
Beatrica Čulmanová,

Benátske zrkadlo

V jednom meste, na námestí neďaleko kostola, stál staý obchod. Vchádzalo sa

doň uzkymi ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Bol to
obchod so starožitnosťami. Patril pánovi Ernestovi. No nebol to obyčajný

obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zap\atíte a odídete. Veru, nie!

Bol to obchod s tajomstvarni apríbehmi. Každávec, ktorú Ernesto priniesol,

mala svoj príbeh. A niekedy veťmi nap:rrrayý. Starožitník hocikomu zo svojich

vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskór dobre poobzeral, prehodil

s ním zopár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral odkopy.

Lebo, ako on vravel, každávec, ktorú preďá,musí patriť tomu správnemu

rnajitel'ovi,

Do obchodu vel'mi radazaním chodievala vnučka Marcelka. Veselé dievčatko

so zapletenými vrkóčikmi večne poskakujúc.

No taký vietor, aký bol toho dňa si nikto nepamátá. Ani Ernesto nie. Mužom
bral k]obúky aženám strhával šatky zhlavy" Ernestov obchod sa pomaly zapíňal
ťuďmi. Niektorí sa iba schovávali pred víchronn a dobre im padlo na chvíťku si
oddýchnuti v pdjemnej spoločnosti milého starožitníka. Ernesto len ďúfal, že

doPoludnle sa vietor.iyblázni a poobede, keď príde Marcelka, pomaly ustane.

Ale kdeže! Popoludrrí fiikal trádam ešte viac.

Dvere na starožitníctve sa prudko otvorili. t)zvalo sa - cililínk zo zvotrčeka,

ktoď Emesto priniesol, ktohovie odkiať, a zavesil ho na rám d,verí. Vedťa
vchodu stái opret} farebný dáždnik. Starožitníkha nanJval tak smiešne, parazóI.

Yždy dal ď}razna dlhé ó. Takže to potom znelo ako parazóóól.

,,To Čo ie vonku?" vPadla do obchodu vnučka. am,árme sa snažila usporiadať

vtrasY do norrnálneho Účesu. ,,A to ma mama ráno skoro pol hodiny česala, aby



ztohto tu," ďobla si do vlasov, ,,vytvorila niečo prijatelhé," pokrútila nahnevane

hlavou. ,,Prepáč, stalý otec, ale ten vietor ma dorazíl.''

,,OsPravedlňte ma, mlad á dáma,ale my sapoznáme?" potutel'ne sa usmial.

,,Starý otec, veď to som ja, tvoja vnučka!" zlaklasa Marcelka.

,,Jáj,to si ty? A Čo to máš na hlave? Veď je to ako keby udrel hrom do

metly!" zasmial sa Ernesto

,,Ešte si aj ty zo mňarob žarty!'o hnevalo sa dievča tko. ,,IJžráno v škole mi
nedali deti Pokoj. Veď vieš, aké mámkučeravé vlasy a keď do toho zafilka
vietor, takvyzerám takto. Nemáš tu náhodou hrebeň?"

,,Pozriem sa," povedal Ernesto a siahol do prvej zásuvky na malom

vYrczávanom noČnom stolíku. ,,Pozri, uký pekný som ti našiel," podal Marcelke
prekrásny drevený vyrezávanýrrreber. J

,,Naozaj je pekný. Len mi, prosím, po-oz, tamvzaduje to najviac
rozstrapatené a tam si nevidím,'. podávala mu ho spáť.

Čo uŽ mal Ernesto robiť! Yzalhrebeň a najopatrnejšie ako vládal, rozčesával
Marcelke vlasY. Ale aj keď sa veťmi snažil, predsa sa stalo, že ju zopárkrat

Potiahol. Marcelka vŠak statočne ďržala. Jej kučeravé vlásky bolo vždy veťmi
ťažké učesať.

,,Tak, vzadubY to bolo ako-tak. Ale vpredu si už slcus poradiť sama," vrátil jej

naspáť hlebeň.

,,PotrebovalabY som zrkadlo. Nemáš tu nejaké?" začalasa obzerať po
obchode.

Ernesto mlČal- Nechcel, aby vnučka našla jeho jediné tajné nkadlo,schované za
vel'kou skriňou a prikryté tmavomodď* zamatom.

,,Nemám," zaklamal.

o,Poobzerám sa," iba pre seba povedala Marcelka a začalachodiť aj

s hrebeňom v ruke po obchode. Nazízala do všetlqfch kritov.

,,Zaujímavé," Šomrala Popod nos, ,,také vel'ké starcžitníctvo a nemá zrkadlo.l-,
E" tu máš schované?" to už povedala nahlas apozrelana Ernesta. .



,,Prosím ťa,nedávaj ten zamat dole," zaprosil starožitnik. ,,Priznávam. Je to

zrkadla, ale nikto sa doň nesmie pozrieť. A potichu, nech nás ostatní nepočujú."

Marcelka na neho začudovane pozrela. Tušila, že aj táto vec má svoje tajomstvo

a preto trpezlivo čakala, ký*, ako ona vravela, bude čistý vzduch. To

znamenalo, ů kým posledný zo zákazníkov neodíde.

Podišla k najbližšej sklenenej vitríne a dočesala si vlasy.

,,Aj toto je čarodejné?" pošepkala Ernestovi, keď mu vraca\ahrebeň.

,,Potom ti poviem," Atáža,Lel starožitník a mrkol na svoju vnučku.

EŠte hodnú chvíťu trvalo, kým sa zatvorilí dvere za poslednýmzákazníkom.

Marcelke sazdalo, že tento deň prišlo do obchodunaozq veťa l'udí. To robil ten

vietor. No napokon odišiel aj posledný návštevník starožitní ctva.

,,Prosím, stary otec, povedz mi to tajomstvo zrkadla," zaprosila.

,,poviem, len ty mi musíš sťúbiť, že nikomu, naozq nikomu tajomstvo

neprezradíš."

Marcelka zdvthla dva prsty k nebu, trikrát si odpťula a úplne váňnepovedala:

,.Sl'ubujem:' J
,,Toto zrkadlJ je pravé benátske. Je vel'mi vzácne,lebo poch áďzazo starej

dielne sklárskych majstrov v Taliansku. Práve v Benátkach v trinástom storočí

PriŠli sklári na to, ako vyrobiť kvalitné zrkadlo pomocou skla a nanesením

tenkej vrstvy kovu. Dovtedy ťudia používaliiba kovové lesklé plochy ako

zrkadlo. PretoŽe pri výrobe sa často stávalo, že vzbÍkla niekedy aj celádielňa,

Benátky boli ohrozené. A tak sa vedenie mesta rozhodlo, že sklári sa aj

s rodinami musia odsťahovať nanajbližší benátsky ostrov Murano. Tu potom

bývali celé rodiny majstrov sklárov a vyrábali pre vtedajšiu šťachtu prekrásne

zdobené zrkaďlá nesmiernej hodnoty. Rárny vykladali drahými kameňmi , zlatom

a striebrom. No beda tornu, kto by chcel ujsť zostrova a nebodaj prezradiť

tajomstvo výroby pravého benátskeho zrkaďIa! tsezmilosti jeho a.i celú jeho

rodinu popravili. Takío si tajomstvo výroby uchovali Benátčania až do

osemnásteho storočia."

J



,Á aké tajomstvo má toto zrkaďIo, ktoré máš vo svojom obchode? A kde si ho

kupil?" sp;itala sa Marcelka potichu.

fl,roao je zvláštne zrkadlo. Je prekli ate," tajomne odvetil Ernesto.L
,,Prekliate? Ako? Prečo? Odkiať ho máš? Rozprávaj , starý otec," nedočkavo

ho súrilo dievčatko. J
,šúpil som ho od jedného predavaěanablxze starožitností v Ralaisku. Vzal

ma tam Albert, on tam rád chodieva kupovať staré vzácne knihy a ja som si

povedal, že satamtiež po niečom peknom poobzerám. Bola to taká nenéryadná

burza za dedinou na malej lúke. Albert tanuž zopér krát bol a povedal, že tam

majú dobré lósky a že si tam určite niečo vyberiem. Nebolo to ďaleko, nasadli

sme do mójho auta a šli sme."

,,No, to ste museli rreťmi skoro vyraziť,lebo ten tvoj leňochod ide tak príšerne

pomaly," zasmiala sa Marcelka.

,,Ale vžďy príde tam, kanr potrebujem. A navyše sme sa nikam neponáhťali.

Urobili srne si v}let. Keď srne tam prišli, veťmi som sa čudoval, lebo predavači

boli rozloženípo celej lúke a kupujúcich tam bolo iba zopér. Ale boli tarnnaozq

vzácne kús§. Albert kúpil dve obrovské biblie a ako on povedal, tie sa dobre

predajÚ. Bo1 spokojný. Aj ja som kúpil dve staré tepané vázy a keď sme sa už

chceli pobrať domov, prechádzali sme popri poslednom predavačovi. Čudne na

mňapozrel a spravil ,pst". Kývol prstom, aby som k nemu pristúpil. Podišiel

som bližšie a videl som, že niečo ukýva pod čierrrou plachtou. Povedal mi, že je

to pravé benátske zrkacilo, ale je prekliate. To určite! Mierne som sa mu zasmial.

Ale on rna nechcel pustiť a povedal najskór veťmi nízku cenu. Bo1o mi to

smieŠne. Keby boio naozaj pravé, nestálo by predsa tak málo! Ale on ma prosil,

nech si ho tren vezmem. Napokon mi ho dal zadarmo.V duchu som si povedal,

že urč,ite nájdem niekcrho, kto bude chcieť takúto vzácnosť a janaňom zarobím.

Ahert si pozorne pozrel rám apotvrdil mi, že je pravé.
íRl

!\ nrečo je prekliate?"
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-Pďkaj, eŠte som ti nepovedal to hlavné! Ten človek nám postupne to

zrkadlo odhaťoval. Najskór rám. Nič nebolo poškodené a potom po kúskoch
odhařoval samotné zrkadlo. yžďy kúsok ukázal aznovaho zakryl.''

J'Iesmiete ho vidieť celé naraz. Stalo by sa niečo Llrozné," povedal vtedy ten

muž, poobzeral sa a chcel zďúchnuť. No ja som ho zastavil. Musel mi
porozpráv ať celý príbeh. "

,,Ale keď vám ho poviem,to zrkadlo si musítevziať.IJžnietcesty spáť,'.

zašepkal a so strachom sa rczhliadar oo okorÍ l,,niac,
,,To zrkadlo nesie v sebe osud jedného beňátskeho sklára. Na ostrove Murano,

kde bYvali sklári so svojimi rodinami,vyrábali tie najkrajšie sklenené ozdoby
a nkadlá z celého sveta. Najšikovnejší znich bol Giuseppe Manti. Bo1 mladý,

veťmi Šikovný a hneď po vyrrčení si postavil svoju vlastnú dielňu. Na jeho

v}tvory sa chodili pozerať aj stad skúsení sklári a neverili vlastným očiam, ako
dokáže talý mladý človek vyrábať tie najkrajšie zrkadl á. chýr o jeho

majstrovstv-e a Šikovnosti sa rychlo rozšíril do celých Benátok a neskór do

celého Talianska. Mal tol'ko zékaziek,že si ani nevšimol, ako mu uteká čas.

ostatní sklári mu začali závidieť,lebo všetci zákazníci chceli zrkadlo iba od
neho. Kamarátov mal veťmi málo a keď sa u neho aj niekedy nejaký zastavil,
videl, Že má veťa Práce a tak radšej odišiel. Celé dni a noci Giuseppe pracoval.
Peňazí mal najviac z celého ostrova a keď ho niekto poprosil o výpomo c,vžďy
rád a ochotne poŽiČal anetaz aj daroval. Ale ostatní sklári mu nevedeli odpustiť
jeho slávu a bohatstvo a hoci bol šikovný a priateťslrý, začaliproti nemu brojiť.
Nemohol ani jedno dokončené zrkadlo vyložíť pred svoje dvere, vždy sa mu
stalo, Že mu ho niekto, ako keby nechtiac, rozbll Stávalo sa, ževeťké, bohato
zdobené zrkaďIo vyrábatr aj mesiac. A potom mu v okamihu zničili jeho prácu.

Najskór si myslel, že to niekto urobil omylom, ale keď sa mu to stávalo

Pravidelne, PochoPÍl, Že ťudská závisťje krutá. Dni, roky ubiehali a Giuseppe
zostarol. Vedel, Že sa jeho Čas kráti a jedného dňa vyhotoví posledné zrkadlo.
ObYvatelia Murana mu do posledného dňa jeh o životaneprestali rdbiť zle.



- ] : - - ;, _ ::'. i13.'i1 osamelo, s nikým sa nepriatelil, vo voťných chvífach,
- - - . _ :,]aozaj vel'mi málo, chodil naprechádzky. Pri jednej takej

- - ::-,:. zablÚdil k majáku a zístil, že natejto strane ostrova ešte nikdy nebol.

- ' - ]- - * s:á1 oŠumelý dom. Zostal síáť a díval sa na staré popraskané dvere.

: - j: -ilnerom k nim. Cítil, ako keby ho neiaká tajomná sila ťahala dnu.

, ", 
,, otl oril vízgajíce vráta. A zvnútra sa ozval škrekťavý hlas.

."?ld'dnu, Giuseppe!"

5]:],1 skiár sa zaraz7L Nikdy v týchto končinách predsa nebol, ako to, že niekto

:ozná jeho meno? Odrazu sa pred ním vynorila postava starej ženy. Tvár mala

zhÚžr'anú vráskami a na nose jej svietila chlpatá bradavica. Hotová striga.

{ hoci bol Giuseppe starý, odskočil pri pohl'ade na tú špatu ako mladík.

..Ty vieš, kto som?"

.,Čakám ťa tu už dlhé roky," povedala síce tým nepríjemným hlasom, ale

Giuseppe začul v ňom smútok.

,,Veď ma nepoznáŠ a nevieš, či pójdem tadiafto, tak ako ma móžeš čakať?*

znewóznel sklár.

,,Po;znám ťa, Giuseppe, vefmi dobre ťapoznám. Aj tvoje zrkad!ápoznám.

Tak Poď dnu, musím ti povedať niečo vel'mi dóIežité," ukázalana drevenú

stoličku a ponúkla ho sadnúť si.

GiusePPe len neochotne vošiel dnu. Striga pósobila strašidelne, ale napodiv vo
vnútri mala Čisto a veťmi útulne. Trochu ho to zarazilo,predsa len, takét o ženy

neobťubrr.jú poriadok. Sadol si na stoličku a čakal, čo rnu táto ženapovie.

,,Nebudem chodiť okoio horúcej kaše. Chcem ťa o niečo požiadať. Chcela by
som, abY si vYrobil zrkadlo iba pre mňa. Dobre ti zaň zaplatím," vytiahla spoza

starej sukne hibu zlatých mincí. ,,Keď bude treba, aj dvojnásobok toho, čo ti
dávqú tí boháči z Benátok," ukázalarukou na more.

,,Je mi to lúto, milá pani, ale momentálne mám veťmi veťa práce a prepáčte,

aj peňazí mám dost'," chystal sa odíst'.
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- : - s:dni si ešte." povedala potichu. ,,Musím ti povedať pravdu. Kedysi

_ _ - ] . ,,-_ :,lia r el'tni pekná, ale aj márnivá a pyšná. Jeden zo sklárov mi

, : l_]:silč zrkadlo. Nič iné som celé dni nerobila, len som sa pred ním

. ,_ - _: : : nevedela som sa vynadívať na svoju vlastnú krásu. Moja mama išla

: _-,: -, _, dňa zaíým sklárom a vynadala mu, že odkedy je u nás zrkadlo, nič iné

- : _ ]_:l. 1en pred ním stojím. Sklár prišiel aj s mojou matkou k nám, pristúpil

.. _:.:;dlu. niečo pred ním zamumlal a odišiel. A vtedy sa to stalo. Pri prvom

:.-,l,'ade do zrkadla som takto ošpatnela. Hlas sa mi zmenil a ja som už nikdy

lernohla vyjsť na trlicu bez toho, aby sa ma fudia nebáli. Od zúrivosti som to

zrkadlo rozbila. A to bola moja najváčšia chyba. Mala som to zrkadlo dobre

zabaIiť a schovať a keby prišiel mój čas, opáť by som sa zmenila na krásnu

ženu.

,,Tomu naozq nerozumiem. Aký čas?"

,,IJžma dosť vytrestalo zrkadlo zamojukrásu. Po mnohých rokoch som si

uvedomila, že krása je pominutefná, ale dobré srdce určuje, aký krásny je

človek. A keby solŤl sa potom pozrela do zrkadlunevyzeralaby som takto!" po

tvári sa žene skcltúlala slza.

,,Ty si myslíš, že keby som ti vyrobil zrkadlo, ty by si sa doň pozrela, opáť by

si sa stala krásnou?"

,,Milý Giuseppe, jauž nepotrebujem byť krásna. Lenuž nechcem vyzerať

takto," to už povedala starena smutným hiasom.

,,Ak myslíš, že ti to pomóže, vyrobírn pre teba zrkadlo. Ale nezaručuj em, že

bude vedieť premeniť človeka."

,,Giuseppe, všetky tvoje zrkadlá sú čarovné, tren ty to nevieš. Máš zázračné

ruky. Ďakujern ti. Keď bude zrkadlo hotové,, prídem si poň."

Giuseppe odcháďzal od stareny so zmiešanými pocitmi. On vie robiť čarodejné

zrkadlá?

Prišiel do svojej dielne a lroci mal rozrobené zrkadlo pre šťachtica z Milana,

pustil sa do nového pre starenu. Mal pocit, že mu ide práca lepšie od ruky, ako
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, , ; - . ]- -- : ,':láhala nejaká neznánra sila, Praco., al dňorrr i nocou. V tej chvíli,
:l-, - - -,"-,]l,rii sr oju prácu. l jeho d,erách sa zjar ila starena.

..P:._l,a sotn si po sr,cje zrkadlo"' povedala a poobzerala sa po dielni.

.. \-e ia ner-ietn, či...." Giuseppe ani nestihol dokončiť vetu a zbad"alniečo, na

; o už nikd1. nezabudol.

Starena pristúpila k zrkadlu, zašepkal a zopér nezrozumiteťných slov, pretrela

malott handriČkou lesklú plochu a ažpotom sa na seba zadívala. A vtedy sa stal

zázrak.. Jej vrásky, ktoré malapo cele.j tvári, ako keby šibnutím čarovného

Prútika v okamihu zmizl| Aj bradavica sa kamsi stratila. Giuseppe sa na ňu

Pozrel a Pred ním stála vefmi krásna žena. Už nie dievča, ale zato vefmi
póvabná.

,,VidíŠ, mala Som pravdu!" usmiala sa na Giuseppeho. ,,Ďakujem ti zato, že si

ma vYslobodil. Zrkadlo si nechaj. Má v sebe vefkú silu. Keď sa doň ktokofvek

Pozrie, v okamihu Sa na jeho tvári zjavíjeho povaha. Len ho rresmieš predať.

Preklialo by majiteťa."

,,A to je vŠetko, Čo o tomto nkad\e viem, " skončil rozprávanie Ernesto.

,,Viac mi ten Človek nepovedal. Preto nechcem, aby sa nkadlo odhalilo. Vieš,
kol'ko bosoriek a ježibábelov by behalo po mojom obchode?" schuti sa zasmial.

,,Ja sa nebojím pozrieť do zrkadla, ja predsa nie som zIá. Alebo si myslíš, že

áno?" Marcelka sa uprene zadívalana Ernesta.

,,Samozrejme, že si nemyslím, že si zLá, ale vieš, každý človek niekde

v kútiku skýva aj nejakú zlú vlastnosť. Porozmýšlaj!''

Ernesto Sa uPrene zadívalna Marcelku. Dievčatko sa pozrelo naza1<ryté zrkadlo.

,,VieŠ Čo, sta;ý otec? Radšej nechaj zrkadlo prikryté. Máš pravdu. človek
nikdy nevie."

,,A možno je to len výmysel. Ale ja by som to neriskova1,'' potuteťne sa

usmial na svoju vnučku.



-- z asi PÓjdem, prestáva fiikať"' dievčatko vyzrelo von oknom. ,,Ďakuj em za
- _::::i ku!"

.. \kú rozprávku?" naoko sa urazi1 Ernesto. ,,Tak pod', pozri sa na seba do

__:,:dla, keď sa nebojíš!"

.._{ž nabudúce!" zal<ričala mu Marcelka už od dverí. ,,Maj sa pekne, stary

_,:ec. zajtra prídem."

Z', onček na dverách zacitkal známe cililííínk" ked' jej Ernesto poslal vzdušný

lozk. Poopravil zamatnazrkadle, skontroloval obchod, pozrel na hodinky, na

ktorych svietilo presne osemnást' nula jedna, zatvortl obchod atiež sa pobral

domov.
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