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PRVNÍ D!JSTVÍ

1. OBRAZ

Zinin pokoj. 

Mal!, sv"tl! a pohodln" za#ízen!, ale $ádn! luxus.

1. SCÉNA

BARBARA

M!j pán Fe"a posílá moc pozdrav!, 

a taky tyhle kv#tiny, 

a$ vás pot#%í.

A$ z nich máte radost, 

kdy& je vá% slavnostní den.

ZINA

To mám radost, jsem %$astná.

Jak se Fe"ovi vede? Sotva se odva&uju zeptat.

BARBARA

Nechce se to zlep%it.

Má hore'ky, tu víc, tu mén#.

Myslí jen na vás, %eptá va%e jméno. 

P(ál by si vás vid#t a sly%et.

ZINA

Kdybys jen v#d#la, jak m# trápí,

&e nejsem u n#j, kdy& m# pot(ebuje.

Ó, vytrvej, du%e v#rná!

Jdi a (ekni mu, &e zase

brzy p(ijdu! Tak jdi! 

(Barbara odejde.)
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PROLOG

V m!stském archivu v Mordasov!.

ARCHIVÁ!

Jsem archivá( z Mordasova.

Co se tu velkého odehraje,

to ve svém archivu uchovávám.

Jsou v n#m osudové p(íb#hy,

ty o vyho(el)ch srdcích, a stále vzru%ují. 

Ach, m!j mal) zaklet) &ivote!

Shroma&"uje%, do svazk! vá&e%, registruje%,

po(ádá% akta nekone'nosti Mordasova.

Dnes u m# byl pan Fjodor Dostojevskij.

Poslali ho za mnou, pr) pí%e romány

a chce napsat p(íb#h o Zin#.

Pro' ne, ten p(íb#h byl hodn# zajímav).

V&dy$ se (íká je%t# dnes, &e n#která je 

„krásná jako Zina“, a n#kdo „ne%$astn) jako Fe"a“. 

Nebo „potm#%il) jako Pavel“ 

a „podivn) jako kní&e“.

A ta matka…

B!h m# p(ed takovou matkou chra*! 

N#kdo by (ekl: „Co proti ní má%?

V&dy$ to byla báje'ná matka,

cht#la pro svou dceru jen %t#stí. 

A nedosáhla ho snad?“

O tomhle já nerozhoduju. Já jsem jen archivá(.

Mo&ná v takov)ch v#cech 

neexistuje dobré ani %patné 

a ka&d) jedná, jak musí. 

Poslechn#te si tedy, jak to bylo, 

úsudek si ud#lejte sami!
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2. OBRAZ

Velk" ob"vací pokoj s klavírem. 

Nábytek je solidní, av%ak prost!. Nastasja, typická stará panna,

kterou její %vagrová Marja Alexandrovna, matka Ziny, p#ijala do

domu, se krá%lí p#ed zrcadlem. Vstoupí Marja Alexandrovna, dob#e

vyhlí$ející, energická a cti$ádostivá $ena st#edního v"ku.

3. SCÉNA

MARJA ALEXANDROVNA

Aha, máme náv%t#vu, tak se musí% vyparádit.

Mo&ná si t# Pavel v%imne, 

nebo dokonce star) kní&e, kterého p(ivedl. 

Za toho by se cht#lo provdat celé m#sto. 

NASTASJA 

(s ironickou devótností)

Va%e Milost ráda &ertuje.

Já jsem jen chudá p(íbuzná

a kdo jí chleba milosti,

ten musí b)t pokorn). 

MARJA ALEXANDROVNA

Nic ne& komedie. 

Ty je%t# zp!sobí% velké ne%t#stí.

NASTASJA

Copak jsem se o rodinu nestarala?

Zinu nevychovala? A nemiluju ji, 

jako by byla má vlastní? Kdy& jsi stonala,

hlídala jsem celé noci, v#rn# a ob#tav#!

MARJA ALEXANDROVNA

Ob#ti ne&ádám. Jen mi neka& plány!
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2. SCÉNA

ZINA

Jsem to skute'n# je%t# já, ta,

která se s ním o ned#lích toulala po lese?

Milujeme jen jednou. 

Ne, neopustím t#, Fe"o, to není mo&né.

Kdyby m# tak sly%ela matka.

Mám se styd#t? A za co?

Jen a$ to ví! Lep%í, kdy& se to dozví

a p(estane se sv)mi vzne%en)mi plány. 

P(íli% myslím na sebe. To není dobré. 

Tak m# to Fe"a neu'il, já vím.

Tady se ale ka&d) m!&e zab)vat jen sám sebou.

Je to tady Bohem opu%t#n) sv#t, jen praktick).

Kdyby tohle m#sto nebylo tak malé,

tak ha%te(ivé, m#sto, kde se lidi navzájem 

nenávid#jí, %la bych za sv)m milá'kem, 

sp#chala bych k n#mu, let#la k n#mu

osv#tlen)mi ulicemi. 

Ale mezi námi je propast,

proto&e Fe"a je chud) a nemocn).

Ó, jak m# trápí v#d#t, &e je sám.

Ale já jsem také samotná.

V%ak a$ se d#je cokoli, bu" klidn), Fe"o!

Vzdoruju sv#tu! Nosím t# v srdci. 

OPONA
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Cestuju s d!le&it)m pov#(ením.

To ví%, my diplomati'tí ú(edníci

jsme bohu&el po(ád na cestách. 

Ko'ár se v%ak najednou zastaví.

P(es silnici nap(í' le&í n#jak) v!z.

Kní&e, star) dobr) kní&e!

P(edstaví se, uká&e se, &e jsme p(íbuzní.

Na%t#stí se mu nic nestalo,

jen jeho v!z je rozbit) a musí se opravit.

Kní&ecí kosti jsou jinak v po(ádku.

NASTASJA

Tak&e jen 'eká, a& se opraví v!z?

PAVEL

To nebude dlouho trvat. 

Ale celé m#ste'ko je z toho vzh!ru nohama.

Kní&e! Kní&e! Vlastn# jsem cht#l tou

vzne%enou náv%t#vou jen ud#lat radost Zin#.

Zina je dívka mého srdce.

(Marja Alexandrovna a Zina vstoupí.)

6. SCÉNA

PAVEL

Tady p(ichází, ké& by byla mou!

MARJA ALEXANDROVNA

V%echno je p(ipraveno. Kní&e hned p(ijde.

Pohni se, rozvesel se, Zino!

Je to kavalír, ten ná% kní&e!

Na n#j vy mladí nesta'íte.

Je%t# po(ád sv#&í, %armantní, elegantní.

A jak) oblíben) vyprav#'. Vsadila bych se,

&e v mnoha m#stech po(ád ten nejlep%í!
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NASTASJA

Plány?

MARJA ALEXANDROVNA

Ne zrovna te". Myslím v!bec.

Jdu se podívat, co kní&e d#lá.

Snad u& se probudil. 

(Vstoupí Pavel.)

4. SCÉNA

MARJA ALEXANDROVNA

U& kní&e vstal? M!&e se k n#mu?

PAVEL 

(velmi drze) U& je p(ipraven.

D(ev#ná noha sedí pevn#,

(se smíchem) i paruka. 

MARJA ALEXANDROVNA

Po(ád takové &erty, &ádn) respekt, 

ani p(ed kní&etem. Ach, ta mláde&!

(odejde)

5. SCÉNA

PAVEL

Takovou vzne%enou náv%t#vu ale p(ivedu jen já.

NASTASJA

Kde jste k n#mu p(i%el, pane Pavle?

PAVEL

Ach, kde! To musí mít jeden %t#stí!

Padl mi do rány. 

80



MARJA ALEXANDROVNA

(vzru%en") Dech se mi zrychluje, srdce mi tlu'e!

Ne ka&d) kní&e je opravdov) kní&e.

Taková postava! Tady promlouvá p(íroda!

Jemné zp!soby, mu& sv#ta 

a umí &ít. Je p(ítel na%eho domu,

ú&asn) mu&! Grandseigneur,

od hlavy a& k pat#! Ké& u& by tu byl!

Dech se mi zrychluje, hned tu bude!

Srdce mi hlasit# tlu'e, zdá se mi,

&e u& ho sly%ím – ne, to je%t# není on.

Honem! Poj", Nastasjo, p(ipravit snídani! 

Poj", poj", honem…

(odejde i s Nastasjou)

7. SCÉNA

PAVEL

Kdy kone'n# promluvíte

a stanete se mou?

(Zina ml&í, duchem nep#ítomna.)

(vzru%en") Chcete m# trápit?

Stále jen ml'et?

(prudce) Je to Fe"a, 

(velice prudce) ten blouznivec, na n#ho& po(ád myslíte? 

ZINA

(klidn") Blouznivec…

PAVEL

Ten chu"as…

ZINA

(klidn") Jen klidn# urá&ejte…
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Obleky má od prvot(ídního krej'ího.

Sv#&í pohled, pevn) krok.

Lev salon! v Pa(í&i i v Petrohrad#.

A jaké má dobré, laskavé srdce!

Vzor ctnosti a dobroty!

Francouzsk) duch a hloubka du%e.

Celkov# vzato, je to ú&asn) mu&.

NASTASJA

(drze) Vsadila by se, &e v mnoha m#stech 

po(ád je%t# ten nejlep%í! Oblíben)! Milovan)!

Je to kní&e, ale úpln# hloup), snadno 

se nechá svést. Nic netu%í 

a zaplete se do její sít#. 

PAVEL

Miluju jen tebe jedinou, ach, Zino!

Po(ád ml'íte? 

ZINA

U%et(te m# toho!

NASTASJA

Vsadila by se, &e ve v%ech m#stech

po(ád je%t# ten nejlep%í! 

(parodicky) Oblíben)!

Bohat) je, to by se jí hodilo,

získat ho pro Zinu! Jemné zp!soby,

mu& sv#ta, ha, ha. Nohy ztuhlé,

vlasy fale%né, cel) nedu&iv). 

Star) a bohat), nemá v%ech p#t pohromad#,

to by jí ur'it# vyhovovalo!
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KNÍ"E

Ach, promi*te, ta pam#$!

MARJA ALEXANDROVNA

(uká$e na Zinu)

Má dcera Zina.

KNÍ"E

Va%e dcera… Jaká grácie,

jak) %arm, jaká krása! 

NASTASJA

Star) u& se zapaluje!

KNÍ"E

P(ipomíná mi jednu dámu v Pa(í&i,

hrála v jednom vaudevillu ode m#. 

Byly v tom p#kné bonmoty. 

Vynikající v#ci!

NASTASJA

Kupodivu i ty jeho nesmysly

se kuplí(ské matce líbí.

KNÍ"E

V cizin# jsem byl velmi znám).

Dokonce s lordem Byronem jsem se sp(átelil.

Na víde*ském kongresu tan'il

v)te'n# krakowiak. 

MARJA ALEXANDROVNA

Co&e, s lordem Byronem? Jaká 'est!

NASTASJA

Co to ten star) blázen (íká za nesmysly!
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PAVEL

(vzru%en") Idealista, kter) úto'í

na z(ízení na%í vlasti. 

Kdyby nebyl nemocn),       

sed#l by u& dávno na Sibi(i.

(prudce) A právem.

(n"$n") Co pro vás ale znamenám já?

ZINA

Jste star) p(ítel, nic víc.

PAVEL

Star) p(ítel, nic víc? 

Láska a nad#je, v%echno pry'!

Nenávist ve mn# klí'í …

ZINA

Já miluju jen Fe"u.

V%eho se vzdám, jen kdy& se uzdraví.

Miluju Fe"u! 

8. SCÉNA

MARJA ALEXANDROVNA

(rozrazí dve#e, s nad%enou podlézavostí)

Nesmírn# nás t#%í, &e vás m!&eme p(ivítat 

jako na%eho hosta!

(následuje ji Kní$e a Nastasja)

V!bec jste se nezm#nil, m!j drah) kní&e.

KNÍ"E

Vy také ne, milá Marjo Nikolajevno.

MARJA ALEXANDROVNA

Ale kní&e, já jsem p(ece Marja Alexandrovna.
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NASTASJA

(stranou) Jak se mu vlichocuje… Podku(uje mu,

jen aby ho pro dceru ulovila! 

KNÍ"E

Zem(ít osam#l)! Ach, jak jste to

vystihla. U& dnes m# trápí dna!

A nemám nikoho, kdo by se o m# staral! 

Nemoc, mé milé, ta umí potrápit! 

MARJA ALEXANDROVNA

V%ak by bylo jinak, m!j p(íteli,

kdybyste si zvolil cho$,

milující a v#rnou!

NASTASJA

Jak toho starého chudáka vábí!

PAVEL

Ta má ur'it# n#co za lubem.

KNÍ"E

Mo&ná má pravdu,

omládl bych…

Mo&ná má pravdu,

uzdravil bych se…

MARJA ALEXANDROVNA

Musí se to poda(it, je%t# dnes.

NASTASJA

Na tu mazanou babu je t(eba si dát pozor.

PAVEL

N#co plánuje, matka vychytralá.

87

PAVEL

(se smíchem) Lord Byron? Ale str)'ku, co to povídáte…

KNÍ"E

(vesele) No tak to byl n#kdo jin)…

Správn#, jeden Polák, polsk) kucha(,

pak si zlomil nohu

(py%n") a já na to napsal báse*.

(trochu nemotorn") „Ná% báje'n) Polák

tancoval krakowiak, 

ale s nohou zlomenou 

m#l u& s tancem kone'nou!“

(tro%ku tan&í)

MARJA ALEXANDROVNA

Bravo, no ne, jak kouzelné, 

v)te'né, bravo!

NASTASJA

Ten se mi líbí 'ím dál víc,

je to 'ím dál lep%í.

Bravo, ty kuplí(ská babizno!

PAVEL

Bravo, v)born#,

ú&asné, bravo! 

KNÍ"E

(vesele) „Ale s nohou zlomenou…“

MARJA ALEXANDROVNA

Ne – tak duchapln) 'lov#k jako vy,

m!j kní&e, by nem#l z!stat sám, 

mo&ná i zem(ít v osam#ní,

bez milující &eny, bez d#tí, 

neza&ít %t#stí! 
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KNÍ"E

Zvolím si nev#stu. Je na 'ase,

abych ji na%el, jinak m# zabije nemoc

nebo osam#lost. Je%t# je 'as,

je%t# se cítím mlad) pro man&elství.

Zvolím si man&elku, která mi vrátí

%t#stí a v#'né mládí. Ano, máte pravdu. 

V%ak te" musím na náv%t#vu 

ke guvernérovi. V poledne jsem

zpátky. Poj", Pavle! 

Adieu, ma charmante, 

ma belle demoiselle Sina!1

Adieu, moji milí.

(odchází s Pavlem a s Nastasjou)

9. SCÉNA

MARJA ALEXANDROVNA

Zino! 

(energicky) Musím si s tebou promluvit.

(klidn"ji) Bolí m#, &e se trápí%.

Ka&d) se diví, &e je%t# nejsi vdaná! 

(n"$n") Ale jsou tady snad mu&i pro tebe? 

A v&dy$ ví%, &e nejsme bohaté.

ZINA

(ironicky) Chce% m# snad provdat za kní&ete?

MARJA ALEXANDROVNA

(sp"%n") To jsem ne(ekla. Ale kdy& to 

sama (íká%… 

Myslím, &e by ti to p(ineslo %t#stí.
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KNÍ"E

+lov#k nemá b)t sám, tak to stojí

v bibli. +lov#k nemá b)t sám. 

MARJA ALEXANDROVNA

(stranou) Tak duchapln) mu& a tak krásná &ena,

jak) by to byl pár.

Zdá se, &e to vypadá p(ízniv#.

Zbohatneme a budeme %$astné 

a kní&e nám je%t# bude vd#'n).

Jen musím je%t# p(esv#d'it Zinu,

&e jde o její %t#stí.

Musí se to poda(it, je%t# dnes.

PAVEL

Zdá se, &e se má str)'ek 

chytit do smy'ky. Ta stará n#co chystá.

Musím se mít na pozoru.

Te" je mi jasné, co Zina myslela: 

„Jste star) p(ítel, nic víc.“     

Vypadá to, &e je s matkou zajedno.

NASTASJA

Dceru%ka se má p#kn# zaprodat, 

ta baba n#co chystá.

Já si také p(isolím. Jen nezapome*te 

na Nastasju! Nezapome*te na Nastasju!

Na m# nezapome*te. Ony ho cht#jí úpln# 

p(ipravit o rozum. 

ZINA

Moci b)t u tebe, jak bych byla %$astná!

Ó, kdybych byla u n#j, uzdravil by se.

Milovan), ty m# volá%! A já k tob# nesmím,

láska k matce – a láska k Fe"ovi, 

to mi zlomí srdce.
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MARJA ALEXANDROVNA

(prudce) Já se vyptávala, proto&e i já mám srdce. 

Léka( mi (ekl, &e jeho nemoc je nebezpe'ná, 

ale &e se dá vylé'it.

Ve ,pan#lsku, (íkal doktor, je ostrov, 

jmenuje se Madeira nebo tak n#jak, 

jako víno. 

Tam se takoví nemocní uzdraví. 

U& jen ty myrty, cyp(i%e

a ,pan#lé na mezcích…

A kouzelná Alhambra 

na poetické povahy ohromn# p!sobí.

ZINA

(smutn") On mou pomoc nep(ijme.

MARJA ALEXANDROVNA

Dej mu nad#ji, slib mu svou lásku!

-ekni mu, &e se za n#j provdá%,

a& zas bude% volná.

(pateticky) Zino, je v tvé moci ho zachránit! 

ZINA

(váhav") Cítím, jak &ivot naléhá, chce ode m# ob#$. 

Mé srdce doufá v lep%í 'asy!

Budi&, jsem p(ipravena!

Kv!li Fe"ovi! A$ je po tvém!

(energicky) Pro tebe! Fe"o!

OPONA
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ZINA

U& kdy& tu kní&e sed#l, 

tu%ila jsem, na co myslí%.

Jsou mi protivné, ty tvoje plány.

MARJA ALEXANDROVNA

Jsi popudlivé, nemocné dít#.

Nechápe% snad, 

&e chci pro tebe to nejlep%í? 

Odejde% z tohohle odporného místa,

kde t# nenávidí, proto&e jsi krásná.

Jen&e ty myslí% po(ád je%t# na Fe"u!

Na toho nemocného orla,

kterého lidé nenávidí

a ú(ady pronásledují.

Poslouchej, co ti povídám: 

Kní&e u& nebude u& dlouho &ít, 

dny lidského &ivota jsou se'teny.

ZINA

(prudce) Tak se zkrátka vdej za kní&ete,

vezmi si jeho peníze a 'ekej, a& um(e!

MARJA ALEXANDROVNA

(naléhav") Podívej se na sebe do zrcadla!

S takov)m bohatstvím krásy ob#tuje% 

tomu mu&i své nejlep%í mládí.

(energicky) Je to snad podvod, nebo hanebnost?

Jestli ti vadí peníze, tak se jich vzdej,

kdy& je tak nenávidí%!

Rozd#l je chud)m! 

Pomoz i jemu, Fe"ovi, 

(vá$n") na smrtelné posteli!

ZINA

On u& mou pomoc nebude pot(ebovat.
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NASTASJA

Poj"te tady za ten paraván!

A$ sly%íte, co doká&e lest.

(ironicky) Domácí paní vás postrádat nebude.

11. SCÉNA

(Pavel se schová za %pan"lskou st"nu. Sp"%n" vejde Marja 

Alexandrovna.)

MARJA ALEXANDROVNA

(nervózn") Je to v po(ádku, Nastasjo. 

Kde je ná% host Pavel?

NASTASJA

(klidn") Pavel posílá mnoho pozdrav!.

Je na náv%t#v# u znám)ch.

MARJA ALEXANDROVNA

To se docela hodí, beztak bych nev#d#la,

kam s ním! Tak jdi, Nastasjo!

(Nastasja p#edstírá, $e místnost opustila a schová se také 

za st"nu.)

(vzru%en") U& jde!

(Kní$e vejde se Zinou.)

12. SCÉNA

KNÍ"E

(lehce rozja#en!)

Charmant, charmant. Jídlo jako u dvora!

A to víno, to víno!

Nic se nedá vytknout. A tady je%t# likéry!

V%ak dovolit si nesmím.
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3. OBRAZ

Pokoj.

O dv" hodiny pozd"ji, po ob"d"; ve stejném, jen slavnostn" 

vyzdobeném pokoji.

10. SCÉNA

NASTASJA

(zlomysln") Prost(eno pro t(i! A troje p(íbory!

Ve t(ech je to veselé, ve t(ech bude

veselo, ve t(ech to bude veselé. 

PAVEL

Pro'pak veselé, milá Nastasjo?

NASTASJA

Pro'pak veselé, mil) pane Pavle?

Bude se rozp(ádat sí$, 

ale nesmí na ni slunce zasvítit.

V kalné vod# ryby dob(e berou,

rybi'ka nesmí uniknout.

PAVEL

Co to povídáte o ryba(ení?

A kdo nesmí uniknout?

NASTASJA

Bude se rozp(ádat sí$,

ale nesmí na ni slunce zasvítit.

PAVEL

Tomu a$ rozumí, kdo umí.

Je to den jako ka&d) jin).
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ZINA

(jde pomalu ke klavíru a za&ne zpívat)

Ctnostná bohyn#, st(íbrem pokrytá,

tyto posvátné staré rostliny,

obra$te k nám svou laskavou tvá(,

bezmra'nou a nezahalenou.

KNÍ"E

Není to z Normy od Belliniho?

And#l – tak zpívá jen and#l.

Jak je ú&asná, já se zblázním!

Ó ké& bych mohl (íci:

„To zpívá pro tebe, jen pro tebe.“

Ó, jaké %t#stí v mém v#ku

b)t jí milován.

MARJA ALEXANDROVNA

Prosím, kní&e, poslechn#te nás!

Pro' se vzdalujete sv#tu, ó kní&e?

Vzpomínáte si na své spanilé mládí, 

na ty zlaté, bezstarostné dny?

Budou snad mu&i jako vy n#kdy sta(í?

Ú'inkuje to, B!h bu" pochválen!

Ú'inkuje to, ú'inkuje to, B!h bu" pochválen!

PAVEL

Tak kní&ete chce% te" chytit do osidel,

nad m)m b#dováním se neslituje%.

Co pamatuju, m#l jsem, Zino, rád jen tebe.

NASTASJA

Hle"me, má holubi'ka, 

hle"me, m!j andílek,

úpln# tak, jak jsem si myslela.

Te" toho starého, vetchého kní&ete

p(ipraví o tu tro%ku rozumu.
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MARJA ALEXANDROVNA

Ach, jen si klidn# dovolte, m!j mil) p(íteli.

Jste p(ece je%t# mlad) a nikdy nezestárnete.

,álek kávy? Zina ji sama p(ipravila!

Ona je skvostné, ú&asné d#v'e,

a vychované pro domácnost.

KNÍ"E

Charmant, charmant. Nádherné d#cko!

Jak hrdá a u%lechtilá! V ka&dém pohybu.

A ten p!vab! Ten p!vab! 

MARJA ALEXANDROVNA

Nejkrásn#j%í v%ak je, kdy& zpívá!

KNÍ"E

Ach, zpívat, zpívat! Tak rád si poslechnu!

MARJA ALEXANDROVNA

(naléhav") Prosíme t#, Zino,

n#co krásného, odu%evn#lého!

ZINA

($alostn") Pro' jen jsem se narodila!

Ne, nem!&u zpívat.

MARJA ALEXANDROVNA

Mysli na Fe"u, podvol se!

Bez tebe je ztracen! 

(tichounce k Zin") Zpívej pro Fe"u!

KNÍ"E

Odu%evn#lého, prosím, ach, ten p!vab!
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ZINA

(utrápena)

M!&u te" jít?

KNÍ"E

Z!sta*te, prosím! 

Tolik jste mi toho p(ipomn#la. 

Ô ma charmante châtelaine!3

MARJA ALEXANDROVNA

Ale kní&e! Vy se je%t#

do mé dcery zamilujete!

KNÍ"E

Jsem do ní zamilován k zblázn#ní.

MARJA ALEXANDROVNA

Vy &ádáte o její ruku!

Vy mi ji je%t# odvedete!

Cítím to.

KNÍ"E

Zbo&*uju ji!

MARJA ALEXANDROVNA

(k Zin") Ty opustí% svou matku?

(plá&e)

Ona je m!j klenot, kní&e! 

Ochra*ujte ji dob(e!
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Hle"me, sly%me, no to je p#kné!

Sama bych od koukání a poslouchání

skoro zahynula!

Já v(u, úpln# v(u zlostí.

KNÍ"E

Kdo by si pomyslel, kdo by uv#(il,

&e se je%t# takhle zamiluju!

Jak je ú&asná, já se prost# zblázním.

Ó, jaké %t#stí, b)t jí milován.

PAVEL

Ach, Zino, co pamatuju,

ze srdce jsem miloval jen tebe. 

MARJA ALEXANDROVNA

Doká&u si p(edstavit va%i budoucnost.

Jste mu& ducha, u%lechtilé mysli,

sv#t je vám otev(en).

Chcete snad svou nad#ji prome%kat?

Vy! Budoucnost vám p(ece rozkvétá!

ZINA

… bezmra'nou a…

NASTASJA

Hle"me, sly%me, p#kné, jak p#kné!

Jen klid! Já kypím vzteky.

ZINA

M!&u u& jít?

KNÍ"E

(vzru%en") Ô ma charmante enfant!2

Jsem bez sebe!
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2Ó, mé p!vabné dít#

3Ó, má p!vabná zámecká paní. (Châtelaine je také „p(ív#sek“ – m!&e b)t
chápáno jako slovní h(í'ka.)



ZINA

Je nízké a neslu%né tajn# poslouchat!

Ale vás se nebojím.

PAVEL

(rozru%en) Te" aspo* znám va%e úmysly!

(blí$í se k Zin", chce ji k sob" strhnout)

ZINA

(odstr&í ho)

Nechte m#! Nikdy jsem vás nemilovala!

(rychle odejde)

14. SCÉNA

(Pavel sám, n"má hra; mezitím vstoupila Barbara a s dopisem 

v ruce stojí nerozhodn" u dve#í.)

PAVEL

(prudce) Co t# sem p(ivádí? Co to má% v ruce? 

BARBARA

(váhav") Promi*te, dopis…

PAVEL

(prudce) Dopis? Tak mluv p(ece!

BARBARA

(smutn") Od mého pána, dopis.

(vzru%en") A mám p(inést odpov#"…

Od sle'ny Ziny.
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KNÍ"E

Po%lu hned na sv!j statek.

.e nechám moc pozdravovat,

a$ mi po%lou rodinn) poklad,

ten jí polo&ím k nohám.

Je mi tak krásn#! 

(nervózn") Nevím ani jak.

Miluju &ivot, moc.

V%ak te" si musím, odpus$te mi,

trochu odpo'inout.

MARJA ALEXANDROVNA

Jist#, bylo toho p(íli%. 

Doprovodím vás.

Krásn) sen u'iní mnohé pravdou

a nastanou lep%í 'asy.

NASTASJA

Ta toho starého, vetchého kní&ete

p(ipraví i o tu tro%ku rozumu.

KNÍ"E

Ach, ten p!vab!

ZINA

Pro' jen jsem se narodila?

(Kní$e odchází zav"%en do Marji Alexadrovny.)

13. SCÉNA

PAVEL

(vyb"hne ze skr!%e)

(zu#iv!) Taková podlost!
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Odevzdám-li jí to psaní,

pak je konec s nad#jí, &e ji získám.

Mám b)t darebák, zatajit dopis,

kter) jí pí%e umírající?

Mám b)t poctiv)? P(emoci se?

Mám jí (íct: „Tady je, Zino, dopis 

od tvého nejmilej%ího Fedi!“

Kdy& to psaní p(ed ní schovám,

pak to poslou&í mému cíli,

pak smím doufat, &e se stane mou!

N#kdo jde… To nutkání m# p(emáhá!

Dopis mi ho(í v ruce,

uhasím jeho plamen!

16. SCÉNA

(Vstoupí Nastasja.)

NASTASJA

Cht#jí to utajit. Ale já mám plán!

Pr) se to m#sto má dozv#d#t a& po svatb#!

Ale já mám plán!

D#lejte, co radím! Zalarmuju

v%echny tetky, budou zu(it zlostí.

Shromá&dí se tady, 

aby kní&ete uchránily p(ed ne%t#stím.

Tak se list obrátí

a místo tiché slavnosti

vypukne rámus v celém m#st#.

PAVEL

Tys mi p(inesla samé trápení,

a já myslel jen na tebe.
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PAVEL

(rychle) Sem s tím dopisem! Musím ho mít!

(klidn"ji) I kdybych za to m#l propadnout peklu!

Sle'na Zina tu není.

Jd#te dom!, dobrá &eno.

Odpov#" p(inesu sám,

cestu znám dob(e.

BARBARA

(na odchodu)

Bu"te s Bohem!

Kristus a v%ichni svatí s vámi!

(odejde)

15. SCÉNA

PAVEL

(prudce) Tak se podívejme, co jsem uko(istil!

A$ je zpráva dobrá, nebo %patná…

nechci, aby se ji dozv#d#la!

(otev#e dopis)

„.ij blaze, ó Zino! Musím um(ít…

Dílo, kterému jsem byl oddán,

dokon'í jiní.“

(stranou) To se nestane.

B!h cara chra*!

(&te dál)

„Neváhej, Zino, p(ij" za mnou!

Chci t# vid#t! M!j &ivot se po'ítá

mo&ná u& jen na hodiny.

P(ij" hned! Prosím t# z celého srdce.

Blí&í se konec! P(ij"! Jsem p(ipraven!“

Mám b)t darebák a dovolit si

takov) dopis na rozlou'enou zatajit?

Mám b)t 'estn) 'lov#k a (íct jí to?

Ach, jak takové temné otázky tísní!
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NASTASJA

Tob# a tv)m pletichám, Zino,

se sm#je cel) sv#t.

Te" chce% svést toho starce, 

poplést ho a cukrovat s ním,

prstenem se ozdobit

a ztratit sebe sama.

Taková ostuda, taková hanba!

Jdi te" k 'ertu,

já jsem nachystaná, 

brzy bude jasno.

Taková ostuda, taková hanba!

PAVEL

Nadbíhal jsem jí, kde jsem mohl,

jako n#jak) zelená'.

Te" o mn# nechce ani sly%et,

mamonem se nechá oslepit,

zvolí starého kní&ete,

jen aby nep(i%la o jeho statky,

o jeho statky, o jeho du%e…

PAVEL a NASTASJA

… a bude po'ítat, kolik mu zb)vá rok!.

A moje pomsta se p(i'te k tomu!

Pomsta a hanba t# nemine! 

NASTASJA

Zalarmuju tetky, 

budou zu(it zlostí.

Shromá&dí se tady, 

aby kní&ete uchránily p(ed ne%t#stím.

Tak se list obrátí,

a místo tiché slavnosti

vypukne rámus v celém m#st#.
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NASTASJA

Cht#ly m# odstr'it.

Ale já mám plán!

D#lejte, co radím!

To má 'lov#k za sv!j &ivot a lásku!

Ale já mám plán

D#lejte, co radím!

Za&eneme je do úzk)ch, 

v%ecko vyzvoníme, 

tetky pozveme,

pak se kone'n# musí

kní&e probudit!

Mé srdce se uklidní,

sladkou pomstou

uti%ím rozechv#lou du%i.

PAVEL

Málo platné (íkat,

&e si z toho nic ned#lám!

N#jak je t(eba se z kruhu 

horoucích my%lenek vymotat.

Pak se mé srdce uklidní, 

sladkou pomstou

p(ikryju rozechv#lou du%i.

Ó, ty jedovat) hade,

urazila jsi mou hrdost.

NASTASJA

Jdi u& k 'ertu,

já jsem nachystána, 

brzy bude jasno.

PAVEL

Nechce o mn# ani sly%et,

nechá se mu&i obalamutit.
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DRUHÉ D!JSTVÍ

1. OBRAZ

V lo#nici kní#ete.

1. SCÉNA

(Kní$e je sám. N"má hra. Pozvolna se probouzí. Posadí se p#ed

zrcadlem a zkou%í paruky, n"co si pobrukuje. Vstoupí Pavel; 

kní$e ho je%t" nevidí.)

PAVEL

Nastasja pozvala k tajné oslav#

celé m#sto.

Te" je%t# získat tady toho.

Mil) kní&e!

KNÍ"E 

(ulekne se)

Kdo je tu?

Ach, to jsi ty! Trochu jsem 

odpo'íval a usnul jsem,

(vyd"%en") ani nemám na hlav# paruku.

PAVEL

To nevadí.

KNÍ"E

(pla&tiv") Te" zná% moje hluboké tajemství,

&e mám fale%né vlasy.

PAVEL

D&entlmen p(ece nic nevyzradí.

105

PAVEL

Tys mi p(inesla samé trápení,

a já myslel jen na tebe.

Za&eneme je do úzk)ch, 

v%ecko vyzvoníme, 

tetky pozveme,

pak se kone'n# musí

kní&e probudit!

Mé srdce se uklidní,

sladkou pomstou

uti%ím rozechv#lou du%i.

PAVEL a NASTASJA

Mé srdce se uklidní,

sladkou pomstou

uti%ím rozechv#lou du%i.

Jdi k 'ertu,

jsem nachystaná/nachystan),

brzy bude jasno.

Tob# a tv)m pletichám, Zino,

se sm#je cel) sv#t atd.

Te" nechce o n#m / o mn# sly%et,

mamonem se nechá oslepit,

zvolí starého kní&ete,

jen aby nep(i%la o jeho statky,

o jeho statky, o jeho du%e

a bude po'ítat, kolik mu zb)vá rok!.

Pomsta, moje je pomsta, tvoje hanba!
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PAVEL

(se smíchem) Nabídku k s*atku?

KNÍ"E

To není &ert! C’est une charmante personne,6

(tlumen") ale p(iznám, &e jsem asi

jednal neuvá&en#. 

PAVEL

(energicky) Ale kdy jste to ud#lal? 

KNÍ"E

Ach… Vlastn# ani nevím. 

PAVEL

(naléhav") T(eba se vám to jen zdálo?

KNÍ"E

Co&e? Zdálo? 

(vzru%en") To se musím hned zeptat dcery domu, 

ta %$astná nev#sta je toti& ona!

PAVEL

Aha! Tak to se vám zdálo zcela ur'it#!

Takové chudé d#v'e, 

a ji &e by &ádal o ruku %lechtic jako vy? 

Jen sen, pro zasmání, nic víc!

KNÍ"E

Asi to tak bude, já mívám

podivné sny.

PAVEL

Nebezpe'né sny!
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KNÍ"E

Jsi %lechetn) 'lov#k.

Tob# m!&u svá tajemství 

odhalit. Podívej, ten knírek!

PAVEL

Nádhern)!

KNÍ"E

Je fale%n).

PAVEL

A licousy jist# obarvené?

KNÍ"E

Taky fale%né.

PAVEL

To není mo&né. .ertujete?

KNÍ"E

Parole d’honeur!4 Nikdo tomu nev#(í,

dokonce m!j sluha Theophil,

kter) mi vousy lepí, si myslí,

&e jsou pravé. Lidi (íkají, &e vypadám

jako Napoleon! T(eba byla i ta jeho

kade(, co mu padala do 'ela, fale%ná?

Jen si to p(edstav! Mon ami!5

Docela bych zapomn#l! 

(vzru%en") P(edstav si, já dnes

vyslovil nabídku k s*atku!
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4+estné slovo.
5M!j p(íteli. 6Ona je okouzlující osoba.



A nekoukej tak hloup#, jako bych ti lhal,

v&dy$ mohli jsme hrát je%t# dneska, po(ád dál. 

Ta série zkrátka necht#la konec mít,

po 5000 koulích mi zmizel z prst! cit

a ruka otekla a stra%n# bolela.

M!j spoluhrá' se nudil, odpadl docela, 

pomalu za'al u& mechem obr!stat.

Kone'n# n#kdo (ekl, &e tak se nedá hrát: 

„Kní&ete musíme snad znarkotizovat,

v&dy$ ho to je%t# m!&e &ivot stát!“

N#kdo m# 'ímsi asi omámil – 

a kone'n# jsem se tedy netrefil. 

Ale jen o mali'ko, o kousí'ek jen.

Na mou v#ru, byl to prapodivn) sen. 

PAVEL

Tak vidíte, mil) str)'ku, a také 

tentokrát je to jen zvlá%tní sen.

KNÍ"E

Podivuhodné! Tak&e to se Zinou

se mi jen zdálo? 

PAVEL

(prudce) Není pochyb! Ur'it# jste jen snil.

Tak poj"me u&. Dámy 'ekají.

-ekneme jim, &e zítra odjí&díme. 

KNÍ"E

(váhav") Tak ano, poj"me. Byl to podivn) sen.

Jak zvlá%tní! Nejkrásn#j%í jsou v &ivot#

sny, v nich& se vyplní nesplnitelné. 
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KNÍ"E

M!j mil) p(íteli, 'asto je t#&ké

sen a &ivot od sebe rozli%it.

Tyhle vlasy jsou fale%né, je to jen paruka 

a to sen není. Ale vous není nalepen), 

ten je prav).

PAVEL

Rád uv#(ím.

Vypravujte mi je%t# n#jak) vá% sen.

KNÍ"E

Tak se mi t(eba zdálo, &e jsem byl u sultána – 

pili jsme spolu silnou 'ernou kávu!

Tan'ily tam nádherné &eny,

(íká se jim odalisky.

Tan'ily skoro nahé, bez závoje,

a vypadaly jako ze slonoviny.

Je%t# te" cítím v!ni ambry,

jak p(evanuly kolem m#. 

Byla to bezbolestná láska,

skoro i bez rozko%e.

Sm#l jsem si zvolit, ale neud#lal jsem to

a bylo mi z toho dob(e na du%i.

Bylo to dobré pro v%echny,

také pro n#! 

PAVEL

Takov) sen bych vám pomalu závid#l… 

Vypravujte je%t# n#co!

KNÍ"E

To se mi jednou zdálo o partii biliáru, 

já hrával v)te'n#, o tom ty nemá% páru.

Vzal jsem si kouli nejt#&%í, a nikdy nechybil.

U& n#kolik dní jsem tenkrát tou hrou &il.
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"ENSK# SBOR

Tak se posa"me. Tady je místo!

NASTASJA

(ti%e) Já za to nem!&u.

"ENSK# SBOR

Nep(i%ly jsme jen tak pro nic za nic!

Legrace musí b)t! Veselo!

MARJA ALEXANDROVNA

(ironicky) Ó, jaká radost! ,$astn) nápad jste m#ly!

Asi mi p(icházíte n#co (íct.

Tak mluvte, nemusím se p(ece ptát? 

"ENSK# SBOR

P(icházíme vás o n#co poprosit,

vás a sle'nu Zinu!

A ne(íkejte „ne“, ne(íkejte „ne“!

MARJA ALEXANDROVNA

O co jde, moje milé?

"ENSK# SBOR

O spoluú'ast, o spoluú'ast

p(i dobro'inné slavnosti. Prosíme,

abyste vy a sle'na Zina pomohly!

MARJA ALEXANDROVNA

D#kujeme, jist# pom!&eme, 

p(ijímáme, &e jsme tak troufalé. 

"ENSK# SBOR

Ona tomu v#(í, v)te'n#!

V#(í, &e jsme p(i%ly kv!li tomu!
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2. OBRAZ

Velká p$edsí% v dom! Marji Alexandrovny.

Marja Alexandrovna a Nastasja jsou v pokoji, zvenku je sly%et 

$ensk! sbor.

2. SCÉNA

"ENSK# SBOR

(za dve#mi)

To je po'así, hr!za!

Jestlipak jsou dámy doma?

Je milé se tu s vámi setkat!

MARJA ALEXANDROVNA

(s odporem) Proboha! To jsou snad v%ecky &enské

z m#sta! Co je sem p(ivádí?

Kdo je pozval? Nikdo jin) ne& ty!

Ur'it# ty! No po'kej, Nastasjo!

To je tvoje práce!

NASTASJA

Co vám to vadí? Co si myslíte?

Mn# je jedno, jestli sem n#kdo chodí,

ale je t(eba jim otev(ít. Já za to nem!&u.

Dovolíte, pustím je dovnit(. Poj"te dál!

Vstupte! Já za to nem!&u.

3. SCÉNA

(Vstoupí asi 15 $en.)

MARJA ALEXANDROVNA

(s potla&ovanou nevolí)

Dobr) ve'er, vítám vás. Jen náhodou

jste m# zastihly. Prosím, p(ijm#te místo,

(s hn"vem) milé p(ítelkyn#!
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"ENSK# SBOR

To není v dom# nikdo, kdo by ho zadr&el?

Kv!li n#'emu jinému jsme sem p(i%ly.

5. SCÉNA

SOFIA PETROVNA 

(opilá, vrazí dovnit#)

(vzru%en") Ach, Marjo Alexandrovno. Tady se slaví,

zapíjejí se zásnuby!

(V%echny se sm"jí.)

MARJA ALEXANDROVNA

(hn"viv") Hlavn# vy u& jste si zavdala.

SOFIA PETROVNA

.ádn) strach! Opilá nejsem,

v%ak zas hned jdu, ani se neposadím.

P(i%la jsem se jen podívat, 

jestli je pravda, co se povídá? 

(zlomysln") .e jste opila toho

starého kní&ete a donutila ho, 

aby Zin# nabídl s*atek?

"ENSK# SBOR

Kní&ete? Tak p(ece, sly%íte to?

SOFIA PETROVNA

Nastasja mi v%ecko prozradila!

Já vám uká&u, co je to slavit zásnuby

a nepozvat m#! Ale ka%lu vám na to!

Já jsem vdova po plukovníkovi, 

n#co lep%ího ne& vy!
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4. SCÉNA

(Vstoupí Pavel.)

MARJA ALEXANDROVNA

Vy tady? 

PAVEL

P(icházím práv# od kní&ete!

MARJA ALEXANDROVNA

(sp"%n") U& je vzh!ru?

"ENSK# SBOR

Kv!li n#mu jsme tady, u& aby se objevil! 

I kdy& je tak churav), chceme i jeho poprosit,

aby se zú'astnil na%í slavnosti. 

PAVEL

(energicky) Ano, u& se probudil a je 'il).

A ned#lejte z n#j hlupáka, opilce!

Fuj!

MARJA ALEXANDROVNA

Copak se v%ichni spikli?

Nad#je na %t#stí se ale nevzdávám.

PAVEL

.e by byl zrovna bystr), to se 

o n#m tvrdit nedá. Ale chtít ho takhle 

lapit, to je %patná hra! Znám svou povinnost. 

Zítra ráno se vrací dom!.

Postarám se, aby odjel. 

MARJA ALEXANDROVNA

Copak se v%ichni spikli? 

Nad#je na %t#stí se ale nevzdávám.
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KNÍ"E 

(pon"kud v rozpacích)

To mi nesmírn# lichotí.

V%ak u& se dlouho nezdr&ím. 

Odjí&dím toti& do ciziny.

"ENSK# SBOR

Do ciziny? Pro' nás chcete 

opustit, princi?

KNÍ"E

Chci poznat nové ideje.

PAVEL

To asi dáte sv)m rolník!m svobodu?

KNÍ"E

Práv# to jsem si p(edsevzal. 

PAVEL

V%ude tyhle p(evratné my%lenky!

Nez!stanu tu, jestli budete

takhle pokra'ovat!

(zlomysln") Jestlipak se vám to jen nezdálo?

(sm"rem k host'm)

Abyste v#d#ly, mé dámy,

chvíli p(edtím, ne& jste p(i%ly, jsme se 

bavili, jaké mívá star) pán sny. 

KNÍ"E

Po'kej, m!j mil)! Správn#,

snil jsem, ale o n#'em 

docela jiném, mnohem krásn#j%ím. 

MARJA ALEXANDROVNA

(nervózn") Kní&e, mil) kní&e, jakpak jste se vyspal?
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MARJA ALEXANDROVNA

(hroziv") Jestli okam&it# neopustíte m!j d!m…

SOFIA PETROVNA

Vy m# nebudete vyhazovat! P!jdu sama!

P(ive"te si pod 'epec, koho chcete!

A kdyby se to nepovedlo tentokrát,

v%ak u& mám pro vás n#koho v rezerv#,

z m#stské nemocnice.

(odejde)

MARJA ALEXANDROVNA

Ubo&a'ko! 

(hroziv") Jen po'kej!

"ENSK# SBOR

To není %patné, p(ísámb!h!

(sm"jí se)

6. SCÉNA

(Kní$e se objeví v prost#edních dve#ích.)

KNÍ"E

Co se to tu d#je, mé dámy?

MARJA ALEXANDROVNA

Vítejte, mil) kní&e!

"ENSK# SBOR

(velice afektovan") 

U& jsme na vás 'ekaly!

Velmi netrp#liv#!
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"ENSK# SBOR

To musela b)t jedin# Zina.

Zina je ze v%ech nejkrásn#j%í.

P(iznejte to p(ece, kní&e!

.e byla nev#sta va%eho snu Zina? 

KNÍ"E

Byl to jen sen, mé dámy.

(ve velk!ch rozpacích, obrácen! k Zin")

Promi*te, milá sle'no,

padlo tu va%e jméno…

"ENSK# SBOR

V%ak se o&e*te! Pro' byste

se nemohl o&enit ve skute'nosti? 

KNÍ"E 

(zmaten") Pro'? Pro' bych se s ní nem#l

skute'n# o&enit? 

PAVEL

Co to blábolíte?

KNÍ"E

U& rozumím, m!j p(íteli.

Sen z!stane snem. 

A vy, mé dámy, nezapomínejte, 

&e jsem p(ece jen star) mu&. 

,koda, %koda, ale u& jsem (ekl, 

&e zítra odjí&dím.

"ENSK# SBOR

(velmi ironicky) M#sto bude opu%t#né,

matka bude truchlit.
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KNÍ"E

Vyspal? Nádhern#! A snil jsem, 

zdálo se mi n#co ú&asného!

"ENSK# SBOR

Kní&e m#l sen! Ó, prosím, vypráv#jte!

KNÍ"E

(vzru%en") N#co ú&asného, ale je to

hluboké tajemství.

"ENSK# SBOR

Ale vypráv#t se to jist# dá! 

Tak rády posloucháme vypráv#ní sn!.

PAVEL

(velmi drze) M!j mil) kní&e! O co, &e uhodnu.

Stojí vám to napsáno na tvá(i,

&e jste se ve snu ucházel 

o krásnou dámu.

7. SCÉNA

(Objeví se Zina, ale z'stane v pozadí.)

"ENSK# SBOR

To nám rozhodn# musíte prozradit!

Nebudete to p(ece p(ed námi tajit.

KNÍ"E

(rozpa&it") Mé dámy! Mé dámy! Kdy& na tom tedy trváte.

Byla to ta nejrozko%n#j%í, (ekl bych skoro

nejp!vabn#j%í bytost.

Blahem se rozpl)vám, kdy& si jen 

na ten sen vzpomenu. 
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KNÍ"E

(váhav") Jak dojemné!

MARJA ALEXANDROVNA

Polibte m#, m!j synu!

(Cel! ansámbl je &ím dál nervózn"j%í!)

KNÍ"E

(zmaten") Jen se divím, &e ct#ná dáma 

m!j sen tak navlas p(esn#

uhodla. Báje'n) instinkt.

"ENSK# SBOR

(pobaven") Byl to tedy p(ece jen sen!

+lov#k u& ani nev#(í vlastním u%ím.

MARJA ALEXANDROVNA

(zlostn") P(esta*te u& s t#mi sny, kní&e!

KNÍ"E

Podivuhodné, v%ecko v tom snu 

vypadalo jako tady.

MARJA ALEXANDROVNA

P(ísahám vám, &e to byla skute'nost!

"ENSK# SBOR

To pot(ebuje odvahu, odvahu!

Stará ztratí kontrolu,

pochopí, popadne ho za ruku,

a u& aby vstoupil do man&elského stavu. 

Byl to sen, nebo bd#l? 
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MARJA ALEXANDROVNA

Oni se v%ichni, v%ichni spikli.

NASTASJA

(zlomysln") Nastasja se bude smát.

"ENSK# SBOR

(vesele) Co te" bude paní domu d#lat?

MARJA ALEXANDROVNA

(energicky) To sta'í! 

Mé dámy, vám se snadno &ertuje. 

Já bych ráda to tajemství zachovala.

"ENSK# SBOR

Tajemství vyjde najevo. 

Tajemství! Te" to vyjde najevo,

te" to bude jasné.

NASTASJA

Te" to vyjde najevo, te" to bude jasné.

MARJA ALEXANDROVNA

Byla bych ho ráda zachovala. 

Rodinné zále&itosti se nezve(ej*ují. 

Ale ná% mil) host u& to nap!l prozradil. 

Je tedy z(ejmé, &e by byl rád,

abych (ekla v%echno. Kní&e, okouzlen 

krásou mé dcery Ziny – a$ to tedy víte –, 

dnes po ob#d# po&ádal zcela vá&n# o její ruku. 

"ENSK# SBOR

To je %t#stí! Ne, n#co takového! Tak p(ece!

Ona dostane kní&ete a kní&e Zinu. 

(cht"jí mu gratulovat)
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NASTASJA
Byl p(edur'en mn#, 
jsem také je%t# mladá.
Cht#la mi ho vzít, 
a te" a$ se stydí, u& má dost. 
Ona ale trvá na své p(edstav#,
&e se sny mohou uskute'nit.
Ona trvá na své p(edstav#,
&e sny mohou b)t skute'né.

PAVEL
-ekla, &e jsem darebák,
tím se nemusím trápit.
Vyvinulo se to, jak jsem pot(eboval,
tak si p(ih(eju polív'i'ku.
Byl to sen atd.

"ENSK# SBOR
Star) ztratil kontrolu,
ona ho &ene do man&elského stavu.
P)cha p(edchází pád,
to je tady stejné jako v%ude.
K smíchu bude celému m#stu,
kdo se takhle p(epo'ítal. 
Ona ale trvá na své p(edstav#,
&e se sny mohou uskute'nit.
Ona trvá na své p(edstav#,
&e sny mohou b)t skute'né.

8. SCÉNA

ZINA
(vystoupí do pop#edí)

Tak dost!
U& to déle nesnesu, musím to (íct, 
nazvat to prav)m jménem,
musím se doznat.
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KNÍ"E

.e by? 

(energicky) Ne! Byl to jen sen.

(hledajíce pomoc)

Tak (ekni taky n#co, Pavle!

P(ece jsme si to vysv#tlili.

PAVEL

Dokonale! Byl to sen,

vzácná imaginace.

MARJA ALEXANDROVNA

(velice roz&ilená)

Vy jste ten darebák, co v%echno

vyzradil! Na%eptal jste mu,

&e se mu to jen zdálo. 

"ENSK# SBOR

Ona trvá na své p(edstav#,

&e se sny mohou uskute'nit.

Ona trvá na své p(edstav#,

&e sny mohou b)t skute'né.

KNÍ"E

Nechci nikoho urazit,

ale rád bych to dovedl do konce.

Má hlava je stará a m)lí se.

Jsem úpln# popleten).

Nechci atd. 

Byl to sen, nebo snad skute'nost?

Byla to skute'nost, nebo n#jak) sen?

MARJA ALEXANDROVNA

P(ísahám vám, byla to skute'nost.

U& jsem si myslela, &e jsem vyhrála.

M!j plán je vnive', mé %t#stí pry'!
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ZINA

Kní&e, musíte ze m# sejmout vinu. 

-ekn#te prosím: „Odpou%tím!“

KNÍ"E

(dojat") Ale mé milé, p!vabné dít#,

z 'eho se obvi*ujete, proboha…

MARJA ALEXANDROVNA

(bolestn") Ach, m!j Bo&e, zni'ila své %t#stí!

Ach, m!j Bo&e, v&dy$ jsem jen cht#la

%t#stí své dcery!

NASTASJA

V%echno se vyvinulo podle mého plánu.

KNÍ"E

Nikdo nejsme bez chyby,

v%ak v#t%inou je tajíme.

"ENSK# SBOR

Osam#lá v bázni a hanb# truchlí

matka. Lidská p)cha p(edchází pád.

PAVEL

V%echno se mi poda(ilo.

A nová nad#je kyne.

MARJA ALEXANDROVNA

B#da mi, 'eho jsem se to do'kala,

pov#st své matky zneuctila.

Já hynu… Ach, m!j Bo&e, 

tohle nesnesu.

"ENSK# SBOR

To je jist# pravda.
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Byl to podvod, m!j kní&e, podvod to byl.
Cením si velmi va%í %lechetnosti, kní&e.
Jste hostem u na%eho krbu.
Zpívala jsem pro vás s jist)m zám#rem,
s rozvahou si va%e srdce podmanila.

"ENSK# SBOR

Sly%ely jste, co to povídala?

ZINA

Nebylo hezké se takhle zachovat, kní&e.

Je to zavr&eníhodné!

"ENSK# SBOR

Sly%ely jste, co (ekla?

ZINA

Kní&e, musíte ze m# sejmout vinu. 

-ekn#te prosím: „Odpou%tím!“

"ENSK# SBOR

P(i%ly jsme stvrdit její porá&ku, 

ona se v%ak pozvedá 

jako fénix z popela.

ZINA

Já miluju Fe"u, pat(ím jemu.

Cht#la jsem vás obloudit,

abych s pomocí va%ich pen#z 

mohla zachránit nemocného, 

milovaného, nesmírn# milovaného mu&e.

"ENSK# SBOR

Sly%ely jste, co povídala?

Sly%ely jste, co (ekla? 
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PAVEL

Odejdu odsud jako vít#z,

opustím tohle místo se Zinou

a na v%echno trápení se zapomene.

Pak najdu klid. Ó ké& by byla Zina mou!

NASTASJA

Ona jednala nesv#domit#,

a já dosáhla, 'eho jsem cht#la.

Te" se tu potácí! A já, chudá p(íbuzná,

ji musím je%t# v jejím prokletí doprovázet!

KNÍ"E

Tak si moje srdce, mé volné srdce

se mnou op#t jednou zahrálo,

&e jsem zapomn#l, jak jsem stár,

a cítil se zase jako mladík.

Je 'as odejít.

Byl to jen sen – jsem sám! 

"ENSK# SBOR

Osam#lá v bázni a v hanb# truchlí

matka. Lidská p)cha p(edchází pád.

MARJA ALEXANDROVNA

To bych si nepomyslela!

Takov) %patn) konec!

Vlastní vinou jsem te" na posm#ch

celému m#stu.

(zlomena, velmi $alostn")

B#da mi, 'eho jsem se to do'kala,

pov#st své matky zneuctila.

Já hynu… Já to nep(e&iju!

(pomalu, podpírána Nastasjou, odchází)
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NASTASJA

Osam#lá v bázni a hanb# truchlí

matka. To za to nesv#domité

p(edstírání. A te" se tu potácí!

PAVEL

V%echno se mi poda(ilo.

"ENSK# SBOR

Jak je to podivné.

KNÍ"E

Nebyl to tedy &ádn) sen! 

(váhav") Bylo to tak milé…, 

a& bych svatosvat# v#(il, &e se mi to zdálo. 

V#(it ve skute'nost jsem se já, star) mu&, 

koneckonc! neodvá&il.

MARJA ALEXANDROVNA

($alostn") Cht#la jsem p(ece jen %t#stí své dcery. 

NASTASJA

Co jsem cht#la, toho jsem dosáhla, 

te" se tady potácí! 

"ENSK# SBOR

Jak krásn# (e'eno, m!j Bo&e,

jak krásn# (e'eno!

ZINA

Láska dovoluje snít o %t#stí,

&e s Fe"ou budu zase bla&ená;

du%e u& zvedá k(ídla

a jasné oko hledí

do 'istého nebe!
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PAVEL

(vzru%en") Nem!&u od ní odvrátit zrak.

KNÍ"E

(na odchodu, velmi intimn")

Odpus$te mi! Jak jste dobrá!

(váhav") Nyní je 'as jít! Musím se rozlou'it. 

"ENSK# SBOR

Jaká u%lechtilost spo'ívá v kní&ecím chování.

Jaká u%lechtilost! To si zapamatujme! 

Jaká u%lechtilost!

KNÍ"E 

(posílá vzdu%n! polibek)

Sbohem, mé dít#, sbohem!

(odejde)

9. SCÉNA

"ENSK# SBOR

(sp"chá k oknu a hledí za kní$etem)

Venku kon# zap(ahají…

Ko'ár je u& opraven.

Lokajové otvírají dví(ka…

Ach, to byl ú&asn) den!

(sp"%n" odchází)

(Scéna se vyprázdnila, jen Zina a Pavel z'stávají.)
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KNÍ"E

(k Zin") Já sám, mé milé dít#, já sám jsem vinen!

(n"$n") Jste tak mladá a krásná, a tu p(i%lo

mi samotnému, jako bych nebyl v!bec star).

Okouzlila jste m#, a probuzení bolí.

ZINA

Va%e dobrota m# dojímá!

Dob(e jsem ud#lala! 

Du%e se otevírá k novému rozkv#tu,

k novému %t#stí.

PAVEL

(stranou) Nem!&u od ní odvrátit zrak.

Stará odchází, v#doma si své viny.

V%ecko se mi tu poda(ilo

a nová nad#je mi kyne.

"ENSK# SBOR

To je od n#j hezké! Jak se doznává

a bere vinu na sebe. 

KNÍ"E

Já jsem ten, kdo musí prosit o odpu%t#ní. 

To proto, &e jsem ve zmatku svého srdce

k vám, nádherné dít#, pozvedl zrak.

ZINA

Cítím, jak m# zahaluje plá%$ %t#stí.

"ENSK# SBOR

Lou'í se ti%e. A nikdo ho nesly%í b#dovat.
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PAVEL

V srdci sice nosí Fe"u, 

ale já zni'il jeho dopis. 

On v osam#ní sp#je ke smrti, 

a já se t#%ím ze &ivota!

ZINA

Já p(ijdu, Fe"o! Z!stanu s tebou!

V duchu ho vidím, jak vstává z lo&e,

otvírá dve(e, vychází na ulici.

Nem!&e to p(ece b)t jinak.

U& sly%ím jeho kroky, jak sp#chá,

aby m# obejmul… 

(pohne se sm"rem ke dve#ím)

Fe"o!

PAVEL

(prudce) Chci Zinu, tou&ím po ní; jedin# ona

ovládá mé my%lenky. V srdci sice nosí Fe"u,

ale ten v osam#ní sp#je ke smrti.

11. SCÉNA

(V tomto okam$iku se objeví Barbara, oble&ená v &erném, 

a padne Zin" k nohám.)

ZINA 

(plná bolesti, mluví)

Fe"a… mrtev!

(V%ichni t#i z'stanou bez hnutí.)
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10. SCÉNA

ZINA 

(zpívá, jako by byla v místnosti sama)

(váhav") Mn# je tak lehko, 

(rozja#en") &e bych mohla létat.

Te" mohu d)chat, &ít!

PAVEL

(temn") Zinu chci, nic ne& Zinu, ona jediná

ovládá mé my%lenky.

ZINA

Te" smím zase nále&et Fe"ovi.

Te" jsem jeho.

PAVEL

Plány její mazané matky jsem drsn#

vytáhl na sv#tlo. 

ZINA

Te" t#%í m# zase sv#tlo slune'ní!

Mn# je tak lehko, &e bych mohla létat.

PAVEL

Na v%echno zapomenu, kdy& ji vidím.

V%ecko se ve mn# bou(í, abych t# vybojoval.

ZINA

Pln)mi dou%ky smím d)chat,

volná *adra u& nic netísní,

zas mám odvahu krá'et

a oko se nebojí dívat.

128



EPILOG

V m!stském archivu.

ARCHIVÁ!

(mluví) Bolest byla velká. P(e%la léta,

prodaly v%e, co m#ly v Mordasov#

a odst#hovaly se. Matka se sv)ch plán! 

nevzdala, p(ece se jí to poda(ilo.

Daleko na v)chod# &ije Zina, provdaná

za jakéhosi starého guvernéra. 

Generálové ov#n'eni (ády se klaní její 

moci a hrdé kráse. 

Není pro ni p(átelství, ani láska není!

Nic necítí, je chladná jako kámen.

Svou nesmrtelnou du%i ztratila.

Kdybych ji neuchoval ve sv)ch mrtv)ch

aktech, jako by nikdy nebyla.

OPONA

KONEC OPERY
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