť, okrem príjemného 
spevu, skvostných trilkov toho malého tvora. Nič sa ne-
zmenilo okolo nich. Odkiaľže ten kŕčovitý strach...? 

Iste by sa bola ponosovala aj ďalej, keby Janko nebol 
uzavrel jej ústa horúcim bozkom. Hlava jej klesla na je-
ho prsia. Cítila jeho silu, duševnú rovnováhu, začala sa 
upokojovať. Ale prudko dvíhajúca sa hruď prezradzovala, 
že ešte veľký nepokoj buráca v jej duši. Upokojoval j u 
a tešil: 

— Čoho sa bojíš, holubica moja, keď som s tebou? 
Ver mojej láske! Milujem ťa väčšmi ako svoj život. Milu-
jem ťa nadovšetko, nevýslovne. Keď idem odpočívať, tvoj 
obraz je so mnou, v snách teba vidím, ty prichádzaš ku 
mne v bielych šatách ako anjel. A keď vystriem ruky, 
radostne mi vletíš do náručia. Ked sa ráno prebúdzam, 
tebe znie môj prvý pozdrav. Ty si moja prvá myšlienka 



na úsvite dňa, ty budeš môj posledný vzdych pri západe 
môjho života. Ty sprevádzaš každý môj krok. Ty si obraz 
môjho srdca, ktorý ozdobujem voňavými kvetinami ver-
nosti. Sviatok je v mojej duši, ked ťa vidím. Milujem tvoje 
nádherné vlasy, tvoju tvár, žiaru tvojich očú, ktorou ma 
očarúvaš, tvoje červené pery, ktorými ma opájaš nadzem-
skou sladkosťou. Milujem štíhlosť tvojho drieku, prítul-
nosť hladkých ramien, ktorými ma ovinieš, každý tvoj 
vzdych, ktorým myslíš na mňa, tvoje vrelé slzy, ktorými 
už oplakávaš našu vernú lásku, každý tvoj krok, ktorým 
sa približuješ ku mne! 

A bozkával jej čelo, oči, vlasy, ruky, ramená, pery. 
Sťa opojená zabudla na svet, na včerajšok, na zajtrajšok 
a oddala sa jeho láske, sladko šepkajúc: 

— Aká blaženosť počúvať tvoje slová! Kto bol tvojím 
učitelom? Škovránok alebo sláviček? Ani ich spev ma 
tak neočarí ako tvoj ľúbezný hlas. Teraz, pritúlená k te-
be, objatá tvojou silnou rukou, s hlavou položenou na 
tvojich víťazných prsiach, necítim vôbec strach a môj duch 
je pokojný. Zostaň so mnou vždy, vo dne v noci, a odhá-
ňaj tie čierne mátohy. Ked sa budem vo sne usmievať, 
bude to znamenať, že sa nebojím, — a opakovala všetky 
tie nežnosti lásky, ktorými ju obsypal. 

— Elenka moja, od dobrých ľudí sa nemáš čo báť 
a od zlých ťa ochránim, — posmeľoval ju. — A keby ťa 
niekedy napadli zlí ľudia a nebol by som pri tebe a ne-
mohol ti pomôcť, nestrať ducha! Spomeň si, že si vereni-
cou vojaka, veliteľa, a obráň sa sama! Radšej si voľ sta-
točnú smrť než poškvrnený život! Ja môžem padnúť. 
Hussein baša iste vypíše cenu na moju hlavu. Budú na 
mňa striehnuť, aby ma dostali na ukrutnú smrť. Ale ja 
prisahám, že živého ma nedostanú. Radšej umriem. Potom 
sa musíš sama obrániť od tých príšerných mátoh, ktoré 
ťa obkľučujú. Preto prijmi túto ozdobu do tvojich krás-



nych vlasov. Pozri, rúčka je Amor s rozprestretými rukami, 
akoby ťa chcel objať, ostatná čiastka je tenká, silná, pruž-
ná, ako britva ostrá malá dýka. Prerazí šaty, kosti, srdce, 
že prestane biť v tej chvíľke. Túto ozdobu ti dávam na 
pamiatku dnešného dňa. Nech ti ozdobuje vlasy, čo je 
z nej vidieť, a nech ti ochraňuje dušu od hriechu a tvoju 
lásku, čo je z nej ukryté. Tak! . . Ako krásne ozdobuje 
tvoju nádhernú korunu! 

— Tak urobím, ako si mi radil. Sľubujem ti aj ja, že 
budem tvojou vernou verenicou až do smrti. Tak mi 
Pán Boh pomáhaj! — a pozdvihla pravú ruku k nebesám. 

Dohovorili. Nemali viac čo rozprávať, keď si zabezpečili 
vzájomnú vernosť a lásku. Teraz sa zhovárali len ich 
srdcia, skvejúce sa oči a horúce pery, spojujúce sa v nemom 
sladkom rozhovore. 

Žalosť 

Hodiny života vznešenej pani Bohušovej boli zrátané. 
Nešťastie a žiaľ boli silnejšie než manželská láska pána 
Bohuša a oddanosť poslušnej dcéry Elenky. Opatrovali ju 
vo dne v noci, zavolali aj lekárnika, frátra jezuitov Joze-
fa Rauplíka, veľmi rozumného človeka, ktorý podľa vte-
dajších pomerov bol aj lekárom. Ale v jeho lekárni nebolo 
medecíny proti žalosti a zlomenej nádeji. Hasla ako zmen-
šujúci sa mesiac, vädla ako mrazom zachytená jesenná 
ruža. Len jedna vec by ju bola uzdravila: návrat Agneš-
kin. čakala ju a spomínala na ňu až do poslednej chvíle, 
ale márne. Zamilovaný baša nebol by ju pustil ani za 
poklady celého Trenčína. Peňazí mal dosť, ale takú krás-
nu ženu nie! 

V o štvrtok ráno stáli všetci okolo postele umierajúcej. 



Farár sa usiloval ju tešiť, ale sotva premáhal svoju bo-
lesť. Chcel sa ukázať silným, aby mohol potešiť ostatných 
prostriedkami viery, najsilnejšej kotvy v búrkach život-
ných a najistejšieho prístavu na konci života. 

Umierajúca žena a matka ukázala sa silnejšou ako 
všetci ostatní. Ešte ona sama ich tešila. Každému pove-
dala priateľské slovo. Bola pri úplnom vedomí, ale hovo-
riť mohla už len s prestávkami. Povzbudzovala muža, 
aby nezabúdal na Agnešku a vynaložil všetko na jej vyslo-
bodenie. Pánu farárovi ďakovala za jeho dobrosrdečnosť, 
že ju teší, hoci sám by potreboval útechy. Nech hľadá 
potešenie v horlivom hlásaní slova božieho a dôvere 
v Pána Boha. A keby našiel spôsob, ako vyslobodiť svoju 
Agnešku, nech nešetrí časom, prácou, peniazmi. Doteraz 
nebol ten ukrutný baša ochotný, azda sa mu obmäkčí 
srdce, ked budú dvaja. 

— Ó, že nebudem môcť uzrieť to jej maličké! Ako by 
som sa mu radovala! Už som potajomky chystala aj ko-
šieľky. Pre koho budú? Kto ich bude nosiť...? — vzdycha-
la rýchle a hojné slzy jej tiekli z vpadnutých očú. 

Po dlhšej prestávke zbadali, že ťažko zápasí s každým 
slovom. Elenke a snúbencovi kládla na srdce, aby sa verne 
milovali a neopúšťali nikdy, ani v žiarivých, ani v mrazi-
vých dňoch života. 

— Svadbu majte prostú, ako sa sluší na evanjelikov. 
Ó, keby som vyzdravela a Agneška sa vrátila, usporiadali 
by sme vám veľkú, veselú svadbu. Ale teraz len ako vám 
okolnosti dovolia. Milujte vám dobroprajných, chráňte 
sa nepriateľov. Porozumenie, ústupčivosť prispeje k váš-
mu blahu. Buďte k sebe láskaví, svorní a vaša blaženosť 
bude stála. 

Slnko už prekonalo väčšiu polovicu svojej cesty a chý-
lilo sa k západu. Na mestskom dome začali práve roko-
vať, keď v susednom dome zhasínal život. Okolo postele 



umierajúcej stáli všetci pospolu so žiaľom v srdci, slzami 
v očiach, ved patrili k tejto malej rodine. 

Chorá ťažko, ale tíško vypúšťala ducha. Naraz sa utí-
šila, zavrela oči, akoby bola už prekonala ťažký prechod 
do večnosti. Ale nie! Úsmev ihral jej okolo úst, že sa jej 
zablysli biele zuby. Ruky namáhavo pozdvihovala, akoby 
chcela niekoho objať, ale nevládala. Nato bolo počuť 
šepkajúce slová: Agneška... moja. . . Nedokončila ich. . . 
len na druhom svete. 

Aký tichý bol jej život, tak ticho vypustila utrápenú 
dušu. 

— Umrela. Odpočinutie večné daj jej Pane! — ozval 
sa trasúcim hlasom farár a zatlačil jej oči, ktoré žiarili 
štyridsaťosem rokov .dobrotou, sústrasťou k biednym a si-
rotám. Stuhli ruky, ktoré dávali hojnú almužnu, nehyb-
nými sa stali nohy, ktoré ani jednu nedeľu nezameškali 
ísť na služby božie. Onemeli ústa, ktoré chválili Boha 
a vyrovnali mnohé nedorozumenie, hnev, nenávisť láska-
vosťou. Prestalo biť srdce, ktoré milovalo cnosť, statočnosť, 
vernosť a úprimnosť. 

Hlasitý plač Elenkin sa rozliehal po izbe. Jej žalosť bola 
veľká, hlboká. Ved žili ako v nebesách. Nebolo medzi 
nimi nesváru, nenávisti, ba ani najmenšieho nedorozu-
menia. A teraz odišla všetkých spojujúca duša domácnosti. 
Kto jej vynahradí dobrú matičku?... Nikto, nikdy! 

Pán Bohuš bol tiež zlomený. Sedel pri posteli a len sa 
díval, díval na chladnúce telo svojej družky.. . 

Pán farár, keď zatlačil oči zosnulej, s dorozumením 
pána Bohuša odišiel, aby sa postaral o pohreb, primera-
ný ich zemianskemu rodu a občianskemu stavu. Určili 
ho na sobotu na jedenástu hodinu. Odkázali hrobárovi, 
aby vykopal široký hrob, ktorý by mohol byť prerobený 
na kryptu. 



Na tvári zosnulej ostal posledný úsmev, ktorým vítala 
svoju drahú, nešťastnú dcéru: Agneška... moja. . . 

Na výzvedoch 

Keď sa do Nových Zámkov vrátilo tých stodvadsať 
janičiarov, ktorí si zachránili útekom život — veľmi sa 
hanbili a báli bašu Husseina a veru sa k nemu neponáhľa-
li — vyslali dvoch poddôstojníkov, aby oznámili vezírovi 
porážku, ktorú utrpeli pre zradu čorbadšiho Kučuka. 

Títo, pretože sa tiež báli jeho hnevu, najprv len to 
hlásili, že Trenčín nedobyli. 

— To je nemožné, — skríkol baša Hussein, — aby boli 
premohli čorbadšiho Kučuka. On by zaujal nielen Tren-
čín, ale aj peklo, keby som ho ta poslal. 

Viac na nich ani nepozrel a vyšiel na dvor, kde boli 
ostatní. 

— Kde máte veliteľa čorbadšiho Kučuka? — bola je-
ho prvá otázka v presvedčení, že sa hanbí za porážku 
alebo padol. 

Nik neodpovedal — všetci stáli sťa nemé sochy. 
Keď baša zopakoval otázku prísnejším hlasom, ozval 

sa najsmelší: 
— Mustafa Kučuk nie je naším čorbadšim. Stal sa 

zradcom. Zradil nás všetkých, jedného z nás zavraždil 
a potom utiekol do Trenčína. 

Hussein priskočil k nemu, zatriasol ním, až sa mu hla-
va kývala sem a ta, a zareval naňho v nesmiernom hneve: 

— človeče! č o táraš? Ty sa rúhaš jeho pamiatke! On 
iste padol!. . . Ó, ja nešťastný!... č o budem robiť bez ne-
ho?. . . Kto mi dá dobrú radu, kto bude mojím najvernej-
ším priateľom?... Kde nájdem ešte takého udatného a sta-



točného bojovníka? — zalamoval rukami a trhal si vlasy. 
T u sa niekoľkí osmelili a jednohlasne poznamenali: 
— Čorbadši Kučuk nás zradil. Jedného z nás zabil 

a potom prešiel k Trenčanom. 
Na toto hromadné osvedčenie, o pravde ktorého nemo-

hol pochybovať, začal zúriť. Behal sem a ta, kričal, reval 
nerozumné slová, chytal sa za hlavu, trhal si bradu. Keď 
sa zastavil, začal rozmýšľať, ale nevedel sa rozhodnúť 
v tomto pobúrenom duševnom stave, čo urobiť. Zrazu sa 
zobral a išiel ta, kde bývala Agneška a Katinka, aby sa 
pomstil na nich, ale vrátil sa z pol cesty. Tvár mal hne-
vom premenenú, že nebolo dobre naňho pozrieť. Jeho 
priateľstvo k čorbadšimu Kučukovi obrátilo sa v horiacu 
túžbu po ukrutnej pomste. 

— Chcem vidieť jeho vyliatu krv! — skríkol. 
Všetci vedeli, čiu krv. 
Potom zastal pred unavenými, zaprášenými janičiar-

mi a vyhlásil im toto rozhodnutie: 
— Vojaci, za ten veľký hriech, že nás zradil, volám 

naňho pomstu Alahovu. Táto vina môže byť zmytá len 
jeho zradnou krvou. Kto mi donesie jeho hlavu, dostane 
pekného koňa a nastúpi na jeho miesto. Ale kto mi ho 
donesie živého, tomu dám aj svoj najdrahší poklad, krá-
savicu, od ktorej nie sú krajšie ani odalisky v raji. Kto sa 
hlási na túto úlohu? 

Medzi vojakmi nastalo šepkanie, radenie, pohyb. Ko-
nečne predstúpil poddôstojník Deli Džáfer: 

— Hlásim sa. A keď aj neprinesiem jeho hlavu, dopo-
môžem k cieľu, pripravím cestu k neskoršiemu úspechu. 
Pôjdem na výzvedy. Chcem sa dozvedieť, aké je jeho za-
mestnanie, či vychodí z mesta a kedy. Za múrmi mu ne-
môžeme škodiť. Preoblečiem sa do sedliackych šiat za 
lepšieho gazdu, aby som sa mohol nebadane priblížiť 
k Trenčínu. Po nemecky viem, dám sa do reči s ľuďmi, kto-



rých si nakloním peniazmi, aby mi rozpovedali, čo o ňom 
vedia. Nemecké slovo nie je tam neznáme. Keďže sa pre-
oblečiem už tu, potrebujem svedectvo, aby ma nezajali 
naši vojaci. Tiež potrebujem jedného druha, aby som mal 
komu zveriť ukrytého koňa, keby som chcel ísť pešo. 

Návrh sa bašovi páčil. Poznal Deliho Džáfra ako prefí-
kaného človeka, ktorý by oklamal aj čerta. Vedel sa tak 
pretvarovať, že by si ho bol pokladal za najstatočnejšieho 
človeka. Ale kým sa pred tebou ponížene klaňal, zatiaľ 
skúmal, čo by ti mohol ukradnúť. Pred ním nebolo v isto-
te vrecko, ani zlatá alebo strieborná ozdoba. 

Baša Hussein súhlasil s jeho návrhom a prisľúbil mu 
ochrannú listinu, ponechal naňho, koho si vyberie za 
spoločníka. 

Potom ich všetkých rozpustil, nebol ani zvedavý, koľko 
ich padlo, natoľko ho zaujala myšlienka pomsty. Po kús-
ku by ho rezal, žeravým železom pálil! Do uší by mu na-
lial roztaveného olova, odrezal by mu prsty po jednom, 
oči vyklal a tak dokaličeného hodil do jamy, naplnenej 
hadmi a iným hnusným hmyzom! 

Deli Džáfer sa pohol i s druhom po polnoci. Cestou sa 
dva razy zastavili, aby nakŕmili kone a oddýchli si. Opatr-
ne sa približovali k Trenčínu. Stretli sa s niekoľkými ľuď-
mi, ale nevzbudili pozornosť, z čoho súdili, že ich pokla-
dajú za Slovákov. Boli štyri hodiny popoludní, keď Deli 
Džáfer zanechal koňa s druhom na kraji hory blízo Tren-
čína a vydal sa pešo na výskumnú cestu. Ľudia z dedín 
išli do mesta a odtiaľ vychádzali iní za svojou prácou ale-
bo odchádzali domov. Išiel pomaly. Približoval sa k opev-
neniam, skúmal tváre a zachytával slová okoloidúcich. 
Nespozoroval nič, čo by bol mohol upotrebiť. Jedna za-
chytená veta predsa len vzbudila jeho pozornosť. Stretol 
sa s dvoma občanmi, zaiste remeselníkmi, idúcimi z Tren-
čína, a porozumel ich nemeckej reči: 



— Chudera, umrela dnes popoludní o pol štvrtej ho-
dine, — poznamenal prvý. 

— Je to veru velké nešťastie pre pána senátora Bohu-
ša. Jednu dcéru má v zajatí a teraz stratil aj dobrú že-
nu, — odpovedal druhý. 

Deli Džáfer nemohol viac zachytiť, lebo sa vzďaľovali 
opačným smerom. Teraz mu však stačilo i to, lebo dúfal, 
že sa ešte niečo dozvie. 

Náhoda mu pomohla. V cintoríne, vedia ktorého práve 
šiel, zazrel človeka kopať jamu. Bol to mestský hrobár. 
Išiel k nemu. 

-—- Pre koho kopete ten hrob ? — spýtal sa po nemecky. 
Bolo vidieť, že oslovený porozumel otázke, ale neod-

povedal, hľadel naňho čudným zrakom, akoby hovoril: 
Co vás po tom! Dva strieborniaky mu však rozviazali ja-
zyk, a išlo mu to hneď plynné, hoci po nemecky. 

— Milý pane, tento hrob bude pre vznešenú pani Bo-
hušovú. Nech jej dá Boh večné odpočinutie! Bola to veľ-
mi dobrá duša. Keď som ta šiel, vždy mi niečo dala. Keď 
inšie nie, aspoň kúsok chleba. Viete, som chudobný člo-
vek a mám štvoro detí. Veru z tých pohrebov len ťažko 
môžem vyžiť. Teraz som mal síce mnoho roboty, ale to 
som robil zadarmo, lebo sme pochovávali padlých 
bratov, vojakov. A j ja som chcel obetovať za spoločné 
záujmy. 

— Dobre, dobre, milý hrobár, vidím, že ste chudobný 
človek, preto som vám chcel pomôcť. Ale rozpovedzte 
mi smutný prípad tej zosnulej panej, — povzbudzoval 
ho. 

— Mnoho trpela a veľa sa trápila, — odpovedal. — 
A ťažko skonávala. Stále spomínala staršiu dcéru, ktorá 
je v tureckom zajatí. Vydala sa za nášho veľkomožného, 
za veľmi dobrého muža. Škoda, že ho nepoznáte. Ten by 
vám vedel viac porozprávať. Ja sa tomu málo rozumiem. 



Veď mojím povolaním je kopať druhým jamu, — a s tým 
aj pochytil rýľ, aby pokračoval v práci. 

— Ešte mi povedzte, čo je s mladšou dcérou tejto ne-
bohej dobrej matky, keďže, ako vravíte, staršia je v za-
jatí. 

— Je zasnúbená s bývalým tureckým dôstojníkom, te-
raz už naším veliteľom. Tak sa to stalo, že pred troma 
dňami nás tu napadli Turci. Hen, aha, tam bola za tým 
opevnením, — ukazoval rúčkou rýľa. 

— Tu sa bojovalo s Turkami? — spýtal sa ho, akoby nič 
nevedel. 

— No a ako! Vyše tisíc ich pozabíjali, hádam aj viac! 
Veru nech si s nami, Slovákmi, nezačínajú, lebo im vy-
prášime kabát aj inokedy. 

— Máte pravdu, — poznamenal Deli Džáfer, — ale čo 
sa stalo s tou mladšou dcérou? 

— Bohvie ako áno, ako nie, ale zaplietla sa medzi 
tureckých vojakov, takzvaných janičiarov, ktorí — je to 
pekné dievča — chceli ju uniesť. Ale tu priskočil k nim 
turecký oficier, vyslobodil dievča, a kým ho doniesol do 
mesta, tak sa zaľúbil, že si ho vypýtal od otca^za ženu. 
A j ho dostal. Ja by som to veru neurobil. Mám tri dcéry, 
ale ani jednu by som nedal za tureckého dôstojníka. Veď 
tí majú žien, ani nevedia koľko! Na každý deň jednu 
a na sviatky zvlášť! Že sa nehanbia jedna druhej! Ja to 
tým pánom veru nezávidím. Keď sa tak všetky zhŕknu 
na chudáka, iste nevie, kam z konopí. 

— Ešte mi len povedzte, kedy bude ten pohreb? 
— V sobotu o jedenástej hodine, — bola odpoveď. 
— Odkiaľ to viete? 
— Odkiaľ to viem? — opakoval otázku urazený. — Ke-

by som nemal na čas vykopaný hrob, kde by ju pochovali? 
Teda musím to vedieť. Oznámili mi to hneď, lebo tento 
hrob nebude obyčajná jama. Bude z bokov vydláždená 



a navrch sa dá veľký kameň. Bude to krypta, preto som 
sa dal už dnes do roboty. 

Deli Džáfer sa dozvedel práve dosť. Rozlúčil sa s mi-
lým, zhovorčivým hrobárom, vyhľadal svojho druha, sa-
dol na koňa a dal sa na spiatočnú cestu. 

Bol úplne spokojný s výsledkom a ďakoval Alahovi, že 
stvoril aj hrobárov. 

Unesenie Elenky 

— Veľmi dobrý chýr si priniesol, — privítal baša Hus-
sein Deliho Džáfra, keď mu tento všetko porozprával. — 
Cítim sa, ako ked na smrť odsúdenému prinesú zvesť omi-
lostenia. Vyplní sa moja túžba, ktorá mi nedá spať, ne-
dožičí pokoja, kým neuvidím jeho vyliatu krv. Cesta je 
voľná. Pozor, aby sme nezablúdili! No práca ešte n i e j e 
skončená, len brána je otvorená, ktorou sa dostaneme 
k cieľu. Koňa ti dám a budeš čorbadšim, ked sa nám 
to podarí. 

Dal zavolať spahiho Mehmeta, toho poddôstojníka, 
ktorý unášal Elenkinu priateľku, ale nastrašený smrťou 
svojho druha pustil ju a utiekol. Spýtal sa ho, či sa ešte 
bojí toho zradcu. 

— Horím túžbou stretnúť sa s ním, aby som zmyl han-
bu, že som sa ho poľakal. Ale vtedy bol veliteľom a teraz 
je zradcom nášho vojska. Dajte mi príležitosť, aby som 
sa na ňom pomstil! 

— Túto odpoveď som od teba očakával. Výborne! 
Príležitosť je tu! — odpovedal mu baša Hussein. 

Potom vybral päť najudatnejších vojakov, aby Meh-
meta sprevádzali a mu pomáhali. 

— Bojíte sa smrti? — opýtal sa ich. 



Nebojíme sa ani diabla, ani smrti! — znela ich jed-
nohlasná odpoveď. 

— Kto sa bojí, nech sa vráti, lebo smrť bude pred vami, 
smrť bude za vami! Pred vami od udatných Trenčanov, 
za vami od mojej pomsty, ak by ste nevykonali prácu, 
ktorú vám ukladám. Buďte silnejší ako smrť! Okrem ži-
vota budete mať aj bohatú odmenu. Máte bystré kone, 
ostré šable, nebojazlivé srdcia. Ste pánmi svojho osudu. 

Potom im rozpovedal celý plán, ktorý mali uskutočniť. 
Obšírnejšie zdôraznil, že ide o hlavu bývalého čorbad-
šiho Kučuka, ktorý hanebným spôsobom zradil a vystavil 
na pranier turecké meno. 

— Co zaslúži taký podliak? 
— Smrť! — skríkli všetci a od zlosti chytali šable. 

Baša Hussein bol presvedčený, že buď splnia jeho rozkaz, 
alebo zahynú. 

— Áno, smrť! — odvetil baša. — Ale nie smrť čestnú, 
aká býva osudom verných synov Alahových. Kde by 
bol potom rozdiel medzi smrťou statočného bojovníka 
a zradcu? 

Preto im rozkázal, aby ho podľa možnosti priniesli ži-
vého. 

— Máte na to vhodnú príležitosť, ale len jednu jedinú. 
K e d ju nevyužijete, na vás sa vypomstím! — hovoril im 
od jedu zachrípnutým hlasom, že nemohli pochybovať 
o vážnosti hrozby. 

Potom im porozprával, že podľa zvesti, prinesenej De-
lim Džáfrom, umrela matka toho dievčaťa, ktoré zradca 
Kučuk vyslobodil a s ktorým sa v Trenčíne zasnúbil. 
Pohreb zosnulej bude v sobotu o jedenástej hodine na 
cintoríne za horným opevnením. Dolné nech im nerobí 
ťažkosti, lebo toto nie je strážené. Na pohrebe bude aj 
zradca tureckého národa so svojou verenicou. To je isté 
a prirodzené. 



— V y sa zavčas skryjete v blízkych horách, — poučo-
val ich. — Vyčkáte koniec obradov. Nesmiete spustiť 
z očí Kučuka a jeho snúbenicu. Bude stáť pri ňom. Mýliť 
sa nemôžete, lebo mŕtva mala len dve dcéry, a staršia je 
v našom zajatí. A veď totožnosť zistí spahi Mehmet. 
Keď sa ľud po pohrebe rozíde a ostanú tam len príbuzní, 
nastane chvíľa, od ktorej závisí vaša sláva, alebo nemilo-
srdná smrť. Vrhnete sa na nich a odzbrojíte najprv zrad-
cu Kučuka, poviažete ho a odnesiete spolu i so snúbeni-
cou. Chcem ich mať tu spolu, aby pretrpel pred smrťou 
všetky pekelné muky malomocnej žiarlivosti, keď ju pred 
ním objímem a odvediem do svojho háremu. 

Keby ste ho nemohli živého priniesť, lebo iste sa vás 
nezľakne, budem spokojný aj s jeho hlavou, ale vtedy 
sa nevracajte bez jeho verenice. O ostatných sa nestaraj-
te a usilujte sa čím skôr vrátiť naspäť! 

Ešte im pridal päť chlapov, ktorí im mali pomáhať 
a vytrvať v úkryte, kým nebudú s korisťou v bezpečnej 
vzdialenosti. A keby ich Trenčania prenasledovali, aby 
ich odviedli na falošnú stopu. 

Prikázal im najväčšiu opatrnosť a tiež aby sa čím skôr 
vydali na cestu. Nech si kone tam trochu odpočinú. 

— Alah nech je s vami, — skončil svoj ťažký rozkaz, 
— a nech vám dá šťastia. K ý m sa nevrátite, nebudem 
jesť, ani piť, ani spať, aby som potom usporiadal tým väč-
šiu hostinu a ako vyhladovaný tiger nasýtil svoju smädnú 
dušu jeho krvou. 

Prišiel deň pohrebu. Na mestskej veži odbila jedenásta 
hodina. Farár v sprievode dvoch kolegov zo susedných 
dedín začal obrady. 

Najprv sa rozlúčil s mŕtvou ako matkou dvoch dobrých 
dcér, z ktorých Agneška pre krutý osud nemohla odpre-
vadiť matku na poslednej ceste. Ba ani nevie, že pocho-



vávajú jej matičku. Lepšie tak, lebo srdce by je j puklo 
od žialu. Rozlúčil sa s mŕtvou ako vernou, vzornou že-
nou, ktorá prežívala nielen radosti, ale aj žalosti s milo-
vaným mužom. Rozlúčil sa s ňou ako s obeťou vojny a ne-
násytnej pažravosti pohanov. Jej obeť nie je menšia od 
obetí bratov, ktorí padli za túto drahú krajinu. Rozlúčil 
sa s ňou ako so štedrou patrónkou chudobných. Neza-
vrela dvere pred núdznymi, pomáhala im obetavo. Na-
pokon rozlúčil sa s ňou ako vzornou testinou, ktorá mala 
najväčšiu radosť, keď videla blaženosť svojich dcér. 

— Každý závidel, — pokračoval, — šťastie a božie 
požehnanie, udelené tejto vznešenej rodine. Ale o niekoľ-
ko týždňov sa všetko prevrátilo. Kde predtým kvitla len 
radosť, tam je teraz plač, kde bolo požehnanie, tam je 
teraz ťažký kríž, uvalený na slabé ľudské plecia. Veľká 
je naša strata. Boh nás navštívil ako Jóba. Ale nebúrime 
sa proti vôli Otca nebeského, lebo čo on činí, dobre činí. 
Neponosujeme sa. Prosíme Ho však ponížene, aby sa 
zmiloval nad nami a poslal svojho anjela, ktorý posilní 
na hore Olivovej krvou sa potiaceho Jeho jediného Syna, 
aby posilnil aj nás. Ťažká je naša kalvária, neprekonáme 
ju bez Jeho pomoci. 

Ty, drahá matka, vzor matiek, ty mučenica, ty ver-
ná manželka, ty stelesnená štedrosť, choď pred trón boží 
za večnou odmenou a tvoje telo nech odpočíva sladko 
v zemi posvätenej krvou martýrov! 

Oči prítomných, medzi ktorými bolo aj mnoho katolí-
kov, neostali suché. 

Po modlitbe pohol sa sprievod na cintorín. 
štyria senátori vyzdvihli na plecia rakvu, za ktorou 

kráčal nešťastím zlomený muž, smutný snúbenec a me-
dzi nimi žalostne nariekajúca Elenka. Od žiaľu ani nevi-
dela na cestu, takže j u museli viesť. 

Sprievod prišiel na cintorín, rozprestierajúci sa medzi 



prvým a druhým opevnením. Trenčania-evanjelici mali 
totiž dva cintoríny. Keďže starý, bližší k mestu, bol už 
zaplnený, vymerali si tu druhý, väčší. Najkrajšie miesto 
pod horou si vyvolil senátor Bohuš na večný odpočinok 
pre svoju rodinu. 

Rakvu položili vedľa otvorenej a tehlami dopoly vylo-
ženej jamy, a keď farár skončil modlitbu, spustili ju do 
hĺbky. 

Ľud sa rozišiel." Ostali iba podaktorí najbližší príbuzní 
zosnulej, čo pozerali na dohotovenie cementovej práce. 
Ešte hlinu bolo načim nahádzať na hrob. 

Tureckí vojaci v neďalekom úkryte čakali len na túto 
chvíľu, lebo čím menej ľudí bude tam, tým menej bude 
i prekážok. 

Šesť tureckých jazdcov, sťaby zlým duchom posadnu-
tých, vyletelo z hory s vytasenými šabľami. Už boli len 
na tridsať-štyridsať krokov od cintorína, múrmi ešte ne-
ohradeného, keď sa medzi ľudom, vracajúcim sa z pohre-
bu, strhol poplašný krik. Títo ich zbadali skôr než prá-
cou zaujatá smútiaca rodina. Krikom upozornený Ján 
Gludovác prvý pozdvihol hlavu, obzrel sa a hneď vedel, 
čo sa deje. Vytiahol šabľu a zakričal na príbuzných: — 
Utekajte za opevnenia! — skočil pred janičiarov, aby za-
stavil ich útok. 

Štyria sa vrhli naňho. Bránil sa s nadľudskou silou. Sám 
proti štyrom. Spahi Mehmet, ktorý sa opovážil najbližšie, 
zasiahnutý smrteľným úderom padol z koňa a ten, oslo-
bodený od ťarchy, utiekol, úzkostlivo rehtajúc. Ostatní 
traja boli obozretnejší už aj preto, že ho nechceli zabiť, 
ale živého zajať, aby bola tým väčšia ich odmena. A toto 
lakomstvo draho zaplatili. Podceňovali udatnosť a obrat-
nosť Gludovácovu. Keď nemohol dostať na hrot šable 
ani jedného, bodol najbližšieho koňa, ktorý sa postavil 
na zadné nohy a jazdca zhodil. Tretiemu janičiarovi vy-



razil šabľu, takže ten zutekal. Štvrtý, keď videl, že ostal 
sám, využil vhodnú chvíľu a kým čorbadši zasadil smr-
teľný úder spadnutému, obrátil koňa a utiekol za tými, 
čo unášali Elenku. 

Ján Gludovác v zápale boja na ňu zabudol. Dosť práce 
mu dali tí štyria. Ani nezbadal, že krváca z čela a ramena. 
Boli to však iba ľahšie rany, ktorými ho chceli oslabiť, 
odporu neschopným urobiť a tak sa ho živého zmocniť. 
Nepočul ani jej hlas volajúci o pomoc, keď sa vrhli na 
ňu dvaja janičiari. Počula snúbencov hlas, aby utekali, 
ale než sa obzrela, prečo majú opustiť matkin hrob, vo-
jaci už boli pri nej. Nemohla utiecť. Nohy jej od veľkého 
ľaknutia vypovedali službu. Ani nemala čas, lebo jeden 
ju zachytil pod pazuchu, ľahko vyzdvihol, posadil pred 
seba na koňa a objímajúc jej driek ľavou rukou, cválal 
preč. Ten druhý ho zatiaľ chránil pred zúrivým otcom, 
ktorý bol bez zbrane a bránil ju tvrdými päsťami, ale 
bez výsledku. Zasiahnutý do hlavy potočil sa a padol. 

Za ten čas Ján Gludovác práve zrazil dvoch a odzbrojil 
tretieho, ktorý i so štvrtým dal sa na útek. Keď ten, čo 
pomáhal uniesť Elenku, videl, že štyria nemohli premôcť 
bývalého čorbadšiho, odišla mu chuť aj na veľkú odme-
nu, aj na ďalší boj. V polkruhu mu vyhol a dal sa do bys-
trého behu za ostatnými troma, ktorí práve prichádzali 
k horám, kde ich čakalo päť janičiarov, aby kryli ich útek. 

Všetko sa stalo za niekoľko minút. 
Keď sa Ján Gludovác lepšie rozhliadol, nevidel už oko-

lo seba nepriateľa, len poraneného pána Bohuša, farára 
stojaceho ešte pri hrobe a dvoch zabitých janičiarov. Dva-
ja hrobári zutekali k opevneniu za ostatným ľudom. 
Ján Gludovác si uvedomil až teraz, keď Elenku nevidel, 
že volala o pomoc. Pozrel za cválajúcimi janičiarmi a vi-
del, že jeden, obkľúčený a chránený ostatnými, odnáša 
v čiernom oblečenú ženskú, čierny závoj vial za ňou ako 



stužka na kríži, ktorý niesol miništrant pred pohrebným 
sprievodom. Bola to Elenka. Od bolesti skríkol. Nebol 
to ľudský hlas, bol to rev. Keby mal aspoň koňa, aby sa 
mohol pustiť za nimi! Nevládne musel pozerať, ako uná-
šajú jeho lásku a život. 

Dlho však nerozmýšľal, čo začať. Bol muž rýchleho roz-
hodnutia. Ponechal raneného senátora Bohuša jeho osu-
du a s krvavou šabľou v ruke utekal k opevneniam po ko-
ňa. Vzal so sebou aj niekoľko jazdcov. Ochotne ho nasle-
dovali. Ani sa nepozrel nazad, či idú za ním, lebo cítil 
toľko sily, hoci krvácal z dvoch rán, že sám by ich premo-
hol všetkých. 

Vrazili do lesa, kde videli utekať tých štyroch s Lien-
kou. T u sa držali šľapají koni a boli presvedčení, že idú 
dobrým smerom, lebo zazreli v diaľke pred sebou uháňa-
júcich Turkov. Nastala napínavá honba. Pustili sa za 
nimi plnou silou, takže vzdialenosť sa stále zmenšovala. 
Kone boli mokré od potu a vyfrkovali bielu penu. Jazdci 
mali tváre dodriapané od vetiev a konárov, ale nedbali 
na to. Len ďalej a vpred! 

Už ich asi pol hodiny hnali bez toho, že by ich boli 
dohonili. A j Turci mali dobré kone. Ale vzdialenosť sa 
predsa len zmenšovala. Keď však mysleli, že ich už-už 
majú, naplnilo ich srdcia hrozne sklamanie. Turci cválali 
práve cez rúbanisko, a tu Ján Gludovác zbadal, že ich 
zaviedli. Načítali ich päť a bez ženskej, kým tí boli šty-
ria a unášali Elenku. 

Ako keby hrom bol udrel z jasného neba, tak pôsobilo 
na nich toto zistenie. 

— Sto hromov do nich! Zaviedli nás! — zahrmel zú-
falo Ján Gludovác a zastavil koňa. Ostatní postáli za ním. 
Vtom obrátil koňa a so slovami „Naspäť!" už aj uháňal 
cestou, ktorou prišli. 



O hodinu boli tam, odkiaľ vyšli. Kone boli umorené, 
vysilené, preto ich poslal naspäť za šianec, aby ich vyme-
nili čerstvými. K ý m prišli, hľadal pravé stopy, aj ich na-
šiel. Viedli smerom na Beckov, pozdĺž Váhu. Bolo rozo-
znať šľapaj é štyroch koni, medzi ktorými jeden zanechá-
val hlbšie stopy v mäkkej horskej pôde. Ten unášal aj 
Elenku. 

Vojaci, ktorí sa vrátili s čerstvými koňmi, ľútostne po-
zerali na svojho veliteľa, ktorého tvár prezradzovala zú-
falstvo, nesmierny hnev, ale i nekonečnú odhodlanosť. 

Gludovác zaškrípal zubmi, sadol na koňa a honba sa 
začala znova, teraz už dobrým smerom. Janičiari mali 
síce dvojhodinový náskok, ale Gludovác pevne dúfal, že 
ich dohoní, a potom Alah, ktorého tak často spomínajú, 
nech je im milostivý! 

To, že idú dobrým smerom, potvrdil im aj pastier, 
ktorý im rozpovedal, že asi pred dvoma hodinami uháňali 
okolo neho Turci a niesli so sebou aj ženskú. Táto zvesť 
im dodala novej sily. Stopy viedli potom na cestu po-
krytú prachom. T u sa stopy kedy-tedy stratili, lebo vietor 
ich zaniesol prachom. V Beckove sa zastavili a vypytovali 
sa, či nevideli tade utekať štyroch tureckých jazdcov. 
Odpoveď bola záporná. Iste zďaleka sa vyhli hradu aj 
mestu. 

Ján Gludovác rozmýšľal: Ak idú cestou, dohoníme ich, 
ak horami, predbehneme ich. Ďalej, dopredu cestou! 

Plán bol výborný, azda bol by aj priniesol žiadaný vý-
sledok, keby samy prírodné sily ho neboli prekazili. U ž 
cestou začal viať silný vietor, čistú oblohu zakryli čierne 
mračná a o chvíľu začalo tak pršať, až sa lialo, nebolo 
vidieť na päť krokov. Cesta sa stala klzkou. Nemohli 
klusať, ba sotva krokom ísť. Ale preto neustali. Išli pomal-
šie. Premokli do nitky a dážď im šľahal do očí. Nebolo 



možné ísť ďalej. Pri prázdnej, napolo zbúranej pajte sa za-
stavili, kým lejak prejde. Aspoň si kone odpočinú. Boli 
neďaleko Piešťan. 

Keby boli vedeli, že len na pár sto krokov od nich sa 
skrývajú pod košatým stromom dvaja janičiari s Lien-
kou a dvaja ich pozorujú celkom zblízka z hustého, kro-
vitého lesa, iste by tu neboli dlho odpočívali. 

Janičiari dobre rátali, že Ján Gludovác ich bude pre-
nasledovať, a preto v obývaných krajoch išli horami. Kde 
sa nemuseli obávať, že nájdu ich stopu alebo ich napadnú 
— veď boli len štyria a k tomu jeden, unášajúci Elenku, 
boja neschopný — klusali cestou. Keď im kone už ustávali 
a oni sa obávali, že sú im nablízku, vrazili hlboko do hôr, 
aby si odpočinuli. Tam ich zastihol dážď. 

Na pysky koni dali prichystané pletené, dobre prilie-
hajúce koše, aby nemohli erdžať, keby pocítili nepriateľ-
ských jazdcov. Potom dvaja z nich v najväčšom daždi 
priblížili sa k ceste, aby sa poobzerali. Ako sa tak plazili, 
počuli rehtanie. Ešte obozretnejšie sa kradli štvornožky 
až ku kraju lesa. Boli práve oproti polozrúcanej, ale v daždi 
ešte dostatočnú ochranu poskytujúcej pajte. Počuli zre-
teľne hlasy jazdcov, ale im nerozumeli. Kone boli privia-
zané po dvoch na kraji pajty. Keď ich už len cesta delila 
od nepriateľa, krajný kôň začal byť netrpezlivý, hrabal 
zem, pofrkoval a niekoľko ráz zarehtal. Tí dvaja janičiari 
práve sa skryli medzi stromami v húštine, keď medzi ne 
prišiel Ján Gludovác, upozornený nepokojnosťou svojho 
koňa. Pristúpil k nemu, obzrel sa dookola, ale nezbadal 
nič, ani cestou sa nik nepribližoval. Potľapkal mu krk 
a prihovoril sa mu: — č o si taký netrpezlivý? A j ty cítiš 
moju veľkú stratu? U ž by si šiel za tými zbojníkmi? 

Kôň akoby bol rozumel jeho slovám, začal znova hra-
bať, fŕkať a poskakovať, div že sa neodtrhol, ohliadajúc 
sa ta, kde sa tí dvaja skrývali. Pozrel ta aj Ján Gludovác. 



— Už sme stratení! — mysleli obidvaja. Chceli utiecť, 
ale nemohli sa pohnúť od strachu. To bolo ich šťastie. 
Ján Gludovác ich nezbadal. 

Keďže prestávalo pršať, dal rozkaz ďalej prenasledovať 
tých zbojníkov. Ukrytí Turci, hoci nerozumeli jeho slo-
vám, zo smeru videli, že idú na Leopoldov. 

Uľahčilo sa im na duši, keď odklusal celý oddiel. Veru, 
bolo im teplo až horúco, keď bývalý čorbadši pozrel na 
ich úkryt. 

— Alah nás zachránil! Vďaka mu! — šepkali a vrátili 
sa k ostatným, ktorým všetko porozprávali, čakali ešte 
asi pol hodiny a potom na koňoch preplávali Váh, aby 
na druhej strane pokračovali vo väčšej istote. Ťažkosti 
mali s Elenkou. Báli sa, že kôň ich neunesie oboch cez vy-
soký a prudký Váh, a keby ju nechali samu, iste by sa 
vrhla do vody. Konečne si pomohli tak, že ju sprevádzali 
z oboch strán. Tak sa im podarilo preplávať bez nehody. 
Potom pokračovali v ceste. 

Ján Gludovác ich, pravda, nadarmo hľadal na ľavej 
strane Váhu. Nemohol prísť na stopu. Iste ju zmyla vo-
d a . . . Darmo sa vypytoval aj ľudí, nik ich nevidel. 

Bola polnoc, keď sa všetci bez výsledku vrátili do Tren-
čína hladní, smädní a vysilení. 

Gludovác ani nešiel do svojho bytu k farárovi. Necítil 
toľko sily, aby sa ukázal bez Elenky. Šiel na mestský dom 
a tam si sadol otrhaný, premoknutý a na smrť unavený. 

Položil ťažkú hlavu na stôl a plakal bezslzným, nemým 
plačom. 

Tvrdý nocľah 

Janičiari šťastlivo sa dostali s Elenkou na druhej strane 
Váhu k horám, rozprestierajúcim sa oproti Leopoldovu. 



Rozhodli sa, že tu prenocujú, lebo Elenka bola veľmi usta-
tá. Z celej cesty táto noc im robila najväčšie ťažkosti. Oni 
síce boli zvyknutí aj na holej zemi spať, ale Elenka nie, 
a preto sa obávali, že ochorie. Vzduch bol studený, zem 
mokrá. Keď sa utiahli do hustých hôr, zbadali, že sa trasie 
od zimy na celom tele. Chceli založiť oheň, ale mokré dre-
vo nemohli podpáliť. Konečne našli suchý dub a dotial 
podpaľovali tenké vetvičky, kým sa chytili. Kone privia-
zali dlhými povrazmi, aby si mohli hľadať trávu na širšom 
mieste. Pri ohni najprv usušili svoje i Elenkine šaty, po-
tom navarili čaju — všetko potrebné mali so sebou — 
a ponúkli aj ju. Ale nechcela nič prijať. Potom položili 
pred ňu čašu naplnenú voňavým čajom a sami s chuťou 
sa dali do večere. Elenka so sklonenou hlavou, odovzda-
ná svojmu smutnému osudu, sedela medzi nimi bez slo-
va. Keď koberce, rozostavené okolo ohňa, uschli, jeden 
rozprestreli blízo ohňa, druhým ju zakryli, tretí poskla-
daný dali jej pod hlavu a posunkami ju vyzvali, aby spa-
la a cítila sa v úplnej bezpečnosti. Potom si ľahli aj oni, 
ale striedavo strážili oheň a Elenku. 

Málo a zle si odpočinuli. Zima ich skoro prebudila. 
Aby sa rozohnali, zasa navarili čaju. Elenka nepila nič 
ani teraz, hoci ju všemožne ponúkali. Keď sa kone napásli, 
pohli sa ďalej. Pri Seredi preplávali V á h a v nedeľu po-
poludní prišli do Nových Zámkov. 

Baša Hussein ich dal hneď predviesť, a keď nevidel 
medzi nimi čorbadšiho Kučuka, vzplanul veľkým hnevom 
bez toho, že by ich bol vypočul alebo sa len slovom opýtal, 
kde je ich vodca s chýbajúcimi vojakmi. Ked však uvidel 
Elenku, skrotil hnev a tvár sa mu vyjasnila. Nespustil 
z nej oči. 

T u predstúpil pred neho najstarší zo štyroch janičia-
rov a krátko mu hlásil, čo sa stalo. Doložil ešte — čím 
chcel ospravedlniť seba i svojich druhov — že Kučukovi 



prišla stráž na pomoc. Sotva mohli utiecť s jeho snúbeni-
cou. Dvoch z nich i tak zabili. 

Hussein baša nespomenul odmenu ani slovom, kývol, 
že môžu odísť. 

Všetci štyria sa chceli vzdialiť, ale dvaja, ktorí podpo-
rovali Elenku, aby nepadla od slabosti, museli ostať. Po-
tom Hussein baša zavolal dve ženy a rozkázal im, aby ju 
zaviedli do izby, ktorú im ukáže. 

Sám šiel vopred a zastavil sa pri dverách Agneškinej 
a Katinkinej izby. Vkročil dnu s prosbou o odpustenie, 
že ich vyrušuje, ale vraj priviedol im veľmi milého hosťa. 
S tým odišiel. 

Obidve zvedavo vyskočili. V sprievode dvoch žien vstú-
pila — Elenka. 

Žalostná nedeľa 

Keď sa Ján Gludovác ráno prebudil, sotva sa mohol 
pohnúť. Rana na hlave a na ľavom ramene mu napuchla 
a nesmierny žiaľ zlomil jeho duševnú silu. Všetko ho bole-
lo, zvonku i znútra. Radšej by bol v tejto chvíli umrel. 
Veď nemal už ani pre koho žiť. 

— Ó láska, ale si bola krátka! — vzdychol. — Prečo 
som radšej ja nepadol namiesto pána Bohuša? 

T u mu prišlo na myseľ, že senátor Bohuš azda ani 
neumrel. Ťažko, ale predsa vstal, aby navštívil pána fará-
ra. Išiel taký otrhaný, zablatený, doškriabaný, ako 
bol. 

Pán farár nespal. Driemal na pohovke oblečený. Zo-
budil sa, sotvaže Ján Gludovác obrátil kľúč v bráne. Ožil, 
lebo ožila v ňom slabá nádej, že uvidí Elenku. Išiel mu 
v ústrety so svetlom. Keď pozrel naňho, skoro sa ho poľa-



kal, taký bol strašný. Vidiac jeho smutnú tvár, nepýtal 
sa ho na nič. Vošli. 

Ťažko bolo začať rozhovor. Trápne ticho prerušil Glu-
dovác otázkou: 

— č o je s otcom? 
Farár mu porozprával všetko, čo sa stalo pri hrobe. 

Spoločné nešťastie ich natoľko priblížilo, že ako dobrí 
priatelia začali si tykať. 

— Keď si zápasil s janičiarmi, dvaja sa vrhli na Elen-
ku, aby ju uniesli. Otec im chcel v tom zabrániť. Veľká 
škoda, že nemal zbraň. Volal na hrobárov, aby mu po-
dali aspoň lopatu, ktorou práve hádzali hlinu do jamy. 
Ale tých nebolo nikde. Utiekli. Títo ľudia sa len mŕtvych 
neboja. Keďže nemal zbraň, päsťou bránil dcéru, ale šab-
ľou tak silne dostal po hlave, že sa zatackal a padol. Za 
ten čas druhý Turek vyzdvihol Elenku k sebe na koňa 
a ušiel. 

— Ty si mu nemohol pomôcť? — opýtal sa ho Gludovác 
nespokojne. 

— Neznesiem pohľad na krv, a teda kým som prišiel 
k sebe, Elenku už niesli a ty si utekal k opevneniam. 
Hnaný viac pudom než rozumom priskočil som k otcovi. 
Videl som, že žije, a volal som o pomoc. Ako sa mu vali-
la krv z hlavy! Niektorí sa vrátili. Vymyli sme mu ranu, 
obviazali a na nosidlách sme ho zaniesli domov. Cestou 
neprišiel k sebe. Hneď sme zavolali frátra Jozefa, lekárnika 
jezuitov, ktorý vie výtečne hojiť rany. Hneď prišiel a do-
niesol so sebou lieky a obväzy. Ranu vyčistil, potrel akousi 
masťou, obviazal a uisťoval nás, že sa nemáme čoho obá-
vať, lebo kosť nie je prerazená. 

— Ten človek ma veľmi zaujíma. A j ja pôjdem k ne-
mu, aby ošetril a obviazal i moje rany, — pretrhol ho 
Gludovác. 

— To ti aj ja môžem urobiť, lebo tú masť nechal u otca 



a mňa poučil, ako sa má taká rana ošetrovať. K ý m pri-
nesiem tie veci, zatiaľ sa umy a obleč do čistého. 

Odišiel a čoskoro sa vrátil s masťou a obväzmi. Umyl, 
natrel a obviazal Gludovácove rany. Jednu mal blízo ucha, 
druhú na ramene. 

— Za tieto rany sa nemusíš hanbiť, — uspokojoval ho. 
keď videl, že ho to veľmi mrzí, — dostal si ich, keď si 
bránil svoju snúbenicu a svoj život proti štvornásobnej 
presile. Ľudia ťa budú len chváliť, že máš srdce na mies-
te. 

Po malej prestávke pokračoval: 
— V meste je veľký nepokoj pre bezočivosť tých poha-

nov, že ani mŕtvym nedoprajú pokoja. 
Potom sa znovu odmlčal. Aby trápne ticho netrvalo 

dlho, znova sa obrátil k nemu s otázkou: 
— Nie si hladný? 
— Na hlad som celkom zabudol. Veru, od včerajška 

rána nemal som v ústach ani kúska chleba, ani kvapky 
vody. V tej hroznej honbe za tými zbojníkmi kto by bol 
myslel na hlad. No nemohli sme ich dohoniť... Odniesli 
j u . . . 

Zakryl si tvár a hlboko vzdychol. Potom divo vysko-
čil a skríkol: 

— Ako ju dostať späť? 
Pán farár na to nič nepoznamenal. A j tak všetko már-

n e . . . 
Aby ho však stále zamestnával, a tak sa v ňom neroz-

množovali bolestné myšlienky, zhľadúval aspoň nejaké 
zákusky. Našiel kus studeného mäsa, ktoré ešte Elenka 
bola piekla. Položil ho i s chlebom pred Gludováca, ale 
ten sa toho nedotkol. A keď ho ponúkol, ani len nepočúval 
jeho slová. 

Kadiaľ sa túlali jeho myšlienky...!? 
Keď na mestskej veži odbilo osem hodín, vstali a išli 



navštíviť pána Bohuša. Bol pri vedomí. Kývol hlavou, aby 
prišli bližšie. Stisol im ruku. Gludovácovi uchopil obe 
a dlho ich držal. Tak mu ďakoval, že bránil Elenku. 

Dlho uňho sedeli takmer bez slova. Potom sa odobrali, 
aby ho neobťažovali. Gludovác išiel na mestský dom 
a farár odbavil služby božie. Veď bola nedeľa. Smutná 
nedeľa. 

Starosta prijal Gludováca s útrpnou tvárou. Na Elen-
ku sa však neodvážil ani len spýtať. 

V kostole si pán farár vylial všetok svoj žiaľ. Nielen pre 
svoje, ale i pre nešťastie príbuzných a mesta. Celý kostol 
plakal, keď vrelou modlitbou prosil Boha, aby sa nad nimi 
zmiloval: — Milosrdný Otče, nedopusť, aby sme zahynuli! 

Smutné stretnutie 

— Elenka, naozaj si to ty? — skríkla Agneška, ked uzre-
la svoju sestru. Objala ju, bozkala, a keď zbadala, že sotva 
stojí na nohách, posadila ju na diván. Obsypala ju otáz-
kami: Či žije matka, otec? Sú zdraví? Čo robí jej muž?. . . 
Ale odpovede nedostala. 

- Čo je s tebou, že neodpovedáš? — opýtala sa jej 
nepokojne. 

Elenka však len kývala hlavou, triasla sa na celom 
tele. Keď Agneška teraz už bezpečne ustálila, že je veľmi 
chorá, ihneď ju starostlivo uložila na svoje lôžko a sadla 
si k nej. 

Elenka skoro zaspala, ale jej sen nebol pokojný. Hádza-
la sa sem a ta, hovorila nesúvislé slová a časom úzkostli-
vo skríkla. 

Agneška dúfala, že sa ráno niečo od nej dozvie, ale sa 
sklamala, lebo sestra mala takú veľkú horúčku, že začala 



blúzniť. Tvár jej horela sťaby v plameňoch, oči mala 
napolo vyvrátené, zakalené a vysušenými popraskanými 
perami stále šepkala: Janko! Janko! 

Tu Agneška po sluhovi odkázala Husseinovi, aby po-
slal lekára k jej ťažko chorej sestre. 

Starý turecký lekár čoskoro prišiel a ustálil silné, dvoj-
stranné zapálenie plúc. Ked o tom hovoril bašovi, ktorý 
ho odprevadil, jeho tvár prezradzovala velkú obavu. 

Hussein na takú správu nehybne postál pri chorej, 
preložil si ruky cez prsia a smutne pozeral na ňu ako na 
nejaký nadzemský zjav. Odkiaľ tento jeho záujem a sú-
strasť...? 

Ked odišiel s lekárom, Agneška a Katinka začali Elen-
ku podľa lekárových rozkazov starostlivo ošetrovať. Kaž-
dé dve hodiny zamotali ju do plachiet, v studenej vode 
namočených a dobre vyžmýkaných, na ktoré obkrútili 
suché. A keď v blúznení chcela vyskočiť a volala o pomoc, 
vytreštenými očami hľadela dookola naprázdno, všemož-
ne ju upokojovali. 

Ťažko opísať, čo Agneška prvý týždeň prestála. Sotva 
zažmúrila oko. Mnoho trpela duševne i telesne. 

Na desiaty deň horúčka konečne začala klesať a spá-
nok nemocnej sa stal pokojnejším. 

Agneške sa uľahčilo. Teraz sa mohla aj o seba starať, 
veď nosila pod srdcom malý život. 

Baša Hussein v tých dňoch častejšie sa dopytoval na 
zdravotný stav Elenkin... 

Hoci sa Agneška tešila, že sestra vyviazla z nebezpečen-
stva smrti, veľmi ju strašili pohľady, ktorými baša obdi-
voval krásu uzdravujúcej sa. 

Tušila čosi hrozné. Iste nie bez príčiny. 



Prekliata pomoc 

Nový, v Trenčíne doteraz neznámy, ale tým hroznejší 
nepriatel začal pozdvihovať hlavu: hlad a bieda. 

Úroda bola slabá, a aj tá — okrem toho, čo bolo uscho-
vané v meste — stala sa korisťou Turkovou. č o nemohol 
odniesť, to spálil. Po dedinách sa nenašiel ani jeden nepo-
rušený dom. 

Keďže Trenčín ani počas pokoja nestačil sám vypesto-
vať toľko zbožia, aby zaokryl svoje potreby, väčšiu časť 
mu dodával vidiek. Gazdovia prinášali ta zbožie na pre-
daj a mlynári, združení v cechu, dobre a lacno zomleli, 
veď Váh zadarmo hnal ich mlyny. Len čo sa začala žat-
va, na Váhu bolo počuť od začiatku júla do konca novem-
bra klepotať dvanásť-štrnásť mlynov, kým nenastala veľ-
ká zima a V á h nezamrzol. Práce mali dosť a vždy, lebo 
keď sa u jedného nazhromaždilo mnoho zbožia a sused 
nemal práve čo mlieť, musel mu prepustiť časť meliva. 
Cech mlynárov bol bohatý a mal mnoho členov, lebo 
mlynári boli i staviteľmi mlynov i majstrami ostatných 
tesárskych prác. 

Keď Turci vyrabovali celý vidiek a čo nemohli odniesť, 
zničili ohňom, spustošili aj mnoho mlynov. A tie, ktoré 
ostali neporušené, naprázdno chodili, lebo nemali čo 
mlieť. Núdzu a biedu Trenčanov nie v malej miere zväč-
šovalo i to, že do mesta sa uchýlilo na stá cudzincov. 

A keďže nešťastie nechodí samo, zastihlo ich ešte väč-
šie v podobe viac ráz žiadanej pomoci: prišlo rakúske 
vojsko. 

Cisár vyhovel žiadosti mesta a poslal mu pomoc, z ktorej 
bolo málo radosti, ale tým viac žalosti. Do Trenčína prišlo 
tristo rakúskych pešiakov, z ktorých dvesto malo umiestiť 
a zaopatriť mesto, hrad sto. Za veliteľa poslali generála 



Souchesa, ktorý mal výlučné právo nielen nad hradom, ale 
aj nad mestom. 

K r á ! Leopold poslal magistrátu mesta tento list: 
„Leopold, vždy slávny, z božej milosti rex Germaniae, 

Hungariae, Bohemiae etc. 
Múdri a obozretní poddaní, nám vždy milí! 
Dostali sme Vaše listy, z ktorých sme milostivo vyrozu-

meli, že Vaše mesto Trenčín je v ťažkom položení. Ne-
váhame uznať veľký význam zachránenia Vášho mesta 
Trenčína, najmä v tomto búrlivom, nebezpečnom čase, 
ked Turek, náš bezohľadný nepriateľ, po dobytí viacerých 
našich hradov všemožným spôsobom rozširuje svoju 
moc. Ochotní sme zachrániť Vaše mesto, hoci naše ra-
kúske vojsko je veľmi zaujaté na rozličných stranách. 

Spolu s touto pomocou, V á m poslanou, napomíname 
a povzbudzujeme Vašu vernosť a rovnako rozkazujeme 
V á m prísne a vážne, aby ste naše vojsko prijali do svojho 
mesta s najväčšou láskavosťou, nakoľko to vyžaduje aj 
ochrana majetku a Vaše ďalšie jestvovanie. V opačnom 
prípade uvalíte na seba náš hnev, a vtedy by sme Vás 
mohli k tomu prinútiť menej V á m milými prostriedkami. 

Dané v našom meste, vo Viedni 22. októbra 1663. Leo-
poldus, Georgius Szelepcsényi, archiepp. Colocensis, Ste-
phanus Orban, secretarius." 

S generálom Souchesom prišli aj traja delostrelci 
s dvesto centmi pušného prachu a jeden inžinier. 

Vojsku prísne nariadili, aby mesto Trenčín, okolité de-
diny nedrancovalo a bolo k občanom zdvorilé. Správca 
hradu musel odovzdať každý večer kľúče od hradnej 
brány generálovi. O žold vojakov mal sa starať generál 
Souches. Keď vraj nebezpečenstvo pominie, vojsko z hra-
du a z mesta odtiahne. 

Tak to nariadili zhora, ale rozkaz nedodržali dole. 
Ani generál Souches, ani vojsko. Ako pijavice padli na 



ubiedené telá Trenčanov, aby vycicali aj poslednú kvap-
ku krvi. 

Úzkosť a strach prenikol Trenčanov, keď sa dozvedeli, 
že dvesto dragúnov majú nielen umiestiť, ale aj živiť. 
Bola to nemožnosť, ktorá vohnala lud do krajného zúfal-
stva. A rakúski vojaci, poslaní do Trenčína na pomoc, 
o krátky čas ukázali sa horší než Turci. 

Zbožia, chleba nebolo, lebo — ako sme to už spomenu-
li — všetky dediny a majere okolo Trenčína nepriatel 
spálil, zbožie odniesol, statok a celé stáda odohnal. Veru 
v tejto zvrchovanej núdzi väčšia časť obyvateľov nemala 
kúska chleba, a tak nijaké množstvo živnosti pre vojsko 
nemohli zohnať, č o mohli, dali. Za niekoľko týždňov 
odovzdali osemtisíc chlebov, ale to nestačilo. Magistrát 
sa usiloval zadovážiť žiadané množstvo zbožia, ale ne-
bolo odkiaľ. A myslíte, že generál Souches uľavil z tiarch, 
uvalených na mesto proti rozkazu samého kráľa? Horký-
že! Zdvojnásobil ich, keď nariadil, aby majitelia ornej 
pôdy od jednej merice dali po pol merici zbožia na chlieb 
a iní občania na osem dní po dvoch chleboch a funt mä-
sa. Zbožie čím skôr, aby to vraj ešte pred zimou mohli 
zomlieť. Ale to ešte nebolo dosť. Uvalil na nich aj žold 
pre celé rakúske vojsko, hoci ho malo mesačne platiť mo-
ravské markgrófstvo. 

Toto všetko malo zaopatriť vyplienené mesto nemož-
ným, nemilosrdným utláčaním úbohých obyvateľov, z naj-
väčšej časti remeselníkov. Keďže vôbec nemali nijakú 
prácu, nemohli ani platiť. A tak vojaci prišli rekvirovať 
sami a spáchali nespočetné a predtým nikdy neslýchané 
násilnosti po všetkých domoch. Obyvateľov povyhadzo-
vali z domov, vyhnali do komory, do maštale alebo na 
povalu. Cennejšie veci im pokradli, a keď sa opovážili 
žalovať, zbili ich. 

Miera trpezlivosti Trenčanov bola naplnená do kraj-



nosti. Nebolo na tom dosť, ešte aj magistrát zbavili tak-
mer všetkej moci. Mestská stráž podliehala pod moc ra-
kúskych dôstojníkov. Darmo protestoval proti týmto 
a iným násilnostiam starosta, magistrát a veliteľ mestskej 
stráže. Dosiahli iba toľko, že ich týrali ešte väčšmi. 

Veliteľ Ján Gludovác horel od hnevu a hanby, že musí 
poslúchať týchto prisťahovalcov. Dbal však iba na rozka-
zy magistrátu. 

Všetci Trenčania boli vystavení rozličným poníženiam. 
Veľa trpeli, kedže ani ženy a dospelé dievčatá nemali 
od vojakov pokoj. 

Mnohé rodiny sa z mesta vysťahovali pre rozličné ukrut-
nosti rakúskych vojakov i dôstojníkov a radšej sa vydali 
na milosť a nemilosť Turkov. 

Len iskra chýbala, aby nahromadený hnev vzbĺkol v pla-
meň a celé mesto povstalo proti rakúskym tyranom pre 
ich neľudské zaobchádzanie so statočnými občanmi. 

Iskra padla. 
Bol to „casus inauditus — neslýchaný prípad". Stalo 

sa, že starosta mesta šiel od opevnení a pri dolnej bráne 
stretol sa s rakúskym dôstojníkom, idúcim z hradu. Ešte 
mu aj vyhol a nič zlého netušiac, uberal sa na mestský 
dom, keď ten skríkol naň, prečo ho nepozdravil, a nazval 
ho naničhodným podpaľačom, zbojníkom, vlastizrad-
com. Starosta ešte ani neprišiel k sebe od prekvapenia, 
keď ho palicou nemilosrdne začal biť bez všetkej príčiny. 
Keď to mestská stráž zazrela, svojmu predstavenému ihneď 
pribehla na pomoc, ale i Rakúšania svojmu dôstojníkovi. 
Ťažko by ho však boli ochránili. Rozzúrená stráž bola 
by ich všetkých rozsekala, keby im nebol v tom sám sta-
rosta zabraňoval. 

Chýr o smutnej udalosti sa rozniesol po meste. Onedl-
ho veľké množstvo ľudu sa zhrnulo pred mestským do-
mom. Žiadalo smrť pre toho rakúskeho ničomníka. O krát-



ky čas rátal zástup vyše tisíc ľudí a stále rástol. Začali sa 
ozývať nebezpečné výkriky: „ V o n s rakúskym vojskom! 
Von s našimi tyranmi! Žiadame ich smrť! Kde je ten zlo-
dej? Zabiť h o . . . ! " 

Starosta len ťažko mohol utíšiť ľud, aby neprišlo k pre-
lievaniu krvi z oboch strán. 

A vtedy Trenčania zbadali, že hradné delá sú už na-
mierené na mesto. Starosta ľud takmer prosil, aby sa ne-
dopustili násilnosti a vybavenie veci prenechali magistrá-
tu. 

Ľud horko-ťažko poslúchol, hoci mal starostu veľmi 
rád. Napokon zvíťazili múdre, utišujúce starostove slová. 
Ľud sa začal rozchádzať, ale väčšia časť tiahla mestom 
a demonštrovala proti rakúskemu vojsku. 

Na veľké šťastie veliteľ mestskej stráže nebol vtedy v mes-
te. Bez Elenky nemal jeho život preňho vôbec cenu, v zú-
falosti by bol azda dal rozkaz, hoci aj proti vôli starosto-
vej, aby vyhnali rakúske vojsko umiestené po domoch. 
Málokto z vojakov by bol ostal živý. Potom by však bola 
prišla odpoveď z hradu v hroznej reči diel. Nebol by 
ostal kameň na kameni a krv občanov by bola tiekla v po-
tokoch. Iba pánu starostovi, jeho obozretnosti sa mohlo 
ďakovať, že chladnokrvnosťou zabránil veľkému boju 
a prelievaniu krvi z oboch strán. 

V meste sa ohlášali bojové výkriky ešte aj o polnoci. 
No po celý čas sa neukázal rakúsky vojak. Iste cítil, že by 
zle pochodil. 

Na druhý deň magistrát zase zasadal. S veľkou roz-
horčenosťou rokovali o smutnom prípade a uzniesli sa, že 
prostredníctvom palatína budú hľadať u cisára zadosťuči-
nenie a žiadať, aby rakúske vojsko z mesta hneď odvolali. 

K palatínovi, ktorý práve vtedy bol v Žiline, poslali 
s viacerými magnátmi, tu usídlenými, senátora Šujan-
ského, notára Vranayho a fiškála Jesenského. Ich úlohou 



bolo opísať zbojstvá rakúskeho vojska a žiadať, aby ho 
krá! čím skôr odvolal z Trenčína, aby bral milostivý zre-
teľ na zúbožené a stýrané mesto. 

Odpoveď palatínova bola krátka: Veď sami žiadali od 
kráľa rakúske vojsko, ktoré nemôžu z takého dôležitého 
miesta, ako je Trenčín, odstrániť, č o sa týka stravovania 
vojska, mesto nebude mať s tým nijaké iné starosti, len 
čo bude v meste vystavaná vojenská zásobáreň. 

Pre tieto posledné, mestu nepriaznivé udalosti starosta 
sa zriekol svojho úradu. Trápilo ho, že nemohol uskutoč-
niť uznesenie magistrátu, aby rakúske vojsko bolo odvola-
né. Poďakoval sa aj veliteľ mestskej stráže. Ale neprijali 
ich odstúpenie a jednomyseľne im vyslovili úplnú dôveru, 
uistili ich, že vo všetkom cítia s nimi. Prosili starostu, aby 
aj naďalej viedol mesto svojou obozretnosťou, a veliteľa, 
aby bdel aj v budúcnosti nad mestom so známou horlivos-
ťou, veď tento neznesiteľný stav už nemôže dlho trvať. 

V Trenčíne biedny život zavládol. Rakúske vojsko na-
miesto pomoci prinieslo núdzu, hlad, rozhorčenie, nepo-
koj a hanbu. Bola to prekliata pomoc. 

Slovenské charaktery 

Elenka ležala pol druha mesiaca. Už bola zdravá, ale 
natoľko slabá, že sotva sa mohla postaviť na nohy. Toto 
pomalé zotavovanie naplňovalo netrpezlivosťou bašu Hus-
seina. Všetky svoje ženy a milenky zanedbával pre Elen-
ku, ktorá sa zasa pomaly uzdravovala, akoby bola cítila 
svoj ťažký osud. A keď mu lekár dal na vedomie, že na 
úplné vyzdravenie bude potrebovať ešte niekoľko týždňov, 
aby nadobudla predošlé sily, sviežosť a pôvabný vzhľad, 
netrpezlivý jeho duch hľadal'iné zamestnanie, lebo ne-



činnosť nenávidel. Stroskotáme pôvodného plánu, aby 
dostal do rúk zradcu Kučuka, začalo ho teraz znova 
naplňovať hnevom. Nemoc Elenky ho doteraz úplne za-
ujala, takže zabudol na pomstu. Nádej budúcich rozkoší, 
ktoré očakával od nej, zahlušila v ňom ducha pomsty. 
No teraz, keď Elenka bola už mimo nebezpečenstva, ale 
ešte ďaleko od očakávaného úplného uzdravenia, znova 
ožila v ňom myšlienka a túžba po pomste. Rozličné plá-
ny sa v ňom rodili, ako by mohol dostať Kučuka do rúk. 
Tu mu prišla na um výborná myšlienka. 

— Mám tu medzi zajatcami vznešeného pána senátora 
Lipského, — dumal. — Ten má veľký vplyv na celý ma-
gistrát mesta Trenčína, ba na celé mesto. Pošlem ho do-
mov s odkazom, že vypustím zo zajatia jeho i Agnešku, 
Elenku, Katinku a ešte päťdesiat zajatcov z Trenčína 
a okolia, ktorých si vyberú, ak mi vydajú toho zradcu. 
Keby magistrát aj bol proti tomu, o čom nepochybujem, 
donútia ho ženy, deti a príbuzní zajatých, aby môj ná-
vrh prijal. Výborná myšlienka! — prisviedčal sám sebe. — 
Predsa ho dostanem! Nech mu je potom Alah milostivý! 

Ako si zaumienil, tak aj urobil. 
Predvolal senátora Daniela Lipského. 
Zastal pred ním silný muž zdravého, sviežeho tela, 

ale zroneného, smutného ducha. Veď už dva mesiace 
nevie nič o svojich piatich deťoch, o žene, o starých ro-
dičoch. č i žijú ešte? Koľko ráz si pomyslí na nich cez deň! 

Zle sa mu však nevodilo, lebo ako murársky majster 
dobre sa mohol uplatniť aj tu pri oprave pevnosti. Po-
kračoval v obvyklej práci, viedol opravu hradieb, stavanie 
múrov a rozličných miestností. Rozdiel medzi predošlou 
a terajšou prácou bol ten, že vplýval na jeho vôľu. Doma 
pracoval s radosťou, že pomôže mestu, tu s nechuťou, le-
bo musel pomáhať nepriateľovi, č í m lepšie to postavia, 



tým viac životov padne pri dobýjaní týchto múrov. Ale 
ako statočný a poctivý človek nevedel pracovať dvojakým 
spôsobom: dobre a zle. Len dobre a spoľahlivo. 

Predtým vídaval ženu pána farára na dvore, aj preho-
voril s ňou, ale teraz ju už dávno nevidel. Počul, že je tu 
aj Elenka. Rád by ich bol navštívil, ale baša Hussein 
nedovolil nikomu, aby sa čo len priblížil k ich oddeleniu. 

— Pán senátor, pôjdete so sprievodom niekoľkých voja-
kov do Trenčína, — začal baša Hussein. — Zanesiete list 
magistrátu mesta. Mám tam u vás zbeha, zradcu turecké-
ho vojska, zbojníka a vraha svojho brata. Ked mi ho 
magistrát vydá, môžete zostať doma a magistrát si môže 
vyvoliť päťdesiat ľudí, zajatých v Trenčíne a na okolí. 
Okrem toho prepustím tri dámy: Agnešku, Elenku a Ka-
tinku. Všetkých pustím na slobodu za toho jedného zrad-
cu. Keby však magistrát s tým nesúhlasil, musíte prísť na-
späť. Ak by ste sa nevrátili, päťdesiat zajatcov skrátite 
o hlavu, — hovoril, zvláštny prízvuk kladúc na posledné 
slová. — Viete jazdiť? 

— Viem, — odpovedal radostne senátor Lipský. 
— Vybavíte statočne toto posolstvo? 
— Vybavím, — hovoril, pozdvihol hlavu a priamo mu 

hľadel do očú, čo je zvykom ľudí rovného, poctivého zmýš-
ľania. 

— Ráčte sa teda pripraviť, zajtra skoro ráno sa pohnete, 
— skončil svoj rozkaz neobyčajne zdvorilo a dal znamenie, 
že môže odísť. 

Senátor Lipský vyšiel ako omámený. Ani nevedel, čo 
má robiť od radosti, že pôjde domov. Bude slobodný 
a okrem neho ešte toľko Trenčanov! Uvidí svoje dietky, 
aby sa už nikdy nemusel od nich odtrhnúť. Aká to bude 
radosť! Aká blaženosť byť medzi svojimi! O tom nepochy-
boval, že by magistrát toho zradcu nevydal. Bude rád, 



že sa ho strasie. Bola by stačila iste aj menšia výmena. 
No ked baša Hussein je taký neobyčajne veľkodušný, 
tým lepšie. 

Medzi zajatcami a najmä Trenčanmi chytro sa roznies-
la zvesť, že senátor Lipský pôjde domov. Nesie vraj list 
magistrátu Trenčína. To bolo odkazov a žiadostí! Keby 
si to bol chcel všetko zapamätať, bol by musel mať hlavu 
aspoň ako dvaja trenčianski notári! Jeden pozdravoval 
ženu, druhý bozkával deti, tretí odkazoval, aby sa zaň 
modlili, aby ho vyslobodili čím skôr, nech nešetria peňa-
z í . . . štvrtý... piaty. . . päťdesiaty... že je zdravý, veľmi 
túži za domovom... aby deti boli poslušné... pomáhali 
matke... 

Medzitým často sa obzeral ta, kde bývala Agneška, či 
by ju nevidel. Iste by mala aj ona čo odkázať domov. Ale 
nevyšla. — Azda aj lepšie tak, — pomyslel si. — Aspoň 
neožije v nej túžba po mužovi a rodičoch. 

Práve odchádzal od robotníkov, ked zbadal, že sa pri-
bližujú tri ženské postavy. Tak si namieril kroky, aby sa 
s nimi stretol. Agnešku a Katinku rozoznal zďaleka, ale 
tú tretiu, ktorú podopierali, nepoznal. Až ked prišiel 
blízko, spoznal v nej Elenku. Veru neostala jej ani polo-
vica. Bolo vidieť, že vstala z ťažkej nemoci. Pozdravil 
ich, privítal Elenku, s ktorou ešte nebol, a opýtal sa jej, 
ako sa má. 

— Už som zdravá, — odpovedala tichým hlasom, — 
len ešte veľmi slabá. 

Keďže nemal mnoho času, krátkym slovom sa ich 
opýtal, čo odkazujú domov. Ráno ide do Trenčína. 

Táto neočakávaná otázka pôsobila na všetky radostne, 
ale najmä na Elenku, ktorá sa vyslobodila z podporujú-
cich ju ramien, vzpriamila sa, oči sa jej zajagali, slabá 
červeň sfarbila jej líca biele ako sneh, prikročila bližšie 
k pánu senátorovi a radostným hlasom prehovorila: — 



Pozdravujem svojho snúbenca. Stále naňho myslím a pro-
sím ho, aby ma vyslobodil odtiaľto, — a prosebne pozdvih-
la ruky, aby istotne oddal jej pozdrav. 

Keď Agneška počula, že Elenka pozdravuje svojho snú-
benca, nehybne zastala od prekvapenia. Veď jej o tom 
ani slova nehovorila. Pravda, ani o Trenčíne nič. V choro-
be ju neobťažovala a teraz musí tiež šetriť jej slabé sily. 
Ale taký radostný chýr, že je snúbenicou, predsa len moh-
la prezradiť! 

Zbadala však, že senátor Lipský sa ponáhľa, dala po-
zdraviť muža, rodičov a najmä mamičku. Či myslia na 
ne ako ony na nich? Modlia sa za ne? Matička nech 
si dáva dobrý pozor na zdravie! 

Keď Agneška spomenula matičku, dobrá vôľa Elenki-
na zaraz zmizla a dve veľké slzy jej vypadli z očú, pred 
chvíľou sa ešte usmievajúcich. 

Agneška si nevedela vysvetliť túto náhlu premenu... 
Keď sa rozlúčili s pánom Lipským, vrátili sa s rozlič-

nými citmi do izby. 
Agneška a Katinka oživli, ale Elenka sedela bez slova. 

Váhala, či má povedať pravdu. Konečne po ich dlhšom 
naliehaní prezradila, že matička umrela od žiaľu za 
Agneškou. Ju zajali práve pri jej pohrebe. 

Na smutnú novinu Agneška ani nevedela, kam sa má 
podieť od žiaľu: 

— Ach, moja drahá, milá matička! Ani som sa s tebou 
nerozlúčila, ani si ma nepožehnala! Kde nájdem takú 
dobrú dušu, ako si ty bola. . .? — vzdychala a zalamovala 
rukami. 

Až keď jej Katinka pošepla, aby sa opanovala, lebo mô-
že zhoršiť Elenkin stav, utíšila sa, roniac ďalej hojné slzy. 

Elenka však, zamestnaná svojimi myšlienkami, ani veľ-
mi nezbadala jej vzdychanie. Nebola to azda ľahostajnosť, 
veď ju mala rada, ale rozpomienka na matku predstavila 



jej smutné lúčenie s ňou, keď so snúbencom kľačala pri 
jej smrteľnej posteli. 

Z domu senátora Bohuša a pána farára zmizla radosť 
a spokojnosť. Tiesnivú náladu nepremenilo ani vyzdrave-
nie pána Bohuša. Skúsenosť frátra-lekárnika skoro mu 
prinavrátila zdravie. Len červená jazva upomínala na 
nešťastný deň. 

Gludovácove rany zahojili sa ešte skôr. 
Domácnosť im obstarávali dve staršie ženy. Denný, 

mechanický poriadok sa vrátil do starých koľají, ale 
v ich živote chýbalo, čo tieto osoby nemohli vynahradiť: 
jemná duša mŕtvej matky a veselosť dvoch nešťastných 
dcér. V dome chýbalo ovzdušie domáckosti. Predtým naj-
radšej bývali doma, teraz vyhýbali domácej samote, v kto-
rej ich každý kútik upomínal na minulé požehnané časy. 
Ani v spoločnosti iných sa necítili dobre, vidiac tam prí-
tulnosť a vzájomnú lásku členov rodiny. 

K ich nespokojnosti a trpkosti prispelo aj nepriateľské 
správanie sa rakúskeho vojska ku všetkým občanom. 
Najmä neslýchané napadnutie pána starostu vzbudilo 
v nich nesmierne rozhorčenie. Farár ich sotva vedel utí-
šiť, aby nevykonali niečo, čo by mohlo len poškodiť im 
aj mestu. Dni, plné ťažkostí a starostí o záchranu mesta, 
čoskoro aj o kúsok chleba, míňali sa pomaly. A jednako 
sotva zbadali, že zima už prišla. 

Medzitým prišlo k bašovi Husseinovi posolstvo, aby 
prepustil na slobodu zajatcov z Trenčína a okolia. Ponú-
kali mu zlata, striebra, kone, šatstvo, ale nedal sa s nimi 
ani do reči. 

Nie div, že v tejto všeobecne smutnej nálade príchod 
Lipského od bašu už od Beckova podobal sa procesii, 
ktorá rástla čím ďalej, tým väčšmi. Ľudia vybehli zo svo-
jich chudobných, proti zime doskami a slamou rhráne-



ných príbytkov a obklopili jazdcov, najmä jeho. Vpď ho 
dobre poznali. A kto ho nepoznal, dozvedel sa od iných, 
kto je a odkiaľ ide. Každý sa ho spytoval: ako sa má 
jeho žena, či ešte žije jej muž, sestra, brat, syn, dcéra, 
sused, g a z d a . . . ' K e ď jazdci bodali kone do rýchlejšieho 
kroku, ľudia chytali kantáre, aby kone zadržali. Div že 
vo veľkom stisku sa nestalo nešťastie. 

Keď sa približovali k Trenčínu, zástup sa skladal už 
vari z tisíc hláv. Starenky, starci, opierajúci sa o palice, 
polonahé deti, hoci už bola tuhá, decembrová zima a po-
fukoval ostrý vietor, chudobní, biedni, otrhaní ľudia, 
dobre oblečené panie a páni sa tlačili k nemu, zasypá-
vajúc ho otázkami. Huk, krik, plač detí, výkriky žien, 
drsné hlasy chlapov, prosba, kliatba sa ozývali z každej 
strany, takže keď aj niektorým chcel odpovedať, nemohli 
mu porozumieť. 

A j v Trenčíne zbadali približujúci sa veľký zástup, 
nevedeli však, či je to priateľ, a či nepriateľ. Aby predišli 
prekvapeniu a novému nešťastiu, zazvonili na poplach. 
Stráž na opevneniach sa pripravila odraziť útok a hajdúsi 
spustili mestskú bránu. Na hrade prichystali delá na 
výstrel. 

Až keď dav prišiel bližšie, bolo rozoznať štyroch jazdcov 
a okolo nich veľké množstvo ľudu v najväčšom neporiad-
ku. Rýchle sa rozniesol chýr, že to nie je nepriateľ, lež 
akási čudná procesia bez kríža, zástav a kňaza. Trenčania 
sa na to vyhrnuli z mesta. Aké bolo ich prekvapenie, keď 
v jednom zo štyroch jazdcov spoznali senátora Lipského. 

Pri bráne opevnenia nastal taký stisk, že nemohli ani 
dopredu, ani dozadu. Konečne prišiel Ondrej Paľo, zá-
stupca veliteľa stráže, s menším vojenským oddielom a uro-
bil poriadok. Poslovia horko-ťažko sa dostali do mesta. 
Ľud sa hrnul za nimi. 

Napochytro zvolaný magistrát sa zišiel v mestskom 



dome, aby privítal Lipského a dozvedel sa, prečo prišiel. 
O jeho troch sprievodcov postarala sa mestská stráž. 
V zasadacej sieni pán starosta objal a bozkal senátora 

Lipského a po ňom všetci senátori. Títo nemálo skúsení 
ľudia rad-radom sa odvracali, aby si utreli zarosené oči. 

— Co nám nesieš? Radosť či žalosť? — oslovil ho trasú-
cim sa hlasom starosta. 

Lipský mu odovzdal zapečatený list. 
— Čítaj! — a sadol si, oprúc hlavu o ruku. 
Starosta otvoril list a čítal: 
„ M y , veliteľ vojska... silný a veľkomožný vezír, baša 

Hussein. 
Vám, trenčianskemu richtárovi a radným pánom, ozna-

mujeme týmto listom, že ak nám vydáte zradcu Kučuka, 
ktorého ste prijali do svojho mesta, ihned vypustíme zo 
zajatia pána senátora Lipského, tri vznešené dámy a päť-
desiat iných zajatcov, ktorých si V y vyvolíte. Ak súhlasí-
te, ráčte toho zradcu zviazaného odovzdať mojim vojakom 
a ráčte si prísť po svojich príbuzných. Nepochybujte, že 
sľub nesplníme. Pán senátor Lipský môže hneď zostať 
doma. Ale ak by ste neprijali náš návrh — čomu by sme 
sa veľmi čudovali — pán senátor Lipský nech sa hneď 
vráti do zajatia. Ak by sa nevrátil, veľmi by toho oľuto-
vali zajatci, ktorí sú tu v Nových Zámkoch. Alah s Vami! 

Dané v Nových Zámkoch 3. decembra 1663." 
Nastala ťažká chvíľa. Členovia magistrátu sedeli bez-

radní, pozerali raz na starostu, raz zasa na senátora Lip-
ského. 

Ked starosta videl, že o liste nik nechce alebo nevie 
hovoriť, povedal tichým, ale pevným hlasom: 

— Spectabiles domini! Na prvý pohľad sme pred ľah-
kou voľbou. Buď zrušíme sľub, verejne a slávnostne daný 
veliteľovi stráže, a tak zachránime slobodu pána senátora 
Lipského a toľkých nám drahých osôb, alebo dodržíme 



sľub, ktorý nás viaže pred Bohom a svetom, a vtedy sa 
pán senátor musí vrátiť do zajatia a tých päťdesiattri 
našich spoluobčanov tiež tam ostane. Keď povrchne súdi-
me o veci, zdá sa jednoduché jej rozlúštenie: nech sa obe-
tuje jeden za mnohých! 

Ale, — a tu sa zvýšil jeho hlas, oči mu zaiskrili, — my 
toto nesmieme urobiť! Neostáva nám iná čestná cesta 
než odmietnuť Husseinov návrh. Najprv príde povinnosť 
k Bohu, až potom súcit s ľudským utrpením. K Bohu nás 
viaže slávnostný sľub. Ak by sme mohli len zrušením svo-
jej cti a svedomia dosiahnuť niečo ľudské, ja sa zrie-
kam tohto tak draho zaplateného úspechu! Návrh Hus-
seinov nemôžeme prijať! Ráčte o tom povedať svoju mien-
ku aj vy! 

V dušiach senátorov nastal boj medzi morálnou povin-
nosťou a povinnosťou k spoluobčanom. Väčšia čiastka 
bola za stanovisko starostovo, v iných bol silnejší súcit 
s nešťastnými zajatcami. Nech sa obetuje jeden za toľkých! 
Je síce pravda, že mu majú byť povďační za jeho služby, 
za stálu pohotovosť, s ktorou je ochotný aj život obeto-
vať za mesto, ale jednako nemôže žiadať, aby toľko ľudí 
zostalo i naďalej v krutom zajatí, aby sa senátor Lipský 
vrátil, aby všetci boli vystavení hnevu pomstivého bašu, 
ktorý ich môže v zlosti pre odmietavú odpoveď zničiť! 
A veď sa vec najväčšmi týka senátora Bohuša, nech pre-
hovorí on. 

Vstal a povedal toto: 
— Spectabiles domini! Po celý svoj doterajší život som 

zachovával božie príkazy a na sklonku môjho života ma 
Boh navštevuje. 

Odmlčal sa a ťažko prehítal. 
— Uniesli mi milované dcéry. Zničili radostný život 

dvoch, ba môžem povedať troch šťastlivých rodín. Moja 
žena umrela žiaľom. Aj lepšie pre ňu, dokonala ťažký boj, 



lebo od toho druhého nešťastia by iste bola zošalela. 
Sklonil hlavu, ťažko vzdychol a tak pokračoval: 
— Môj život je otrávený. Teraz by som však mal príle-

žitosť znovu ožiť, hoci svoju ženu už nemôžem vzkriesiť. 
Agneška stojí pred božím požehnaním. Rád by som ju 
dostať naspäť i s Elenkou. A j a . . . j a . . . sa zriekam tohto 
nového, radostnejšieho života! 

Pri posledných slovách od žiaľu zhrbený sa vzpria-
mil. Tvár mu zafarbil rumeň a oči zasvietili neobyčaj-
ným svetlom: 

— Zriekam sa ho, lebo by som musel prestúpiť zákon 
boží, ktorý hovorí, že sľub, prísaha nás viaže nielen v po-
žehnaní, ale aj v utrpení. 

Spectabiles domini, iste ja prinášam spomedzi vás naj-
väčšiu obeť. Ale radšej zahyniem v žalosti, ako by som 
mal žiť s nečistým svedomím, že toho, komu som sľúbil 
ochranu, zapredal som za výhody. 

Mravné stanovisko môže byť len jedno, nezmeniteľné, 
neúprosné ako smrť. My sme strážcami mravov a čistého 
svedomia. Preto predovšetkým my sa musíme úzkostlivo 
pridržiavať predpisov mravnosti a hlasu svedomia. 

Hádam týmto sebazaprením zaviním si i predčasnú 
smrť, lebo toto stále napnutie moje slabé srdce ťažko pre-
žije. Ale umriem statočne! A takáto smrť je mi milšia 
než zradou spolublížneho vykúpený život!! 

Jeho slová urobili hlboký dojem na všetkých. Ale než 
rozriešili otázku, žiadali si počuť ešte mienku senátora 
Lipského. 

Vyhovel ich žiadosti: 
— Spectabiles domini! S radosťou som prišiel domov 

v nádeji, že sa vyslobodím zo zajatia a so mnou päťdesiattri 
nevinných ľudí, za ktorých baša Hussein žiada jedného — 
zradcu. 

Ale ked som teraz počul, že čorbadši Kučuk, čiže správ-



ne Ján Gludovác, bráni naše mesto a je ochotný obeto-
vať zaň aj život, presvedčený som o jeho statočnosti. Vrá-
til sa, aby chránil krajinu, z ktorej pochádza. 

S akou radosťou som prišiel, s takou odhodlanosťou 
idem naspäť. Mnoho žiaľu zaviním. No naše životy sa 
pominú, ale zákon boží ostane večný. Splňme tento zá-
kon! Aspoň naši potomci nebudú sa za nás hanbiť a naši 
nepriatelia nech vidia, s kým majú do činenia! 

Po jeho mužných slovách panovalo chvíľu hrobové ti-
cho. Potom všetci vstali, obklopili ho a dojatí nemo mu 
potriasali ruky. Viacerí ho objali. Všetko sa to dialo bez 
slova. 

Ked sa rozhorúčená nálada trochu utíšila, starosta zo-
stavil Husseinovi odpoved: 

„Urodzený a veľkomožný pán vezír! 
List Vašej Velkomožnosti sme dostali a dávame V á m 

na vedomie, že nemôžeme vyhovieť Vašej žiadosti, lebo 
Vášho bývalého čorbadšiho Mustafu Kučuka, pôvodne 
však Jána Gludováca, Slováka, prijali sme medzi seba, 
žiadajúc od neho vernosť, ktorú sme mu aj my sľúbili. 
Neráčte sa hnevať na našu odmietavú odpoveď, čo nám 
káže dať česť, daný sľub a prísaha, ktorú zadržíme, aby 
sme mohli dvihnúť hlavu aj pred nebeským Sudcom. 

Nech Boh živí dlhé časy Vašu Veľkomožnosť! 
Dané v Trenčíne 5. decembra 1663. 
Vašej Veľkomožnosti ponížení sluhovia: iudex civita-

tis et senatores." 
K ý m notár spísal túto odpoveď, senátor Lipský odo-

vzdal pozdravy. Bohušovi sotva stačil odpovedať. Uspoko-
jil ho, ale zamlčal ťažkú Elenkinu chorobu. Pánu farárovi 
tlmočil vrelé pozdravy Agneškine. 

Tu povstal v predsieni veľký krik. 
— Pustite ma k môjmu mužovi! — bolo počuť ženský 

hlas. 



— Nemôžem! Ráčte čakať, kým skončia zasadnutie, 
— bola hajdúchova odpoveď. 

— Ideme k oteckovi, — ozývali sa plačlivo detské hlasy. 
— Čakajte! — zahrmel hajdúch trochu nahnevane. 
Tu starosta, ktorý stál najbližšie dverí, otvoril ich, aby 

pozrel, čo sa to robí. Sotvaže ich odchýlil, vbehla do sie-
ne vysoká žena senátora Lipského, matka piatich pek-
ných, zdravých detí: troch synov a dvoch dcér. Deti za 
ňou. 

Keď zazrela svojho milovaného, dávno nevideného 
muža uprostred zástupu senátorov, predrala sa k nemu 
a s radostným výkrikom sa mu vrhla na prsia. Deti ho 
tiež obklopili, chytajúc ho kde ktoré. Každé malo pre 
neho slovo. Všetky hovorili naraz. 

Bolo to radosti!... Ale ich otcovi bolo tým ťažšie na 
srdci, keď si pomyslel, že ich musí opustiť a vrátiť sa do 
zajatia. 

Pánov senátorov tiež zaboleli duše, že musia zničiť 
túto čistú radosť rodinnej lásky. 

— Chvalabohu, že si prišiel, už som mala umrieť od 
žiaľu! Poď domov! Už ťa veru nepustíme! — volala ho 
žena. 

Pritisol ju k sebe, ťažko ovládajúc svoje rozbúrené city. 
Ale predsa. 

A keď vyobjímal a pobozkal všetkých, obrátil sa k že-
ne, aby len išla s deťmi domov, lebo on tu má ešte 
prácu. 

— Ponáhľaj sa. Idem prichystať večeru, čo ty ľúbiš, — 
a s blaženým úsmevom odchádzala, tisnúc deti jedno 
za druhým na chodbu. 

Potom starosta z okna vyhlásil dolu čakajúcemu ľudu, 
že pán senátor Lipský teraz nemá kedy odovzdať odkazy 
a pozdravy prinesené od príbuzných. Nech prídu zajtra 
ráno. 



Ľud sa uspokojil a začal sa rozchádzať. Hore v mest-
skom dome páni sa ďalej radili. 

Záujem mesta vyžadoval, aby sa senátor Lipský ešte 
tej noci vrátil, kým obyvateľstvo spí. Preto keď popodpi-
sovali odpoveď, začali sa s ním lúčiť. 

Tu pripomenul starosta, že by bolo dobre zavolať Glu-
dováca, aby Lipský videl, za koho sa obetuje. 

K ý m hajdúch išiel za ním, starosta požiadal prítom-
ných, aby neprezradili pred Gludovácom, prečo prišiel 
senátor Lipský a prečo sa už aj vracia. On vie dobrú 
výhovorku. Uspokojí ho. Gludovác sa nesmie dozvedieť 
pravdu, lebo iste by sa obetoval za zajatých. 

Ked prišiel, najprv starosta prehovoril s ním, potom 
Lipský mu odovzdal vrelé pozdravy od Elenky. Povedal 
mu, že je zdravá a býva spolu s Agneškou a ešte jednou 
vznešenou mladou paňou. Ak by jej chcel niečo odkázať, 
ochotne to odovzdá. 

Gludovác jej napísal list, tajne ho bozkal a oddal pánu 
senátorovi. 

Nad ránom sa Lipský rozlúčil so svojimi kolegami, po-
prosil ich, aby potešovali jeho ženu, a vydal sa i so sprievo-
dom na spiatočnú cestu. 

Trenčín tvrdo spal. Ľuďom sa zaiste snívalo o príbuz-
ných v tureckom zajatí. Videli ich, ako sa vracajú: hoci 
otrhaní, ubiedení, ale so žiariacou tvárou, že sú slobodní... 

U Lipských sa ešte svietilo, čakali otca s teplou veče-
rou, čo on ľúbi. . . 

Príprava na hostinu 

Mesiace sa míňali. Elenka ozdravela a prekvitala v pre-
došlej kráse. Baša Hussein videl prichádzať čas, keď sa 



splnia jeho vrelé túžby. Mal ju stále na mysli. Jej oči oža-
rovali mu tmavú noc, ked nijako nemohol zaspať. A keď 
aj zaspal, vyrušovali ho rozličné obrazy. Videl j u utekať 
pred sebou. Už ďaleko bola od neho, ale on len uháňal 
za ňou. A ked ju už-už chytal, zmizla mu. Prebudil sa, 
ťažko dýchal a bol spotený od veľkej námahy. Inokedy 
ju chcel práve objať, keď sa náhle zobudil. Vtedy bol 
nahnevaný a mrzutý celý deň. 

— Veď ju máš v moci, čo váhaš? — šepkal mu. hlas zlé-
ho ducha. — Keď j u nemôžeš dostať láskavosťou, pôjde 
to násilím. Veď ty si pánom života a smrti! 

Tento diabolský hlas sa v ňom stával silnejším a na-
liehavejším, až naostatok zmenil svoje pôvodné rozhod-
nutie, aby š i ju naklonil dobrotou a vyznaním svojej lásky. 
Ešte by mohla opovrhnúť jeho citmi a stal by sa smieš-
nym. 

A j to ho mrzelo, že mnoho utrpel na svojej vážnosti, 
ked nemohol dostať zradcu. Senátor Lipský sa vrátil a Ku-
čuk ostal v Trenčíne. To sa mu veľmi ľúbilo, že sa Lipský 
vrátil. Pomýšľal na to, že mu ponúkne popredné posta-
venie, ak sa stane Turkom. Preto mu všetko robil po vôli, 
čo len mohol, a viac ráz sa dal s ním do reči. Raz sa ho 
aj opýtal, či by neprestúpil na vieru Mohamedovu, kto-
rá jediná môže priviesť človeka do raja. 

Senátor Lipský sa zhrozil čo len myšlienky, aby sa stal 
mohamedánom. Odpovedal zdvorilé, ale odmietavo. 

Elenka medzitým neraz zbadala žiadostivé, ba hltajúce 
ju bašove pohľady. Upozornila j u aj Agneška, aby mu 
podľa možnosti vyhýbala, lebo zaiste zamýšľa niečo ha-
nebné a mrzké. Zakaždým otriasal Elenkou hnus, 
keď pocítila nehanblivé bašove pohľady. Zbadal to a ne-
smierne ho to dráždilo, takže jeho správanie k Elenke 
začalo byť hrubšie, ba bezočivé. 

Všetky tri cítili, že sa chystá akési nešťastie, ktorému 



nemôžu vyhnúť. Veď boli bezmocné a pocit tejto slabosti 
ich naplňoval ešte väčším nepokojom. Ich srdcia spolucí-
tili. Spojilo ich nešťastie a iskierky nádeje v lepšiu budúc-
nosť, najmä keď Elenka dostala list od snúbenca, v ktorom 
všetky potešoval, aby len nezúfali, udrie hodina ich slo-
body. 

Ináč dni ubiehali chytro, veď mali dosť roboty, a akej 
milej! Otec im poslal po pánu senátorovi Lipskom trochu 
peňazí. Kúpili za ne plátna a šili malé košieľky. Veď čo-
chvíľa sa mala rozmnožiť ich spoločnosť o jednu malú 
bytosť. Museli byť prichystané na milého hosťa. Ba čo 
bude to božie požehnanie? Dievča alebo chlapec? Agneš-
ka si žiadala synka, aby — ako to žartovne hovorievala — 
mali pri sebe aj mužského, čo ich ochráni v nebezpečenstve. 

Táto ich nevinná radosť bola skalená čoraz vyzývavej-
ším správaním bašu Husseina voči Elenke. Niekedy sa už 
aj strachovali, že ju odnesie ako dravá zver svoju bezvlád-
nu korisť. 

Dokiaľ bude trvať táto honba na človeka? Dokiaľ bude 
trvať toto utrpenie... ? 

14. mája 1664 chcel baša Hussein na svoje narodeniny 
usporiadať veľkú domácu slávnosť. Rozkázal nešetriť pe-
niazmi, zlatom, striebrom, prácou! Izby háremu a naj-
mä najväčšia, určená na veľké hostiny, nech sa stanú zem-
ským rajom už na pohľad! 

čeľaď celé dni usilovne pracovala. Okrašľovala izby, 
múry a dlážku pokryla drahými kobercami. Pri najväč-
šej stene umiestili na vyvýšenom mieste pohodlný diván, 
pokrytý perzskými kobercami. Bol dosť veľký i pre dve 
osoby. 

— Kto zaujme to druhé miesto? Kto bude tá šťastlivá? 
— hádali medzi sebou eunuchovia, ktorí tiež ozdobovali 
sieň. 



Okná zatienili červenými, tenkými hodvábnymi záclo-
nami, takže všetko bolo na červeno osvetlené. Živé, dra-
hé palmy vkusne rozostavili po sieni, debny paliem po-
kryli vyššími a nižšími rozkvitajúcimi ružami rozličnej 
farby, zasadenými v bielych kvetináčoch. Príjemná, ba 
až omamujúca vôňa sa šírila po miestnosti. Zo zelených 
stromčekov zostavili po kútoch háje, do ktorých sa vchá-
dzalo po úzkej umelej ceste. Pološero panovalo všade. 
Kto sa ta utiahne, bude ukrytý pred zvedavým zrakom. 

Uprostred izby bola cisterna, z ktorej vyčnieval kresaný 
štvorhranný kameň. Na ňom stála umelecká socha nym-
fy z bieleho mramoru, obkľúčená z každej strany faunmi, 
ktorí polovicou tela pohrúžení vo vode plnými ústami 
striekali vodu na jej pôvabné telo. Jeden do tváre, druhý 
na prsia, tretí na chrbát, štvrtý na nohy. Bol to umelec-
ký vodomet. Studená voda, padajúca z tela nymfy do 
nádržky premenenej na výbežok jazierka, príjemne ovla-
žovala ťažkou vôňou presýtený vzduch. Medzi palmami 
boli dookola vždy dva a dva vankúše, ozdobené maľova-
nými pestrými vtákmi, pre hosťov-dôstojníkov, z ktorých 
každý si mohol vy voliť jednu z prítomných bašových mi-
leniek a tú si potom mohol ponechať. Tej sa už nedotkne 
baša Hussein. Len Krasayu si nesmie nikto vyvoliť. Tá 
mala sedieť pri jeho nohách, aby s ňou mohol porovnať 
svoj nový ideál, svoju novú milú. 

Kuchári pripravovali vzácne jedlá a veľké množstvo 
opojných nápojov. Kto sa ich napije, zabudne na všet-
ko. Bude sa cítiť v zemskom raji a dá voľnosť svojim citom. 

Karotkami, obrúbenými čistým zlatom,. povolal Hus-
sein baša dôstojníkov na túto hostinu. Zo zajatcov pozval 
Elenku a jej spoločnice. Všetky tri, aby nevzbudil v nej 
podozrenie. Bol to šikovne nastrojený klam. Dobre vedel, 
že Agneška nemôže prísť, ved každú chvíľu očakáva ra-
dostnú udalosť. A keďže bude potrebovať pomoc, iste 



si radšej ponechá skúsenejšiu ženu než hanblivé dievča. 
Bašovo pozvanie ich veľmi prekvapilo, lebo povolávať 

zajatcov na hostinu nebolo vo zvyku. Prečo táto neoča-
kávaná výnimka? Je to vyznačenie, za ktoré majú mu 
byť azda až do smrti povďačné? 

— Hádam chce napraviť dotieravosť, ktorej sa proti 
Elenke dopustil, — nadhodila Katinka. Poznámka zdala 
sa nepravdepodobná. 

— Ja neverím v úprimnosť jeho ľútosti. Táto jeho 
zdvorilosť bude falošná, — poznamenala Elenka plná 
strachu. 

— Hocijako to myslí, nesmieme odmietnuť jeho pozva-
nie, — bola Agneškina mienka, — lebo smrteľne by sme 
ho urazili. A sme v jeho moci. Mohol by nás dať zaškrtiť 
alebo do hlbokého žalára hodiť, odkiaľ nieto vyslobode-
nia. Nik by sa nedozvedel, kde sme sa podeli. Co mu zá-
leží na dvoch-troch životoch? Kto ho bude volať pred 
súd, aby sa zodpovedal, čo sa s nami stalo? Nik a nikdy! 
Je všemožným pánom života a smrti. 

Jej presvedčivé slová hrôzou naplnili obidve a dali 
jej za pravdu. 

— Nieto iného spôsobu zachrániť si život, len keď mu 
urobíme po vôli. Iste aj najmenšiu urážku by zmyl na-
šou krvou, — zdôraznila Katinka. 

Nastalo ticho, ktoré prerušila Elenka: 
— Teda kto pôjde? 
— Ja nemôžem ísť, — odpovedala jej sestra, — a Katin-

ka musí byť stále pri mne. . . Len ty si voľná. 
— Nás vyhovoríš, — dodala Katinka a zvedavo pozre-

la na ňu, ako sa rozhodne. 
— Pôjdem, — bola jej krátka odpoveď. Hlas sa jej 

však zachvel. 
Keďže nemala iných šiat okrem čiernych, dali jej zo svo-

jich peňazí na nové. Katinka mala zopár zlatých a Agneš-



kc priniesol od otca senátor Lipský. Od Husseina jej za-
dovážili písomné dovolenie, aby mohla ísť do mesta na-
kúpiť si jedno-druhé. Veľmi ochotne dovolil, ale Deli 
musel ísť s ňou. 

Blížilo sa k dvanástej hodine, ked odišla. Agneška 
a Katinka boli už po obede, keď sa asi o druhej vrátila. 
Deli niesol za ňou batoh. Zvedavo ju obstali, čo všetko 
nakúpila. Keď to rozložila, museli uznať, že krajšieho 
slovenského kroja nedostať ani v Trenčíne. 

K ý m to všetko poobdivovali, ani nezbadali, že sú už 
tri hodiny. Zvrchovaný čas, aby sa Elenka obliekala, veď 
ešte ani neobedovala. 

Avšak hladná nebola, hoci nejedia od rána. T u si upra-
vila vlasy, krásnu, bohatú korunu okolo bieluškej, jemnou 
červeňou zafarbenej tváre. Ozdobila si ich bielou rozkvi-
tajúcou ružou, ku ktorej zapichla zlatého amoretka, 
snúbencov dar. Agneška j u síce odhovárala, že sa tým 
môže poraniť, ale nepovolila. Je to vraj upomienka na 
snúbenca, jediná pamiatka, a tak tým drahšia. Do uší 
si vložila zlaté náušnice, otcov dar na devätnáste naro-
deniny. Potom si obliekla snehobiele rukávce so širokými 
rukávmi, ktoré boli do polovice vyšité zlatým hodvábom 
a ozdobené červenými tulipánmi, ku koncu zúžené 
a stiahnuté zlatou šnúrkou. Kraje boli okrášlené dierka-
mi vyšívanými červeným hodvábom a lemované bielymi 
čipkami. Na rukávce obliekla lajblík zo strieborného bro-
kátu. Voľné miesta vyplňovali fialové zvončeky. Okolo 
pliec bol okrášlený tenkou zlatou stuhou. Strieborné 
gombičky otáčali zlatom vyšité šujtáše. Vrchná sukňa bola 
z modrého glotu a obrúbená bielymi čipkami, spomedzi 
ktorých vyrastali sedmikrásky. V páse bola sukňa husto 
nariasená a zakrytá svetlastou stuhou, ozdobenou ružami 
a zlatými pšeničnými kláskami, červené čižmy s hustou 



harmonikou pokrývali jej pôvabné nôžky. Vyzerala ani 
kráľovná čarovnej ríše. 

— Taká si krásna, — poznamenala Katinka, — že by 
som sa hneď do teba zaľúbila. 

Keď sa blížila štvrtá hodina, rozčúlenosť začala opa-
núvať všetky, ale najmä Elenku. Nenašla miesta a bola 
veľmi nepokojná. Zapríčinila to akási trápna predtucha 
hroziaceho nešťastia. Najradšej by bola ostala doma a ba-
šovi Husseinovi oznámila, že je chorá. Ale už bolo nesko-
ro, lebo eunuch prišiel po ňu. Čo mohla robiť? Musela 
ísť. Objala, bozkala Agnešku i Katinku, ale ešte otáľala. 
Zasa padla Agneške okolo krku, ako keby sa chystala 
na veľkú, ďalekú cestu, odkiaľ niet návratu... 

Napokon aj sama Agneška ju povzbudzovala, aby ne-
zmeškala. 

— Sprevádzaj ťa a ochraňuj Boh! — volali za odchá-
dzajúcou. 

— A j vás! — odpovedala a dvere sa zavreli za ňou. 

Smrtonosná hostina 

Každý sedel už na svojom mieste a pri ňom mladé 
dievča z bohatého bašovho háremu. Boli oblečené v jem-
ných priliehajúcich hodvábnych šatách, priezračných ako 
pavučina. Baša sedel sám na diváne vo volnom hodváb-
nom rúchu červenej a svetlej farby, ktoré sťahoval na 
drieku zlatý pás. Žlté, zlatom vyšívané papuče mal na 
nohách, pri ktorých sedela Krasaya, podobne oblečená 
ako ostatné. Hostina sa ešte nezačala, čakali na kohosi, 
ale okrem bašu nik nevedel, na koho. Opýtať sa nemali 
smelosti, a napokon bolo im to ľahostajné. Krásne diev-



ča pri každom, bohatá hostina prichystaná, i ohnivé nápo-
je, čo im chýba. . .? 

T u vstúpila Elenka v eunuchovom sprievode, ktorý hneď 
zmizol. Zastala poľakaná, zarazená, lebo na takú veľkú 
slávnosť nebola prichystaná. Keď ju zbadali, milý úsmev 
poihrával na tvárach prítomných a z každej strany bolo 
počuť slová obdivu, vzbudené jej neodolateľnou krásou 
a premilými rozpakmi. Z dôstojníkov sa však ani jeden 
neopovážil k nej. Ani nevedeli, čo s ňou, a vlastne či sem 
nezablúdila? 

Vstal sám baša, išiel k nej, zdvorilo ju privítal podľa 
európskeho zvyku, zaviedol j u k divánu a posadil vedľa 
seba. 

Keď vstal, aby ju privítal, vstali všetci a turecká hud-
ba, ukrytá v kúte premenenom na zelený háj, začala 
hrať. 

Toto neočakávané prekvapenie, zvedavé a žiadostivé 
pohľady dôstojníkov, prítomnosť toľkých polonahých diev-
čat, vkusne ozdobená miestnosť, tajomné, až fantastické 
osvetlenie, kde všetko bolo červenasté, neznáma a nevedno 
odkiaľ ozývajúca sa hudba tak pôsobili na ňu, že ani ne-
vedela, ako prišla k divánu. 

Hudba neprestajne hrala. 
Vtom sa bez najmenšieho hluku odhrnuli pokrovce, čo vi-

seli po stenách až k zemi a zakrývali z troch strán vchody. 
Do siene vkročilo šesť mladých eunuchov s čajom a roz-
ličnými zákuskami. Najobratnejší predstúpil pred basu 
a Elenku, poklonil sa, položil pred nich na malý nízky 
stolec tácňu a so zloženými rukami sa hlboko poklonil. 
Odišiel tak bystro a nehlučne, ako prišiel. 

Hudba zmenila takt. 
Vrojilo sa šestnásť motýľov, mladých dievčat so zla-

tými krídlami a striebrom vyšívanými červenými a bie-
lymi závojmi. Podľa taktu hudby napodobňovali let motý-



lov z kvietka na kvietok, z ruže na ružu. Dlhé závoje ryt-
micky lietali za nimi. Druhou čiastkou si pokrývali telo. 
Každý pohyb bol graciózny a uchvacujúci. Lietali od 
jedného kvitnúceho kra k druhému. Nie rad-radom, ale 
predsa podľa určeného poriadku, takže obraz sa stále 
menil bez toho, že by tým bol trpel celkový súlad. 

Hostia medzitým jedli a popíjali. Hussein baša láskavo 
ponúkal tichú a veľmi zmätenú Elenku. Prijala kúsok 
pečiva, ale ťažko ho mohla zjesť. Ochutnala i čaj, ale 
hned položila porcelánovú čašu. Pocítila podivnú, oma-
mujúcu chuť. 

— Hádam ma chcú otráviť! — prebehlo jej hlavou 
a nebola by sa toho už ani za svet dotkla. 

Medzitým prišlo iných šesť eunuchov, aby odniesli 
prázdne alebo poloprázdne nádoby. Za nimi prišli prví 
s plnými misami rozličného južného ovocia. Z toho i E-
lenka sa osmelila jesť. Premohla bojazlivosť, aby neura-
zila bašu, a ťažko prehltala kúštik za kúskom. 

Baša Hussein kývol hlavou a sem-tam preletujúce mo-
týle sa vzdialili. 

Prišla najväčšia umelkyňa tanečného zboru, ktorá ma-
la predstaviť umierajúcu labuť. Biely závoj, znázorňu-
júci biele perie labute, zakrýval jej pôvabné, štíhle telo. 

Hudba hrala roztopašnú melódiu, podľa ktorej veselo 
behala sem a ta, ako labuť vo voľnej vode, až naraz 
poľakaná zastala a vytiahla ostrý šíp, ktorý jej strelil do 
srdca nemilosrdný lovec. Hudba začala vážnu melódiu, 
lebo nastal boj života so smrťou. Hlava jej začala klesať 
a rukami ako peruťami bila na vodu, urobila dva-tri kroky 
slabnúcimi nohami, pozdvihla hlavu, vzdorujúc osudu, 
ktorý ju na smrť poranil. Ved ona ešte nechce umrieť! 
Je mladá, pekná! Práve čakala svojho ženícha! Voda je 
široká, čistá a hlboká, radosť v nej žiť. Ona nechce umrieť! 

Ale hlava jej klesá a perute pomalšie bijú. Zachvacuje 



j u veľká slabosť. Vidí svoju krv, ktorá na červeno farbí 
jej biele rúcho a krištáľovú vodu. 

Hlava jej klesne, ale j u zaraz pozdvihne. Nechce umrieť! 
Chce ešte žiť! Veď je mladá, čaká svojho ženícha a širo-
ká, čistá, hlboká voda je jej nekonečná ríša! Perute bijú 
čoraz slabšie... Hlavu už nemôže pozdvihnúť, len slabé 
pohyby tela prezradzujú, že ešte žije. Hudba hrá žalost-
nú melódiu pianissimo, aby ju nevyrušovala. Potom po-
ložila ťažkú hlavu na rozprestreté ruky, telo sa jej zachvelo 
a labuť je mŕtva. Darmo prichádza jej ženích, darmo ju 
volá, nedostane odpoveď. Je mŕtva. Nemilosrdný strelec 
jej prerazil srdce. Nikdy ho predtým nevidela, nikdy mu 
neuškodila, v ceste neprekážala... Veď jej cesta bola vždy 
široká voda, a predsa ju zabil! 

Hlasitým uznaním odmenili všetci umelecké predsta-
venie. 

Tanečnica sa poďakovala a zmizla za kobercami. 
Hudba začala inú, veselšiu pieseň. Vyznievala z nej 

láska, radosť, prosba, pokorenie, hnev, neúprosnosť, ne-
citnosť, pomsta a zverský pud. Na konci až sa steny 
triasli od bubnov. Konečne posledným úderom na bubon, 
silným ako výstrel, hudba sa skončila. 

Hostia ďalej popíjali. Nielen páni, ale aj ženské, ba 
niektoré viac ako ich „mládenci". 

Omámenosť začala panovať nad nervami. Mnohé žen-
ské už nesedeli pri svojich pánoch, ale v ich objatí a pili 
zo spoločnej nádoby. Niektorí páni postavili si za chrbát 
obidva vankúše a tak sa opierali, aby preukázali, že ešte 
nie sú celkom opití. No ich ženské im k tomu chytro 
dopomohli. 

Rozhovor začal byť hlasitejší a nezrozumiteľnejší. Kde-
tu sa do neho miešal výkrik niektorého dievčaťa, no nie 
z hanblivosti, ale z opilosti. 

Hudba zasa hrala. 



Hussein baša, hoci bol už dobrej vôle, správal sa k Elen-
ke ešte dosť slušne. Kedy-tedy chytil ju síce za ruku, 
aby ju pritiahol k sebe, ale ona sa mu vždy obratne vy-
kĺzla, čo ho začalo dráždiť. Aby nadobudol viac smelosti, 
hľadal posilnenie v ohnivých nápojoch, ktoré prinášali vo 
veľkom množstve. 

Elenka od strachu videla všetko pohromade: sochu nym-
fy, tanečnice, palmy, ruže a uprostred toho chaosu sedí 
ona. Spamätala sa však; nesmie stratiť vedomie, ináč 
bude stratená. V tomto presvedčení j u potvrdila aj nemá 
hra umierajúcej labute, ktorú hru vzťahovala na seba. 
Už pri samej myšlienke, čo môže nasledovať, prenikla ju 
hrôza. Chcela vstať a utiecť z tohto živého, nahého, 
opitého pekla, ale nemohla sa ani pohnúť. Zápasila 
s predtuchou smrti, hroziacej jej z divého, nápojom omá-
meného pohľadu bašu Husseina. 

V tejto rozhodujúcej chvíli nadobudla znova triezvu 
životnú silu. Miestnosť už sa s ňou nekrútila, rozoznala 
jednotlivé výkriky, hoci im nerozumela, a jasne videla 
svoje zúfalé položenie. Vedela, že nemôže utiecť. Zazrela, 
že za každým vchodom sú ukrytí eunuchovia, aby ju chy-
tili, keby sa chcela stratiť. Videla, že baša ju pozoruje ako 
bystrooký jastrab maličkého vtáčika, ktorý sa chce scho-
vať, ale nemá kam. 

— Chráň svoju vernosť a česť! — zazneli v jej duši slová 
snúbencove. 

Spomenula si na drahocennú ozdobu vlasov. Pozdvihla 
ruku, akoby si chcela vlasy uhladiť, vlastne však preto, 
aby sa presvedčila, či ju nestratila. Bola tam. Toto ziste-
nie jej dodalo odvahy, sily a bystrého rozumu, aby vedela 

_ chladno uvažovať a posúdiť, kedy jej bude hroziť tá po-
sledná chvíľa, čo ponesie smrť jej nevinnosti. O tom ne-
pochybovala, že k tomu príde, ba už jej hrozí to nešťastie 
celkom zblízka. 



V celej spoločnosti len ona bola triezva a silná. 
V o chvíľke prebehla v myšlienkach celý svoj život, po-

myslela v tejto asi poslednej chvíli na svojho snúbenca, 
s ktorým sa rozlúčila, sľubujúc mu vernosť až do smrti. 
Myslela na otca, sestru, ktorým dávala posledné „zbohom", 
a na matičku, ktorá j u iste čaká. — Idem, idem taká čistá, 
ako si ma porodila. 

Nemohla dalej pliesť svoje myšlienky, lebo silná ruka 
ju zachytila okolo drieku a tiahla k sebe. Kedže neočaká-
vala ešte tento útok, bašovi sa podarilo pritiahnuť ju a po-
valiť na seba. Začal ju objímať, bozkávať, hrdúsiť. Darmo 
odvracala tvár z boka na bok, darmo sa všemožne usilo-
vala, aby sa vytrhla z jeho rúk. Nemohla, nevládala. Keď 
aj vytiahla jednu ruku, držal ju za druhú a silným trhnu-
tím ju pritiahol znovu k sebe. 

Bol to zápas o život a čnosť. 
Ked baša videl, že sám si nedá s ňou rady, vstal a pev-

ne j u držiac za ruky, neistým krokom j u ťahal k najbliž-
šiemu kútu, prerobenému na malý hájik. Namáhala sa 
vyslobodiť si ruky a utiecť, ale nemala toľko sily. Držal 
ju ani železnými okovami. Ešte nevedela určite, čo chce 
s ňou, len to cítila, že nič dobré. 

Sotva boli asi na tri kroky od vchodu do hájika, keď za-
zrela dvoch silných mužských. Boli tam ukrytí od za-
čiatku, aby bašovi prípadne pomohli. Práve chceli vykro-
čiť. Elenka videla jasným a chladným zrakom, že jej 
hrozí celkom zblízka a nepochybne to nebezpečenstvo, 
ktorého sa bála väčšmi než smrti. Neváhala. Chvatne, na-
pnutím posledných síl vytrhla si pravú ruku a v nasledu-
júcej chvíľke malú dýku až po amora vrazila do pŕs bašu 
Husseina. 

Ten ihneď pustil aj druhú ruku a tackajúc sa sem a ta, 
padol ako kus hnilého dreva. 

Elenka zastala celá zmeravená, lebo sa zľakla svojho 



činu. V ruke držala zakrvavený mečík, z ktorého kvapka-
la teplá násilníkova krv. 

Vtom z úkrytu vyskočili tí dvaja eunuchovia, dobre 
videli celú udalosť. Jeden ju chytil za pravú ruku a druhý 
jej vrazil do srdca dlhý meč. Nebránila sa, ved teraz išlo 
len o život. Jej krv vystrekla na vraha a bez slova padla 
k bašovi. Bola mŕtva. 

Agneška práve v tej hodine dala život zdravému, pek-
nému chlapčekovi. 

Milosť živým, pokoj mŕtvej 

Keď baša Hussein padol, nastal velký zmätok a neporia-
dok. Opití páni a dievčatá utiekli a len niektorí tam osta-
li. Na ich rozkaz eunuchovia hneď zavolali lekára. Prišiel, 
a keď si položil ucho na srdce bašovo, pocítil, že bije pra-
videlne, nie je teda zranené. Rana nezasiahla srdce. Ten-
kým prúdom tiekla z nej krv. Aby krvácanie zastavil, na-
sypal na ranu prach zomletého liadku a šatkou ju obvia-
zal. Krv síce ešte presakovala, ale o krátky čas krvácanie 
prestalo. Potom sa usiloval prebrať bašu z mrákot. Octo-
vou vodou mu trel tvár, čelo, sluchy, ruky. Asi o štvrť 
hodiny baša otvoril oči a rozhliadol sa. Zadivený pozeral, 
akoby sa nevedel spamätať, kde je a čo sa s ním stalo. 
Bol ešte omámený od veľkého množstva nápojov. Obrátil 
hlavu naľavo a zbadal vedľa seba Elenku. Vzbĺkol ne-
smiernym hnevom, keď ju videl mŕtvu. 

— Kto ju zabil? — spýtal sa neistým, ale všetkými pek-
lami hroziacim hlasom okolostojacich dôstojníkov. 

— My dvaja, — odpovedali ochotne eunuchovia, pred-
stúpili pred neho a ukázali mu krvavý meč. Očakávali 



nielen pochvalu, ale aj hojnú odmenu. Dostali jedno i dru-
hé. 

— V y lotri a zbojníci! Ako ste sa jej opovážili dotknúť? 
— zareval na nich. Ani odpoved nečakal, rozkázal oko-
lostojacim, aby ich tým istým mečom popravili a uťaté 
hlavy mu priniesli ukázať. 

Polakaní padli bašovi k nohám a prosili ho o zmilova-
nie, bozkávajúc mu ruky, nohy, volali Alaha na pomoc 
a spomínali Mohameda. Veď oni sa chceli pomstiť za jeho 
vyliatu krv. Ale on na nich viac ani nepozrel, ba toho, 
ktorý mu práve bozkal papuče, tak kopol, že mu krv 
zaliala celú tvár. Silou-mocou ich museli odvliecť a vytiah-
nuť von, kde ich popravili. Uťaté hlavy, držiac ich za šti-
ce, priniesli ukázať bašovi Husseinovi, ktorý ľahostajne 
pozrel na ne s poznámkou: 

— O dvoch zlodejov menej! 
Potom obrátil zrak na Elenku, zdvihol jej ruku, bozkal 

j u a mŕtvej povedal: 
— Už som pomstil tvoju smrť. Ale či ťa tým vzkriesim? 

Prečo nezasiahol lepšie tvoj meč? O niečo nižšie... S ne-
čistou láskou som sa približoval k tebe.. . Odpusť mi, ak 
mi môžeš odpustiť! Miloval som ťa, len som nevedel nájsť 
spôsob, ako vyznať svoju lásku... A tým som zavinil tvo-
ju smrť. 

Keďže krv začala presakovať cez obväz, lekár ho prosil, 
aby nehovoril, lebo sa mu stav môže zhoršiť. 

Baša ho neposlúchol, ba mu pohrozil, že keď ešte nie-
čo povie, strhne obväz a vrazí si sám meč do srdca. 

— Akože vyrovnám túto veľkú stratu? — pýtal sa jej, 
ale odpovede nedostal. Jej pery umlkli naveky. Vlasy mala 
rozpadnuté, oči polozatvorené, krásny slovenský kroj 
dotrhaný a zaliaty vlastnou, ešte teplou krvou. No tvár, 
odraz nevinnej duše, bola pokojná. Veď zvíťazila: obeto-
vaním života zachránila svoju cnosť a čistotu. 



— Zavolajte pána senátora Lipského! — obrátil sa 
zrazu baša k dôstojníkom. 

Senátor Lipský prišiel. 
Najprv v polotmavej sieni nevidel nič, len dokola sto-

jacich dôstojníkov. Až ked ho baša oslovil, aby pristúpil 
bližšie, po jeho hlase zbadal, že tam leží a vedia neho 
Elenka. Od prekvapenia skríkol: 

— Preboha, čo sa stalo? 
Sám baša mu rozpovedal nakrátko všetko. 
— Ľutujem svoj skutok, — pokračoval, — a aby ste 

uverili, že moje slová sú úprimné, hla, od tejto chvíle 
ste volný, aj sestra i priateľka mŕtvej. Môžete ísť zajtra 
domov. Dám vám kone, voz a stráž. 

Taká veľká bolesť zachvátila pána senátora nad smrťou 
Elenkinou, že sa nemohol radovať zo slobody, dosiahnu-
tej tak nečakane. Poďakoval sa za milosť, ale pripomenul, 
že zajtra nemôžu ísť, lebo by radi pochovali Elenku podľa 
svojich zvykov. A Agneška je chorá, lebo pred chvíľou 
porodila syna. 

Hussein baša na to pristal a rozkázal, aby z mesta pri-
niesli rakvu. Dovolil Lipskému, aby Elenku pochovali 
podľa svojich zvykov. 

Sluhovia priniesli rakvu, do ktorej na rozkaz senátora 
Lipského vložili mŕtvu Elenku. On im sám pomáhal. 

Baša Hussein už tam vtedy nebol. Odniesli ho do jeho 
bytu. 

Potom rakvu vyniesli z toho pekelného, hriešneho mies-
ta do menšej izby, kde ju položili na dlhý stôl. Zažali 
štyri sviece. Dve dali k hlave a dve k nohám. Potom Lip-
ský odkázal evanjelickému farárovi, aby zajtra o štvrtej 
hodine prišiel odbaviť pohreb. 

Lipskému nastali nové starosti. Bol vo veľkých rozpa-
koch, či má to všetko oznámiť Agneške. Ak jej prezradí 
Elenkinu smrť, môže od toho chýru umrieť. Keď nie, 



nebude sa môcť zúčastniť pohrebu sestry, ktorú tak mi-
lovala. Nevedel, ako sa rozhodnúť. 

Aby sa presvedčil o Agneškinom stave a podlá toho po-
kračoval, navštívil ju. Spala, ale prebudila sa, ked vstúpil. 

Prvý jej pohľad padol na maličkého syna, ktorý zavinu-
tý v perinke spal vedia nej, potom pozrela na neočakáva-
ného hosťa, vypytujúceho sa na jej zdravie. 

— Zajtra asi budem môcť vstať, — odvetila. — Vôbec 
necítim nijaké bolesti alebo slabosť. 

Vyzradil jej radostnú zvesť, že baša ich prepustil do-
mov, chcejúc aj týmto spôsobom urýchliť jej uzdravenie. 
Smrť Elenkinu zatajil. Nemal odvahu jej to prezradiť. 

Agneškina tvár ožila a radostný úsmev poihrával po 
nej. 

— Ó, akú radosť bude mať môj milovaný muž, ked sa 
vrátim so synkom. Dočkali sme sa vyslobodenia. Chvala-
bohu ! Len čím skôr preč, aby to baša neodvolal! — a vo 
veľkej radosti pritisla k sebe dieťa, bozkajúc ho na čelo. 

A j Katinke sa na túto radostnú novinu rozžiaril zrak. 
Začala usporadúvať izbu, aby nič nenechali v neporiadku. 

— A kde je Elenka? — obrátila sa náhle Agneška 
k pánu Lipskému. 

Na šťastie bol pripravený na odpoveď. 
— Ešte u bašu Husseina. Idem za ňou, — odvetil ti-

chým hlasom, ťažko zakrývajúc veľký žiaľ. 
Jeho slová: Idem za ňou — ju úplne upokojili. Veď 

keď bude v jej spoločnosti taký vznešený muž, nemôže 
sa jej stať nič zlého. 

Ako sľúbil, tak aj urobil: išiel za ňou. . . 
Nastala noc. Slabé svetlo sviečok ožiarovalo bieluškú 

Elenkinu tvár. Oči mala zavreté. Zatlačil ich ešte kým 
boli teplé. Pery mala trochu otvorené, akoby chcela niečo 
povedať. Ruky na prsiach zložené do kríža. Črty vzneše-



nej tváre prezrádzali pokoj. Ako keby spala. Biela ruža, 
jediná ozdoba jej nádherných vlasov, zvädla. 

Senátor Lipský prebdel celú noc pri nej v modlitbe. 

Pohreb ďaleko od domova 

Elenkin pohreb určili na štvrtú hodinu. Približovala sa 
druhá hodina a senátor Lipský ešte neupovedomil Ag-
nešku o smrti jej sestry. 

Dlho však nemohol mlčať, lebo iste aj tak tuší veľké 
nešťastie, ked Elenka ešte stále neprišla naspäť. 

Išiel k Agneške. Našiel ju opretú o stôl, v plači. 
— Kde je Elenka? — opýtala sa ho zúfale, s vystretými 

rukami kráčala mu v ústrety a starostlivým zrakom skú-
mala jeho tvár. T á bola smutná. Prezradzovala žalostnú 
skutočnosť. Už ani nechcel ďalej tajiť hrozné nešťastie, 
veď nemohol. 

— Je mŕtva! — skríkla a klesla na stoličku, žalostne 
plačúc. 

Senátor Lipský usiloval sa ju utešiť, že umrela statočne, 
zachovala si nevinnosť a čistotu. — Teraz o štvrtej ho-
dine ju pochováme podlá evanjelických obradov. 

— Zaveďte ma k nej, chcem sa s ňou rozlúčiť! — pro-
sila ho s horkým plačom. 

Odprevádzala ju aj Katinka. Dieťa zatial zverili do o-
patery známej žene. 

Len čo zazrela nevinnú tvár nešťastnej sestričky, vrhla 
sa na ňu, pozdvihla, objala jej studenú hlavu, dohovára-
júc jej, prečo ju opustila práve teraz, keď sa môžu vrátiť 
domov. Nevedela, že ona ich vykúpila svojou krvou. 

Ťažko sa podarilo Lipskému a Katinke odtiahnuť j u 



od rakvy a posadiť na pohovku. Tíško plakala a s ňou aj 
Katinka. 

K štvrtej hodine prišli niektorí Trenčania, aby mŕtve 
telo odprevadili na poslednú cestu. Prišiel aj farár. 

Senátor Lipský zavrel bielu a čistú rakvu, takú ako 
v nej odpočívajúca, a ozdobil j u ružami, donesenými 
z mesta. Boli červené ako jej nevinne vyliata krv. Znázor-
ňovali Elenkinu martýrsku smrť. 

Obrady sa začali. Rechtor zaspieval pohrebnú pieseň: 

„Ukojme plač smútku swého, wyjasníme swuj pohled, 
Žalosí srdce teskliwého mrtvšch nepfivede zpít, 
ach, ten laskawý hlas, ta reč, wlídnost a pokora jsou preč. 

Tá dobrota spanilá do hrobu již stoupila. 
Zhuru! z prahu, porussení wzletni tedy, duchu muj, 
tam te ceká po trápení radost, tam jest žiwot twuj; 
tam, kde prenasledowáni, ani zlost a utiskáni, 
nemoc, ani žalosti, nezméní twé radosti." 

Keď sa kňaz pomodlil, pohol sa malý sprievod na cin-
torín. Agneška od telesnej slabosti a duševnej žalosti ne-
mohla odprevadiť sestričku. Katinka j u zaviedla v žiali 
zahrúženú naspäť do izby. 

Štyria Trenčania vzali na plecia máry s rakvou. Pred 
nimi, za krížom, kráčal farár, za nimi senátor Lipský a nie-
koľkí spoluobčania. 

Keď prichádzali do cintorína, privítal ich malý zvon-
ček tenučkým, plačúcim hlasom. 

Keď sa kňaz pomodlil: Otčenáš. . . a neuvoď nás v po-
kušenie, ale zbav nás od zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, 
moc i sláva až na veky vekov. Amen — bielu rakvu spus-
tili do čiernej zeme. 

Pozemská púť šľachetnej, každým milovanej, rodičmi 



zbožňovanej, snúbencom očakávanej Elenky sa skončila. 
Radšej si volila čestnú smrť než hanebný a hriešny život. 

Nech odpočíva v pokoji! 

Doma 

Na druhý deň skoro ráno vyšiel ľahký voz z brány pev-
nosti Nových Zámkov. Senátor Lipský sedel na kozlíku, 
poháňal kone. Klobúk mal stiahnutý hlboko na oči, ako-
by proti slnku. V košine voza viac ležala, než sedela 
mladá žena. Tvár mala bledú, oči červené, vyplakané. 
Je to Agneška. Pri nej sedí Katinka s malým dieťaťom v ná-
ručí. Chráni ho od vetra a prachu. Obklopujú ich štyria 
jazdci, vysokí, mladí a dobre ozbrojení chlapi. Sprevá-
dzajú ich a životom sú zodpovední za ich bezpečnosť. 

Cesta sa tiahne rovinou. Príroda ešte spí. Všade ticho. 
Obzor sa pomaly začína vyjasňovať a všeobecná nehyb-
nosť meniť v život. Zajac, vystrašený hrkotom voza, ute-
ká zo svojho brlohu. Niekoľko jarabíc s veľkým hlukom 
vyletí z krovia, celkom blízko voza, že sa kone poľakajú. 
No dvaja jazdci uspokoja kone, tľapkajúc ich pružné krky 
a prihovárajúc sa im utišujúcimi slovami. 

Malý bezmenný chlapček začne plakať. Iný spôsob 
ešte nepozná, aby upozornil matku, že aj on je na svete 
a je hladný. Slabučký hlas prebudí Agnešku, hoci pred-
tým si šumot zapríčinený kŕdľom jarabíc ani nevšimla. 
Vezme ho a pritisne k sebe. Plač umíkne. Materinská 
láska koná zázraky jednoducho a prirodzene. 

Cesta trvala dlho. Nemohli chytro poháňať pre slabosť 
matky a malé dieťa. V noci ich chránila veľká plachta 
pripravená na voze. Čas bol jasný a teplý. Na tretí deň 
popoludní prišli do Trenčína. 



Aby nevzbudili veľkú pozornosť a nezavinili zhŕknutie 
ľudu, pred mestom vytiahli plachtu na oblúky, spojujúce 
v polkruhu ramená voza. Ale pri mestskej bráne musel sa 
senátor Lipský ukázať, aby ich prepustili. Spoznali ho 
a hneď sa rozniesla radostná novina, že sa vrátil. Za ten 
čas voz zastal pred domom pána farára. Bol doma. 

Keď zazrel krytý voz a štyroch tureckých vojakov, tro-
cha naľakaný vybehol, aby sa dozvedel, čo chcú. 

Senátor Lipský zoskočil z voza, odopäl plachtu a odhr-
nul ju so slovami: 

— T u máte, pán veľkomožný, svoju ženu a synka, — 
a Katinka už aj podávala zadivenému otcovi malé die-
ťa, zavité v perinke. 

Radostné slzy ho zaliali, zložil ruky k modlitbe a vzdy-
chol: 

— Teba, Bože, chválim, Tebe ďakujem, že si ich pri-
viedol naspäť! 

Bojazlivo vzal dieťa a išiel s ním dnu, zanechajúc ostat-
ných vonku. Keď dieťa odovzdal žene, ktorá mu viedla 
dom, vybehol privítať Agnešku. Chorej pomáhal zísť 
z voza senátor Lipský a muž. Ešte chorľavá a dlhou cestou 
zlomená ledva sa mohla postaviť na nohy. Muž ju objal 
na ulici pred rastúcim množstvom ľudí, bozkával ju, že 
neostalo na jej tvári nedotknutého miesta. Nemohla ani 
slova vypovedať, visiac mu bezvládne v náručí. Oči mála 
plné slz. Tí, čo tam boli, radostne poznamenali: Vidíte, 
tak by sa mali milovať všetci manželia! 

Pozorne zaviedol ženu dnu. 
Na voze ostala iba Katinka. Nemohla sama zliezť, 

lebo od dlhej cesty jej stŕpli nohy. Avšak s pomocou sená-
tora Lipského ľahko zoskočila. 

Medzitým janičiari vypriahli kone a žiadali od Lipské-
ho osvedčenie, že svoju úlohu vykonali. Ochotne im to 
potvrdil. Chcel ich povolať k sebe, aby ich pohostil, ale 



neprijali to. Rozdelil teda medzi nich niekolko zlatých, 
čo mu ešte ostalo. 

Poďakovali sa mu a odklusali i s vypriahnutými koňmi. 
Voz nechali pánu senátorovi, aby sa čím skôr dostali domov. 
Prach, zdvíhajúci sa za kopytami koni, označoval, ako sú 
už ďaleko. 

Zvesť, že sa senátor Lipský vrátil naspäť i so ženou pána 
farára a jej synom, rozniesla sa po meste velmi chytro. 
Zvestovali to dobré duše aj žene Lipského. Vybehla tak, 
ako bola pri domácej práci, ktorej veru mala dosť. Pätoro 
detí za ňou. 

Senátor Lipský sa práve rozlúčil s pánom farárom a je-
ho rodinou. Odovzdával im aj Katinku, kým neupove-
domia jej muža, keď dobehla jeho rodina. Jeden za dru-
hým, ako im nohy stačili. Prvá bola matka, posledný troj-
ročný chlapček, ktorý plačom napĺňal úzku ulicu. 

To bolo radosti a srdečného vítania! Nám už známy 
obraz sa opakoval: všetci ho objímali, kto kam ho dosia-
hol. Len najmenší syn stál bokom a plakal, až tak hučalo. 
Otec ho zdvihol hore a láskavo sa ho spýtal, prečo plače. 

— Sľúbili ste mi koňa a živého Turka, — odpovedal od 
plaču zajakavo. — Turci utiekli. Videl som ich! 

Obecenstvo sa hlučne rozosmialo, keď počulo príčinu 
jeho veľkého žiaľu. 

Ťažko chlapca uchlácholili sľubom, že mu prinesie 
iného koňa i Turka. 

Bola to triumfálna cesta, kým prišli domov. Všetok 
ľud, ako to býva, hrnul sa za nimi. Pri bráne mestského 
domu sa stretol senátor Lipský so starostom, ktorý ho 
vítal s úprimnou radosťou. 

Senátor Bohuš, ked počul, že so senátorom Lipským 
prišli i ženy, nepochyboval, že je to Agneška a Elenka. 
Srdce mu hlasne tĺklo od radosti. Div že mu nevyskočilo! 
Dobehol k pánu farárovi. Čakala ho tu veľká radosť, keď 



zazrel staršiu dcéru a jej pekného synka, túžobne očaká-
vaného vnuka, ale keď pozrel na Katinku, ktorú pred-
tým nikdy nevidel, zarazil sa. Veď očakával Elenku. Ne-
prišla! K ý div, že jeho velká radosť sa premenila ešte 
na väčšiu žalosť. Tušil nešťastie. Ani sa nespýtal Agnešky, 
kde je Elenka. Jej srdcelomný plač bol jasnou odpoveďou. 

V tej chvíli vkročil do izby veliteľ mestskej stráže Ján 
Gludovác. 

— Kde je moja drahá Elenka? — boli jeho prvé slová 
a rozprestrel ruky, aby ju objal. 

Bol v susednej dedine na koni. Spiatočnou cestou sa 
dozvedel o návrate senátora Lipského a dvoch žien. Na 
tento chýr tak poháňal, že kôň pod ním skoro padol. 

Keď sa rozhliadol po izbe, ruky mu klesli. 
— Kde je Elenka?—spýtal sa znova a pristúpil k Ag-

neške. Okrem žalostného plaču nedostal inú odpoveď. 
Pozrel dookola, všade smutné tváre. Zbledol, kropaje mu 
vystúpili na čelo a pomaly vyšiel bez slova. Sadol na ko-
ňa, zastavil sa pred domom senátora Lipského, aby sa 
od neho dozvedel niečo isté. 

Hlasitá radosť rodiny Lipského umíkla, ked vkročil. 
Pozdravil ich a prosil senátora, aby mu povedal pravdu, 
čo sa stalo s Elenkou. 

Senátor Lipský vstal, vážnym krokom sa priblížil, svoju 
ťažkú ruku položil na jeho plece, pozrel mu do očú a vra-
vel: 

— Syn môj, buď silný! Elenka nežije. Radšej umrela 
prebodnutá tureckým mečom, ako by sa bola stala tebe 
nevernou. Zachovala svoju panenskú čistotu, ale stratila 
život! 

Keď Ján Gludovác vyšiel, znova sadol na koňa a s naj-
väčšou rýchlosťou, ako šialený, poháňal bránami šiancov 
k hlbokým horám. 

Ľudia zadivení hľadeli za ním. 



Zúfalosť 

Ján Gludovác letel bez prestania. Už dávno prišiel do 
hôr, kôň ustával, ale nedoprial mu oddych. Len ďalej a ďa-
le j ! . . . K a m ? . . . Sám nevedel, ani sa o to nestaral. Čím 
ďalej od ľudí, od sveta, kde ho nikto nevidí, kde sa s ni-
kým nestretne. 

Nastala zamračená, tmavá noc, že nebolo vidieť na 
päť krokov, a on stále uháňal. Len ďalej a ďalej! Keď 
kôň už nevládal, zastali. Gludovác zoskočil a pešo ute-
kal ďalej. Zavadil do krovia, narazil na kameň, padol, ale 
vstal a bežal, bežal. Vetvy doškriabali mu ruky, tvár, ale 
on to nezbadal. Utekal ďalej. Necítil, nevedel nič, neroz-
mýšľal, len malý, úzky sa mu zdal tento široký les, 
dlhá hora nekonečných vrchov Inovca k Veterným ho-
liam, cez Kriváň, Oravskú Maguru až k Vysokým Tatrám. 

Zastal. 
Vôkol vládlo úplné ticho, iba niektoré vtáčiky, vyru-

šené z nočného odpočinku, preletovali v obave na bez-
pečnejšie miesto. Ziaľom, únavou, hladom, smädom 
umorený a vysilený Gludovác padol na zem. Nevládal 
ďalej. Ostal ležať, kde sa zrútil. 

Onedlho sadol na jeho oči najväčší dar boží, všetky 
ťarchy a bolesti uľahčujúci spánok, v ktorom aj najubie-
denejší človek zabudne na svoje beznádejné položenie. 
Sprítomnil mu túžobne hľadanú Elenku, čistú pannu 
a spanilú mladuchu vo veľkej sláve. 

Hora sa vyjasnila, osvietená nebeskou žiarou. Všade 
jasnosť, nádhera a pompa. V širokom, volnom kruhu sú 
obsadené všetky miesta pannami oblečenými do bieleho 
rúcha, s ľaliami v rukách. Hlavy majú zdobené vencami 
z bielych ruží, z ktorých im visia na plecia zlaté stuhy. 



Nemožno prezrieť ich husté rady. Je ich na stá. Slá 
sa ešte nezačala. Kohosi čakajú. 

Prichádza. Dvaja anjeli ju vedú. Pristúpia k nej iní 
dvaja, nesú na zlatej tácni ľaliu a biely veniec, ozdo-
bený zlatou stuhou. Veniec položia na jej hlavu a ľaliu 
jej vložia do ruky. Potom vstane celý chór a začne nebeskú 
pieseň, ktorú len panny môžu spievať. Medzi spevom ju 
zavedú na vyvýšené miesto, na skvostný trón, nad ktorým 
sa rozprestiera široký hodvábny baldachýn. 

Stala sa ich kráľovnou. 
— Ach, aká krásna! — šepká Gludovác, ktorý na to 

všetko pozerá so zastaveným dychom, aby ho nezbadali, 
aby ich nevyrušil. 

T u prekvapený zbadal, že tie hnedé, bohaté vlasy, 
štíhla postava, vznešená tvár, jemnosť v každom pohybe, 
všetko to je mu známe... veľmi známe.. . Áno! Ved je 
to Elenka.. .! 

— Našiel som ťa . . . ! — skríkol a utekal za ňou. Zazreli 
ho a všetky sa roztratili, len Elenka ostala na mieste. 
Spoznala ho. Veď je to jej snúbenec! S úsmevom ho víta, 
nebeským svetlom žiari jej tvár, a chveje sa nevýslovnou 
radosťou... 

— Ach, že som ťa našiel! — zvolá Gludovác ešte raz 
a vrhne sa jej k nohám, aby ich objal . . . 

Videnie mizne, lebo človek nesmie sa dotknúť v nebi 
oslávených. 

Prebudil sa na studenej mokrej zemi, hlavou nadol. . . 
Hrozné prebudenie! Vstane a díva sa do nekonečnej 

tmy, či by ju neuzrel... Volá, kričí jej meno.. . Ďaleké 
hrmenie mu odpovedá, znamenie približujúcej sa búrky. 

Zablýska sa, že sa celá hora ožiari, aby potom tým 
hustejšia tma zahalila všetko. Zosilnený vietor sa rozširu-
je po horách, údoliach, vrchoch, nížinách. Stromy praš-

osť 



tia, ked ich prehybuje. Rachot hrozných hromov sa zosil-
ňuje a mocnie. 

Všetko, čo bolo živé, utiahlo sa do úkrytu, len on stojí 
ako stĺp a čaká nevedno na čo, pozerá nevedno kam, 
volá meno jemu najdrahšie, ale odpoved neprichádza. 
Stojí, hľadí, počúva, volá, ale nič nevidí, nič nečuje. Ne-
zbadá búrku, nebojí sa hromov, trhajúcich veľké skaly 
a vysoké stromy. 

Jedno pozoruje: chvíľu, ktorých je mnoho, keď sa hora 
ožiari, či ju nezazrie; veď predtým práve v takej žiare ju 
videl. . . Hľadá v lesku blesku svoju verenicu s ľaliou v ru-
ke, ozdobenú bielymi ružami.. . 

Hromobitie prestalo, dážď naplnil potoky, rieky, vietor 
utíchol a on ešte čaká. . . 

— Hádam je už doma? — skrsne v ňom myšlienka. Áno! 
Iste bude už doma! Čo by tu robila v tomto počasí a na 
takom tmavom mieste... ? 

Už sa aj poberá domov. Ale kade? Kde je cesta? Kde 
nájde pravý smer?... Chodí, blúdi, hmatá okolo seba pri 
každom kroku, ale už niekoľko ráz narazil na strom. 

Nebeské svetlo sa už rozširovalo po vrchoch Považia, 
ked začul známy hlas. U jezuitov zvonili na „Anjelpána" 
ráno o štvrtej hodine. Podľa toho hlasu prišiel na Brezinu, 
ktorá sa rozprestierala za múrmi mesta. 

Stráž pri mestskej bráne zadivená ho vítala a pustila 
dnu. Ani nepozrel na ňu a rovno šiel k domu pána farára, 
aby sa presvedčil, či sa Elenka už vrátila z hory. 

Pán farár bol hore, lebo opatroval svoju chorľavú ženu. 
Ticho spala a pri nej malé dieťa. Veľmi sa zadivil, keď 
zazrel Gludováca. 

Kôň prišiel bez jazdca za tmavej noci. Stráž dobre 
poznala rozumné zviera a zaviedla ho do stajne. 

— Ale kde zostal pán veliteľ? •— pýtali sa jeden druhého. 
Mysleli, že si od žiaľu zmámil život. 



Takáto smutná a hanobná myšlienka obklučovala aj 
pána farára, a teraz ho vidí živého. Chvalabohu! Ale 
v akom úbohom stave ? Šaty potrhané na handry, mokré... 
bez šable, tvár doškriabaná, krvou zaliata, vlasy rozstra-
patené, ruky, čižmy zablatené... A ten čudný pohľad 
a ešte čudnejšia otázka: 

— Ci ešte neprišla Elenka? 
— Príde, idem za ňou, — odpovedal farár, aby ho utí-

šil a zadržal doma, kým zavolá frátra-lekárnika. 
Bolo päť hodín. Jezuiti sa už spoločne modlili breviár. 

Už bol hore aj fráter-lekárnik, hoci lekáreň bola ešte za-
tvorená. 

Začudovane privítal pána farára, ktorý mu všetko 
rozpovedal. Z jeho slov, bez toho, že by bol nemocného 
videl, ustálil začínajúcu choromyseľnosť, zapríčinenú veľ-
kým žiaľom a neobyčajným napnutím nervov. Avšak 
choroba skorým zakročením môže sa zastaviť a vyliečiť. 

Vzal so sebou potrebné lieky a šiel s ním. 
Zakalený zrak chorého potvrdil ním ustálenú diagnózu. 
— Odstránením príčiny odstránime aj následok. Iste 

ho zachránime, — uspokojil fráter úzkostlivého farára. 
Gludovác ihneď spoznal frátra-lekárnika, veď často sa 

s ním stýkal a obdivoval jeho učenosť. Rád sa u neho po-
bavil vo voľnej chvíli. Zaujímalo ho veľmi jeho zamestna-
nie, aj sa už niečomu od neho bol priučil. Jeho príchod 
ho upokojil. 

Fráter sa s ním zhováral láskavo, aby ho utíšil. Potom 
pripravil čaj z lipového kvetu, planej trnky, pomaranča 
a makového oleja. 

Ked to chorý vypil, o niekoľko minút bolo badať dobrý 
účinok. Hlava klesla, oči sa mu zatvárali. Chytro ho vy-
zliekli z roztrhaných, mokrých a zablatených šiat, dali 
naňho čistú bielizeň a uložili ho do postele. K ý m boli 
hotoví, už aj spal. 



Potom fráter-lekárnik nariadil, aby mu každú polho-
dinu treli nohy čerstvou vodou, na hlavu dávali studené 
obklady, aby sa krv schladila na normálny stupeň. Chorý 
sa pravdepodobne večer prebudí, nech sa mu dajú napiť 
studeného vareného mlieka. Potom zasa zaspí. Keby sa 
tak nestalo, pomôžu mu uspávajúcim čajom, ako to vi-
deli od neho. O štyri-päť dní nastane zlepšenie. Potom 
musí sa zdržovať čím viacej na voľnom vzduchu a Slnku, 
ďaleko od ľudí, aby vyhol všetkému, čo by ho vyrušovalo 
a rozčuľovalo. Úplný pokoj a čerstvý vzduch sú najlep-
šími prostriedkami na vyliečenie tejto choroby. 

Natešený sa vrátil domov, že už zavčas ráno mohol 
pomôcť nešťastnému spolubratovi. 

Dom pána farára podobal sa väčšmi nemocnici než 
domu radostného, rodinného kozuba. 

Starosť jeho bola veľká, ale viera v pomoc božiu ešte 
väčšia. 

Plač malého synka volal ho do susednej izby. 

Na Velkej Skalke 

Je sviatok svätého Ondreja a Benedikta. 
Námestie pred jezuitským kostolom je naplnené nábož-

ným ľudom z ďalekých končín Považia. Vidieť tu krásne 
kroje, malebné ľudové umenie z Turnej, Sedličnej, Kub-
ry, Opatovej, Teplej, Dubnice, Melčíc, Chocholnej, Kos-
tolnej, Liborče, Nemšovej, Pruského. Prišli procesie aj 
z Moravy. Zhromaždilo sa katolíkov na tisíce, aby sa 
v týchto ťažkých časoch pomodlili k ochrancom Slovákov, 
k svätému Ondrejovi a Benediktovi. Túžba srdca ich ťa-
hala padnúť na kolená na tej zemi, ktorú títo slovenskí 
svätí mužovia posvätili životom a svätý Benedikt aj krvou. 



S chudobou svojich predkov zdedili aj ich nábožného 
ducha, najdrahší zemský poklad. Katolíci z Trenčína, 
z blízkeho i ďalekého okolia už sto a sto rokov predtým 
navštevovali toto sväté miesto duchovného života a posil-
nenia. 

V kostole jezuitov sa skončila tichá omša. Procesia sa 
pohla. Za krížom idú žiaci jezuitského gymnázia: parvisti, 
principisti, gramatici, syntaxisti, poetisti a rétoristi pod 
vedením profesorov-jezuitov. Za nimi ide rektor jezuitov 
Ladislav Viď s veľkou asistenciou. Za kňazmi pán hradu 
gróf Juraj Illésházy so ženou Máriou Forgáchovou a s ce-
lým dvorom. Vidíme tam Mikuláša Mitického ml., otec 
ktorého inštaloval jezuitov na Veľkej Skalke, Jána Zir-
chicha ml., Mateja Okruckého, Štefana Rakoľubského, 
Žigmunda Maršovského, Juraja de Zamard, zemana 
z najstaršej rodiny na celom Považí. 

Vidíme tam aj iných slovenských zemanov, za ktorými 
ide ľud, najprv mužskí, potom ženy. Hlahol zvonov a me-
lodický slovenský spev sa ozýva ulicami. Mimoidúci evan-
jelici sa pozastavia a s úctou hľadia na veľký sprievod, 
kochajúc sa v radostných zvukoch piesne: 

Spievajme o patrónoch, 
našich orodovníkoch, 
o svätom Ondrejovi 
a o Benediktovi! 

Veru, tak krásne len Slováci spievajú, takú detinskú 
lásku k Pánu Bohu len Slováci vedia preukázať. Cím sa 
viac približujú k jaskyni, kde ich miláčkovia bývali a vy-
učovali slovenský ľud, tým väčšmi plápolá oheň ich lásky 
k nim a nebesám. 

Ich spev počul aj Ján Gludovác. 
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Podľa rady frátra-lekárnika od svojho uzdravenia zdržo-

val sa čo najviacej v prírode. Chodil horami-dolami, ďa-
leko od ľudí, aby nadobudol telesnú rovnováhu a dušev-
ný pokoj. 

Bolo to ťažkých päť dní, kým vyzdravel z prvého zá-
chvatu. Ale bratská obetavosť pána farára a učenosť 
frátra-lekárnika zastavili hroziacu nemoc a vrátili mu 
zdravie. Keďže nemal ešte nervy v úplnom poriadku, 
potreboval čím viac čerstvého vzduchu a utišujúcu sa-
motu. 

Príroda dobre pôsobila naň. Beztak, odkedy sa obozná-
mil s frátrom-lekárnikom, stal sa milovníkom poľných kve-
tov, bylín, ktoré skrývajú v sebe zázračnú silu, uzdravu-
júcu chorých. Zbieral ich, blúdiac okolo potokov, a pri-
nášal frátrovi Jozefovi, ktorý keď zbadal jeho záujem 
o lekársku vedu, ochotne mu vysvetľoval charakteristic-
ké vlastnosti jednotlivých bylín, rastúcich na okolí Tren-
čína. 

Horlivo sa učil, zapamätal si každé jeho slovo. Nový 
svet sa otváral pred ním, kde niet hnevu, nenávisti, pom-
sty, kde všetko slúži dobru človeka a sláve Boha. Jeho bra-
tom sa stal kvietok, sestrou žblnkajúci potok, priateľom 
šumiaci strom, žiarou Elenkiných očú lúč slnka za jasnej 
oblohy. 

Myslel na ňu často a vtedy sa obnovovala rana jeho hl-
boko raneného srdca. Ani krása a nádhernosť prírody 
nemohla zahojiť túto stále krvácajúcu ranu. K tomu pri-
chádzal aj duševný nepokoj s otázkou: Prečo? Prečo 
dopustil Boh naňho toto nekonečné nešťastie? Prečo ho 
potrestal, ako keby bol najhorším človekom na svete? 
Prečo? 

Pán farár usiloval sa ho presvedčiť o Prozreteľnosti 
božej, zaviedol ho do kostola na služby božie, dal mu 
čítať Písmo sväté. Gludovác vypočul jeho dôvody, ale sa 



neupokojil, zúčastnil sa služieb božích, ale necítil uľave-
nie, čítal Písmo sväté, ale ostal aj naďalej pochybujúcim 
a nespokojným. 

Nenašiel prostriedok, ktorý by bol ním zatriasol, ktorý 
by bol jeho vieru prebudil a presvedčil ho, že v rukách 
božích sme aj vtedy, keď prichádza na nás nešťastie. 
V takýchto nespokojných chvíľach išiel k frátrovi-lekárni-
kovi Jozefovi, aby ho ďalej poučoval o skrytých tajnostiach 
prírody, hôr, čistých prameňov, rozličných kvetov, ich 
koreňov. Alebo utekal do prírody, kde spev vtáčkov, bzu-
čanie hmyzu, preletujúceho z kvietka na kvietok, mihanie 
sa lesknúcich krídel nádherných motýľov upokojovali je-
ho nepokojnú dušu, keď aj nie úplne. Tu sa cítil ešte 
najlepšie. Tak ho vidíme v horách, rozprestierajúcich sa 
pozdĺž Skalky, aj 17. júla 1664, na sviatok svätého On-
dreja a Benedikta. 

Počul krásny spev, rozliehajúci sa horami, a nevedel, 
odkiaľ pochádza. Vyšiel na vŕšok, aby sa rozhliadol. 

Začudoval sa. Taký nádherný obraz ešte nevidel. Dlhší 
čas pozeral na malebnú procesiu pod ním a počúval ve-
lebný spev. 

Dlho však nevytrval nečinne. Zvedavosť ho ťahala do-
lu, bližšie k ľudu. Zišiel na kraj lesa, k ceste. Keď medzi 
ľudom zbadal niekoľko známych, pridal sa k nim. Ra-
dostne ho prijali. Poznali jeho nešťastie a žiaľ a radi by 
ho boli potešili, ale slabé bolo na to ľudské slovo. Jezuiti, 
sprevádzajúci pána rektora, tiež ho prijali láskavo, tak-
isto gróf Illésházy, ktorý bol horlivým katolíkom a v ko-
naní náboženských povinností nielen nepreukázal nikdy 
svoju moc a vysoký rod, ale mohol byť vzorom i najchu-
dobnejšiemu robotníkovi. Ako veriaci človek verejne vy-
znával, že je naničhodným hriešnikom. 

Toto láskavé prijatie, zvučný spev ľudu, nezlomná dô-
vera všetkých v pomoc božiu, oddanosť a spokojnosť, 



žiariace z očú pútnikov, tajnou silou pritiahli Gludováca, 
aby ho už nepustili. 

Božie cesty sú nevyspytateľné. 
Slnko pražilo, hoci ešte nebolo ani desať hodín, a ho-

rúca dusnosť obťažovala kroky a dych putujúcich. Práve 
dosiahli vrch cesty pri kostolíku Panny Márie na Malej 
Skalke, keď zbadali na obzore sa zdvíhajúce čierne mrač-
ná. Dusnota stúpla ešte väčšmi, ale vzmáhajúci sa vetrík 
začal ju mierniť. Keď prišli k Veľkej Skalke, ku kláštoru, 
bola už obloha zatiahnutá pochmúrnymi mračnami. Kde-
tu sa zablyslo a ďaleký hrmot sa odrážal od skál považ-
ského údolia. Začalo pršať, takže sa každý usiloval, aby 
našiel nejaký úkryt. 

Kňazi, hradní páni, ich sprievod a niekoľko Trenča-
nov naplnilo malý kostolík. Medzi nimi je aj Ján Gludo-
vác. Iní sa ukryli v jaskyni, po dlhých chodbách klášto-
ra a na sto osemdesiatich krytých schodoch, ktoré viedli 
od cesty až ku kláštornej bráne. Nastalo pološero od 
mračien váľajúcich sa po nízkej oblohe a spustil sa ohrom-
ný lejak, sprevádzaný postrašujúcim hromobitím, čo ska-
ly a vrchy zostonásobili. 

Kedže dážď neustával, rektor pátrov jezuitov chcel 
začať v kaplnke kázeň. Sotva však vystúpil na malú kaza-
teľnicu a prežehnal sa, s hrozným hrmotom a rachotom 
udrel blesk cez otvorené okno do kostolíka. Zasiahol 
hlavný oltár, na ktorom bola prichystaná omšová kniha, 
ozdobená troma zlatými sponkami, zachytil aj antipen-
dium, okrášlené striebornými výšivkami a zlatými strap-
cami, a šesť strieborných svietnikov. Všetky tieto zmizli 
za sekundu a opálené svietniky popadali na dlážku. Ale 
na veľký div pozlátené cibórium, skrývajúce sväté telo 
Krista Pána, zostalo neporušené. Blesk obletel múry 
a chór naplnený ľuďmi, zničil všetky zlaté, strieborné ozdo-
by na obrazoch, kríži a organe, aby sa potom vyrútil cez 



otvorené okno ešte s väčším lomozom a rachotom, až sa 
skaly triasli. Udrel do stromu a roztrieskal ho na kusy. 
V kaplnke sa však nikomu nestalo nič. 

Všetci stáli ako skamenení od ľaknutia a strachu. 
Najprv prišiel k sebe kazateľ-rektor a na kolenách 

ďakoval Pánu Bohu, svätému Ondrejovi a Benediktovi za 
ochranu, teraz im poskytnutú: 

— Bože! Otče nebeský! Ty nechceš, aby Tvoj ľud bied-
ne zahynul, ale aby sa navrátil k Tebe a žil. K Tebe sme 
sa utiekali v každom trápení, v každej žalosti a Ty, mi-
lostivý Bože, vždy si nás zachránil, ako aj teraz, od te-
lesnej a čo by bolo horšie, duševnej smrti. Vyznávame, že 
sme hriešni, lebo veď preto sme sem prišli, aby sme sa 
očistili od hriechov a posilnili Tvojou nebeskou hostinou. Vo-
láš nás sladkými slovami: Poďte ku mne všetci,' čo pracu-
jete a ste obťažení, a ja vás občerstvím. My sme prišli 
v povedomí, že niet útechy, len u Teba, niet potešenia, 
len v Tebe, niet radosti, pokoja a večného života, len 
s Tebou. Všetku dôveru sme skladali v Teba, Pane, a ešte 
nikdy sme sa nesklamali! 

Ďakujeme aj vám, svätý Ondrej a Benedikt, naši slo-
venskí patróni, že ste za nás orodovali v nebesách. Buďte 
našimi ochrancami i naďalej, orodujte za nás všetkých 
a za celý slovenský národ, jeho blahobyt a večné spase-
nie! 

— Amen, — odpovedali niektorí prítomní za všetkých. 
Oko neostalo suché a city vďačnosti vybúšili prirodze-

nou silou. Ľudia, i sám Juraj Illésházy so ženou, vrhli sa 
na kolená a hlasitým slovom ďakovali Pánu Bohu za zá-
zračnú ochranu. Iní bozkali biele múry kaplnky, popá-
lené obrazy, oltár, pozdvihli zopäté ruky a tak vzdávali 
vďaku za nekonečné milosrdenstvo nebies. 

Zrazu vstal Juraj Illésházy a pristúpil k svätej spovedi 
pred všetkým ľudom. Po ňom tak urobila jeho vznešená 



žena, katolíčka apoštolského ducha, taktiež ich dvorania. 
Ked sa posilnili anjelským pokrmom, tváre im žiarili 

nebeskou radosťou a pokojom, aký svet nevie dať. Dobrý 
a zbožný príklad nasledoval aj Tud. 

Tento boží súd, príklad a dôkaz nekonečného nebeské-
ho milosrdenstva, reč kazateľova, mohutné city vďačné-
ho ľudu a zemianstva, spoveď hradného pána a ostatných 
pánov, ich viditeľné potešenie, všeobecné nadšenie, samo-
voľné vyznanie dôvery v božiu ochranu zaúčinkovali aj 
ná dušu Gludovácovu. Prežil chvíľu zázračného zachrá-
nenia toľkých životov, pocítil horiacu lásku a videl uľah-
čujúcu spoveď veriacich. Každý kľačal so zopätými ruka-
mi a slzami vďačnosti v očiach, len on stál ako nemá, 
bezcitná socha. Srdce mu divo bilo, svedomie sa v ňom 
búrilo proti tejto zdanlivej necitnosti, že iba on je ne-
vďačný. Vnútorná sila ho hnala, aby bozkal aj on ten 
oltár, tie steny, aby si kľakol pred toho kňaza, ktorý má 
takú moc, akú nikto iný na svete: očisťuje duše a navracia 
im stratený pokoj, čosi ho ťahalo, tislo, tlačilo dopredu, 
nohy mu zdvíhalo, aby urobil tých niekoľko krokov. Veď 
iste niet nikoho medzi prítomnými, ktorý by natoľko 
potreboval duševnú úľavu ako on. Ó, ako by vedel vyliať 
svoju žalosť a odkryť svoju boľavú dušu, žiaľ ktorej ho 
sprevádza vo dne v noci a zbavuje tichého nočného spán-
ku! Ako by sa vedel pokoriť... Azda by Boh potešil aj 
j eho . . . ! 

Krv mu bila do hlavy, vnútorný kárajúci hlas ho po-
vzbudzoval, a jednako nemohol sa pohnúť z miesta. Stál 
nehybne, nečinne ako kameň označujúci hranicu cesty. 

Horúco mu bolo v tej malej miestnosti. Tesno mu bolo. 
Nemal vzduchu, a preto vyšiel von. 

Medzitým prestalo pršať, obloha sa vyjasnila, takže 
v pobožnosti pokračovali vonku. 

Vyšiel na svetlo božie a všade videl ten istý obraz. 
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Ľudia sa modlili a pod stromami pred jezuitmi na kole-
nách vyznávali svoje hriechy. Všade žiarila radosť duší, 
anjelský pokoj a nekonečná dôvera v pomoc nebeskú. 
Len on nemôže byť účastný tejto uzdravujúcej milosti! 

Závidel im. Závidel im tých kňazov, oblečených v jed-
noduchom čiernom rúchu, ten kostolík, ktorý milosť bo-
žia zázrakom oslávila, tú všeobecnú pokoru a silu, s akou 
vyznávali svoje slabosti a poklesky, ten pokoj, po ktorom 
on darmo túžil, ktorý nadarmo hľadal po širokých ni-
vách, úzkych údoliach a vysokých horách. 

Závidel im to všetko. Teraz sa cítil ešte nešťastnejší 
než hocikedy predtým. 

Aby nevidel túto všeobecnú radosť a nezväčšoval si 
svoju žalosť, utiekol preč, preč od ľudí, ďaleko do hôr. . . 

Darmo utekáš! Božia milosť sa ťa už dotkla a sprevá-
dza ťa po horách, skalách, údoliami, kopcami, potokmi, 
aby ťa priviedla naspäť ta, kde nájdeš aj ty uľahčenie 
a potešenie! 

Na Malej Skalke 

Ktorási chudobná rodina napísala na domček stojaci 
uprostred malebnej záhrady: Malý, ale náš! Taká chu-
dobná rodina sme aj my, Slováci. I my máme malý dom-
ček, domček boží, stojaci uprostred malebného Považia, 
o ktorom môžeme s hrdosťou hovoriť: Malý, ale náš! 

Malý, ale náš, lebo to miesto, na ktorom stojí, je posvä-
tené pamiatkou slovenského mučeníka, lebo každý kameň 
tých múrov je skropený kropajami statočnej slovenskej 
práce a každé miesto na tej skale je poliate hojnými slza-
mi pobožných Slovákov. Slzami žalosti a kajúcnosti našich 
otcov. 



Ked má Slovák velký žiaľ, roní slzy, a ked zmýva hrie-
chy duše, tiež sa mu skvie jagajúca perla v očiach. Tak 
aj našim otcom. 

Boli to drahocenné perly a čisté ako sneh na Gerla-
chovke. Rodili sa vyššie od končiarov Tatier, nižšie odo 
dna mora: v hlbokosti citlivej, bohabojnej, kajúcnej slo-
venskej duše. Boli to perly lásky k Bohu, k tomu kostolíku, 
tvrdému kameňu, na ktorom je postavený, krásnemu Po-
važiu, piesni škovránkovej, čo tu znie krajšie ako inde, 
k chudobnej chalúpke, ktorú menovali rodnou chatou. 

Podľa večného zákona prírody lúč slnka rozloží kvap-
ku vody na sedem farieb, ale tieto perly našich otcov roz-
ložil iba na tri: na bielu, belasú a červenú. Biela bola čis-
tota ich úmyslu, belasá pokánie nad pokleskami a červená 
horiaca láska k tejto krajine, v ktorej sú Piešťany, Teplice, 
Levoča, Štiavnica, Šaštín, Dubnica, Skalka a iné požeh-
nané miesta na vyliečenie telesnej i duševnej choroby. 

Tejto horlivosti našich otcov sú svedkami tie skaly, ten 
„malý, ale náš" kostolík, mocne sa vlniaci Váh a vari 
niektoré staré stromy. 

My dnes v mene Pána vyzývame všetkých týchto sta-
rých svedkov, aby nám rozprávali o minulosti a sláve 
tohto miesta, o našich starých rodičoch, ktorí sem prichá-
dzali od Ilavy až po Nové Mesto pod zástavami a na ti-
síce aj z Moravy. Vyzývame týchto svedkov!... Ale skaly 
mlčia, šumu stromov nerozumieme, vo vežiach kostolí-
ka niet starých zvonov, melodickú pieseň Váhu nevysvetlí 
nám nikto.. . • 

Kto nám pomôže.. . ? 
Práve prichádza rektor jezuitov, páter Ladislav Vid, 

s akýmsi pánom, ktorý sa nám zdá už zdaleka veľmi 
známy.. . Áno, je to Ján Gludovác. 

Prichodia zahrúžení v pútavom rozhovore. Ani nás 
nezbadali, že sme k nim prišli... Nie div! Obidvaja sú 



hlboko pohrúžení do myšlienok. Jeden ich podáva, druhý 
pozorne vníma. 

Rektor jezuitov vynakladá všetku svoju schopnosť 
a učenosť, lebo chce Gludováca priviesť naspäť do cirkvi 
katolíckej, vidiac jeho náklonnosť. Aká to bude radosť 
v nebesách! 

Božia milosť naklonila ho po podivnej udalosti na Veľ-
kej Skalke, ale ešte nepritiahla. 

Nenahovára ho. Nie! Nech sám spozná večnú pravdu, 
pre ktorú on zanechal rodičov, bratov, svet a obliekol si 
prosté čierne rúcho svätého Ignáca z Loyoly, čo mu nedá 
bohatstva, neurobí ho známym, ani slávnym pred svetom, 
ale zadováži mu na všetky dni života duševný pokoj a vie-
ru v nekonečné milosrdenstvo sväté, lebo Kristus je jedi-
ná cesta, pravda a život! 

Nebeská milosť akiste dokončí začaté dielo svoje. 
Dnešnú žiadosť Gludovácovu, že by rád pozrel ten kos-

tolík a niečo o ňom počul, kým príde procesia, pokladal 
pán rektor tiež za jeden krok dopredu, riadený nebeskou 
vôľou a Prozreteľnosťou. Na to nemyslel, že nekonečná 
láska nebies privedie ho už dnes naspäť do lona cirkvi. 

Jeho žiadosti vyhovel ochotne, lebo bol voľný. Proce-
siu z mesta vedie Juraj Novosedlík, farár dubnický, ar-
chidiakon trenčiansky a kanonik nitriansky. Je totiž svia-
tok Nanebevzatia Panny Márie, patrónky kostolíka na 
Malej Skalke. 

—- Roku 1520 vystaval tento kostolík Juraj Thurzo, 
šľachetný pán, — začal dejiny kostolíka páter rektor. 

Z tejto vznešenej rodiny pochádzalo viac významných 
mužov a cirkevných hodnostárov. Tak Ján sa stal r. 1502 
vratislavským biskupom. Stanislav r. 1503 olomouckým. 
Dvaja z nich boli nitrianski biskupi: Žigmund (1504—-
1512) a František Thurzo (1534—1556). Juraj Thurzo, 



horlivý evanjelik, bol po Štefanovi Illésházym palatí-
nom (1609—1616). 

Spomenutý Juraj Thurzo vystaval kostolík na tom mies-
te, odkial začiatkom X I . storočia zhodili zbojníci do Vá-
hu telo svätého mučeníka Benedikta. Vystaval ho k úcte 
svätej Doroty. K ý m nestál tento kostolík, slovenský ľud 
navštevoval popri tejto ceste, ale dalej sa nachádzajúcu 
jaskyňu, kostolík i s kláštorom, ktorý založil r. 1220 Ja-
kub, nitriansky biskup, a nazval to posvätné miesto Skal-
kou. Od X V I . storočia pre rozoznanie tamten kostolík 
a kláštor menovali Veľkou Skalkou a túto kaplnku Ma-
lou Skalkou. 

— Ako som spomenul, — pokračoval páter rektor, — 
Juraj Thurzo vystaval túto kaplnku k úcte svätej Doroty. 

— človek by očakával, že k úcte svätého Benedikta, — 
poznamenal Ján Gludovác. 

— Áno, ale má to svoju príčinu, ako som počul od sta-
rých ľudí. 

Podľa ústneho podania Juraj Thurzo bol náruživým pes-
tovateľom plnokrvných koni. Mal ich mnoho. Najväčšiu 
radosť mal, keď sám poháňal nádhernú štvorku, bielu 
ako sneh. Z Veľkej Bytče, kde mal majetok a kaštieľ, za 
tri hodiny doraziť do Trenčína bez zastávky nebolo pre 
jeho kone námahou. Leteli ako šarkany, cítiac pevnú ruku 
nad sebou. Do Trenčína často prichádzal na župnú kon-
gregáciu alebo keď sa šiel pozrieť na gazdovstvo, ležia-
ce za Váhom okolo Pruského. Žena ho viac ráz sprevádza-
la. 

Istého krásneho dňa zasa vidíme jeho štvorku v Tren-
číne. I žena je s ním. Do kopca Malej Skalky kone vybeh-
li, akoby sa nedotýkali ani zeme. Ale čo sa nestalo? Keď 
prichádzali k tomuto najvyššiemu bodu, kde sa cesta krú-
ti k Veľkej Skalke, kone odbočili z cesty a hnali sa rovno 
k tejto ukrutnej priepasti, pri ktorej je teraz vystavaná 



kaplnka. Juraj Thurzo zo všetkých síl, ktoré mu zúfalosť 
zdvojnásobila, usiloval sa ich odvrátiť alebo zastaviť, ale 
márne. Veru obidvaja boli odsúdení na smrť. V posled-
nej chvíľočke žena Juraja Thurzu skríkla: Svätá Dorota, 
zachráň nás! 

A hľa! Z nebies zostúpila volaná patrónka ženy s me-
čom v ruke a na kraji priepasti zastavila splašené kone. 
Ešte krok a obidvaja by boli zahynuli. Juraj Thurzo za-
strašené zvieratá vrátil na pravú cestu, nebeská ochranky-
ňa zmizla. 

Z povdačnosti za zázračnú pomoc prisľúbili, že ešte 
toho roku vystavajú tam kaplnku k jej úcte. Sľub spl-
nili a kaplnka hlása milosrdenstvo božie. 

— Zaujímavá udalosť, — poznamenal Ján Gludovác. 
— Kaplnka sa dostala do opatery opátov Skalky. Boli 

to najmä nitrianski biskupi, ktorí neskoršie kaplnku po-
svätili k úcte Panny Márie. Teraz je pod našou opate-
rou, lebo rektor jezuitov je aj opátom a dozorcom celého 
majetku. 

— Ako ste prišli, dôstojný pán opát, k tomuto opátstvu 
a majetku? — vyzvedal sa ďalej Ján Gludovác. 

— Zaujíma vás to? Môžem vám to stručne rozpovedať, 
kým príde približujúca sa procesia. 

Ján Pyšky, nitriansky biskup, bol pred nami posledným 
opátom Skalky, ktorý na prosbu Juraja Lippayho, ostri-
homského arcibiskupa, daroval nám roku 1644 opátstvo 
i s Veľkou Skalkou, čo kráľ Ferdinand III. potvrdil. 

Juraj Lippay priviedol nás sem roku 1645, aby sme 
obrátili Považie na vieru katolícku. Ťažká práca nás čakala, 
lebo Trenčania boli vtedy, teda pred osemnástimi rokmi, 
skoro všetci evanjelici a nechceli nás do Trenčína ani 
prijať. Tých niekoľko katolíkov, čo si zachovalo otcovskú 
vieru, nemalo rozhodujúce slovo. Keďže v meste nebolo 
pre nás miesta, arcibiskup usadil nás v kláštore na Skalke. 



Tu nás roku 1645 inštaloval Mikuláš Mitický, kráľovský 
komisár. Bol nám veľmi milým priateľom. Najprv boli 
tu dvaja jezuiti, Slováci: Martin Fábry a Daniel Sedník. 
Svoje povolanie vykonávali čiastočne na Veľkej Skalke, 
čiastočne tu, v tomto kostolíku vystavanom nad strmou 
skalou. Sem chodievali katolíci v nedeľu a na sviatky 
z Trenčína a okolia na bohoslužby. Keďže od roku 1614 
nemali v Trenčíne ani kostola, lebo im ho evanjelici odo-
brali, ani kňaza, ktorého. vyhnali, môžeme si pomyslieť, 
akú radosť cítili, keď prvý raz tu počuli slovo božie, prvý 
raz pristúpili k svätej spovedi a stolu Pána. T u našli 
uľahčenie, potešenie, silu a vy trvanlivosť k ďalšiemu boju 
za otcovské svoje práva a za voľné vyznávanie svojej 
viery. Áno, — a hlas sa mu zvýšil, — táto skala je skala 
Kristova, na ktorej sme začali protireformáciu, stavbu 
veľkolepého chrámu Považia na slávu a víťazstvo cirkvi 
našej! 

Zotrel si hojné kropaje, ktoré mu na čelo vyrazilo i teplo 
i oduševnenosť za podujatú veľkú misionársku prácu. 

Keďže procesia bola už blízko, dokončil svoje slová: 
— Ked sme sa roku 1646 na prvú nedeľu adventnú 

horko-ťažko dostali do Trenčína, nezabudli sme ani na 
toto sväté miesto. Chodíme sem s procesiou na marián-
ske sviatky a najmä na sviatok Nanebevzatia Panny Má-
rie, ako aj dnešný deň, lebo ona je patrónka kostolíka. 
Ale procesia je už tu, idem v ústrety pánu kanonikovi. 

Ján Gludovác sotva sa mu stačil poďakovať za láskavé 
rozpovedáme histórie kostolíka. 

Procesia bola väčšia než 17. júla. Všetka šľachta hra-
du pod vedením grófa Juraja Illésházyho sa na nej zú-
častnila. Celou cestou išli pešo. Ako dobrí známi kývnu-
tím hlavy privítali Gludováca, stojaceho pri kostolíku. 

T u spozoroval niečo, čo pri predošlej procesii chýbalo. 
Pred kňazmi vo štvorrade šli panny a mládenci. Kaž-



dá so svojím párom. Niesli krásne kvety: ruže, biele, čer-
vené, fialku, muškáty, rezedu; mládenci steblo rozmarí-
nu. V malebných krojoch, vkusných účesoch a tvárou od 
slnka ohorenou a od mladosti rozžiarenou, s voňavými 
kvetmi v rukách podobali sa pestrej záhrade. Ked prišli 
ku kostolíku, zastali. Ľud sa zhromaždil okolo nich. 

Slávnosť svätenia kvietkov začal dôstojný pán kanonik 
týmito slovami: 

— Starodávnym slovenským zvykom je, že dnešnú sláv-
nosť začíname svätením kvietkov. 

Tie biele ruže znamenajú čistotu, čistotu telesnú a du-
ševnú. V čistom tele čistá duša, to bol ideál našich pred-
kov a musí byť aj naším vzorom. Zachránime si ju, keď 
sa budeme strániť necudných myšlienok, slov a nemrav-
ných skutkov. Slovenská mládež bola vždy čistá, a preto 
rodičom i Bohu milá. 

Zachovajte si, panny a mládenci, túto čistotu, najdrah-
ší poklad svoj, istú záruku silného potomstva a lepšej bu-
dúcnosti. 

červené ruže znázorňujú horiacu, ohnivú lásku k Pá-
nu Bohu a Matičke božej, ku ktorej sme prišli. 

Vaši otcovia a matky vynikali najmä detinskou láskou 
k Panne Márii a s nevýslovnou radosťou slávili tento 
deň. Ostaňte ich vernými dietkami. 

Zelený rozmarín znázorňuje našu nádej v lepšie časy. 
Ako ich dosiahneme? Striezlivosťou, láskou k práci, usi-
lovnosťou a statočnosťou. 

Milí mládenci a drahé panny! Svätíme kvety, ale vy 
ste naše najmilšie, najdrahšie kvety, vy naša radosť a šľa-
chetná pýcha! 

Tieto kvety nech vás upomínajú na vaše povinnosti 
k Pánu Bohu, rodičom a spolublížnym. Dbajte, aby ste 
mohli na konci svojho života odovzdať Panne Márii ta-
kú čistú dušu, s akou sa dnes vrátite domov! 



Keď dokončil svoju reč, pomodlil sa a kvety pokropil 
svätenou vodou. 

Potom mládenci a panny vošli do kostola a položili 
pred obraz Panny Márie na oltár najkrajšie ruže, iné kve-
ty a rozmarín. Z ostatných uplietli panny veniec, ktorým 
si ozdobili hlavu. Mládenci si rozmarínom okrášlili klo-
búk alebo kabát. Keď sa popoludní vrátili domov, prí-
buzní ich vítali ako ovenčených, ozdobených skalskou 
Pannou Máriou. 

Doma vencami a rozmarínom okrášlili obraz Matky 
božej. Pod ním visela olejová lampa, ktorú zažíhali kaž-
dú sobotu večer a pred mariánskymi sviatkami. 

Tieto kvety vo väčšej-menšej záhradke pestovala kaž-
dá rodina s najväčšou pozornosťou a usilovnosťou. Po-
važie bolo vtedy kvitnúcou mariánskou záhradou. 

Ján Gludovác pozorne sledoval túto pobožnosť, zušľach-
ťujúcu jeho srdce a mravy, vedomý si príslovia, že kto mi-
luje spev a kvety, nemôže byť zlým človekom. 

Po skončení obradov iná udalosť upútala nielen jeho 
pozornosť, ale i mnohých iných. 

Cez nával ľudí razil si cestu muž lepšieho občianskeho 
pôvodu. Mnohí ho poznali aj z Trenčína, veď patril 
k najlepším sedliackym rodinám v Orechovom. Meno-
val sa Štefan Boleráz. Prosil stojacich mu v ceste, aby ho 
prepustili i s rodinou do kostolíka prv, než umrie jeho ma-
lý ťažko chorý syn, ktorého matka niesla za ním. Bol to 
ich sedemročný chlapček, chorý vyše štvrť roka. Mnoho 
peňazí vynaložili na jeho liečenie, ale nebolo pomoci. 
Hoci ich mali ešte pätoro a všetkých zdravých, so zlome-
ným srdcom, odovzdaní však do vôle božej, očakávali 
synáčkovu smrť, ktorá podľa znakov už nebola ďaleko. 
Tu počuli spev pútnikov, idúcich na Malú Skalku. 

Matka, povzbudená spevom k novej dôvere, povedala 
mužovi: 



— Obetujme ho na Skalke Panne Márii. Uvidíš, uzdra-
ví ho. 

— Podme, — odpovedal bez váhania, — pristúpime 
aj k svätej spovedi a prijímaniu, veď sme ešte lační. Po-
modlíme sa, hádam nekonečná láska nebeskej Matky 
vráti mu zdravie. 

Deti dali do poriadku, obliekli si aj oni sviatočné šaty, 
ťažko chorého, skoro umierajúceho zabalili do vlniaka 
a pohli sa za procesiou. Práve sa skončila posviacka kviet-
kov, keď prišli ta. 

Cestou, uvolnenou ľudom, vošli do kostolíka a za nimi 
päť utešených chlapcov, vyšších a nižších podľa veku. Boli 
rovnako oblečení, v sedliackom kroji; na bielej košieľke 
mali belasý lajblík, ozdobený kvetinami, tiež také malé 
nohavice, lenže šnurované. 

Ľud sa tisol za nimi a strhol so sebou aj Jána Gludo-
váca. 

V kostole sa skrúšene vyspovedali: matka, otec a pä-
toro detí. Po svätom prijímaní ostali pred oltárom kľačať, 
aby sa pomodlili za synkovo a bračekovo uzdravenie. 

Bol to krásny obraz. Deti kľačali na najvyššom schode 
oltára vedľa rodičov, postupne menšie a menšie ako píš-
ťaly organa. A modlitba, ktorú matka predriekala a deti 
jasne a zreteľne opakovali, tak pôsobila na srdcia prítom-
ných ako z neba padajúca rosa na zvädnuté kvietky. 

— Panna Mária, Matička božia, pozri na nás ubiede-
ných, — a deti za ňou: Panna Mária, Matička božia, 
pozri na nás ubiedených — žiaľom umorených a uzdrav 
nám nášho brata. Máme srdcia nevinné, duše čisté a po-
silnené svätým prijímaním. Tie ti vďačne obetujeme za 
Tvoju milosť. Sľubujeme, že rodičov budeme vždy poslú-
chať a milovať, starších ľudí ctiť a Tebe, nebeská Matička, 
verne slúžiť až do smrti. Prosíme Ťa, zhliadni na nás a na 
našich ustarostených rodičov, zmiluj sa nad naším chorým 



bračekom a vypočuj našu modlitbu: Zdravas Mária, mi-
losti p lná . . . pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti 
našej. Amen. 

Modlitbu opakovali tri razy. 
A Panna Mária vyslyšala modlitbu týchto nevinných 

sŕdc. Chorý, predtým skoro bez života, pri prvom Zdra-
vase sa pohol a ťažko vzdychol, pri druhom otvoril oči 
a rozprestrel ruky a pri treťom vstal na rukách matki-
ných, objal ju a prehovoril hlasité, že to každý počul: — 
T á bola krásna! 

— Kto, syn môj? — spýtala sa ho začudovane narado-
vaná matka. 

— T á pani, ktorá prišla ku mne, — odpovedal. — 
Najprv mi pohladila hlavu, potom oči, ruky, po tretie 
nohy a hovorila: Vstaň! — Vidíte, vstal som! 

— A kto bola tá pani? Videl si j u predtým? — spýtal 
sa uzdraveného páter rektor, ked na podivnú udalosť 
vyšiel zo spovedelnice. 

— Ešte som ju nikdy nevidel. Bola oblečená v bielom 
so svetlým pásom. Keby som sa s ňou stretol, iste by som 
j u spoznal a poďakoval sa je j ! — odpovedal tak zreteľne, 
že každý až tŕpol. 

Zrazu pozdvihol oči na oltárny obraz a radostným 
hlasom zvolal: — T a m je tá pani! Vidíte, má biele rúcho 
a svetlý pás! 

Chlapcovo svedectvo všetkých veľmi vzrušilo. Vravel 
ho najprv šeptom, neskôr hlasité a silne. Mnohí od radosti 
plakali. 

Zatiaľ páter rektor obliekol si kostolné rúcho, na oltári 
zažali sviece a zaspieval: Te Deum laudamus.. . Ľud s ne-
výslovnou vďačnosťou pokračoval: 

Teba Boha chválime, Teba Pána vyznávame. 
Teba Otca večného celá zem zvelebuje. 
Tebe všetci anjeli, Tebe nebesá » všetky mocnosti. 



Tebe cherubíni a serafíni ustavičným hlasom prespevujú: 
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov. 
Plné sú nebesá i zem velebnosti, slávy Tvojej... 
Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami. 
Bud milosrdenstvo Tvoje, Pane, nad nami, ako sme dúfali 

v Teba. 
V Teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený na veky. Amen. 

Medzi ľudom zavládlo nábožné opojenie. Spievali, mod-
lili sa, hlasité ďakovali za podivuhodné uzdravenie chlap-
čekovo a nadšene volali: Je Boh nad nami! Matička bo-
žia nás miluje! Nie sme opustení! 

Keby tie múry boli tomu porozumeli, boli by sa obmäk-
čili, a keby to boli videli stromy okolo kostola, boli by 
zaplakali. A len srdce ľudské by mohlo byť tvrdšie než 
tá skala a menej citlivé než tie stromy? 

Nie! 
Ján Gludovác videl zázračné uzdravenie chlapca zá-

pasiaceho so smrťou a videl padať na kolená všetkých 
pred velebnosťou božou. V jeho duši sa čosi pohlo. Ľad, 
obkľučujúci mu srdce, sa prelomil a osudom ubitý muž 
urobil prvý, najťažší krok, za ktorým nasleduje úplné 
poddanie sa: padol na kolená a sklonil hlavu. . . 

Sotvaže páter rektor skončil po speve modlitbu a dal 
požehnanie prevelebnou Sviatosťou, Ján Gludovác vstal, 
pevným krokom sa priblížil k oltáru a prehovoril jasným 
hlasom: — Páter rektor, ráčte ma prijať do cirkvi kato-
líckej ! 

— S veľkou radosťou! — bola odpoveď osloveného. 
Gróf Juraj Illésházy a zeman Juraj de Zamard boli 

svedkami jeho vierovyznania. 
Po krátkych obradoch išiel do sakristie, aby sa vyspo-

vedal. Dlho bol tam. Chcel uľahčiť svojej duši, utrápenej 
toľkými údermi ťažkého, nemilosrdného osudu. 



Ľud a hradní páni sa za ten čas modlili. 
S radostným úsmevom a so zopätými rukami vyšiel 

Gludovác a kľakol si pred oltár k tej bohabojnej rodine, 
k ich uzdravenému synovi. V tej hodine boli uzdravení 
dvaja: chlapček telesne, on duševne. 

Po svätom prijímaní pristúpil k nemu páter rektor, 
objal a bozkal ho na znak toho, že ho odteraz pokladajú 
za svojho brata. 

Bol to deň veľkej radosti pre všetkých. Božia milosť 
dokončila začatú prácu. 

Po svätej omši a kázni všetci sa vrátili domov so zošľach-
teným srdcom a očistenou dušou. 

Jezuiti povolali na obed Jána Gludováca k sebe. Pri-
šiel aj gróf Juraj Illésházy. 

K u koncu obeda čakalo všetkých nové prekvapenie. 
Ján Gludovác poprosil pátra rektora, aby ho prijali me-
dzi rehoľníkov. Nechce byť pátrom, toho sa necíti hodný, 
len frátrom, a to lekárnikom. 

Pátri a frátri povyskakovali od stola a radostne ho ví-
tali. Cirkevné obrady určili na nedeľu. Keďže sviatok 
Nanebevstúpenia Panny Márie padol na pondelok, mali 
dostatok času, aby mu z Viedne od pátra provinciála za-
dovážili povolenie a on aby sa duševným cvičením pri-
chystal na tento vážny krok, ktorý mal znamenať nový 
smer jeho životnej cesty. 

Ani sa už nevrátil domov. Dostal svoju celu s tvrdou 
posteľou, ale ešte nikdy nespal tak sladko ako tej noci. 

Mortuus es... 

V nedeľu o ôsmej hodine vyzváňali u jezuitov štvrť 
hodiny na všetkých štyroch zvonoch. 



— Koho pochovávajú? — spytovali sa ľudia, najmä 
evanjelici. Nevedeli príčinu veľkého zvonenia, až keď 
im ju vysvetlil ktorýsi katolík. 

— Pochovávajú, no nie mŕtveho, ale živého. Teraz vstu-
puje do rehole jezuitov Ján Gludovác, bývalý turecký 
čorbadši a veliteľ našej mestskej stráže. 

Bola to zriedkavá udalosť, aby taký vysokopostavený 
muž a okrem toho pred šiestimi dňami ešte evanjelik 
stal sa frátrom-rehoľníkom. 

V o svätyni na oltári horelo šesť sviec a od schodov ol-
tára až k priehrade z každej strany tri-tri, medzi ktorými 
ležalo rozprestreté čierne súkno. 

Prvé lavice z pravej strany zaujal gróf Juraj Illésházy, 
jeho žena, viacerí páni a dámy z hradu. Na ľavej strane 
sedel evanjelický farár so ženou, starosta mesta, senátori 
Bohuš, Lipský a sapiens notarius Vranay. Prišiel aj Mar-
tin Šablička s Katinkou z Adamoviec. Posolstvo mest-
skej stráže priviedol zástupca veliteľa Ondrej Paľo. Haj-
dúsi stáli v slávnostných uniformách pri laviciach. Pred 
nimi Štefan Konopa. 

Keďže gróf Juraj Illésházy vystrojil do Viedne s listom 
pána rektora najrýchlejšieho posla, provinciálovo povole-
nie mali už v sobotu ráno. 

Ján Gludovác v utorok a stredu sa rozlúčil so svojimi 
známymi, predovšetkým s evanjelickým farárom, ktorému 
sa poďakoval za opateru a bratskú lásku, s jeho ženou 
Agneškou, želajúc im božieho požehnania pre celý ich 
dom, a so senátorom Bohušom, prosiac ho o odpustenie, 
ak ho niekedy zarmútil. Rozlúčil sa aj so senátorom Lip-
ským, ktorý mal prevziať jeho veliteľstvo, so starostom, 
notárom, ostatnými členmi magistrátu, strážou a inými 
dobre známymi. 

Posledné tri dni uzavrel sa pred svetom, aby ich veno-
val duševnej príprave. Juraj Jankovič, magister novicov, 



bol jeho duchovným otcom. Celý čas strávil v modlitbe 
a rozjímaní, aby sa stal hodným nosiť to prosté čierne rú-
cho, ktoré posvätilo tolko vynikajúcich ľudí svätého ži-
vota obetavou prácou vo vinici Pána. Hľa, aj ten pre-
krásny kostol, v ktorom onedlho vstúpi do tejto ctihodnej 
rehole, je posvätený a zasvätený pamiatke jezuitského 
duchovného hérosa, apoštola Indie svätého Františka Xa-
verského. Tieto tri dni dovŕšili jeho duševnú premenu. 

Všetci spomenutí známi prišli na slávnosť. Ostatné mies-
ta v kostole a oratóriách zaplnil ľud do posledného mies-
ta, že sa človek nemohol pohnúť. Prítomní boli aj mnohí 
evanjelici. 

Obrady sa začali. 
Členovia kláštora pristúpili k oltáru. Najprv šesť frát-

rov, za nimi tridsať novicov a desať kňazov, medzi kto-
rými boli traja profesori: páter Adam Krasnodemský, 
František Kučerik, Ján Cerňanský, rodák z Trenčína, 
a dvaja magistri novicov: Samuel Bulušinič a spomenutý 
Jankovič. Ostatných päť pátrov hlásalo slovo božie a spra-
vovalo cirkevnú obec, lebo jezuiti boli vtedy v Trenčíne 
farármi. Dvojrad uzatváral rektor Ladislav Vid v bie-
lom cirkevnom rúchu, po boku s Jánom Gludovácom, 
ktorý mal na sebe čierne občianske šaty. 

V preplnenom kostole zavládlo posvätné ticho. Naj-
prv zaspievali prekrásnu hymnu: 

Príd, ó Bože, Duchu svätý, 
v nebeských daroch bohatý, 
naplň srdcia, vnútornosti 
darmi presvätých milostí. 

Potom si kľakli z dvoch strán hlavného oltára a odrie-
kali - mariánske litánie. Ján Gludovác kľačal na najniž-
šom stupni pred oltárom vedľa pátra rektora. 



Keď modlitbu skončili, všetci vstali a rektor, obrátiac 
sa od oltára ku Gludovácovi, opýtal sa ho: 

— č o si žiadaš? 
— Prosím, páter rektor, ráčte ma prijať do noviciátu 

rehole Spoločnosti Ježišovej. Hoci nehodný, chcem sa 
stať frátrom, — odpovedal pevným hlasom. 

— Pýtam sa ťa, či máš silnú vôľu cez celý život vytr-
vať v tejto reholi? 

— Mám a s pomocou božou vytrvám. 
— Nech je posvätené meno Pána, — pokračoval rektor. 
— Teraz a na veky amen, — odpovedal zbor. 
— Modlime sa! Bože, ráč udeliť tomuto svojmu slu-

hovi svätého ducha, aby ho zachránil od vábenia sveta, 
od všetkej duševnej slepoty a zachoval v čistote jeho re-
hoľnícke rúcho a nesmrteľnú dušu. Ráč, Pane, požehnať 
svojho sluhu, ktorého obliekame v mene Tvojom do nášho 
rehoľníckeho rúcha, aby si z Tvojej štedrosti zaslúžil ži-
vot večný. 

— Amen. 
Potom ho pokropil svätenou vodou, takisto aj rehoľ-

nícke rúcho, prichystané na oltári, so slovami: 
— Pán s vami! 
— I s duchom tvojím! 
— Modlime sa! Paneježišu Kriste,prosíme Ta o Tvoju 

hojnú milosť, ráč posvätiť toto rúcho, ktoré Tvoj sluha bu-
de nosiť, aby ním obliekol aj Tvojho ducha. 

— Amen. 
Vtedy páter rektor vyzliekol Gludovácovi kabát so 

slovami: 
— Nech Boh vyzlečie z teba predošlého človeka i s je-

ho skutkami. Amen. 
Potom ho obliekol do posvätenej reverendy a hovoril: 
— Nech ťa Boh oblečie za nového človeka pravdy 



a svätého života v mene Otca i Syna i Ducha svätého. 
Amen. 

Ked ho opásal cingulom, vravel: 
— Dokiaľ si bol mladý, sám si sa obliekal a šiel si, kam 

si chcel, keď si zostarel, druhý ťa oblieka. V mene Otca . . . 
Nasledovala najkrajšia a najzaujímavejšia časť obra-

dov, ktorá hlboko pohla srdcami všetkých prítomných. 
Na rektorov pokyn Ján Gludovác ľahol si na čierne súk-

no, aby ho druhým zakryli. Obraz podobal sa pokrytej 
rakve medzi horiacimi sviecami, obkľúčenej kňazmi 
v čiernom rúchu. 

Potom páter rektor vstal a prehovoril ku Gludovácovi 
zvýšeným hlasom: 

— Mortuus es.. . Si mŕtvy a život tvoj je skrytý v Kris-
tu. 

Vtedy jezuiti padli na kolená a pomodlili sa striedavo 
132. žalm: 

Hľa, ako dobre a rozkošné je bratom spolu bývať! 
Ako olej na hlavu, ktorý stečie na bradu, bradu Árono-

vu, ktorý stečie na okraj rúcha. 
Ako rosa na Hermone, ktorá padne na vrch Sion. 
Lebo tak rozkázal Pán požehnanie a život na veky. 
Si mŕtvy a život tvoj je skrytý v Kristu! — zopakovali 

antifónu. 

Keď žalm skončili, páter rektor sa pomodlil nad Glu-
dovácom, ešte vždy pokrytým, tieto modlitby: Kyrie 
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Otče náš.. . 

— Zachráň, Pane, sluhu svojho! 
— Pane, dúfajúceho v Teba! 
— Modlime sa! Bože, ktorý nechceš smrť hriešnika, 

ale aby sa obrátil a žil, ráč dať svojmu sluhovi, čo sa 
zriekol sveta, hojnú milosť, aby obdržal večnú odplatu. 



— Amen. 
Potom sa obrátil k pokrytému so slovami: 
— Vstaň, fráter Johannes, ktorý ležíš, aby si odumrel 

svetu a žil Kristu, ktorý bol za teba ukrižovaný. 
Vtom ho odkryli a on vstal. Bol hlboko dojatý. 
Páter rektor touto modlitbou zakončil slávnosť: 
— Modlime sa! Vyslyš, Pane, naše prosby a daj požeh-

nanie nášmu bratovi, aby mohol slúžiť Tvojej velebnosti 
a vzorným životom byť príkladom iným. 

— Amen. 
Potom sa obrátil k oltáru a zaspieval: Te Deum lau-

damus.. . 
Štyridsaťšesť spolubratov a stovky ludí pokračovalo 

v prekrásnej piesni: 
Teba Boha chválime, Teba Pána vyznávame... 
Vznešená hymna mohutnou silou sa vznášala pod nád-

hernými klenbami a spojila ľud v jednu rodinu Pánovu. 
Za spevu páter rektor pristúpil ku Gludovácovi, objal 

a bozkal ho z pravej i ľavej strany s pozdravom: 
— Pax tecum! — Pokoj s tebou! 
Po ňom tak urobili aj ostatní; najprv kňazi, potom no-

vici a frátri. 
Ľud so zarosenými očami sprevádzal dojímavé a brat-

skou láskou oplývajúce obrady. 
Pochovali Jána Gludováca, aby vzkriesili frátra Jo-

hannesa. 

Fráter Johannes 

Lekáreň jezuitov v Trenčíne založila vznešená pani 
Elena Szúnyoghová so základinou dvadsať zlatých. Ostat-
né doložil kláštor jezuitov. Krásne vykladané zariadenie 



prispôsobené miestnosti pochádza z r. 1662. Z tých čias 
pochádzajú i niektoré porcelánové nádoby, z ktorých 
mnohé vtedy ešte stáli prázdne, lebo jezuiti nemali peňa-
zí, aby nakúpili väčšie množstvo liekov. Až v sedemde-
siatych rokoch toho storočia si zadovážili viac medika-
mentov. 

Nemocných bolo mnoho a liečivých prostriedkov málo, 
takže jezuiti museli si sami vyrábať najpotrebnejšie me-
decíny. Ich odbornej znalosti treba dakovať, že lekáreň 
bola známa na celom Považí. 

Jozef Rauplík, prvý apatekár, Slovák, zadovážil tren-
čianskym jezuitom dobrú povesť. Mal výnimočné nadanie 
na lekárnika-samouka, výborne poznal byliny a ich lie-
čivú silu. Svoje vedomosti čerpal z latinských i nemeckých 
kníh a zo skúseností. 

Keď ho provinciál r. 1651 preložil z Viedne do Tren-
čína, čoskoro sa stal známym nielen v meste, ale aj na okolí, 
hoci ho výslovne nevymenovali za lekárnika, lebo ešte 
nemali tam lekáreň. Poslali ho sem ako frátra na rozličné 
práce: v poriadku udržovať kaplnku — kostol bol vysta-
vaný až r. 1657 — omšové rúcho, kostolnú bielizeň, po-
máhať okolo domu, kde dočasne bývali. Pritom uplatňo-
val aj svoju lekárnickú učenosť, lebo príležitostí mal na-
dostač. Tomuto zamestnaniu sa výborne rozumel. V o 
Viedni bol roky pravou rukou lekárnikovi. Keď prišiel 
do Trenčína, priniesol so sebou vzácne knihy o bylinách, 
zelinách, stromoch, koreňoch a ich liečivej sile. Z týchto 
si doplňoval vedomosti, zakladajúce sa najmä na skúse-
nostiach. 

K tomuto oduševnenému majstrovi, telom-dušou le-
kárnikovi, sa dostal fráter Johannes za žiaka a pomocní-
ka. Celý deň boli spolu až do tmavej noci, aby ich prvé 
lúče letného slnka zasa našli v práci. Fráter Josephus 
vyučoval Johannesa. Ukazoval mu, ako pripraviť prášky, 



tekutiny z rozličných kvetov, listov, korienkov a kôry 
stromov. 

Fráter Johannes, ktorý sa už aj predtým zaoberal fló-
rou Považia a bol výborným botanikom, teraz, keď sa 
to stalo jeho povolaním, po čom túžil, oddal sa celkom 
tomuto vzácnemu štúdiu. Pracoval, pomáhal svojmu prin-
cipálovi a pritom mnoho čítal z jeho kníh. Okrem pevnej 
vôle a horiacej lásky učiť sa mal aj dobré nadanie, takže 
za tri roky nielen ovládal celú praktickú vedu lekárnictva, 
čiastočne i lekárstva vtedajších čias, ale aj latinskú reč, 
ktorú vedľa slovenčiny najviac potreboval, lebo lekárske 
knihy boli zväčša latinské. 

Okrem týchto prác odborného povolania nezamešká-
val ani svoje rehoľnícke povinnosti. Zdarné skončil no-
viciát a po desiatom roku zložil slávnostný sľub. 

Keď r. 1669 lekárnika Rauplíka preložili, fráter Johan-
nes sa stal samostatným lekárnikom v Trenčíne. 

Prevzal všetku zodpovednosť na seba, s dvojnásobnou 
horlivosťou sa venoval práci. Chcel povzniesť lekáreň 
na vysoký stupeň, aby slúžila všetkým od Nového Mesta 
až po Žilinu. K tomu potreboval najsamprv veľké množ-
stvo liekov, čo musel sám zadovážiť, keďže lekáreň bola 
chudobná. 

V o voľnom čase chodil po trenčianskych horách, lú-
kách a zbieral rastliny, ktoré potom sušil, aby z nich 
pripravil rozličné lieky. O dva-tri roky povala kolégia, 
skrine pri chodbe a jeho cela boli plné bylín, zelín a kve-
tov. Sušil ich na povale, ukladal v skriniach svojej izby 
a spracovával v malom laboratóriu. 

V kúte svojej cely mal tvrdú drevenú posteľ, na druhej 
strane skriňu na knižky a šaty, uprostred izby stôl a sto-
ličku, na stene kríž, pod ním kľakadlo a v kúte umývadlo. 
To bolo skromné zariadenie, na ktorom boli taktiež po-



rozkladané suché byliny. Každý druh bol osobitne za-
balený a označený latinským menom. 

Fráter Johannes bol natolko zaujatý svojím povolaním, 
že mal vždy náhlo. Len čo vykročil z kláštora, aby šiel 
na Brezinu, už tam aj chcel byť. V lete, v zime, vždy chodil 
v reverende. Hlavu si kryl starým biretom. 

Husté tmavé vlasy zďaleka splývali s ošúchaným, pô-
vodne čiernym biretom, keď sa ponáhľal domov s bato-
hom kvetov a bylín. Bol to krásny obraz. Kvetinami ko-
runovaná, ozdobená usilovnosť, živá, kvitnúca alegória 
práce s flórou a lásky k prírode! 

Kráčal rezkým, vojenským krokom a kvety sa kyvotali 
z jednej strany na druhú, akoby prisviedčali: „Nebolí 
nás to, že si nás odtrhol, veď budeme slúžiť na uzdravenie 
nemocných. Zaujmeme miesto medzi rozumnými tvormi 
Otca nebeského. Preukážeme skutky milosrdenstva, keď 
chorých navštívime, potešíme, posilníme a vyliečime." 

Čím rezkejším krokom sa náhlil domov, tým srdečnej-
šie, s hlbšou poklonou mu prikyvovali: „Nebolí nás to. . . 
nebolí nás to!" 

Niektoré niesol aj s korienkami, keďže z nich rozomle-
tý prach alebo vyvarená šťava hojila rany, miernila bo-
lesť hlavy a žalúdka. 

Korienky týchto bylín sa zachytávali do reverendy ako 
do kyprej, čiernej úrodnej zeme, objali mu ruky a ich 
kvietky mu šepkali: „Milujeme ťa . . . Nepustíme ť a . . . " 

Nik iný nepočul tento hlas. K tomu bolo treba citli-
vé srdce svätého Ignáca, sférická duša svätého Františka 
Assiského, ktorá cíti s kvietkom a vidí v ňom brata. On 
videl, a preto ich všetky miloval. Pritisol ich na srdce ako 
pred rokmi spolubratov. Veru odvtedy uplynulo už pät-
násť rokov, čo nastúpil ťažké, ale šľachetné povolanie 
jezuitu, len ako fráter, ale s celým srdcom a dušou Bohu 



oddanou. Našiel v nich všetkých tých, ktorých tak verne 
miloval a tragicky stratil... 

Ostal sám so svojimi milými kvietkami. 
Ľud ho cestou srdečne pozdravoval. Nielen katolíci, 

ale aj evanjelici ho v rozličných jazykoch vrúcne vítali. 
Najčastejšie bolo počuť: Pochválené buď meno Ježiš... 
Laudetur Jesus Christus... Evanjelici: Šťastlivý deň.. . 
Hospodin s vami. A on láskavo odpovedal: Pax tecum, in 
aeternam... naveky amen. Amen zdôraznil tak, že bolo 
počuť dve m, a hlboko sa poklonil. 

To bol fráter Johannes: samá láska, jemnosť, citlivosť 
k peknému, šľachetnému, tichý hlásateľ slávy božej, 
apoštol prírody. Nie div, že ho ctili a milovali nielen všet-
ci Trenčania, ale aj ľudia z vidieka ako pravého samari-
tána a ľudomila. 

„Prichádzali do tejto lekárne, určenej pre spoločné 
blaho chudobných, rehoľníci, svetskí kňazi, katolíci, evan-
jelici, chudobní, páni z hradu, ľudia z dedín vzdialených 
aj viac kilometrov," — čítame vo vtedajších jezuitských 
zápiskoch. 

Zásluhy jeho honorovalo mesto senátorstvom. 
„Najmä troma cnosťami vynikal: oddanosťou k duchov-

nému životu a svojmu povolaniu, láskou k bratom i všet-
kým ľuďom a chudobou. Bol to vynikajúci muž. Zrkadlo, 
ideál frátrov-rehoľníkov a najmä lekárnikov," — zazna-
čili o ňom. 

S osudom, ktorý mu doniesol hľadaný pokoj, bol úplne 
spokojný. Nežiadal sa naspäť do sveta. Našiel cestu, kto-
rá ho viedla za Kristom, podľa jeho slov: „Hľadajte najprv 
kráľovstvo božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné sa 
vám pridá." Našiel toto kráľovstvo už tu na zemi v úpl-
nom pokoji svojej duše a nevinnej radosti svojho, všetkým 
ľudom osožného zamestnania. Cítil nesmiernu blaženosť, 
ked mohol pomôcť chudobnému a nešťastnému. Ak do-



stal pár grošov do daru, rozdal to medzi chudobu, ktorej 
bolo v Trenčíne dosť. Okrem reverendy a ošúchaného bi-
retu nemal veru nič. Jeho jediným, ale tým drahším ma-
jetkom bola úcta, dôvera a láska ľudí k nemu bez rozdie-
lu vierovyznania a zamestnania. 

Nie div, že fráter Johannes stal sa miláčikom ľudu. 

Hor sa do boja! 

Vojvoda Karol Lotrinský a s ním spojený poľský kráľ 
Ján Sobieski sa 12. septembra 1683 zrazili pri Viedni 
s tureckým vojskom, ktoré viedol sám vezír Kara Musta-
fa. Porazili Turkov na hlavu. K víťazstvu im pomohol aj 
Ibrahim, starý budínsky vezír, ktorý velil na pravom kríd-
le. Keďže bol smrteľným nepriateľom Kara Mustafu, 
miesto toho, žeby sa vrhol do boja, v najvážnejšej chvíli 
ustúpil. Celý turecký tábor so všetkým vyzbrojením, veľ-
kými pokladmi a drahocennosťami padol do rúk víťa-
zov. Vo veľkom zmätku zanechal Kara Mustafa v šiatri 
aj zelenú Mohamedovu zástavu, ktorú mu oddal sám 
sultán. Ján Sobieski ju poslal pápežovi. Týmto slávnym 
víťazstvom kresťanstva osud Turkov bol aj na Slovensku 
spečatený. Po celej slovenskej krajine panovalo nadšenie. 

— Vyhnať ich! — znelo po mestách a dedinách, a pod 
zástavy Karola Lotrinského hlásili sa mnohí dobrovoľní-
ci i zo všetkých končín Slovenska. 

V Trenčíne tiež zavládol duch vojny, konečného zúčto-
vania s Turkami, najmä keď sa dozvedeli, že vojvoda Ka-
rol Lotrinský a Ján Sobieski ich chcú vyhnať i z Nových 
Zámkov, Parkana a Ostrihomu. 

— Pomstiť sa za našich otcov, bratov, matky a sestry, 
ktorých pozabíjali alebo odviedli do zajatia pred dvadsia-



timi rokmi, aby tam zahynuli ťažkou robotou, hladom, 
mečom! — bolo heslom, prenikajúcim do každej chalupy. 

Práve vtedy prišiel do Trenčína gróf František Illéshá-
zy, aby vztýčil zástavu proti Turkom. Bol to vnuk Fran-
tiška Illésházyho, brata niekdajšieho palatína Štefana 
(f 1609). Muž silný, udatný a neohrozený. Mal vyše 
päťdesiat rokov, bol teda ešte v úplnej sile. Dal oznámiť 
Trenčanom a všetkým ľuďom na vidieku, že kto má srd-
ce na mieste a chce bojovať proti Turkom, nech sa hlási 
do troch dní v Trenčíne na hlavnom námestí. Pridajú 
sa k vojsku Karola Lotrinského a Jána Sobieskeho. Kto 
má zbraň a koňa, nech príde vyzbrojený, kto nemá, 
dostane. Nariadená bola však aj povinná insurekcia. 

Ohlas sa rozširoval ako oheň po suchých strechách 
a zapaľoval slovenské srdcia, beztak ochotné bojovať pro-
ti tým pohanom. 

Prišli mladí páni, zemania s drahou zbraňou, na krás-
nych paripách, prišli sedliacki mládenci so starými flin-
tami na koňoch, ktoré asi práve vypriahli. Iní prišli bez 
všetkého, prinášali len svoju oduševnenosť. Ale to stačilo. 
Zemania, šľachta, bohatší občania vďačne obetovali zo 
svojho majetku zbraň i kone, takže vyzbrojili každého. 
Prvý deň prišlo ich do päťdesiat. Druhý deň ich už bolo 
vyše stopäťdesiat. Všetci vystrojení v nových šatách. Mest-
ské a čiastočne aj hradné sklady sa vyprázdnili. Vyčiste-
né, vybrúsené šable sa ligotali v lúčoch slnka. 

Gróf František Illésházy staval ich do radu práve pred 
lekárňou. 

— Kto je pravý muž, nech sa prihlási ešte dnes! — 
volal zvučným hlasom. 

Stále prichodili noví bojovníci. 
Ľud sa hrnul na námestie, aby obdivoval svojich udat-

ných synov, idúcich odplatiť Turkom všetko to zlo, čo 
pretrpeli ich otcovia pred dvadsiatimi rokmi. 



A to všetko sa dialo práve pred otvorenými dverami 
lekárne. 

Fráter Johannes nemal nikde miesta. Ked pozrel na 
dobrovoľníkov, insurgentov, a videl ich oduševnenie, 
ožívali v ňom staré dvadsaťročné rozpomienky, krv sa mu 
valila do hlavy, päste sa mu proti vlastnej vôli zvierali 
a srdce divo bilo. A on nemôže ísť s nimi! Nemôže zúčto-
vať za Trenčanov a z a . . . 

T u mu prišla na myseľ Elenka. 
Jeho život nevzrušovalo doteraz nič. Žil pokojne, ve-

noval sa iba svojmu povolaniu. Až teraz, keď počul vo-
jenské trúby a bubny, po prvý raz od svojej prísahy pocí-
til, že sú mu múry lekárne úzke, že mu je málo toto za-
mestnanie a rozmáha sa v ňom nepremožiteľná túžba 
ísť proti nepriateľovi. 

— Bojovať! Bojovať proti Turkovi! Ešte raz! Zúčtovať 
s ním z a . . . Elenku! — znelo, dunelo v jeho duši. 

Prvý a druhý deň verbovania a insurekcie ešte zniesol. 
Obed mu nechutil a neprestajne dumal. Páter rektor 
Michal Škerlec nezbadal nič — alebo nechcel zbadať. 

Na tretí deň nemal nikde pokoja. Ťažko mohol pre-
môcť vrelú túžbu: stretnúť sa ešte raz s tými pohanmi. 
Ešte raz! 

Vojakov bolo vyše dvestopäťdesiat. Napĺňali námestie. 
František Illésházy staval proti dverám lekárne práve 
tých najkrajších. Radosť pozrieť na nich! Chce vzbudiť 
túžbu po boji vo frátrovi, o ktorom sa dozvedel, že bol 
výborným vojakom, postrachom nepriateľa a nepremoži-
teľným hrdinom, ktorý by mal tiež za koho účtovať s Tur-
kom. Práve by potreboval obratného a udatného poboč-
níka. Už mu aj prichystal mladého vraného koňa, bystré-
ho ako ranný vietor, a drahocennú zbraň. 

— Čo sa už neukáže? Či nás nevidí...? — dumal v se-
be. 



Videl ich fráter Johannes, ako by ich nebol videl! Veď 
horel ohnivou túžbou ísť s nimi. Ale tu sa ozvalo vnútor-
né smutné slovo: Nemôžeš, lebo ťa viaže obediencia, po-
slušnosť ! 

Nádoby, v ktorých pripravoval rozličné lieky, tanco-
vali mu v rukách ako tie kone na námestí. Pracoval veľmi 
rozčúlený. Tvár mu horela, oči iskrili žiadostivosťou ísť 
do boja proti Turkom! 

Ked sa ho František Illésházy nemohol dočkať a po-
ludnie sa približovalo, prišiel sám na tancujúcom koni, 
druhého osedlaného vedúc za uzdu, až ku schodom lekár-
ne. 

Fráter Johannes zastal v práci ako zarazený, oči vy-
treštil a uprel naňho zadivený zrak. 

— Fráter, nešiel by si s nami? Tu ti vediem koňa. 
Len vysadnúť. Potrebujem skúseného pobočníka. Zaraz 
môžeš nastúpiť. Popoludní ideme! — prehovoril k nemu 
František Illésházy. 

V o frátrovi na chvíľu zastal aj dych. Potom pozdvihol 
hlavu, vzpriamil svoju postavu a zo suchého hrdla sa mu 
vydral hlas: 

—• Pôjdem, ak ma pustí páter rektor! 
— Chod sa vypýtať! Čakám ťa! 
Fráter odložil tégliky a išiel k pánu rektorovi. Bojazlivo 

zaklopal, vstúpil, ale nevedel, ako začať. 
— Co by si rád, carissime fráter? — spýtal sa ho rektor 

láskavo. 
— Reverende páter rektor, — a tu sa zastavil na chví-

ľočku, — ráčte ma pustiť do boja proti Turkom! — pred-
niesol svoju vrelú žiadosť, obávajúc sa, že mu nedovolí. 

— Chceš ísť do boja s pánom grófom Františkom Illés-
házym? Bol už u mňa, aby som ťa pustil — ak máš vô-
ľu . . . 

— Mám! Veľkú vôľu mám! — skríkol radostne. 



— Tak nech ťa sprevádza ochrana božia! — a vystrel 
ruky, aby ho požehnal. 

Fráter Johannes si kľakol a prijal jeho požehnanie. 
— Custodiat et benedicat te omnipotens Deus in nomi-

ne Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. — Nech ťa 
ochraňuje a žehná všemohúci Boh v mene Otca i Syna 
i Ducha svätého. Amen! — Potom ho pozdvihol objal, 
bozkal a prepustil so slovami: Pax tecum — pokoj s tebou. 

Fráter Johannes bozkal žehnajúcu ruku a vzdialil sa 
dojatý a nekonečne naradovaný. 

František Illésházy ho už netrpezlive očakával. Keď ho 
konečne zbadal a videl jeho radosťou žiariacu tvár, ve-
del, že vec je v poriadku, veď sa za neho sám prihovoril. 
Hneď mu dal priniesť prichystané šaty. 

Obliekol sa do nich, priviazal si šabľu a vysadol na 
vraného osedlaného koňa, stojaceho pred lekárňou. Svie-
že zviera poskočilo s ním pozdĺž dlhého dvojradu jazdcov. 

— Sláva! Sláva frátrovi! Nech žije! — ozývalo sa 
z hrdiel vojakov. Hlas sa roznášal námestím a odrazený 
od hradných múrov znel ešte mohutnejšie. 

Chytro sa rozniesol chýr po celom meste, že aj fráter 
Johannes ide do boja. Nie div, že každý ho chcel vidieť 
a rozlúčiť sa s ním. 

Veru ani ho nemohli spoznať, natoľko ho premenili 
vojenské, k telu priliehajúce šaty. 

Prišla aj Agneška s osemnásťročnou dcérkou Elenkou. 
Jej muž, pán farár, už nežil. Podľa záznamu v diáriu 
farského kostola umrel r. 1678. Prechladol na pohrebe 
a o niekoľko týždňov neskoršie skonal. Nebolo pomoci, 
hoci jeho žena i svoj život bola by zaňho obetovala. Všet-
ci evanjelici ho oplakávali a najmä jeho osirená rodina. 
Žalostný plač sa ozýval dlhé noci z evanjelickej fary. 
Bol dobrý pastier svojich veriacich, vzorný muž, starost-
livý otec a vážený občan. Agneška od jeho smrti ustavič-



ne chodí v čiernom rúchu a málokedy vidieť na jej milej 
tvári úsmev. Verná mu ostala aj po jeho smrti. Ináč sa 
málo zmenila, len zmohutnela, ale ostali jej krásne, oča-
rujúce oči, hodvábne vlasy a výrazné črty tváre. 

Prišiel aj jej otec, starý pán senátor Bohuš. Vlasy mal 
biele ako sneh. Kedysi rovná postava sa klonila k zemi. 
Cupkal drobným krokom a opieral sa o palicu. Ani nie 
tak tých sedemdesiat rokov ho tlačilo k zemi, ale skôr 
velké nešťastie, ktoré ho stihlo pred dvadsiatimi rokmi. Od 
tých čias sa stal tichým človekom. Mnoho vody nezakalil 
ani na zasadnutiach magistrátu. Jedinú radosť nachádzal 
v Agneškinej rodine, kam sa presťahoval, v dvadsaťroč-
nom vnukovi, ktorý je výborným žiakom na univerzite 
vo Wittenbergu, a vo vnučke. Dali jej meno Elenka na 
pamiatku mŕtvej tety. Je prvá krásavica v Trenčíne. 
Ked fráter Johannes pozrel na ňu, akoby bol zazrel svo-
ju nebohú Elenku. Tá istá krása v štíhlosti, vlasoch, očiach 
a jemnosti slova a správania. Keby bol mladší o dvadsať 
rokov, mohol by znova začať román svojho života. 

Keď zbadal senátora Bohuša, skočil z koňa a išiel mu 
v ústrety s radostnou tvárou. 

— Nech ťa sprevádza Pán Boh, syn môj! A veď vieš, čo 
je tvojou povinnosťou! — Viac nemohol povedať pre roz-
pomienku na Elenku. Objal ho trasúcimi rukami a odvrá-
til sa, aby nezbadal jeho zarosené oči. Potom sa tackal 
domov. 

Agneška a Elenka podali frátrovi Johannesovi ruku 
a veľmi srdečne sa s ním rozlúčili. 

Prišiel aj bývalý senátor a neskoršie (1672) starosta 
mesta pán Lipský, aby si obzrel nielen frátra, ale aj svo-
jich troch synov, ktorí tiež sprevádzajú vztýčenú zástavu 
proti Turkom. Sú už chlapi na mieste, medzi dvadsaťtri-
tridsiatimi rokmi. 



— No, synku, — povedal najmladšiemu, — teraz si 
sám chyť živého Turka a koňa, ked nám ušli pred dva-
dsiatimi rokmi. 

— Budem sa usilovať, otče, — znela radostná odpoveď. 
Potom sa priblížil pán Lipský k frátrovi, čiže pánu po-

bočníkovi. 
Hľadel naňho dlho, obzeral si ho od päty po hlavu, 

tak sa mu ľúbil. 
— Dobre, že sme ťa, pán pobočník, vtedy nevydali, — 

hovoril mu s úsmevom. — Kto by oduševňoval teraz na-
šich synov? 

Podal mu obidve ruky. Na zraku mu bolo vidieť, že 
by aj on rád išiel, ale jeho ramená boli už slabé na tuhý 
boj. 

Ostatní známi neprišli. Okrem bývalého senátora pána 
Potáča boli všetci pod zemou. Generosus dominus Geor-
gius Szilvay, iudex, umrel pred desiatimi rokmi, ale žil vo 
svojich potomkoch donedávna. Umrel aj sapiens nota-
rius pán Michal Vranay. Pominuli sa starí páni magistrá-
tu: Michal Šujanský, Ján Záhronský a Štefan Demjan. 
Stratili sa chytro, jeden za druhým, akoby sa boli doho-
vorili. Od tých čias ani „Baránok" nie je veselý a nemá 
takých stálych, vytrvalých, verných, každodenných hos-
ťov, ako boli oni. A j hostinský je nový, aj víno iné a nie 
také dobré ako vtedy. 

Noví ľudia vymenili aj mestských hajdúchov. No ani 
jeden sa šikovnosťou nevyrovná nebohému Štefanovi Ko-
nopovi. 

Fráter sa už rozlúčil so senátorom Potáčom, chcel sa 
vrátiť k veliteľovi Františkovi Illésházymu, aby vypočul 
rozkaz, keď spod brány prichádzal koč. Kočiš iste dobre 
poháňal, lebo kone boli mokré. Voz zastal celkom pred 
ním. Zvedavo pozrel, kto prichádza tak spešne v uzavre-



tom koči. Katinka, pani Šabličková vyskočila z neho, za 
ňou asi šestnásť-sedemnásťročné dievča, jej dcéra, a pán 
Šablička. 

Fráter Johannes ju hned spoznal. Predstavila mu dcéru, 
tiež Katinku, verenicu pána Jána Ambru, slúžneho a bo-
hatého zemana z Adamoviec. Pána Šabličku poznal z pre-
došlých rokov. Počuli od mladého Potáča, ktorý poháňal 
do Nového Mesta, že z Trenčína ide väčší oddiel vojska 
proti Turkom, a keďže vraj aj ich starý známy fráter Jo-
hannes je medzi nimi, prišli sa s ním rozlúčiť. Potom sa 
zastavili u Agnešky. 

Fráter Johannes bol na obede u svojich spolubratov. 
Usadili ho na hlavné miesto, vedia pána rektora. Všetci 
ho chceli obsluhovať. 

O tretej hodine zazvučali trúby, dávali znak na od-
chod. 

Posledné víťazstvo 

Vojvoda Karol Lotrinský a král Ján Sobieski rozhodli 
sa po skvelom víťazstve nad Turkami pred hradbami vie-
denskými, že budú Turka prenasledovať, kým ho nezaže-
nú za hranice. Najprv ho chceli vyhnať z' Parkana. 

Kara Mustafa pozbieral v Rábe pozostatky porazené-
ho vojska a dňa 17. septembra sa pohol do Budína. Keď 
sa dozvedel, že Ján Sobieski chce napadnúť Parkan, po-
slal ta väčšiu posilu, ktorá rátala do deväťtisíc mužov. 
Ján Sobieski v tom vedomí, že tam nebude viac než tisíc 
vojakov, nečakal ani na príchod Karola Lotrinského a Fran-
tiška Illésházyho a napadol pevnosť iba jazdou bez de-
lostrelectva a pechoty. Svoju opovážlivosť draho zapla-
til. Padlo mu dvetisíc vojakov a ťažko aj on vyviazol živý 



z krvavého boja. Útok sa neopovážil opakovať, ale čakal 
Karola Lotrinského a Františka Illésházyho. 

Turci táborili na vhodnom mieste pri Dunaji. 
Zahučali trúby a bubny. Útok začala jazda, v ktorej 

boli aj Trenčania. Sklonení na krky koňov, s vytasenými 
šablami vrazili do najhustejších tureckých radov. Celkom 
vpredu letel František Illésházy a fráter Johannes. 

Nastal tuhý, krvavý boj, chlap proti chlapovi. Turecká 
jazda však dlho nevydržala hrozný útok kresťanských vojsk 
a začala ustupovať. Prvá sa pohla turecká pechota, aby 
jej pomohla. Keď to Ján Sobieski zbadal, poslal proti nej 
svojich pešiakov, ktorí ju aj zastavili, takže tureckí jazdci 
ustupovali ešte ďalej. Ale kam? Pred nimi stoja spojené 
vojská, za nimi Dunaj s úzkym mostom, vedúcim do Ostri-
homu. Vedeli, že ak nezvíťazia, zahynú všetci. Preto 
zastali, aby prerazili víťaznú, silnú reťaz obklučujúcich 
vojsk. Napli posledné sily, ale bez výsledku. 

František Illésházy a fráter Johannes bojovali v prvom 
rade. Vzájomne si pomáhali. Touto vzájomnou pomocou 
zachránil fráter Illésházymu život. K ý m Illésházy bojo-
val s vysokým Turkom, zaujatý tuhým bojom ani ne-
zbadal, že ho druhý chce zboku napadnúť. Už dvíhal 
krutú šabľu na smrteľný úder, keď fráter priskočil a v po-
slednej chvíľočke zrazil hlavu útočiacemu Turkovi. Via-
cerí spozorovali, ako si pomáhajú, a obkľúčili ich. Polože-
nie dvoch udatných bojovníkov bolo nebezpečné, lebo 
boli odrezaní od svojich ľudí. Postavili sa celkom vedľa 
seba, aby sa aspoň z jednej strany kryli a pravú ruku mali 
voľnú. 

Bol synom smrti, kto sa k nim priblížil. S nadľudskou 
silou sa bránili, rozdávali smrteľné údery na všetky stra-
ny. Už ležala okolo nich vysoká hŕba mŕtvol a ich sa ne-
priateľská šabľa ani len nedotkla. Tu neočakávane zasiah-



li Františka Illésházyho kopijou do pŕs. Bez slova sa zrú-
til medzi turecké mŕtvoly. 

Fráter Johannes ostal sám, rozzúrený ako poranený 
diviak, ktorého obkľúčila svorka psov. 

Uvedomil si svoje ťažké položenie. Vedel, čo bude 
nasledovať. Dušu svoju poručil Pánu Bohu, nečakal, kým 
ho napadnú, ale s výkrikom „Ježiš" vrhol sa sám na ne-
priateľa. 

„Alah! Alah!" znela odpoveď. Nastal znovu krvavý, 
nemilosrdný boj. Frátrov výkrik počuli Trenčania, čo 
neďaleko bojovali, a razili si cestu k nemu. A j by mu azda 
boli pomohli, keby starší Turek nebol skríkol: 

— To je čorbadši Kučuk, ktorý nás zradil! 
— Alah! Alah! — zaznel strašný rev po tomto odhale-

ní. Nesmiernym hnevom chrčalo turecké volanie a ukrut-
nou pomstou sršal im zrak. Naraz sa zdvihlo sto kopijí, 
zablyslo sto šablí, namierených na neho zo všetkých strán. 

— Už sme tu! — kričali Trenčania a razili si k nemu 
krvavú cestu. 

Prišli neskoro. K ý m fráter Johannes bojoval s Turkom, 
ktorý ho prezradil, zatiaľ mu druhý vrazil šabľu do srd-
ca. Šabľa mu vypadla z rúk a on pozdvihol oči k nebesám, 
padol vedľa svojho mŕtveho veliteľa. 

Trenčania sa práve vtedy dosekali k nemu. Keď ho vi-
deli padnúť, v zúrivosti, že prišli neskoro, vrhli sa divo 
na nepriateľa. Ich prvý smrteľný úder zasiahol Turka, 
ktorý ho zabil. Potom nasledovali viacerí, blízo stojaci. 
Avšak aj z radov Trenčanov málokto ostal nažive. 

Turci sa ešte bránili, ale dlho nevydržali strašný útok 
spojených Vojsk. 

Ako keď rozbúrený Váh pretrhne hrádzu a valí sa 
roľami, ničí všetko, čo mu len príde do cesty, a bez odpo-
ru zrúti všetky prekážky, tak sa hrnuli kresťanské vojská 
na Turkov a títo začali ustupovať. Zavládol medzi nimi 



strach a napokon dali sa cez jediný most na divý útek 
k Ostrihomu. Ale v takých húfoch sa naň valili, že sa pod 
neobyčajnou ťarchou preboril a všetci popadali do hlbo-
kých, dravých vln Dunaja. Ostatní sa ešte tlačili za nimi, 
hoci čiastka mosta bola už zborená a vodou unesená. 

Máloktorým sa podarilo preplávať na druhú stranu. 
Iní, hnaní Slovákmi, Poliakmi, Nemcami a Maďarmi 
ako súdom božím, v zúfalstve skákali radšej do vody, 
než by mali zhynúť pod ich šablami. 

Z deväťtisíc Turkov sä zachránilo iba štyristo a tisíc 
dvesto ich padlo do zajatia. Ostatní zahynuli mečom, 
šabľou alebo vo vlnách Dunaja. 

Víťazstvo spojených vojsk bolo úplné. Trenčania Tur-
kom nič nedarovali. Zúčtovali s nimi. Pomstili nevinnú 
slovenskú krv, ktorú vyliali pred dvadsiatimi rokmi. 

Na tisíce tureckých mŕtvol krylo širokú rovinu, krvavé 
miesto boja. Niekde sa hŕčili vysoké barikády z ľudských 
tiel. Rozhádzané, polámané šable, kopije, prebodnuté 
kone a ľudské telá pokrývali široko-ďaleko zem. 

Mnoho mužov padlo z vojska Karola Lotrinského, ale 
aj kráľa Sobieskeho. 

Bol to deň veľkej obete, no i deň veľkého a slávneho 
víťazstva. 

Jezuiti sa v Trenčíne modlili Anjelpána. Pomodlili sa 
aj za šťastlivý návrat spolubrata frátra Johannesa. 

Bolo to práve vo chvíli, keď bývalého veliteľa vkladali 
do spoločného hrobu hrdinov. 



JOZEF BRANECKÝ 
A JEHO FRÁTER JOHANNES 

Jozef Branecký (31. III. 1882 — 14. XI. 1962) patrí medzi tých 
spisovateľov, ktorých meno je pre mladú generáciu málozvučné, sko-
ro neznáme. Vo vedomí staršej generácie pojí sa s literárnymi útvar-
mi, ktoré dobromyseľná literárna kritika nazýva nie celkom výstižne 
„ľudovými románmi", beletriou umelecky nenáročnou, ale čitateľ-
sky príťažlivou. A tak raz globálne, inokedy diferencovanejšie ich 
vysúva na okraj literárneho života. Ale čitateľ, náročný i menej 
náročný, siaha po nej vždy, keď sa mu zažiada vymeniť lektúru, té-
mu, štýl, autora, vkus a pod. čítanie tejto beletrie musí mať magic-
kú silu, musí mať v sebe príťažlivé hodnoty, lebo ani meritórne od-
súdenia, ani mravokárne ponaučenia, ani ideologické odsudzovania, 
ani estetické nihilizovania nezabili jej životnosť. Diferenciácia či-
tateľstva jestvovala a jestvuje aj v totalitnej kultúrnej politike, riade-
nej zhora, zákon diferencovaných čitateľských záujmov pôsobí sú-
stavne a nebrať ho do úvahy znamená nebrať do úvahy moderného 
človeka, mnohostranného, polyfónneho, citlivého, znamená nebrať 
do úvahy ani iné funkcie literatúry. Poznať mnohostrannú lektúru 
slovenského čitateľstva znamená poznať jeho vzdelanostnú úroveň 
a zároveň stupne jeho umeleckého vkusu, ktorý sa nerozvíja podľa 
želaní spisovateľov alebo ich komunikačných a sprostredkovacích 
činiteľov, ale má svoje osobitné zákonitosti, ktoré môže odhaliť len 
dobre organizovaný sociologický výskum čítania. 

č o má s tým spoločné Jozef Branecký? Viac ako nič. Odsunutý 
dnes ožíva. V čase prvého vydania Frátra Johannesa jeho meno 
zvučalo osobitným spôsobom v „rozvravených jazykoch" mladých 
slovenských spisovateľov. Mladý, len užšiemu kruhu známy piaris-
ta, publikujúci najmä v časopise Trenčan, riaditeľ gymnázia v Tren-
číne, vyhráva v literárnom súbehu denníka Slovák prvú cenu (1927) 
historickým románom z čias tureckej okupácie. Román Fráter Johan-
nes sa pomerne rýchlo stáva populárnym čítaním najširších vrstiev. 
Knižne vychádza po prvý raz roku 1929, potom 1936, 1942, medzi-



tým roku 1936 vychádza v Krakove v preklade známeho slovakofila 
Jána Magiera a do maďarčiny ho prekladá Anton Marék a vydáva 
vydavateľstvo Kazinczy v Košiciach. 

Historické témy v poprevratovej slovenskej próze sa ocitli mimo 
literárnych záujmov hlavného vývinového prúdu. Dominovala téma 
súčasného života domáceho i cudzieho (európskeho), exkluzívneho, 
mesto a život v ňom sa prediera istejšie a intenzívnejšie do oficiálnej 
literatúry než pred prevratom. K histórii viac memoárovej sa vracajú 
príslušníci staršej literárnej generácie. Len T. Vansová siaha po ro-
manticko-dobrodružnom spracovaní domácej povesti (Kliatba, 1927). 
Možno povedať, že historické témy sa presúvajú do tzv. dobrodružnej 
literatúry, ktorá stojí na okraji literárneho života (táto periférnosť 
slovenskej literatúry je málo známa a nijako nepreskúmaná). Ale vo 
vedomí širokého i náročného slovenského čitatefstva sa táto literárno-
umelecká okrajovosť necíti, tým menej sa cíti v nej Jozef Branecký 
so svojimi historickými románmi a povesťami. Celkom organicky za-
padol svojím ideovo-výchovným zámerom i spisovateľským naturelom 
do literárneho prúdu, ktorého reprezentanti v nejednom smere pred-
stavujú kontinuitu tých predprevratových tendencií, ktoré v litera-
túre, osobitne v próze, videli v prvom rade národno-výchovný pro-
striedok, náučný doplnok domáceho a školského čítania. Bola to li-
teratúra čitateľsky určená predovšetkým mládeži a dedinskému pub-
liku, ktoré stálo, prirodzene, na nižšej vzdelanostnej úrovni a malo 
nevypestovaný umelecký vkus. Ňou časť slovenskej inteligencie chce-
la pôsobiť náučne, vzdelávateľsky, príkladmi z minulosti pôsobiť na 
jeho národné povedomie, budiť ho, utvrdzovať, pestovať národnú 
hrdosť a aktivizovať najmä mládež k veľkým ideám a celospoločen-
ským činom. 

Tento pedagogický optimizmus — nie neznámy v 19. storočí — 
je Jozefovi Braneckému vlastný, prirodzený a zákonite vyplýva z je-
ho ľudského naturelu, umocnený profesiou a najmä jeho výskumno-
popularizačnými ambíciami. Nemá ho napr. J. Nižnánsky, s kto-
rým Braneckého najčastejšie viaže, porovnáva a hodnotí literárna 
história. Poznávanie našej národnej minulosti, národná výchova, 
odkrývanie národných tradícií nestali sa ani v medzivojnovom obdo-
bí, ani po ňom určujúcimi pedagogickými činiteľmi v občianskej vý-
chove. Branecký chcel tomu odpomôcť — a slovenská minulosť stala 
sa mu láskou i povinnosťou. Ale korene spisovateľskej polarizácie: 
história — beletria siahajú u Braneckého hlbšie než do trenčianskeho 
pobytu. Do Trenčína prišiel Branecký roku 1917 s potenciálom, kto-
rý sa priaznivo rozvinul až po prevrate. V Trenčíne účinkoval ako 



organizátor literárneho a kultúrneho života školského i verejného, 
ako dirigent, režisér ochotníckych divadiel (i autor niekoľkých nená-
ročných divadelných hier), popularizátor miestnych dejín, publicis-
ta. Ponor do slovenských dejín odokryl mu nesmierne pramene pre 
historické povesti, ktoré neskôr vydáva súborne (Keď rumy ožijú, 
Pribinove vŕby). Práve historické povesti boli jedným z prameňov 
dobrej spisovateľskej školy a literárnej výchovy J. Braneckého popri 
H. Sienkiewiczovi. Ale J. Branecký je rodom Skaličan a Skalica so 
škarniclovskými tradíciami kníh ľudového čítania a v čase dospieva-
nia mladého Braneckého s tvoriacou sa tradíciou hlasistickou, ktorá 
vo svojom politickom i sociálnom programe zdôrazňuj e ľudovýchov-
nú funkciu literárnej tvorby, musela zanechať očividné stopy na jeho 
výchove a orientácii. A nielen stopy, ony ho v mnohom determino-
vali. Netreba to dokladať biografickými alebo literárnohistorickými 
dokumentárni. Stačí zistenie týchto dvoch prameňov, aby sme po-
chopili jeho literárne formovanie. Tieto pramene zreteľne odkrýva 
predovšetkým jeho literárne dielo, štruktúra, dimenzie, v ktorých sa 
pohybuje, zámer, sujet, a najmä stavba a funkcia fabuly. Musíme si 
pritom uvedomiť skutočnosť, že štúrovská historická rozprávka s ná-
rodno-výchovným zámerom sa v matičnom období rozvinula (J. 
Kalinčiak, S. Tomášik, V . Pauliny-Tóth), ale jej vývin zastal, keď sa 
nevedela zbaviť romanticko-sentimentálnej podoby. Obdobie lite-
rárneho realizmu načisto vytislo historickú rozprávku a román zo 
svojho plánu — ostala naozaj na okraji, ale iba literárnej tvorby, 
nie čitateľského záujmu, pretože ich nachádzame ako literárne pe-
trefakty z čias ešte predromantických a poromantických ustavične 
vydávané a rozmanito modifikované v okruhu kníh ľudového čítania 
a v okruhu tzv. kníh pre ľud, zväčša českej a nemeckej (francúzskej 
i talianskej) proveniencie. Rozličné histórie a kroniky o Meluzíne, 
Genovéve, Finete, Gryzelde, Magelone, Helene, Perytonovi, Dioni-
dovi, Štylfrídovi, Alexandrovi, Frýbortovi, kroniky o siedmich mudr-
coch, rôzne rytierske a šľachtické, pôvodne rodinné romány a romá-
niky tvoria živý repertoár „ľudového čítania". Mnohé z nich sa 
viažu na stredovek, na dejiny grécke, rímske, starofrancúzske, staro-
talianske, španielske a nemecké, niektoré majú základ v dejinách 
Egypťanov a Indov, novšie sa viažu na vojny napoleonské, francúz-
sko-nemecké a talianske. Paralelne ich striedajú a dopĺňajú novšie 
romantizujúce histórie zbojnícke (Jožko Šobri, Šándor Róža, Rinaldo 
Rinaldini, Jánošík) a i. Ale v repertoári kníh ľudového čítania má 
trvalé miesto ľudová rozprávka fantastická, mytologická, historická 
povesť s realistickou udalosťou, legendy, anekdoty i mravoučné exem-



plá z histórie rozličných národov. Slovenská pôvodná „ľudová be-
letria" sa drží medzi slovesným folklórom a medzi umelou literatú-
rou, jej spodnýnTprúdom, napája sa z oboch prameňov nerovnakým 
dielom, žije viac z presunov literárnych hodnôt než vlastným, ima-
nentným životom. 

T u kdesi medzi množstvom týchto kníh, historiek, epizód, peda-
gogických i kazateľských exempiel drží sa aj veľká téma boja európ-
skych národov proti Turkom. Vyše stopäťdesiatročné panstvo Turkov 
v Európe priveľmi poznačilo dejiny najmä národov strednej a juž-
nej Európy a v literatúre týchto národov má protiturecký odboj 
osobité miesto. Na Slovensku ešte roku 1790 preložil a vydal Michal 
Semian šľachtický, uhorskofilsky komponovaný román Ignáca Mé-
szárosa, skrátene známy ako Kartigam, o zajatí, osude a vyslobodení 
domnelého tureckého dievčaťa v boji o budínsky zámok. K protitu-
reckým bojom — ako námetom historických rozprávok — siahol pred 
rokom 1848 Ján Kalinčiak (Púť lásky, Sebianka) a po roku 1848 
najmä S. Tomášik (Sečovci, veľmoži gemerskí, Vešelínovo dobytie 
Muráňa, Vešelínov odboj) a po roku 1918 len Jégé (Wieniawského 
legenda, Kuruci). V knižkách ľudového čítania, prirodzene, pri-
chádza k nám táto téma prostredníctvom maďarskej literatúry. Až 
v sedemdesiatych rokoch sa zjavuje krátka rozprávka Gróf Peter Szá-
pary alebo Do pluha zapriahnutý velikáš (o osudoch grófa v tureckom 
zajatí a jeho ceste do Maďarska), potom pikareskne ladená udalosť 
z protitureckej obrany hradu Kaniža Jurajom Thurym a Cigánmi 
(Kučuj, Kákuč, Čikšič a Belevendi Bikfica), Cigánsky kráľ alebo ča-
rovné husle, rozprávka z panovania Turkov od K . Csecsotku, a i. 
Takáto a podobná literatúra sa predávala na trhoch po celom Slo-
vensku a dovážala sa z Budapešti a šírila nákazu národnej vlažnosti, 
lacného vzrušenia, prekrútených historických faktov, sfalšované dejin-
né udalosti a nákazu zlej, nespisovnej slovenčiny. Paralyzovať túto 
literatúru pred rokom 1918 sa podujímal niekedy so zdarom, inokedy 
s menším úspechom Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine 
— ale pre známe okolnosti nestačil. Zápas vytlačiť alebo nahradiť ju 
oficiálnou literárnou tvorbou slovenskou nebol úspešný. Žila vedľa 
nej a pôsobila. A túto literatúru dobre poznal aj Jozef Branecký. 

Štúrovská historická rozprávka s dokumentačnou tendenciou, ako 
j u reprezentoval V . Pauliny-Tóth i S. Tomášik s národno-výchov-
nými zámermi, stala sa iste pre Braneckého vzorom. Tak ako u To-
mášika gemerské lokálne námety reprezentujú slovenský celok nie-
len symbolicky, ale poňatím a realistickým vykreslením historických 
skutočností, tak u Braneckého Trenčín, slobodné mesto, a Považie 



zastupujú slovenský celok. A j u Braneckého prevažuje kronikárske 
podanie nad umeleckým zobrazením. Obaja pútavo rozprávajú, oba-
ja popularizujú svoje poznanie, obaja chcú vychovávať, obaja majú 
triezvy pohľad na minulosť, neznásilňujú ju, neromantizujú, kreslia 
živé obrazy a postavy slovenského ľudu. Len obaja v rozdielnom his-
torickom čase a v rozdielnych vývojových fázach národného života. 
Branecký svoj veľký sujet nekomponuje modernými prostriedkami, 
ale ostáva pri tradičných, on „oznamuje" príbehy, deje a jeho štýl 
je iba prostriedkom tohto oznamovania, iné funkcie mu nedáva. Nie je 
obrazný, funkčne nie je využitý v zmysle umeleckej pôsobnosti. 
Takto videla a hodnotila Braneckého Frátra Johannesa aj vtedajšia 
literárna kritika. V Braneckom videli predovšetkým dobrého po-
pularizátora slovenských dejín, ale aj dobrého rozprávača („doko-
nalý spôsob", „formou pútavou a obsahové vernou"). Videl sa v ňom 
realistický historik, ktorý „predstavuje dej plasticky, kreslí charak-
tery. obrazy krajín, zbrane, kroje, rozpráva nestranne a disciplino-
vane, pôsobí prirodzenou, realistickou formou voleného slova" (Slov. 
pohľady 1925). „Branecký neidealizuje historické osobnosti a deje, 
vie ich podať verne a pravdivé" (Ján C. [A. Mráz] Slov. pohľady 1935). 
A j Š. Krčméry postrehol u neho predovšetkým dokonalú znalosť 
nielen historických faktov, ale zmysel pre poznanie a pochopenie du-
cha obdobia z hľadiska slovenského, národného, z hľadiska sloven-
ských potrieb. Pobadal, že Branecký „nemá rád tmu ani pološero..., 
je voľnejší od Jiráska..., krotkejší od Nádašiho..., čudnejší od Ivan-
kovej". 

Všetky súveké hodnotenia a pohľady na Braneckého prvý histo-
rický román vychádzali z kritérií kladených na súvekú slovenskú 
prózu, ktorá sa rozbiehala na nové umelecké i tematické výboje a zís-
kavala úspechy. A predsa Jozef Branecký a jeho román Fráter Jo-
hannes svojou štruktúrou, vnútornou výstavbou i zámermi sa zara-
ďuje do staršej literárnej školy a zreteľne v ňom vidieť nielen para-
lely, ale priame štrukturálne súvislosti. A j vtedajšia'literárna kritika 
ľahko spoznala autorov ideový zámer, ktorým sa nétajil, ba v úvode 
ho aj verejne vyslovil. Román Fráter Johannes venoval autor sloven-
skej mládeži a „programové posvätil do služieb pedagogických" (A. 
Mráz). Cieľ a zámer určili teda jednoduchú fabulu, ktorú nerozvinul, 
„akoby sa bol bál nechápavosti, nevyspelosti ľudu" (S. Krčméry). 
Práve toto čitateľské určenie: mládeži a nediferencovanému drobnému 
slovenskému ľudu, a tomu podriadená aj fabula, kompozícia a štýl 
nútia zaradiť Frátra Johannesa medzi literárne diela tzv. ľudového 
čítania. Fráter Johannes je teda dielo viac predprevratové než po-



prevratové. Jeho idea národnoobranná, zjednocovacia, tolerancia 
konfesií v záujme celku, spoločný velký nepriate!, útok na národnú 
suverenitu, jej obrana — to sú idey, ktorými žilo Slovensko v 19. 
storočí — do roku 1918. Zdalo by sa, že v dvadsiatych rokoch nášho 
storočia je to anachronizmus. Ale bolo by to klamné zdanie, zjedno-
dušovanie a nepoznanie hlavných ideových a politických činiteľov, 
ktoré hýbali politickým a kultúrnym životom Slovákov v medzivoj-
novom období. Lenže do roku 1918 v knihách ľudového čítania pô-
vodné slovenské beletristické dielo takéhoto rozmeru nenájdeme. 
Medzi knihami ľudového čítania a medzi Frátrom Johannesom sú 
podobnosti, ale i rozdielnosti. 

Braneckému sa vo Frátrovi Johannesovi podarilo vytvoriť to, čo 
sa v knihách ľudového čítania ani nevyskytovalo. Vo Frátrovi Jo-
hannesovi možno totiž nájsť syntézu individuálneho osudu s histo-
rickým zmyslom dobových politických zápasov. Ján Gludovác (u Tur-
kov Mustafa Kučuk), janičiar, pohan, cez lásku k Elenke, kresťanke, 
dcére trenčianskeho senátora Bohuša, spoznáva svoje miesto medzi 
rodnými, vracia sa, aby verne slúžil slovenskej veci. Oná nacionali-
zácia stredovekého trenčianskeho meštianstva nie je ahistorická, ale 
pri umeleckom a ideovom zámere autora prirodzená, nenásilná a po-
trebná. Ján Gludovác nie je šľachtic, je synom slovenského sedliaka, 
piebejec, ktorý vlastnou šikovnosťou sa stáva hlavným veliteľom tu-
reckého vojska. Knižky ľudového čítania nepoznajú hrdinov z ľudu, 
len zo šľachty a neskôr z meštianstva. A Ján Gludovác hrdinom chce 
byť, vedome, sám. Zradí Turkov, lebo počuje volanie „rodnej zeme", 
ale táto zrada je mravne čistá, tak ako mravne čistá je aj obeta Elen-
ky Bohušovej, ktorá z morálnych zásad odmieta bašu Husseina a volí 
smrť (nástroj, ktorý použije — i h l u do vlasov — ako vražednú zbraň 
proti Husseinovi — je veľmi častý prostriedok na zabíjanie aj v kniž-
kách ľudového čítania, takže neprekvapuje). Jej smrť je krásna, slobod-
ná nevyhnutnosť. V knižkách ľudového čítania je veľa žien ako hlav-
ných postáv, ale ony nie sú aktívne, sú len objektom, ich subjektívny 
svet je priúzky a primalý, chudobný — presne podľa stredovekých 
a tradovaných pohľadov na spoločenskú funkciu ženy. Branecký sa 
máločím líši od nich. A j pri obraze Agnešky, Elenkinej sestry, a ich 
matky. Ba aj evanjelický kňaz Ján Chalúpka, historická postava, 
je statický, nezasahuje do života primerane svojmu rangu, je len 
komparzom, trpiacim a súcit vzbudzujúcim človekom. Ľud, ten drob-
ný dedinský i mestský, v knižkách ľudového čítania je pasívny, neutrál-
ny. No vo Frátrovi Johannesovi ľud nie je iba kulisou, ale historicky 
verne umiestený, tak ako jeho zástoj i činy. On najviac dopláca na 



turecké výboje — a Branecký to nielen kreslí, ale aj dokumentuje. 
Knihy ľudového čítania, tak ako Branecký, nepoznajú konkrétnu 
podobu krajiny. Krajina sa zdá neutrálna, miestny kolorit zatláča-
ný, všeobecný, osobitne necítiť ho v jazykových a umeleckých výrazo-
vých prostriedkoch. T u je Branecký skúpy na obrazy, vecný na mini-
mum. Branecký nemá individualizovaný jazykový prejav. Všetci jeho 
hrdinovia — okrem Gludováca, Bohuša a Lipského, ktorí sú nositeľ-
mi agensu dejov a príbehov — sa nevyvíjajú. Podobne ako knižky 
ľudového čítania aj Branecký málo používa vnútorný dialóg; ale 
knižky ľudového čítania staršieho dáta nepoznajú ani otvorený dialóg, 
priamu reč, len reč sprostredkovanú. Ale čo najviac zbližuje Frátra 
Johannesa s knižkami ľudového čítania, je fabula, komponovaná na 
mravnom konaní a myslení hlavných postáv. Branecký toto konanie 
psychologicky nezdôvodňuje a nepodmieňuje, jeho postavy konajú 
na popud zvonku. Táto psychologická analýza vnútorného sveta 
postáv a hrdinov je neznáma knižkám ľudového čítania. Váha au-
torovho úsilia je postavená na gradácii a zauzľovaní fabuly. Vo Frát-
rovi Johannesovi možno vidieť tri základné dejstvá odohrávajúcej 
sa drámy: expozícia, ktorá je v pomere k dielu dlhá, hlavné zauzle-
nie má niekoľko fáz — útek čorbadšiho, únos Elenky, jej smrť, kým 
epilóg je rozvláčnejší, romanticky nadsadený — Gludovác ako mních, 
bylinkár, apatekár a vodca vojska z Trenčína v poslednej fáze turecké-
ho panstva v Uhorsku. Epilóg vyznieva dôraznejšie ako iné časti, a to 
v zmysle princípov ľudovej rozprávky: dobro víťazí nad zlom. Fyzická 
smrť Elenkina dáva slobodu zajatým a život mladému Chalupkovi 
a hrdinská smrť mnícha Jána Gludováca pri Parkane dáva slobodu 
Slovákom a národom strednej Európy. Tento mravný imperatív his-
toricky pravdivo a časové aktuálne prežiaruje počínanie všetkých 
slovenských postáv, ba korí sa pred ním aj sám baša Hussein. „Mrav-
né stanovisko môže byť len jedno, nezmeniteľné, neúprosné ako smri. 
My sme strážcovia mravov a čistého svedomia," hovorí autor ústami 
senátorov a mešťanov. Tieto mravné ideály a zásady zjednocujú a ni-
mi víťazí dobro nad zlom. „Vernosť a česť", tie známe rytierske cnosti 
raného stredoveku, ktorých obsah sa mal napĺňať vždy činmi, to sú 
vlastnosti, ktoré Jozef Branecký staval pred mládež ako vlastnosti 
dosiahnuteľné, potrebné, vždy aktuálne, morálne večné. Vernosť rod-
nej zemi, vernosť ideálom slobody a nezávislosti, vernosť ideám, kto-
ré sú určujúce, česť zápasiacim, odvážnym, múdrym a statočným, to 
sú asi „mravoučné závery", mravné ideály, aktuálne dnes i v budúc-
nosti. Akiste nájdu cestu ku každému čitateľovi a udomácnia sa v ň o m 
natrvalo, čo bolo vlastne cieľom aj J. Braneckého. 

PETER LIBA 



V Y S V E T L I V K Y 

fráter — (z lat.) mních nekňaz, brat. 
5 baša — (tur.) náčelník, vládca mesta alebo kraja. Baša Hussein 

bol tureckým veliteľom Nových Zámkov. 
čorbadši — turecký vojenský hodnostár. 
infula — (lat.) biskupská čiapka. 
šujtáše — (z maď.) ozdobné šnurovanie. 
handžár — (z perz.) zakrivená turecká šabľa. 

6 janičiar — (z tur.) člen elitného vojska za vlády sultánov v Tu-
recku. Boli to obyčajne príslušníci iných národov, ktorých Turci 
vychovali v zajatí od detstva na neohrozených a krutých bojov-
níkov. 
damasková oceľ — damascénska, mimoriadne kvalitná oceľ, z kto-
rej sa vyrábali hlavne sečné zbrane. Do Európy sa rozšírila v ča-
se križiackych vojen a podľa Damasku, kde sa tieto zbrane vy-
rábali, dostala i meno. 

7 Alah — boh v islamskom náboženstve. 
Mohamed — (570—632) zakladateľ islamu, mohamedánskeho 
moslimského) náboženstva. 
padišah — (perz.) najvyšší titul niekdajších moslimských panov-
níkov v perzsko-indickej oblasti. 
Istanbul — turecký názov Carihradu, sídlo sultána. 
Adam Forgách — (1601—1681) gróf, hlavný veliteľ pevnosti 
Nové Zámky a banských miest. Jeho vojenská kariéra sa skon-
čila, keď Turci dobyli r. 1663 Nové Zámky. Od r. 1670 bol kra-
jinským sudcom. 

8 vezír — titul tureckých štátnych ministrov, najvyšších hodnostá-
rov a predovšetkým vojenských vojvodcov. 

9 synovia Alahovi — mohamedáni, Turci. 
list bašu Husseina — list aj odpoveď sú prepísané v zápisničnej 
knihe mesta Trenčína. 

11 sultán — (arab.) panovník v moslimských krajinách. 
magistrát — (z lat.) úrad, správa mesta. 



generosus dominus Georgius Szilvay, iudex civitatis — (lat.) urodzený 
pán Juraj Szilvay, richtár mesta. Mužská vetva tejto slovenskej 
zemianskej rodiny vymrela Ondrejom r. 1935. 

12 senátor — (z lat.) starší, člen správy mesta. Mená senátorov 
a ostatných funkcionárov čerpal autor z mestskej zápisničnej 
knihy. 

13 kvaterka — (z lat.) štvrtka, pohár na víno. 
14 Juraj de Zamard — člen starej zemianskej rodiny, ktorej zemian-

stvo potvrdil už r. 1261 Belo IV. Ako posledný z rodu zomrel 
Jozef Zamaróczy r. 1959 v Zamarovciach pri Trenčíne. 
Samuel Chalúpka — narodil sa v Nemeckej (Partizánskej) Ľupči, 
po štúdiách doma a vo Wittenbergu pôsobil ako kazateľ v Bytči 
a inde, od r. 1658 v Trenčíne, kde aj zomrel r. 1668. Odvlečenie 
manželky do tureckého zajatia opísal podľa jej rozprávania 
v spise „Vandrovka, aneb putování prežalostné Roziny Puchal-
ky, Samuele Chalúpky manželky" (Trenčín 1664). 

15 palatín — (z lat.) v uhorskom zriadení najvyšší kráľovský úradník. 
Juraj Thurzo — (1567—1616) gróf, hlavný župan Oravskej žu-
py a od r. 1609 palatín. Najslávnejší člen rodu, ktorý bol vodcom 
uhorských protestantských stavov začiatkom 17. storočia. Jeho 
hlavným sídlom bola Bytča. 

16 Spectabiles domini! — (lat.) Veľavážení páni! 

17 intitulatio — (lat.) adresa. 

18 Matúš Čák— (1260—1321) — vládca veľkej časti Považia a zá-
padného Slovenska. Zomrel pri obliehaní Trenčianskeho hradu 
Karolom Róbertom. 
Karol Róbert — (1288—1342) uhorský kráľ, ktorý'musel o krá-
ľovstvo bojovať s mnohými protivníkmi. Okrem Matúša čáka, 
ktorý zostal nezávislý až do smrti, všetkých odporcov porazil 
a vládu si upevnil. 

19 Prokop Veľký — ináč aj Prokop Holý, kňaz a od r. 1426 vodca 
táborských husitských vojsk. Padol v bitke pri Lipanoch r. 1434. 
Prokupek — aj Prokop Malý, bol duchovným vojska Sirotkov 
a od r. 1428 ich najvyšším veliteľom. Zúčastnil sa všetkých ich 
výprav a taktiež padol pri Lipanoch. 
páter — (z lat.) katolícky rehoľný kňaz. 
Ján Hunyadi — (1387—1456) uhorský vojvodca a sedmohradské 
knieža, niekoľko ráz porazil Turkov v slávnych bitkách. Počas 
nedospelosti Ladislava Pohrobka stal sa od 1446 gubernátorom 
— správcom Uhorského kráľovstva. 



ius gladii — (lat.) právo meča, t. j . právo odsúdiť a popraviť 
zločincov za previnenie. 
Ján Katzianer — generál, veliteľ vojsk Ferdinanda I. R. 1528 
porazil Zápoľského, r. 1529 ubránil Viedeň pred tureckým úto-
kom a stal sa hlavným veliteľom uhorských armád. Keď r. 1537 
utrpel od Turkov porážku, obvinili ho zo zrady a Zrinskovci 
ho zavraždili. 
Ján Zápolský — spišský gróf, sedmohradské knieža. R. 1514 
potlačil Dóžovo povstanie, po bitke pri Moháči stal sa r. 1526 
uhorským kráľom, no prívrženci Habsburgovcov zvolili si Fer-
dinanda. Boje medzi nimi skončili sa r. 1538 dohodou vo Veľ-
kom Varadíne, podľa ktorej Ferdinand mal prevziať Uhorsko 
po Zápoľského smrti. 
Barbora gápolská — Jánova sestra, vydala sa r. 1512 za poľské-
ho kráľa Žigmunda. 

20 Štefan Bocskay — (1555—1606) sedmohradské knieža, hlava re-
formačného hnutia v Uhorsku. R. 1605 ho uhorské stavy zvolili 
za uhorské knieža a sultán Achmed I. ho vyhlásil za uhorského 
kráľa. On ale kráľovstvo neprijal a r. 1606 uzavrel s Rudolfom 
II. tzv. Viedenský mier, ktorý zabezpečil protestantom v Uhor-
sku náboženskú slobodu. 
Štefan Illésházy — (1540—1609) gróf, dedičný hlavný župan 
Trenčianskej a Liptovskej župy, od r. 1608 palatín, majiteľ 
Trenčianskeho panstva a hradu. 

22 sapiens notarius — (lat.) múdry notár. 

24 notarius confrmatus — (lat.) notár potvrdený vo svojej funkcii. 
Sigillum civitatis Trenchin — (lat.) Pečať mesta Trenčína. Zobra-
zuje veľkonočného baránka so zástavou, na ktorej je kríž. Spôsob 
vypracovania a text nápisu sa v priebehu storočí niekoľko ráz 
menil, najstaršia známa pečať mesta pochádza z r. 1381. 

28 krát Matej — (1443—1490) syn Jána Hunyadiho, za uhorského 
kráľa zvolili ho r. 1458. 
Juraj z Podébrad— (1420—1471) od r. 1452 krajinský správca, po 
smrti Ladislava Pohrobka zvolili ho r. 1458 za českého kráľa. 

fundácia — (z lat.) základina. 

29 Štefan gápotský — palatín, za vojny s cisárom Fridrichom III. 
sa r. 1483 zmocnil Viedne a po smrti kráľa Mateja presadil 
r. 1490, že za českého kráľa zvolili Vladislava II. Zomrel r. 1499. 
Fridrich III. — (1415—1493) Habsburský bol poručníkom La-
dislava Pohrobka. Po jeho smrti uznal v Čechách za kráľa Ju-



raja z Podébrad, proti kráľovi Matejovi v Uhorsku dal sa však 
tiež korunovať za uhorského kráľa a začal s ním vojnu. Matej 
ho porazil a podľa dohody ostal uhorským kráľom až do smrti. 

31 generosa domina — (lat.) urodzená pani. 
32 domine literate — (lat.) pán pisár! 

rektor fundácie — (z lat.) správca základiny. 
33 Ad maiorem Dei glóriám! — (lat.) Na väčšiu slávu božiu! Cito-

vaný testament je preložený z pôvodnej fundačnej listiny, Fun-
dácia pod meno Zongorka jestvuje dodnes. 

42 Spectabiles domini! Inclile Magistratus! — (lat.) Veľavážení páni! 
Slávny magistrát! 

44 Generose iudex! Spectabiles domini! — (lat.) Urodzený richtár! 
Veľavážení páni! 
horné a dolné opevnenie — boli postavené v rekordnom čase: 13. 
júla 1663 sa o stavbe rozhodlo a koncom septembra boli hotové. 
Pod menom Horný a Dolný šanec zachovali sa až do najnovších 
čias ako úzke uličky, ktoré vytvorila a čiastočne pohltila nová 
výstavba mesta. 

46 Generose domine iudex! — (lat.) Urodzený pán richtár! 
51 Sacratissime Imperátor, Domine, Domine nobis clementissime! — (lat.) 

Najsvätejší cisár, Pane, Pane nám najmilostivejší! List mesta 
Trenčína panovníkovi a jeho odpoveď sú zapísané v mestskej 
zápisničnej knihe. 
Dátum Trenchini die 8. mensis Septembris 1663. Humillimi servi: 
iudex et magistratus civitatis — (lat.) Dané v Trenčíne dňa 8. 
septembra 1663. Najponíženejší služobníci: richtár a magistrát 
mesta. 
Leopoldus, Dei gratia electus Romanorum Imperátor... atď. — (lat.) 
Leopold, z božej milosti zvolený, vždy posvätný rímsky cisár 
a král Germánie, Uhorska, Čiech atď. 

52 diadém — (z gréc.) drahokamami ozdobená čelenka. 

53 Dátum in civitate nostra Vienna... — (lat.) Dané v meste našom 
Viedni dňa 25. mesiaca septembra roku Pána 1663. Leopold 
vl. rukou, Štefan Orbán, vl. rukou. 

55 Juraj Illésházy — (+1689) g r ó f a hlavný župan Liptovskej, po 
smrti brata Gabriela r. 1667 aj Trenčianskej župy, spolu s bra-
tom majiteľom Trenčianskeho panstva. 

56 stĺp hanby — stĺp, na ktorý prikovali previnilcov proti mravnosti, 
statočnosti, opilcov a pod. V Trenčíne bol na námestí ešte r. 



safián — jemne vypracovaná svetlo sfarbená kozia koža. 
šubiea s hazuchou — kožuch s ozdobným golierom. 

58 kučma — (z maď.) kožušinová čiapka. 
59 Illustrissimus dominus comes Georgius Illésházy — (lat.) — Najosvie-

tenejší pán gróf Juraj Illlésházy. 
domini senatores! — (lat.) páni senátori! 

60 Excellentissime comes! — (lat.) Najvznešenejší gróf! 
62 infidelis — (lat.) neverný, vierolomný. 

Efialtes — zradil r. 480 pred n. 1. Xerxovi cestu cez pohorie Oitu 
a zapríčinil tak porážku Leonida v Termopylskom priesmyku. 

67 odaliska — (z tur.) otrokyňa v háreme sultánových žien. 
68 Salem alejkum — arabský pozdrav: pokoj tebe (vám). 

uznal právo polmesiaca — uznať nadvládu Turkov. 
74 krv sv. Januára — Beneventský biskup, ktorého sťali za cisára 

Diokleciána začiatkom IV. stor. v Puzzuoli. V neapolskom kos-
tole opatrujú okrem tela aj jeho stuhnutú krv, ktorá sa vraj stáva 
tekutou, ak sa priblíži k čerstvej krvi. 

75 Agnelka — podľa záznamu vo farskom denníku darovala cirkev 
30 zl. Samuelovi Chalupkovi z kostolnej pokladnice, aby mohol 
manželku vykúpiť zo zajatia. 

82 In memoriam aeternam — (lat.) Na večnú pamäť. 

85 hárem — (arab.) časť moslimského domu, vyhradená pre ženy. 

j 16 Amor — (lat.) rímsky bôžik láskv, 

127 Jób — biblický patriarcha, ktorý znášal s bezpríkladnou trpez-
livosťou a odovzdanosťou do vôle božej všetky nešťastia. 
hora Olivová — vrch východne od Jeruzalema nazvaný podľa 
množstva olivovníkov, ktoré tam rastú. Podľa skutkov Apoštol-
ských (1, 12) to bolo miesto nanebevstúpenia Pána. 

141 generál Souches — (1608—1683) cisársky vojvodca, bol úspešný 
v tridsaťročnej vojne, r. 1644 oslobodil Olomouc a r. 1645 brá-
nil Brno proti Švédom. Zúčastnil sa aj vojen proti Turkom v U-
horsku a r. 1663 dobyl späť Nitru a Levice. Zomrel v Brne. 
Leopold — (1640—1705) syn Ferdinanda III., cisár rínsko-ne-
mecký, kráľ český a uhorský. 
rex Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. — (lat.) kráľ Germánie, 
Uhorska, Čiech atď. 
Leopoldus, Georgius Szelepcsényi, archiepp. Colocensis, Stephanus Or-
ban, secretarius — (lat.) Leopold, Juraj Szelepcsényi, arcibiskup 
klužský, Štefan Orban, sekretár. 

142 moravské markgróf sivo — Morava dostala titul markgrófstva r. 



1182 od Fridricha I., ktorý ju tým chcel vymaniť z priamej moci 
českého panovníka, a prostredníctvom správcu krajiny, mark-
grófa, chcel ju dostať pod nadvládu Rímsko-nemeckej ríše. Mo-
ravskí markgrófi však aj naďalej uznávali nadvládu českých kráľov. 

155 iudex civitatis et senatores — (lat.) — richtár mesta a senátori. 
158 Mohamedova viera — moslimské náboženstvo. 
159 eunuch — (gr.) strážca háremu. 
160 nymfa — víla v gréckom bájesloví. 

Faun — starorímsky boh polí a lesov. 
162 amoret — (z tal.) bôžik lásky v podobe dieťaťa (jeho soška). 
166 pianissimo — (tal.) veľmi ticho, čo najtichšie. 
182 breviár — (z lat.) modlitebná knižka, každodenné modlitby ka-

tolíckych kňazov. 
183 Velká Skalka — pôvodný kláštor s kaplnkou, ktorý podľa niekto-

rých historikov založili už v 1 r. storočí templári. Naproti tomu 
Malá Skalka je kostolík Panny Márie z r. 1520, ktorý r. 1745 
jezuiti zväčšili a pristavili k nemu aj dve veže. Históriu oboch 
opísal autor pod názvom Skalka (Trnava 1929). 

184 parvisti, principisti,... — (z lat.) pomenovanie tried niekdajších 
latinských gymnázií od prvej po najvyššiu. 

187 antipendium — (lat.) ozdobný záves na prednej strane oltára. 
cibórium — (lat.) liturgická nádoba s vekom, podobná kalichu. 

191 Gerlachovka — najvyšší štít Vysokých Tatier, vysoký 2663 m. 
192 obliekol si čierne rúcho sv. Ignáca z Loyoly — stal sa jezuitom. 
199 Te Deum laudamus — (lat.) Teba Boha chválime. 
201 páterprovinciál — (z lat.) otec predstavený kláštora, cirkevnej pro-

vincie rádu. 

202 magister novicov — (z lat.) rehoľník, ktorý má na starosti kláštor-
ný dorast, novicov. 

203 héros — (gr.) hrdina. 
oratórium — (z lat.) oddelené miesto v kostole na modlenie. 
novic — (z lat.) rehoľník pred vysvätením. 

204 noviciát — (z lat.) skúšobný čas strávený v kláštore, a príprava 
na prijatie do rehole. 

205 cingulum — (lat.) šnúra, súčasť bohoslužobného rúcha katolíc-
keho duchovného. 
Áron — starší brat Mojžišov a po návrate Židov z Egypta najvyšší 
kňaz Izraelitov. 
Hermon — vápencové pohorie v Sýrii, východne od Jordánu. 
V staroveku bolo na jeho vrchole i svahoch veľa chrámov. 



Sion — hora v tzv. Zasľúbenej zemi, kde sa Mojžiš po odchode 
Židov z Egypta zdržal 40 dní. 
antifóna — (z lat.) cirkevný spev, pri ktorom spieva striedavo 
kňaz a zbor. 
Kyrie eleison, Chrisle eleison. — (lat.) Pane zmiluj sa nad nami, 
Kriste zmiluj sa nad nami. 

208 flóra — rastlinstvo. 
209 biret — druh plochej čiapky. 

alegória — (z gr.) obrazné vyjadrenie predstavy. 
sférický — (z gr.) týkajúci sa nadzemských oblastí. 

210 Pax tecum, in aeternam. — (lat.) Pokoj s tebou, naveky. 
211 Karol Lotrinský — (1643 — 1690) veliteľ cisárskych a ríšskych 

armád vo vojne s Turkami. Spolu s poľským kráľom porazil 
Turkov r. 1683 pri Viedni, r. 1684 dobyl Vyšehrad, r. 1685 
zvíťazil pri Ostrihome a dobyl Nové Zámky, r. 1686 získal späť 
Budín a r. 1687 porazil Turkov pri Moháči. 
Ján Sobieski — (1624 — 1696) ako Ján III. od r. 1674 poľský 
kráľ, národný hrdina z vojen proti Turkom. 

212 insurekcia — (z lat.) v uhorskom feudálnom zriadení povinnosť 
šľachty postaviť vojsko na obranu napadnutej krajiny, členovia 
tohto vojska volali sa insurgenti. 

214 carissime fráter — (lat.) najdrahší braček. 
reverende páter rcctor — (lat.) dôstojný otec rektor! 

215 diárium — (z lat.) denník. 
216 Wittenberg — mesto so slávnou univerzitou (od r. 1502) v Ne-

mecku, kolíska reformácie a pôsobisko Martina Luthera. Evan-
jelici z Uhorska ta posielali svojich synov; učitelia, ktorí odtiaľ 
prišli, boli hľadaní. A j Katarína Pálffy povolala r. 1609 pre no-
vozaložené gymnázium v Bánovciach za magistra Eliáša Ursi-
nyho z Wittenbergu. 

J U R A J F O J T Í K 



JOZEF _. 
BRANECKÝ 
FRÁTER 
JOHANNES 
Vyšlo vo vydavateľstve Tatran, 
Bratislava 1969, ako 13. zväzok 
edície Meteor, ktorú rediguje 
Ivan Izakovič. Doslov napísal 
Peter Liba. Vysvetlivky spraco-
val Juraj Fojtík. Obálku na-
vrhol Karol Rosmány. Zod-
povedná redaktorka Zlata Dôn-
čová. Strán 240. Vydanie štvrté, 
v Tatrane prvé. 

Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., 
Martin, závod v B. Bystrici, kníh-
tlačou. Náklad 30 000 výtlačkov. 
A H 11,33, V H 1 r,66. 301 133.3. 
2301 — 1040/I.—1967. 

61-928-69 Kčs 18,— 601/22/865 



V edícii METEOR doteraz vyšli: 

Brontéová: 
BÚRLIVÉ VÝŠINY 

Nižriánsky: 
ČACHTICKÁ PANI 

Hammet - Stout: 
ČERVENÁ ŽATVA - KTO POCHOVAL 
CÉZARA 

Christie: 
VRAŽDA ROGERA ACKROYDA 

Sayersová: 

VRAŽDA POTREBUJE REKLAMU 

Jókai: 
ČIERNE DIAMANTY 

Nižnánsky: 
SPIŠSKÉ TAJOMSTVO 

Stevenson: 
ÚNOS 

Jókai: 
LEVOČSKÁ BIELA PANI 

Jókai: 
MILOVANÝ AŽ NA POPRAVISKO 

Stendhal: 
KARTÚZA PARMSKÁ 

Jensenová: 
JORGEN LYKKE, POSLEDNÝ RYTIER 
DÁNSKY 

Willy a Collettová: 
CLAUDINE V ŠKOLE 
CLAUDINE V PARÍŽI 


