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Uplynuly dva roky od smrti mé matky a ná‰ otec byl stále více
a více pohrouÏen sám do sebe. A tak zatímco mÛj bratr Matyá‰ Leopold uÏíval Ïivota na honech a pitkách, pfii kter˘ch stále více odlehãoval mû‰cÛm na‰í rodinné pokladnice, stávala jsem se já stínem bloumajícím bezcílnû chodbami na‰eho nevelkého sídla v Chudenicích.
Na vdávání, hony ãi jinou kratochvíli podle mínûní otce pfiíli‰ mladá,
na hraní zase uÏ pfiíli‰ stará, ale pfiedev‰ím stále sama. Bylo to dva dny
po m˘ch ‰estnáct˘ch narozeninách, kdyÏ mÛj otec dostal dopis, kter˘
mi zase rozproudil krev v Ïilách a rozbu‰il srdce tak, Ïe mi i tváfie hofiely
rumûncem. Byl to dopis od kníÏete Schwarzenberga, kter˘ Ïádal otce,
aby mne poslal k jeho milované Ïenû na zámek v âeském Krumlovû.
âasto pr˘ ji musí nadlouho opou‰tût pro své povinnosti k císafiskému
dvoru i vlastnímu panství a jí chybí spoleãnost. A i kdyÏ jsem cítila, Ïe
mi otec jen velmi nerad dal svolení k té cestû, uÏ mne Ïádn˘ z jeho
bolestn˘ch pohledÛ a vzdechÛ nemohl pfiimût zmûnit mé rozhodnutí.
A Ïe bratr byl rád, Ïe jiÏ nemusí zároveÀ dohlíÏet na na‰eho otce i na
mne, tím jsem si také byla jistá.
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A tak jiÏ t˘den poté, co mi otec udûlil svolení, jsem mûla své vûci
sbalené a pfiipravené v koãáru. Rozlouãení s otcem i bratrem bylo
mnohem snaz‰í, neÏ jsem ãekala. Nakonec, byla jsem je‰tû nedospûlé
dítû, které opou‰tûlo dÛm naplnûn˘ smutkem a mífiilo do pohádkového svûta jednoho z nejmocnûj‰ích a nejvlivnûj‰ích rodÛ celé fií‰e.
Celou cestu jsem si pfiedstavovala Její kníÏecí Jasnost pfii rÛzn˘ch zábavách a snaÏila se dopodrobna vykreslit v‰echny krásné ‰aty, kter˘ch jistû
mûla plné skfiínû a truhlice, a vlastnû cel˘ ten pfiekrásn˘ zámek, o nûmÏ
jsem tolikrát sly‰ela. A kdyÏ jsme po noãním odpoãinku koneãnû
dorazili ke Krumlovu, spatfiila jsem vysoko nad mûstem zámek, vedle
nûhoÏ by ten ná‰ pfiipomínal psí boudu vedle statku. âím více jsme se
k nûmu blíÏili, tím více uvadal na m˘ch rtech nedoãkav˘ úsmûv. Jako
by samotná majestátnost a nádhera zámku nestaãily k tomu, aby
v‰echny pfiíchozí pfiimûly cítit se pokornû, a jeho vysoká vûÏ, mûdûn˘m vrcholem dot˘kající se snad aÏ klenby nebeské, nevzbouzela ve
v‰ech nûm˘ úÏas, bylo tu je‰tû cosi, co zámek obklopovalo. Jako jakási
nehmotná síla, která z nûj pfiímo tryskala v tiché hrozbû.
Koãár vjel rozevfien˘mi kfiídly ãervené brány pfiímo na prostorné
nádvofií hned z ‰iroké mûstské ulice. Klapot podkov a hrãení kol se
stále volnûji odráÏely od vysok˘ch staveb obklopujících celé nádvofií.
Z okénka jsem zahlédla krásnou ka‰nu z bílého kamene, za níÏ se nepochybnû rozkládala rozlehlá zahrada, neboÈ ‰ustûní listÛ v korunách
k m˘m u‰ím doléhalo jako zvuk ‰evelícího toku fieky. A pak tu byla
dal‰í brána, podle pachÛ a zvukÛ jsem poznala, Ïe tady musí b˘t kovárny, ale také kuchynû a jistû i s˘pky. Ale neÏ jsem mohla zahlédnout
více neÏ nûkolik postav kráãejících za svou prací, jiÏ jsme vjeli do dal‰í
ãásti toho ohromného zámku. Stfiechy tu byly ãerné jako pohfiební
sukno, zdi bílé jako kfiídla andûlÛ a v‰ude vonûly rozkvétající kvûty
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jara. Koãár objel ‰irok˘ záhon vprostfiedku nádvofií a zastavil pfiímo
pod zámeck˘mi schody.
A kdyÏ se dvefie koneãnû otevfiely, spatfiila jsem dva mladé lokaje
a sluÏku, ktefií se mi jako vzácnému hostu poklonili. A neÏ jsem staãila
podráÏkami sv˘ch stfievícÛ do‰lápnout na první z nûkolika ‰irok˘ch
schodÛ, uvidûla jsem baculatou tváfi s ‰irok˘m úsmûvem, z níÏ záfiily
blankytnû modré oãi.
„Ty jsi jistû Markéta,“ vypískla dívka a objala mne jako svou ztracenou sestru. „ Já jsem Jana. Jana Marie z Vald‰tejna,“ doplnila, kdyÏ
vycítila mé rozpaky.
Nikdy jsem nemûla pfiíleÏitost spatfiit nûkoho z hrabûcího rodu
Vald‰tejnÛ, ale mnoho jsem o nich sly‰ela je‰tû od své matky. Na základû jejích vyprávûní by si kaÏd˘ musel myslet, Ïe je to rod nabubfielcÛ,
ktefií si nevidí dál neÏ na ‰piãku nosu. Jsem si jistá, Ïe kdyby poznala
Janu tak jako já, své mínûní by zmûnila. Její plná postava v jasnû modr˘ch ‰atech, vfiel˘ úsmûv zdoben˘ dolíãky, ka‰tanové, vysoko vyãesané
vlnité vlasy a drobné náu‰niãky s kamínky stejné barvy jako její oãi,
to v‰e utváfielo dojem veselé povahy, jejíÏ pfiítelkyní p˘cha zcela jistû
nebyla.
„Je mi ctí, Va‰e hrabûcí Milosti,“ zazubila jsem se na ni jako na starou pfiítelkyni, kterou jsem nikdy nemûla, a Jana opût vypískla ve
svém zvonivém smíchu. Na oplátku mi vysekla ryze muÏskou úklonu
pfii tanci a rukou pokynula k rozevfien˘m dvefiím nad schodi‰tûm.
„Raãte se mnou, milostivá sleãno, ukáÏu vám va‰e komnaty.“ K˘vla
na zkoprnûlé sluÏebnictvo, popadla mne za ruku a se smíchem mne
táhla po schodi‰ti tak rychle, Ïe jsem jí jen s obtíÏemi staãila. Probíhaly jsme pohádkovû krásn˘mi sály a stoupaly po ‰irok˘ch schodech, zakryt˘ch tlust˘m kobercem, do patra, aÏ jsme se náhle ocitly
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v chodbû pfiipomínající most. Jen tu a tam visel mezi okny nûjak˘
obrázek a mimo koberec a nûkolik svícnÛ zavû‰en˘ch na stûnách tu
nebylo nic. A uÏ jsme probûhly dal‰ími dvefimi na konci té chodby
a z prostorné sínû se vydaly dal‰í chodbou a pak po schodi‰ti do dal‰ího patra. Jen stûÏí jsem lapala po dechu a i Janin smích stále ãastûji
pfiecházel do poka‰lávání, kdyÏ jsme se koneãnû zastavily.
„Tak.“ Nasála vzduch do plic a znovu se se smíchem rozka‰lala.
„Tady jsou tvé pokoje.“ Uchopila bronzové kliky a naráz otevfiela dfievûná kfiídla dvefií. Onûmûla jsem úÏasem. Fialové a bílé bohaté závûsy
zdobnû lemovaly ‰iroké francouzské okno s balkonem otevfien˘m do
zahrady. Na zdech v barvû kvalitního ‰ampaÀského visely ve zlat˘ch
rámech obrovské obrazy s antick˘mi v˘jevy, ze stropu visel umnû proveden˘ kfii‰Èálov˘ lustr s tuctem nov˘ch svící. A cel˘ velk˘ pokoj byl
zafiízen vzdu‰n˘m a velice krásn˘m nábytkem podle poslední módy.
Skleník pln˘ zdoben˘ch porcelánov˘ch ‰álkÛ, ãajov˘ch konviãek,
cukfienek a talífikÛ, pohodlná kfiesla a pohovka u oválného stolku, na
kterém stála váza plná ãerstv˘ch rud˘ch rÛÏí, bíl˘mi ornamenty zdoben˘ fialov˘ koberec s dlouh˘m vlasem. Ten pokoj musel b˘t urãen˘
pro nûjakou vzne‰enou princeznu, a ne nûkoho jako já, nebo snad
také Jana.
„Krása, viì?“ ·Èouchla mne jemnû loktem do Ïeber, nato mne hned
zase uchopila za paÏi a stále je‰tû ohromenou odvedla k dal‰ím otevfien˘m dvefiím hned vedle pohovky pfiisunuté ke stûnû. Musela jsem si
rychle pfiikr˘t ústa i nos dlanûmi, abych zadrÏela hlasit˘ vzlyk ‰tûstí,
kter˘ se mi dral z hrdla. Oãi se mi zalily slzami a bûlostná, ‰iroká postel s bíl˘mi a fialov˘mi nebesy, toaletní stolek s velk˘m zrcadlem
a seslí vyloÏenou nejjemnûj‰í beraní koÏe‰inou se rozpily do rozmazané ‰mouhy. Pfiekvapená Jana mne k sobû pfiitiskla a chlácholivû mne
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hladila po vlasech. Cíp jemného ruãníku namoãila v porcelánovém
umyvadle na stolku u zdi vedle té pfiekrásné postele a zaãala mi s ním
utírat tváfie.
„Ty jsi nikdy nic takového nevidûla, viì?“ odtu‰ila a já se zmohla
jen na souhlasné pfiik˘vnutí plné studu. „Ty hloupá,“ rozesmála se
opût. „A ty si myslí‰, Ïe já snad ano? Plakala jsem úplnû stejnû jako ty,
kdyÏ mi poprvé ukázali mé pokoje.“
Pfiekvapenû jsem s posledním vzlyknutím potáhla nosem a nechápavû na ni upfiela oãi.
„Jak to? Jsi pfiece z rodu Vald‰tejnÛ,“ hlesla jsem a Jana opût vyprskla smíchy tak, Ïe jsem se jiÏ musela sama zaãít smát.
„A ty si snad myslí‰, Ïe to, Ïe jsem Jana Marie z Vald‰tejna, hned
znamená, Ïe spím na tfiech duchnách z husího pefií a jím zlat˘mi pfiíbory? Také jsem si tu pfiipadala jako v pohádce, kdyÏ jsem sem pfiijela,
Markétko.“
Podivn˘ tón jejího hlasu zbystfiil mé smysly.
„Copak teì uÏ si tak nepfiipadá‰?“
Tentokrát se její plné rty neroztáhly v úsmûvu, ale poprvé se na
krátk˘ okamÏik zkfiivily v nûmém nesouhlasu.
„Jsem tu uÏ dva mûsíce, Markéto. Dva velmi dlouhé mûsíce. Zprvu
jsem si myslela, Ïe tu bude více mlad˘ch dam, které jistû dûlají Její Jasnosti spoleãnost a tráví ãas rÛzn˘mi hrami, plesy, vy‰íváním nebo
nûjak˘mi kratochvílemi v zahradách a u jezírek. UÏ druh˘ den jsem
si v‰ak uvûdomila, Ïe tu jsem sama. Rozumí‰? Kromû sluÏebnictva,
purkmistra Linharta z Tábora a nûkolika stráÏn˘ch je cel˘ zámek
prázdn˘.“
Zaskoãená jejími slovy jsem se od Jany odtáhla.
„Její kníÏecí Jasnost tady není?“
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„Ne,“ zavrtûla hlavou. „Pr˘ je na panství v Mûlníku.“
„A kníÏe Adam Franti‰ek?“
„Tsss.“ Mávla bezdûãnû rukou. „Za poslední dva roky tu strávil mûsíc. Má mnoho starostí s ostatními panstvími a Jeho císafiská Milost
jej ãasto povolává ke dvoru do Vídnû.“
„Tak co tu vlastnû budeme celé dny dûlat?“ V˘raz mé tváfie musel
b˘t zfiejmû k popukání, protoÏe Jana se opût rozesmála a s rozpaÏen˘mi paÏemi se nûkolikrát otoãila kolem dokola.
„Cokoli se Tvé hrabûcí Milosti zlíbí, Markéto. Jsme tu pfiece jediné
paní na celém krumlovském zámku. A já tu koneãnû nejsem sama.“
Zdvofiilé zaka‰lání nás obû pfiimûlo zváÏnût. Do pfiedpokoje mé loÏnice lokajové sloÏili tûch m˘ch nûkolik skromn˘ch cestovních zavazadel a sluÏebná, která je doprovázela, se nám uctivû poklonila.
„Mohu vám vybalit, Va‰e Milosti?“
S úsmûvem jsem pfiik˘vla a sluÏebná s dal‰í úklonou zmizela v pfiedpokoji.
Jana se ke mnû naklonila a za‰eptala mi do ucha: „To je Magdaléna,
první sluÏebná. Na zámku uÏ slouÏila její matka. Je jen málo tajemství, která by neznala. Moc toho sama nenamluví, ale kdyÏ ví‰, jak na
ni, dozví‰ se mnoho.“ Mrkla na mne jedním okem, abych se dovtípila. „Ty si zatím odpoãiÀ po cestû. Budu ve sv˘ch pokojích, jsou
hned vedle tûch tv˘ch. AÏ se prospí‰, mÛÏeme se pfied veãefií projít
tfieba v zahradû.“
„Chtûla jsem se tû je‰tû na tolik vûcí zeptat, a ty uÏ utíká‰,“ zaprotestovala jsem, ale kdyÏ jsem spatfiila její odmítav˘ v˘raz, kter˘m se
mi pokou‰ela cosi naznaãit, umlkla jsem.
„Je‰tû budeme mít na povídání spousty ãasu. Zatím na shledanou,
Markéto.“
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