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P ř e d m l u v a

 Válka, válčení, zabíjení, ale i obětování má zajisté své hlu-
boké antropologické kořeny. Velká žena Berta von Suttner 
měla obrovskou odvahu potýkat se s tím, co lidé pokládali 
za více méně fatální záležitost: s přesvědčením, že války byly 
a budou. Věřila, že je možné, aby nebyly. Vykreslila v živých 
obrazech hrůzy konkrétních válek jako ještě nikdo před ní. 
Pro nás není bez významu, že to nejdrastičtější líčení je v je-
jím nejslavnějším románu Odzbrojte! lokalizováno na naše 
území. Umístila je k Jaroměři, jako k jednomu z krvavých 
bojišť války prusko-rakouské v roce l866.

Příspěvek v rámci konference Berta von Suttner – Život pro mír, 
27. 5. 2005, Eggenburg, Rakousko.
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Dynamit

1

Hraběnka Berta Kinská byla šťastná, když rychlík z Vídně po 

únavné cestě konečně zastavil na Západním nádraží. Nebyla 

v Paříži poprvé, znala město z dívčích let a odnesla si z něho 

jak příjemné, tak i nemilé zážitky.

Cestujících nebylo mnoho, a tak pohodlně, bez proplétání 

mezi lidmi následovala nosiče k východu. Těsně před ním jí 

zastoupil cestu elegantní pán vyšší postavy.

„Hraběnka Kinská?“ otázal se zdvořile.

Berta bez váhání přisvědčila, uhodla, že neznámý má něco 

společného s jejím novým zaměstnáním.

„Já jsem Alfred Nobel,“ představil se elegantní muž a dvor-

ně jí políbil ruku.

Bertu zamrazilo. Alfred Nobel, jeden z nejbohatších mužů 

světa! Podle inzerátu v novinách si představovala šedovlasého 

starce s rozechvělým hlasem.

Velmi zámožný a vysoce vzdělaný starší pán žijící v Paříži 

hledá dámu zralého věku se znalostí cizích řečí jako sekretářku 

a k dohledu na domácnost.

7
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Před ní stál muž v nejlepších letech s vysokým čelem, tma-

vými vlasy a slušivou, lehce prokvetlou bradkou.

„Nečekal jsem dámu tak šarmantní,“ pronesl zdvořile a za-

vezl Bertu do grandhotelu na bulváru des Capucines. „Zatím 

se bohužel nemůžete ubytovat v mém paláci na ulici Malakoff , 

není ještě jaksepatří zařízen,“ omlouval se.  „Objednal jsem vám 

pokoje tady v hotelu.“

Pokoje? Na cestách, které podnikala s matkou, obývaly vždy 

společně pouze jeden, nanejvýš dva pokoje, na víc neměly. A teď 

se její nový zaměstnavatel zmiňuje o pokojích pro ni samotnou...

V pařížském grandhotelu byla ubytována v luxusním apart-

mánu s výhledem do parku, navštěvovaného bonami v tma-

vých kostýmech, tlačícími kočárek nebo vedoucími malé děti 

za ruku. Počasí bylo vyzývavě krásné, lidé usměvaví, ale Berta 

se neubránila vzpomínkám na rozchod s milovaným Arturem. 

Odstoupila od okna a s pláčem se vrhla na široké lůžko.

*   *   *

S Alfredem Nobelem si před příjezdem do Paříže vyměnili 

řadu dopisů, v nichž měla Berta možnost nahlédnout do duše 

světově známého vynálezce dynamitu a poznat jeho zvyklosti 

a záliby. Miloval anglického básníka Byrona, jeho romantická 

poezie, opěvující touhu po svobodě a nezávislosti, mu učaro-

vala.

Původem byl Švéd, pocházel ze Stockholmu. Brzy po jeho 

narození se Alfredův otec přestěhoval do Petrohradu, kde za-

ložil několik hutí a strojíren, které zásobovaly i ruskou armádu. 

Továrny příliš neprosperovaly, rozmohly se teprve pod vede-

ním nejstaršího syna Ludvíka.

8
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Alfredu Nobelovi se dostalo vynikajícího vzdělání. Studo-

val chemii a fyziku a v sedmnácti letech už plynně ovládal pět 

jazyků. Studoval i v Americe, v Německu a ve Francii, kde se 

seznámil s vynálezcem nitroglycerinu Italem Ascaniem Sob-

rerem.

Toto shledání se mu stalo osudným. Vytkl si za cíl omezit 

výbušnost vznětlivé látky, dostat ji pod kontrolu. Do té doby 

nitroglycerin explodoval už při pouhém otřesu. K úspěšnému 

výsledku Nobelovi dopomohla náhoda. Při jednom z trans-

portů nitroglycerinu ve skleněných demižonech došlo k smí-

chání tekutiny s křemelinou, jíž byl z bezpečnostních důvodů 

hustě vysypán vůz, ve kterém stály demižony s výbušninou. 

Vzniklá kaše ztratila na samočinné výbušnosti, ale zachovala 

si razanci.

Alfred Nobel pokusy zjistil, že smíchá-li nitroglycerin s ro-

zemletou křemelinou v poměru 3 : 1, získá výbušninu, s níž se 

dá bezpečně manipulovat, aniž ztratí na síle. Nechal si svůj vy-

nález patentovat pod názvem dynamit a zakrátko měl po ce-

lém světě devadesát továren. Aby mohl kusy dynamitu přivést 

k detonaci, vynalezl i rozbušku, která se rozněcovala pomocí 

zápalné šňůry.

„Smísením nitroglycerinu s hlinkou se kapalina promění 

v tvarovatelnou hmotu a z té se pak vytvoří tyče, které se vy-

tvarují tak, aby se daly vložit do navrtaných děr,“ vykládal hra-

běnce Bertě Kinské, když ji po dvou dnech navštívil v hotelu. 

„Měl jsem štěstí, vynález dynamitu přišel právě v době, kdy se 

začala užívat sbíječka a diamantový hrot. To nesmírně snížilo 

náklady na trhání skal, vrtání tunelů, hloubení kanálů a na po-

dobných pracích.“

9
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Nobel navštěvoval Bertu v hotelu denně a jejich rozhovory 

se stávaly stále zajímavějšími. Berta ho poslouchala soustře-

děně a pozorně, a přestože všem technickým výrazům nero-

zuměla, neodvážila se poutavé vyprávění přerušit dotazem.

Slavný vynálezce jako by to vytušil, zanechal odborných 

výkladů a zaměřil se na jiné téma, svůj vynález však neopus-

til.

„Od samého začátku jsem doufal, že vynaleznu zdroj zhoub-

ného hromadného účinku, aby byly všechny války navždy zne-

možněny,“ přiznal se.

Jeho slova, pronesená tlumeným, ale pevným hlasem, 

Bertou otřásla. Tenkrát ještě věřila v magickou sílu majestátu, 

ve vznešenost vlád a nedotknutelnost jejich rozhodnutí. Ten-

krát ji ještě okouzlovaly vojenské přehlídky, slušivé stejnokro-

je, bezvadně vyřízené šiky, pochodující pod vítězně vlajícími 

prapory. Tenkrát ještě byla přesvědčena, že válka je základní, 

nevyhnutelná katastrofa. Politováníhodná, ničivá, ale vždy 

pevně spějící ke konci. Válka je historický jev, je stejně neovliv-

nitelná jako zemětřesení. A teď ji nový zaměstnavatel, vyná-

lezce zhoubné třaskaviny, přesvědčuje, že jeho dynamit má 

navždy zabránit válkám.

2

Berta Sofi e Felicita hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova se 

narodila 9. června v roce 1843 v rodinném paláci v Praze. Byla 

pokřtěna v chrámu Panny Marie Sněžné a jako kmotři byli 

v křestním listě uvedeni její šestiletý bratr Artur a komorná Bar-
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bara Kratíčková. Nikdo z urozené rodiny, neboť sňatek Bertina 

otce, vysoce vznešeného pána Františka Josefa hraběte Kin-

ského z Vchynic a Tetova, císařského polního maršálka, se Sofi í 

Vilemínou z prostého rodu von Körner byl považován za spole-

čenskou mezalianci.

Berta Kinská přišla na svět jako pohrobek, její otec zemřel 

několik měsíců před jejím narozením ve věku sedmdesáti pěti 

let a zanechal rodinu v tíživé hmotné situaci. Matka, o šesta-

čtyřicet roků mladší než její manžel, byla jemná citlivá žena 

s uměleckým založením, příbuzná osvobozeneckého básníka 

Theodora Körnera, sama skládala verše a vyškolila se v oper-

ním zpěvu.

Palác Kinských na Staroměstském náměstí nebyl klidným 

rodinným útočištěm, připomínal spíše hojně navštěvovaný 

hotel, v němž se ubytovávali všichni příbuzní, kteří právě zaví-

tali do Prahy. Vdova z něho po zemřelém choti nezdědila vů-

bec nic, poněvadž hrabě František Josef Kinský na něm jako 

v pořadí třetí syn neměl žádný podíl, bydlel pouze v jednom 

z mnoha bytů a musel jako nemajetný nastoupit vojenskou 

službu.

Dokud hrabě Kinský žil, cítila se mladá matka se synem 

v bezpečí. Po jeho smrti však zůstala izolována od společnosti 

a šlechtické příbuzenstvo ji jako měšťačku přehlíželo. Nepova-

žovalo ji za příslušníka rodiny, proto se také pro novorozenou 

Bertu nenašla žádná kmotra ze vznešeného příbuzenstva.

Přesto byla Berta na svůj původ až do konce života hrdá 

a v pozdějších letech, už jako vdaná za svou životní lásku, si 

nechala natisknout navštívenky Baronka Suttnerová, rozená 

hraběnka Kinská. Když potom pracovala v mírovém hnutí, 
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se zadostiučiněním si uvědomovala, že měšťanský původ 

po matce jí poskytuje prostor pro odvážná vystoupení na me-

zinárodním fóru.

*   *   *

Krátce po Bertině narození opustila Sofi e Kinská pražský 

palác a se skrovným majetkem a vdovským důchodem od pří-

slušníků rodu Kinských se s dcerou přestěhovala do Brna. Syn 

Artur, který často stonal, nastoupil podle aristokratického zvy-

ku do kadetní školy.

V Brně žil Bertin poručník kníže Fürstenberg, vysoký soud-

ní úředník a přítel jejího otce. Jako příslušník moravské linie 

zemských knížat Fürstenbergů vlastnil na Moravě několik 

panství, na nichž trávil pouze několik týdnů v létě. Příchodem 

mladé vdovy s malou dcerkou jeho útulné zámečky ožívaly 

na několik měsíců v roce.

V moravské metropoli strávila Berta bezstarostné, avšak 

osamělé dětství. Bratr byl ve vojenské kadetce a kníže Fürs-

tenberg, v té době právě padesátiletý, žádné děti neměl a ne-

byl ani ženatý. Miloval sice, jak se všeobecně vědělo, jednu 

vdovu, ta však neměla čistě aristokratický původ, a příbuzní 

mu proto v sňatku s ní bránili. Malá Berta tehdy neměla tuše-

ní, že poručník miluje její vlastní matku. 

Matčin vdovský důchod stačil na domácnost s nepočet-

ným personálem, a poněvadž kníže Fürstenberg jim nená-

padně přilepšoval, střídaly se u nich francouzské a anglické 

guvernantky, takže Berta se ještě v dětství obě tyto řeči nauči-

la ovládat. Ke čtení klasické literatury a studiu přírodních věd 

přibyla později italština a výuka klavíru.
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Jedinou Bertinou společností kromě matky a poručníka byla 

komorná a zároveň její kmotra Babeta. Příjemné povyražení jí 

přinášely vyjížďky do přírody a dvakrát týdně partie karet mezi 

matkou a poručníkem, jíž směla přihlížet. Občas k nim zavítala 

aristokratická společnost, ale její zábava byla pro malou Bertu 

k nevydržení nudná, proto potají utíkala do kuchyně za Babe-

tou, aby si s ní zazpívala.

Matka si dceřinu osamělost mezi dospělými uvědomovala 

čím dál citelněji a několikrát si postěžovala v dopise své sestře 

Lotti, žijící ve Vídni.

Dceřin poručník, kníže Fürstenberg, je člověk ušlechtilý a no-

blesní a my mu za mnohé vděčíme. Musíme ale přijímat jeho 

způsob života, patřící spíše do 18. století. Zbožnost, fanatické 

uctívání církve a armády. Kníže nevynechá jedinou nedělní bo-

hoslužbu, jedinou církevní slavnost, jedinou vojenskou přehlídku. 

Zbožňuje polního maršála Radeckého, kterého osobně poznal. 

Rakouská armáda pro něho znamená jednu z nejdokonalejších 

institucí na světě. Dcerka od něho jeho militaristické nadšení 

přejímá, ráda chodí na vojenské přehlídky a s nadšeným jásotem 

mává pochodujícím šikům. Začínám mít strach o její křehkou 

dívčí duši. 

Moje drahá Sofi e, odpověděla jí obratem sestra, krajně mě 

znepokojily Tvé řádky. Sdílím Tvé oprávněné obavy o Bertinu du-

šičku, i já mám přibližně stejně starou dceru a těžce bych nesla, 

kdyby její výchova byla ohrožena. Obě jsme vdovy, obě máme 

dcery, z nichž by se mohly stát dobré kamarádky. Moje Elvíra je 

pro Tvou Bertu jistě lepší společnicí než její poručník, sice ušlech-

tilý a noblesní, který se o ni stará podle svých nejlepších před-

stav, ale jeho metody jsou pro dívčí duši zhoubné, jak jsi sama 
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poznala. Nejlépe bude, drahá sestro, když opustíš Brno a přestě-

huješ se s Bertou do Vídně.

*   *   *

Hraběnku Sofi i Kinskou sestřin dopis potěšil, její pozvání pro 

ni znamenalo vysvobození. Čekal ji ale nesnadný úkol, přijatel-

ně všechno vysvětlit knížeti Fürstenbergovi, jehož pohostinství 

tak dlouho využívaly. Uvědomovala si, že mu za všechnu péči 

zůstane navždy dlužná, a bála se, aby ho svým nevděkem nera-

nila. Pokusila se proto předstírat, že půjde pouze o návštěvu. 

„Sestře se stýská, dlouho jsme se neviděly,“ vymlouvala se. 

„Dcerka se vlastně se svou sestřenicí nezná a to nepokládám 

za správné, jsme přece jedna rodina.“

Fürstenberg vytušil, jak se ve skutečnosti věci mají.

„Bylo vám tady zle?“ otázal se vyčítavě, když Sofi e nakonec 

připustila, že by se do Vídně možná s dcerou mohly i přestě-

hovat. „Jestliže vám něco schází, stačí říct. Není nic, co bych 

vám odepřel.“

V duši padesátníka se začínala rozevírat propast osamělosti. 

Děsil se pustoty, nicotné povrchnosti života. Dosud nebyl sám, 

byla s ním žena, jež mu nebyla lhostejná, a její malá dcerka. Tu 

už dávno v duchu přijal za vlastní, dívenku inteligentní a učen-

livou, kterou vede k dobru a vzdělání a na niž může být právem 

pyšný. Počítal s tím, že ji jednou povede i k oltáři, najde jí mezi 

důstojníky vhodného ženicha a bude se radovat z vnoučat. Jis-

tě mu budou říkat „dědečku“, jak jinak, je přece poručníkem je-

jich matky. A poručník je nástupce otce, vlastně otec.

Sofi e s úzkostí sledovala jeho obličej. Pohnuta jeho promě-

nami, odvážila se důvěrného gesta, k němuž by se nikdy před-
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tím neodhodlala. Položila mu obě dlaně na jeho ruce, které 

mimoděk sepjal na hrudi.

„Nikdy vám nepřestanu být vděčná za všechno, co jste pro 

nás udělal, kníže,“ pronesla a v hlase se jí chvěly slzy, zabraňu-

jící dalším slovům.

Fürstenberg zvedl její dlaně k ústům.

„Já musím být vděčný vám, hraběnko, že jste prozářila můj 

život paprskem mateřské lásky. Mé dny s vámi byly sváteční, 

a jako takové navždy zůstanou zapsány v mém srdci.“

Sofi e byla hluboce dojata.

„Brzy se zase vrátíme,“ slíbila a v té chvíli tomu sama věřila. 

„Jen co se potěším se sestrou a Berta se sestřenkou.“

3

Dvanáctiletá Berta získala ve své třináctileté sestřenici Elvíře 

dobrou kamarádku. Bydlely ve společném pokojíku a svěřova-

ly si svá holčičí tajemství. O rok starší Elvíra měla na sestřenici 

rozhodující vliv. Pokoušela se už o veršování, a její matka, stej-

ně jako teta Sofi e byly přesvědčeny, že z ní vyroste nejslavnější 

básnířka století. Důvěra blízkých příbuzných byla pro mladou 

veršovnici povzbuzením a vzpruhou. Jako svým prvním čtenář-

kám jim chtěla dokázat, že jejich očekávání nezklame, a brala 

své psaní smrtelně vážně.

„Budu poetkou,“ nepřestávala opakovat sestřenici Bertě, 

„jednou o mně uslyšíš.“

Po zemřelém otci, soukromém vědci, zůstala ve vídeňském 

bytě rozsáhlá knihovna, v níž Elvíra trávila všechny volné chvíle. 
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Brzy se seznámila s fi lozofy Kantem, Fichtem a Hegelem, začet-

la se do Shakespearových dramat a nezapomínala ani na sou-

časné autory.

Berta se ji snažila ve všem napodobit, a protože sama ještě 

jejímu věku nepřiměřenou četbu nechápala, vzhlížela k se-

střenici jako k modle. Jejím prostřednictvím poznávala velké 

spisovatele, s ní snila o budoucnosti, samozřejmě jasné, záři-

vé. I ona se chtěla stát obdivovanou umělkyní, pomýšlela však 

spíše na hudbu, jež byla jejímu cítění bližší.

Také Bertina matka chtěla být v dívčích letech operní pěv-

kyní, avšak rodiče jí zakázali jít k divadlu, podle jejich představ 

nemravnému semeništi hříchu. Bolestné zklamání ji vehnalo 

do náruče starého hraběte Kinského, za něhož se v osmnácti 

letech provdala. Udělala „dobrou partii“, ale na svůj dívčí sen 

o operní divě nedovedla zapomenout. Často zpívávala vstupní 

árii z Normy a snila o tom, že slávy, která jí samé byla odepřena, 

dosáhne její dcera. Nelitovala peněz investovaných do výuky 

klavíru a zpěvu, i když se jí jich ustavičně nedostávalo.

Život obou sester a jejich dcerušek ve Vídni ubíhal bez-

mála idylicky, dobře si rozuměly, a protože vedly společnou 

domácnost, utratily méně. Snad poprvé v životě se na jejich 

účtu objevily úspory. Uvažovaly, jak s nimi naložit, a dohodly 

se na lázních. Život v lázních bude elegantnější a bezesporu 

zajímavější než ve Vídni a obě vdovy v nejlepších letech tou-

žily ještě po vzrušujícím dobrodružství. I pro jejich dorůstající 

dcerky to bude velká zkušenost a pobyt v lázních přece patří 

k dobrému tónu.

*   *   *
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Než mohly svůj záměr uskutečnit, objevila se nečekaná 

komplikace. Sofi in prvorozený syn Artur, který studoval v ka-

detce, byl vyřazen jako poručík. Matka se zhrozila, když před 

sebou spatřila hubeného bledého čahouna v důstojnické uni-

formě, která na něm visela jako na věšáku.

„Mám nemocné plíce,“ přiznal se jí. „Ve vojenské službě se 

neuplatním.“

Jakou práci pro nemocného syna najít? Neměl žádné jiné 

vzdělání kromě výcviku ve vojenské škole, a to pro běžný život 

nestačilo. Sestry se začaly bát nákazy. Sofi e sice jen stále mlu-

vila o slabých plicích, Lotti však byla skálopevně přesvědčena, 

že trpí souchotěmi.

„Je to nakažlivé,“ opakovala, „děvčata by to od něho mohla 

chytnout.“

Přivolaný lékař prohlásil, že by Arturovy choré plíce potře-

bovaly mořský vzduch. Kde ale na pobyt u moře vzít peníze? 

Ceny v mořských lázních jsou neúměrně vysoké, takový pobyt 

si mohou dopřát jen opravdu zámožní lidé, nevelké rodinné 

úspory na něj nestačí. 

Znovu pomohl poručník kníže Fürstenberg. Jeho vzdálený 

příbuzný vlastnil domek nedaleko chorvatské Rijeky. Domek 

byl po celý rok opuštěný, příbuzný cestoval po světě, užíval si 

života a ochotně přenechal neobydlené stavení u moře ne-

mocnému Arturovi. Aspoň nebude zbůhdarma pustnout.

Artur byl na jihu spokojen, jeho zdravotní stav se zlepšil. 

Psal matce nadšené listy o kráse krajiny a šumění moře, ko-

respondence však postupem času začala upadat. Vystrašená 

Sofi e se domnívala, že se syn znovu roznemohl, a proto se roz-

jela za ním. 
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Zjistila, že žije naprosto osaměle, jen ve společnosti velké-

ho množství koček. Zabývá se pěstováním květin, hraje sám 

se sebou šachy, čte spisy o botanice a mineralogii a prochází 

se po mořském pobřeží.

„Jsem tady šťastný,“ ujišťoval matku, avšak ona si s hrůzou 

uvědomila, že se ze syna stal samotář a podivín.

*   *   *

Návštěva lázní byla pro rodinné komplikace s Arturem od-

ložena, ale Sofi e se sestrou se nakonec přece jenom rozjely do 

Wiesbadenu. Berta se v lázních horlivě učila velkosvětskému 

způsobu života. Jednou, až se výhodně provdá, bude se ve vyšší 

společnosti pohybovat jako rovná mezi rovnými, je přece kom-

tesa Kinská. 

Zatím je pouze zchudlá šlechtična, odkázaná na velkory-

sost poručníka. Pro něho bylo účelem cesty léčení, Sofi e a Lot-

ti však ve skutečnosti hodlaly navštívit místní hernu. Věřily, že 

vyhrají velkou sumu peněz, před odjezdem navštívily jasno-

vidku, od níž dostaly „zaručeně správná čísla“.

Dopoledne svěřily své dcerky komorné a trávily čas v her-

ně u rulety nebo pokoušely štěstí u karet, odpoledne potom 

užívaly i s dětmi lázeňské společnosti, zúčastňovaly se taneč-

ních koncertů na kolonádě, popíjely léčivou vodu, procházely 

se po korze. Třináctiletá Berta i o rok starší Elvíra už uměly tan-

čit a šly doslova z náruče do náruče.

Jedním z Bertiných vytrvalých tanečníků byl vysoký štíhlý 

princ Filip Wittgenstein. 

„Nespustí z tebe oči,“ chichotala se Elvíra, která sestřence tak 

trochu záviděla, že jí princ po každém tanci dvorně políbí ruku.
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„Kam jinam by měl koukat, když se mnou tančí?“ vtipně 

odrážela její škádlení Berta. „Musí přece dávat pozor, aby mi 

nešlápl na sukně.“

Po týdnu požádal princ Wittgenstein o její ruku. Matka, 

v hloubi duše pyšná na dceřin úspěch, ho přátelsky odmítla.

„Dcera je příliš mladá na vdávání,“ vysvětlila nápadníkovi 

se sladkým úsměvem. „Je skoro ještě dítě.“

Pro Bertu znamenala žádost o ruku malý triumf. Ve třinácti 

letech dostala nabídku k sňatku a dala zamilovanému princi 

košem! Však budou ještě další nabídky, než přijde ten pravý 

a jediný, komu navždycky dá své srdce, a ten bude samozřej-

mě ze všech nejkrásnější, nejmoudřejší, nejušlechtilejší a nej-

bohatší.

*   *   *

Celý svůj nevelký kapitál, i peníze, velkoryse věnované kníže-

tem Fürstenbergem na léčení, hraběnka Sofi e Kinská ve Wiesba-

denu prohrála. Nezbývalo nic jiného, než aby se vrátila do Brna 

a poručníkovi vysvětlila, jak o peníze přišla. Neodvážila se lhát, 

kníže byl příliš bystrý a prozíravý, než aby ho oklamala sebevy-

nalézavějšími výmysly. 

Po hraběnčině zpovědi se kníže Fürstenberg zatvrdil. Všech-

ny něžné city k ní jako by rázem vymizely. Žena, která se leh-

komyslně oddává hazardu a karbanu, není hodna jeho náklon-

nosti, nezaslouží si shovívavost. 

Hraběnka Kinská poznala, že není návratu k dřívějšímu živo-

tu, a nadobro se z Brna odstěhovala. Našla si ve Vídni nevelký 

útulný byt nedaleko Schönbrunnu, zastíněný rozložitými koru-

nami platanů. Přes neblahou zkušenost byla pevně odhodlána 
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znovu se pokusit o štěstí v kasinu, jednou přece konečně musí 

přijít výhra, kterou jí jasnovidka předpověděla.

*   *   *

Z Elvíry se bezmála stala slavná básnířka. Starý dramatik 

Grillparzer s mladou spisovatelkou Marií von Ebner Eschen-

bach nelitovali námahy vyšlapat tři patra, aby nadějné poetce 

osobně tlumočili své uznání.

Návštěva známých osobností Elvíru povzbudila, cítila ji 

jako přijetí do světa literatury. Berta byla jejím úspěchem nad-

šena a pobízela sestřenku k dalšímu psaní.

„Jsi slavná,“ objímala ji vroucně. „Nepřestávej, skládej bás-

ně dál, zanedlouho budeš známá po celém světě. A budeš bo-

hatá, uvidíš,“ ujišťovala ji.

Bohatství, ten pohádkový pták, hnízdící vysoko ve větvích 

jejích košatých tužeb, bohatství, které jí umožní vstup do vyš-

ších kruhů, kam jako šlechtična patří!

4

Ani při příštím pobytu ve Wiesbadenu se hraběnka Sofi e 

Kinská nezdržela hazardu a denně navštěvovala lázeňské kasi-

no. Když prohrála i nově našetřené peníze, dostala se do bezvý-

chodné situace. Nezbývalo než se silně uskrovnit, vzdát se měst-

ského bytu nedaleko Schönbrunnu a nastěhovat se do levného 

venkovského domku v Klosterneuburgu u Vídně. Sestra Lotti 

se Sofi í soucítila, i ona byla vášnivá hráčka a měla na její situaci 

značný podíl, proto se rozhodla ji následovat.
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Děvčatům se na venkově líbilo. Elvíra dál psala básně i pró-

zu, malebná příroda ji bohatě inspirovala, a Berta se pokoušela 

ji napodobit. Napsala novelu Pozemské sny při měsíci a poslala 

ji do místního týdeníku Německá žena. Novela byla k jejímu 

nesmírnému překvapení skutečně uveřejněna. Redakce ji po-

chválila a vyzvala šestnáctiletou autorku, aby psala dál.

Ve venkovské samotě strávily obě sestry se svými dcera-

mi dva roky. Berta dosáhla osmnácti let a měla být uvedena 

do vídeňské společnosti. Důležitý krok v životě šlechtičny. El-

víra se provdala za mladého námořního praporčíka a odjela 

s ním do chorvatské Pulji.

Berta ztrátu milované sestřenky, která jí byla vzorem, těž-

ce nesla. Byla náhle odkázána sama na sebe, neboť na rozdíl 

od ostatních mladých dívek žádné přítelkyně neměla. Upjala 

se k bláhovému snu, že „udělá štěstí“, to znamená, že si najde 

„dobrou partii“, provdá se za významného, zámožného a sa-

mozřejmě krásného mladého aristokrata.

Bylo nutno obstarat vhodnou garderobu, ta byla při tomto 

úkolu prvořadě důležitá. Žena musela být půvabná, a toaleta 

jí ke kráse měla dopomoci. Toaleta se stala kultem, jemuž byla 

žena jako otrokyně podřízena. Krása jí sloužila jako vnadidlo 

k ulovení muže, neboť pro ženu existovalo v devatenáctém 

století pouze jedno vhodné povolání – manželka.

*   *   *

Vstup komtesy Berty Kinské do společnosti nebyl vydaře-

ný. Vídeňská smetánka seděla na plese pohromadě, všichni 

se navzájem znali, zatímco hraběnka Kinská s dcerou seděly 

u stolu samy.
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Vznešené dívky se bavily a tančily, komtesa Berta Kinská se-

děla. Sofi e si s trpkostí v duši uvědomovala svůj měšťanský pů-

vod, který podle jejího mínění zavinil dceřin trapný neúspěch. 

Aby rozehnala kruté ztroskotání vzletných snů na tvrdé skuteč-

nosti, horlivě se ovívala péřovým vějířem, vypůjčeným od sestry 

Lotti. Žily jsme příliš dlouho v ústraní, vyčítala si v duchu, právě 

v těch rozhodujících letech, s nikým jsme se nestýkaly a nikdo 

nás nezná, proto nás společnost nepřijímá. Krutě ji zabolela 

vzpomínka na hodiny strávené u rulety a u partičky karet.

Situace se stávala neúnosnou, když se před nimi dvorně 

uklonil starší prošedivělý muž a odvedl Bertu k tanci. Dvaapa-

desátiletý baron Gustav von Heine-Geldern komtesu vysvo-

bodil z ponižujícího čekání a stal se na všech příštích plesech 

jejím oddaným společníkem. 

*   *   *

Baron Gustav von Heine-Geldern byl mladší bratr zesnulého 

básníka Heinricha Heina, ale na rozdíl od něho byl milionář a byl 

oddán vládě. V mládí ztroskotal jako majitel speditérské fi rmy 

a dal se na vojnu. Dotáhl to na důstojníka jezdectva, ale kariéru 

udělal teprve po revoluci v polovině padesátých let jako majitel 

vládních Cizineckých listů. Byl politickým protivníkem svého svo-

bodomyslného bratra a servilností a služebníčkováním všemoc-

né vládě se domohl obrovského majetku. Jeho úspěšné noviny, 

hojně čtené, mu umožnily ovládat veřejné mínění a propůjčovaly 

mu hospodářskou moc, díky svým penězům se stal nezávislým.

Netrvalo dlouho a hraběnku Sofi i Kinskou požádal o ruku 

její dcery. Sliboval, že je obě zahrne přepychem, sliboval palá-

ce a zámky. Nezkušená Berta byla oslněna leskem bohatství. 
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Bude se vdávat! Udělala jedinečnou partii, o jaké se žádná 

dívka neodváží ani snít. Potkalo ji štěstí, štěstí, štěstí!

Baron Gustav von Heine-Geldern považoval komtesu Bertu 

Kinskou za dobrou volbu. Byla mladá, hezká, vzdělaná a přitom 

nebyla zatížena klášterní výchovou jako ostatní dívky. Dával 

u žen přednost vzdělání před naivní omezeností, představoval 

si, že ho manželka bude ve společnosti všestranně reprezen-

tovat. Že neměla žádné peníze, to mu nevadilo. Nepotřeboval 

je. Dělal všechno, aby si mladičkou snoubenku získal. Daroval 

jí drahocenný šperk a vozil ji s matkou městem po nákupech 

toalet, kočárů a domácího zařízení.

Ze snoubencovy štědrosti se o mladou nezkušenou dívku 

až pokoušela závrať. Tolik věcí, tolik nádherných a drahých věcí, 

a všechno jako mávnutím kouzelného proutku patří jí! Netou-

žila po ničem jiném, než aby už byla vdanou paní, aby přesta-

lo ponižující každodenní šetření a aby s matkou konečně žily 

v blahobytu.

Náhlé a kruté rozčarování se dostavilo, když se snouben-

cem poprvé zůstala sama.

„Berto, víte vy vůbec, jak jste vzrušující?“ zašeptal roztouže-

ný baron, pevně ji objal a přitiskl své rty na její ústa. Staré, oko-

ralé rty s hořkou příchutí.

První milostné políbení v životě... Rázem vystřízlivěla 

z okouzlení. Polibek od starého muže, kterého nemilovala, 

a za něhož se měla provdat. Ne, jemuž se měla prodat! Zoufa-

le vykřiklo její srdce. Už se mu přece prodává za drahocenné 

šperky, ekvipáže, orientální koberce, moderní tapety...

Všechno se v ní vzbouřilo. Zmocnila se jí ošklivost, jakou 

ještě nikdy nepocítila, ani když jí v přízemním bytě vběhla 
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do postele myš. Ošklivost nad starým snoubencem, nad se-

bou samou, nad vlastním počínáním. Vdát se za starého muže 

jen proto, že je milionář?

Nikdy!

Matka byla zoufalá. Už se viděla v přepychu, bez utajova-

ných dluhů, bez marných pokusů o zbohatnutí v lázeňském 

kasinu, které bude jako zámožná šlechtična moci navštěvovat 

už jen z dlouhé chvíle, pro zábavu.

„Uvaž, dítě, o co přicházíš!“ lomila rukama. „Taková partie 

se ti už v životě nenaskytne.“

„Nenechám se provdat za starce!“ tvrdošíjně vzdorovala 

Berta.

Matka nebyla k utišení. Krásný životní sen se jí nenávratně 

rozplynul.

„Uvědom si, že je ti už osmnáct. Když se nevdáš teď, ne-

vdáš se vůbec.“

Berta však stála na svém. 

„Nechci starého manžela!“

„I já jsem se v osmnácti letech vdala za starého muže,“ po-

koušela se dceři domlouvat. „Za daleko staršího, než je baron 

Heine, a nikdy...“ Nedořekla. Nešla jí přes rty slova, že toho ni-

kdy nelitovala. Takovou lež nebyla schopna vyslovit.

Berta zrušila zasnoubení a vrátila baronovi Gustavu von 

Heine-Geldern všechny dary. 

*   *   *

Komtesa Berta Kinská se lišila od svých vrstevnic přede-

vším výchovou. Nikdy nenavštěvovala klášterní školu, která 

byla pro dívky pokládána za nezbytnou. Odmalička měla ci-
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zojazyčné guvernantky a záhy se od nich naučila francouzsky, 

anglicky a italsky. Tradiční dívčí čtivo, sestávající z historek 

o svatých a z naivních románků, které měly dívku ochránit 

před zhoubnými vlivy a neohrožovaly její nevinnost necud-

nými myšlenkami, jí bylo cizí. Klasiky i moderní literaturu četla 

v originále a velmi hluboce je prožívala. Jako by vedla dvojí 

život – vlastní a literární, díky němuž se jí známé osoby v jejím 

vnitřním světě měnily v hrdiny jejích autorů.

Přečetla celého Shakespeara, celého Goetha, Schillera 

a Lessinga, stejně jako celého Viktora Huga, Grillparzera, 

Byrona, Shelleyho, Musseta a Tennysona, z romanopisců Di-

ckense, Sandovou, Balzaka a Dumase, seznámila se s hrami 

Corneilla, Racina, Moliéra a Dumase syna. Ani vědeckou lite-

raturu nezanedbávala, zajímala ji především astronomická 

a fi lozofi cká díla.

Sečtělost nikterak nezvyšovala její vyhlídky na výhodný 

sňatek, vzdělané ženy byly považovány za „modré punčochy“, 

přednost měly slabé a krásné naivky, bezbranně vzhlížející 

k muži. Jejich nevzdělanost a prostoduchost nebyly odsuzo-

vány, byly naopak pokládány za rozkošné, ctnostné a cudné, 

za znamení pravé ženskosti.

Komtesa Berta Kinská sice podobným představám nevy-

hovovala, její krása však nepřestávala poutat pozornost mužů. 

Za pobytu s matkou v lázních Baden u Vídně se znovu vyskytl 

nápadník. Hraběnku Sofi i Kinskou požádal o ruku její dcery 

další starý muž, neapolský vládní hodnostář, který byl hos-

tem bývalé královny Marie Neapolské v badenském zámečku. 

Bertina krása ho uhranula, a matku s dcerou pozval do Říma. 

K Bertině zklamání jim však neukázal historické pamětihod-

Ozvena_zlom.indd   25Ozvena_zlom.indd   25 29.8.2011   14:00:2329.8.2011   14:00:23



26

nosti Věčného města, nýbrž je vodil do vybrané společnosti, 

aby se co nejširšímu okruhu známých pochlubil krásnou mla-

dou nevěstou.

Hraběnka Sofi e Kinská byla okouzlena, viděla se už s dcerou 

na společenském vrcholu, kam se obě usilovně snažily dostat, 

Berta však po dalším starci ve svém životě netoužila a nabídku 

k sňatku odmítla.

*   *   *

Přes Bertinu umíněnost se matka s dcerou nepřestaly uka-

zovat ve „vyšší společnosti“. Pro výchovu dívky to bylo nutné, 

pro výchovu šlechtičny nezbytné. Zimní sezonu strávily v Be-

nátkách, které tehdy ještě patřily k Rakousku. Benátský po-

byt se pro sečtělou komtesu Kinskou stal triumfem. Pro své 

vzdělání byla vyhledávána, hojně zvána do společnosti a všu-

de obletována. Cítila se jako královna. Společenský úspěch jí 

stoupl do hlavy a s královskou velkorysostí rozdávala zamít-

nutí nabídek k sňatku.

Matku přivádělo její chování na pokraj zoufalství.

„Léta ubíhají, a ty se čím dál víc vzdaluješ dívčímu ideálu 

své doby,“ naříkala. „Uvědomuješ si vůbec, že se naděje na vý-

hodný sňatek každým rokem nezadržitelně zmenšuje?“

5

V šedesátých letech 19. století už měly ve Francii ženy pří-

stup na univerzitní fakulty, kromě fakulty teologické. Po Fran-

cii se začaly objevovat na vysokých školách ve Švýcarsku. 

Ozvena_zlom.indd   26Ozvena_zlom.indd   26 29.8.2011   14:00:2329.8.2011   14:00:23



27

Do Rakouska však tato vymoženost ještě nepronikla. V mo-

narchii neexistovalo žádné dívčí gymnázium, veřejné mínění 

bylo ostře proti ženskému vzdělání.

Ani hraběnka Sofi e Kinská neměla v úmyslu poslat vzděla-

nou a sečtělou dceru na vysokou školu. Jejím životním přáním 

byl sňatek se zámožným a společensky významným aristokra-

tem. Přestože zamlada celým srdcem toužila po operním zpě-

vu, neměla dostatečné nadání, aby se prosadila, a podlehla 

matčiným domluvám a provdala se za muže o šestačtyřicet 

let staršího, který by mohl být jejím dědečkem. 

Na své dívčí sny však nezapomněla. Operní hvězdu, jejíž ka-

riéra se nepodařila jí samé, chtěla vychovat z dcery. Už v Brně 

se Berta učila hrát na klavír a zpívat, ale teprve po přestěho-

vání do Vídně se zpěvu věnovala soustavně. Jejím učitelem 

se stal profesor Beránek, původem Čech, pod jehož vedením 

pracovala čtyři hodiny denně. Profesor Beránek s ní pro první 

veřejné vystoupení nastudoval velkou árii Leonory z Verdiho 

opery Trubadúr. Byla to obtížná árie, ale Berta už od dětství 

ráda zdolávala překážky, které byly pokládány za těžko dosa-

žitelné.

Čím více se dceřino veřejné vystoupení blížilo, tím byla 

hraběnka Sofi e Kinská rozechvělejší. S neuvěřitelnou živostí 

se rozpomněla na vlastní neúspěchy a začala se obávat, aby 

něco podobného nepotkalo i Bertu.

„Nesmíš propadnout trémě,“ domlouvala jí v dobré vůli. 

„Já jsem byla strašná trémistka a vím, co taková tréma dokáže 

napáchat.“

„Budu se snažit jí nepodlehnout,“ odhodlaně slibovala Ber-

ta, ale matčina nervozita se mimoděk přenesla i na ni.
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V poslední chvíli měla dojem, že nová taftová toaleta, po-

řízená pro její vystoupení, ji tísní, že se v ní těžko dýchá, a tak 

se převlékla do staré róby, ušité před půl rokem. Kriticky se 

otáčela před zrcadlem a uvažovala, není-li róba přece jenom 

okoukaná.

Tak ji našla matka.

„Ty ses ještě nepřevlékla?“ vyděšeně spráskla ruce. „Máš 

nejvyšší čas. Účinkující nesmí na své vlastní vystoupení přijít 

pozdě.“

„Převlékla jsem se,“ rázně prohlásila Berta. „Ty nové šaty mě 

tísní v prsou, budu zpívat v těchhle.“

„Ve starých šatech?“ zhrozila se matka. „Ale to se znemož-

níš! Chceš, aby nás lidi pomluvili, že nemáme na premiéru ani 

na novou toaletu? To znamená neúspěch předem.“

Slova „na premiéru“ se Bertě pevně zahryzla do mozku. Tepr-

ve teď si uvědomila, že bude mít premiéru, na níž záleží její další 

pěvecká kariéra. Vzpomněla si na slova profesora Beránka.

„Pozval jsem kritiky,“ prozradil jí při generálce, aby ji po-

vzbudil k co nejlepšímu výkonu. „Budou o vašem úspěchu re-

ferovat v novinách.“

Srdce se jí rozbušilo, ruce zvlhly. Udělala chybu, že se pře-

vlékla do starých šatů, matka má pravdu, stará toaleta zname-

ná už předem neúspěch. Rychle přetáhla přes hlavu širokou 

hedvábnou sukni a oblékla si nové taftové šaty.

*   *   *

V kočáře se jí udělalo nevolno. Měla málo vzduchu, těžko 

se jí dýchalo. Živůtek nové toalety se jí zařezával do hrudi. 

Zbledla jako stěna.
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Matka, která ji nepřestávala sledovat, jí jemně stiskla zpo-

cenou ruku.

„To nic,“ zašeptala konejšivě. „To je jenom poprvé. Až vy-

stoupíš na pódium, tak to přejde. Znám to z vlastní zkuše-

nosti.“

Její předpověď se bohužel nesplnila. Tréma Bertu neopus-

tila, ani když se na pódiu ukláněla. Ke všemu se jí roztřásla ko-

lena, bála se, že se slabostí neudrží na nohou.

Ozvala se předehra. Berta v duchu horečně odpočítávala 

takty, ruce křečovitě sepjaté na prsou, aby posluchači nevidě-

li, jak se jí třesou.

Teď! zavelela si v duchu. Zhluboka se nadechla, otevřela 

ústa, ale hlas jí uvízl v sevřeném hrdle. Zmeškala nástup.

Pianista předehru opakoval.

„V tvého žaláře temnou noc...,“ usilovně jí z první řady na-

povídal profesor Beránek.

Berta si položila dlaň na sevřené hrdlo v naději, že ho její 

stisk uvolní. Hlas však zůstával zaklet hluboko v jeho nitru.

Pianista, očividně znechucen, začal hrát předehru potřetí. 

Berta však nečekala, až dohraje k místu jejího nástupu. S oči-

ma plnýma slz utekla z pódia.

*   *   *

Její zoufalství bylo nekonečné. Profesor Beránek musel vy-

naložit nadlidskou sílu, aby ji přiměl k pokračování ve zpěvu.

„To se při prvním vystoupení stává, komteso, že hlas uvíz-

ne hluboko v hrdle a za žádnou cenu ho zpěvák nedosta-

ne ven,“ utěšoval ji. „Rozhodující je tu počáteční fázi překo-

nat.“

Ozvena_zlom.indd   29Ozvena_zlom.indd   29 29.8.2011   14:00:2329.8.2011   14:00:23



30

Byl soukromý učitel, jeho životní úroveň byla přímo závis-

lá na počtu žáků. Každému z nich věnoval poctivé úsilí a žád-

ného nechtěl ztratit.

Hraběnka Sofi e Kinská sice s dcerou soucítila, prožívala 

s ní její zoufalství nad naprostým fi askem, ale na dně mateř-

ského srdce hlodala skrytá obava. Berta vinou vlastní umíně-

nosti propásla věk osmnácti let, vhodný pro sňatek, a hrozí 

jí staropanenství, strašák všech žen. Na koho vlastně čeká, 

na mladého krásného prince, který si pro ni přijede na bílém 

koni? Bláhové, nesplnitelné sny! Ať je z ní tedy obdivovaná 

operní hvězda, umělecká kariéra vyváží neúspěch v lásce.

Trvalo dlouho, než se hluboce zklamaná Berta nechala od 

matky a od učitele přesvědčit, aby ve studiu zpěvu pokračo-

vala. Profesoru Beránkovi se nakonec podařilo nemožné, pro-

budil v jejím poraněném srdci novou naději, že se z ní stane 

slavná operní diva.

6

Léto v roce l864 strávila hraběnka Sofi e Kinská s dcerou 

v Homburgu. Tam poznaly kněžnu Dadiani z Mingrelie, která 

Bertin další život přímo osudově ovlivnila. Tehdy osmačtyři-

cetiletá Ketevan Dadiani, vdova po knížeti z Mingrelie a dcera 

gruzínského knížete, okouzlovala orientální krásou a pro své 

bohatství a kulturní rozhled se rázem stala královnou společ-

nosti.

Mingrelie, do šedesátého roku samostatné údělné knížec-

tví, se uchýlila pod ochranu Ruska. Za války s Tureckem vedla 
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energická kněžna Ketevan Dadiani při jednom z tažení sama 

své vojsko proti Turkům a od svého ochránce, ruského cara, 

byla vyznamenána medailí za statečnost.

Ohrožena vnitřními i vnějšími nepřáteli, opustila se svými 

třemi dětmi Mingrelii a uchýlila se do Petrohradu, kde byla 

s vysokými poctami přijata všemi vládními hodnostáři. Oblíbi-

la si cestování po Evropě, zimu trávila v Itálii nebo v Paříži, léto 

v německých lázních.

Komtesa Kinská ke kněžně Dadiani silně přilnula. Vyzařo-

vala z ní zvláštní síla, tajemná a přitažlivá, která byla pro Bertu 

po jejím pěveckém neúspěchu balzámem na poraněnou duši. 

Orientální krasavice byla obklopena romantickým kouzlem, jež 

se ještě umocnilo, když Homburg navštívil ruský car Alexander 

II. Zavěšen do kněžny Dadiani prošel hernou, vsadil do rulety 

zlatku a prohrál.

I Ketevan Dadiani si mladou komtesu Kinskou oblíbila.

„Jste tak krásná a ještě tak mladičká,“ promluvila k ní vřele 

a v jejím hlase zazněla mateřská náklonnost.

„Je mi už jedenadvacet,“ stísněně se přiznala Berta.

Kněžna uhodla, co má na mysli.

„Nic není zmeškáno,“ mávla velkoryse rukou. „Já jsem se 

v tom věku právě vdávala. Až se provdáte vy, musíte s man-

želem za mnou do Mingrelie přijet, najdete tam mnoho zají-

mavého pro svoji přemýšlivou hlavičku.“

*   *   *

Nábožný obdiv ke kněžně Dadiani z Mingrelie přivedl 

Bertě do cesty novou lásku. Zamilovala se do kněžnina bra-

trance, prince Heraclia Gruzínského, který měl v Tbilisi palác 
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a na Kavkaze starý královský zámek. Zaujala ji jeho melan-

cholicky krásná tvář a vybrané chování. Horečně sháněla 

literaturu o východních zemích a studovala historii Kavka-

zu, aby se mu co nejvíc přiblížila a měla si s ním o čem po-

vídat.

Ani princ k ní nebyl lhostejný. Vyznamenával ji svou po-

zorností a vytrvale jí dělal společníka. Při společných procház-

kách v lázeňském parku nešetřil obdivem.

„Máte krásné ruce, komteso. Krásnější jsem ještě nikdy ne-

viděl.“ Zbožně jí políbil jeden prst po druhém. „Takovými dlou-

hými štíhlými prsty se může honosit jedině Sarah Bernhardto-

vá, nejzářivější hvězda uměleckého nebe.“

Princ Heraclius doprovázel Bertu i na veřejný koncert, na 

němž se představili lázeňští umělci. Když se koncert chýlil 

ke konci, vyzvali pořadatelé lázeňské hosty, aby se laskavě při-

pojili k účinkujícím.

„Všichni si jistě budou nesmírně vážit jejich laskavého vy-

stoupení.“

„Dcera je dobrá pianistka a vyškolená pěvkyně,“ prozradila 

jednomu ze sousedů v řadě hraběnka Sofi e Kinská.

Host, chtivý dalšího koncertního požitku, si její sdělení ne-

nechal pro sebe a zakrátko začaly mezi posluchači sílit hlasy, 

aby mladá komtesa Kinská ráčila vystoupit na pódium.

Bertě jejich přání vehnalo ruměnec do tváře. Trauma po ne-

zdařeném pěveckém vystoupení ještě nepřebolelo.

Princ Heraclius ji uchopil za ruku.

„Vy jste skutečně hudební umělkyně?“ zvolal s radostným 

překvapením. „To nám ale musíte zahrát a zazpívat, pěkně 

prosím.“
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Berta měla pocit, jako by její duše vzlétla vysoko nad oblaka. 

Dlouho se nezdráhala. Princova povzbudivá přítomnost, pro-

sebný pohled jeho zasněných očí ji zvedly ze židle.

„Kterého skladatele máte rád?“ otázala se.

Vděčně se usmál. V podvečerním slunci se zaleskly dvě 

řady bezvadných sněhobílých zubů.

„Chopina pro jeho nezaměnitelnou procítěnost, a potom 

Liszta.“

Oba skladatele Berta dobře znala. Zahrála několik Chopino-

vých nokturn a Lisztovu rapsodii. Vkládala do jejich přednesu 

všechny své city ke krásnému gruzínskému princi, nabízela mu 

svou duši i srdce. Když skončila, sklidila od obecenstva hlasitý 

potlesk.

Princ Heraclius pohovořil s pořadatelem. Potom přistoupil 

k pódiu a svým neodolatelným způsobem požádal uklánějící 

se Bertu.

„Zazpívejte nám ještě, krásná komteso, vroucně vás pro-

sím.“ A na zdůraznění své prosby před sebou sepjal prsty aris-

tokraticky štíhlých rukou.

Ani tentokrát Berta neodolala. Svazující vzpomínky na prv-

ní neúspěšné vystoupení byly tytam, cítila se pojednou volná 

jako pták. Po krátké poradě s pianistou zazpívala patetickou 

árii Normy ze stejnojmenné opery Vincenza Belliniho. Potlesk 

byl bouřlivý a nebral konce.

Berta byla nevýslovně šťastná, snad nejšťastnější v životě, 

jak byla v  té chvíli přesvědčena. Princ Heraclius jí vděčně líbal 

ruce.

„Byla jste báječná! Nepřekonatelná!“

Matka slzela dojetím a radostí.
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Večer byl plný příslibů, princ hladil Bertu hlubokýma oči-

ma.

„Dnešní večer patří vám, jedině vám!“

Odvedl si je s matkou do nedalekého altánu a objednal 

nejlepší značku vína.

Po svém koncertním úspěchu čekala Berta s jistotou na-

bídku k sňatku. Z princových úst nepřestávala znít vřelá slova, 

obdivující její krásu a umělecké vlohy, ale žádosti o ruku se 

nedočkala.

Jednoho dne princ Heraclius bez rozloučení odjel. Zakrát-

ko od něho přišel z Paříže navoněný dopis s bonboniérou 

prvotřídní značky. Z dopisu Berta pochopila, že to znamená 

konec. Zase jednou příliš odvážně snila.

Kněžna Dadiani se snažila svého příbuzného omluvit.

„Byl to jenom neškodný výstřelek,“ utěšovala Bertu. „Brat-

ranec je jako všichni muži v jeho věku náramně náladový.“

*   *   *

Nevinné dobrodružství otevřelo komtese Bertě Kinské oči. 

Začala chápat, že kromě vyšší společnosti a dobré partie exis-

tují v životě ještě jiné hodnoty. Čím byla starší, tím povrchnější 

a nicotnější jí připadalo zařazení do „vyšší společnosti“ a tím 

více rostlo sebevědomí chudé šlechtičny.

Znovu se upjala k letitému snu. Povzbuzena bouřlivým 

úspěchem na lázeňském koncertě, rozhodla se vynaložit všech-

no své úsilí, aby nastoupila na uměleckou dráhu. Pevně si umí-

nila, že z ní bude operní pěvkyně a stanovila si vysoký cíl – mi-

lánskou La Scalu. Čtyři hodiny denně cvičila, přesvědčena, že 

jistojistě udělá kariéru.
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Po profesoru Beránkovi se jí ujal maestro Lamperti, které-

mu se její hlas líbil a předpovídal jeho nositelce slavnou bu-

doucnost.

„Váš hlas je hotový poklad. Jeho křišťálový timbr, jeho bar-

va a průzračnost, to všechno je – neváhám to vyslovit – revo-

luční.“

Po půldruhém roce intenzivní práce měla komtesa Kinská 

dokončit studia u světoznámé pěvkyně Viardot-Garcia v Ba-

den-Badenu. Berta jí napsala obdivný dopis a dostala pozvání, 

aby přijela proslulé operní hvězdě předzpívat.

Michelle Pauline Viardot-Garcia byla manželkou spisovate-

le Louise Viardota, s nímž měla čtyři děti. Světově ji proslavil 

nejen její hlas, ale i přátelství s ruským spisovatelem Ivanem 

Sergejevičem Turgeněvem, trvající téměř čtyřicet let. Turge-

něv sledoval rodinu Viardotových na cestách po Evropě, a když 

slavná diva přestala veřejně vystupovat, usadil se s nimi v Ba-

den-Badenu.

Tam ji vyhledala třiadvacetiletá komtesa Berta Kinská. 

Předstoupila před operní hvězdu s nervy napjatými k prask-

nutí a s třeštící hlavou. Zapomenuté trauma z prvního veřej-

ného vystoupení, které před lety skončilo fi askem, se plnou 

silou vrátilo. Výsledek byl katastrofální.

„Zpíváte, jako byste měla v hrdle houbu a na uších krabi-

ce,“ pronesla paní Viardot-Garcia přísně. Když si ale všimla, jak 

se adeptka operního zpěvu zapotácela, dostala strach, aby 

nepadla do mdlob. „Nemáte špatný hlas, ale nedá se o něm 

říct, že by byl mimořádný.“

Sen o skvělé pěvecké kariéře byl v troskách. Do bezedného 

zoufalství přišla zpráva o smrti sestřenice Elvíry, která zemřela 
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na souchotiny, a krátce po ní skonal i poručník, kníže Fürsten-

berg. Bertě odkázal šedesát tisíc zlatých.

Avšak největší katastrofa, politická i vojenská, totiž poráž-

ka Rakouska u Hradce Králové v roce l866, se hraběnky Kinské 

a její dcery příliš nedotkla, obě byly soustředěny na neúspěch 

u slavné operní divy Viardot-Garcia.

V té době, kterou trávily v hlubokém smutku, je znovu na-

vštívil profesor Beránek.

„Nevyvozujte, ctěná komteso, z náhodného klopýtnutí 

rozhodující důsledky a nevzdávejte se svého předsevzetí,“ 

domlouval Bertě vlídně. „Cesta k vrcholům umění je srázná 

a trnitá, plná nepředvídatelných překážek. Člověk v sobě mu-

sí najít sílu pokaždé se znovu vzchopit, když na neschůdné 

cestě upadne.“

Námaha, kterou profesor Beránek vynaložil na Bertin ná-

vrat k studiu zpěvu, nepřišla nazmar. Když mu Berta prozra-

dila, že zdědila po poručníkovi nemalý kapitál, zaradoval se 

a doporučil ji do Duprézovy proslulé pařížské školy.

Hraběnka Kinská s dcerou si v Paříži najaly malý byt a Berta 

pokračovala ve studiu zpěvu. Její výuky se ujal sám maestro 

Dupréz. Byl přesvědčen, že jeho žačka má všechny předpokla-

dy, aby se z ní stala slavná umělkyně, a pečlivě ji připravoval 

na veřejné vystoupení. 

„Musíš Francouzům ukázat, co umíš,“ přesvědčovala ji mat-

ka, která se už nemohla dočkat, až dceru znovu uvidí na je-

višti.

Avšak v okamžiku, kdy Berta vystoupila na pódium, se 

před ní objevil starý strašák, tentokrát v podobě mada-

me Viardot-Garcia: Zpíváte, jako byste v hrdle měla houbu 
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a na uších krabice. Měla pocit, že houba roste a roste, až ne-

prodyšně zaplnila celé hrdlo. Hlas jí ve zpropadené překážce 

uvízl a nemohl ven.

Traumatizována dalším neúspěchem, zařekla se v slzách, 

že už nikdy v životě nebude zpívat. Matka z ní byla ne-

šťastná.

„Dovedeš si vůbec představit, kolik peněz už tvoje výuka 

stála?“ vyčítala dceři. „Zaplatila jsem na rok předem. O Dupré-

zovu školu je veliký zájem, uvolněné místo bude okamžitě 

obsazeno.“ Položila před sebe list papíru a začala počítat. „Ta-

kové hříšné peníze,“ bědovala, „a měly by být vyhozeny na-

darmo...“

Nezbývalo než ve výuce zpěvu pokračovat. Zchudlé šlech-

tičny neměly peněz nazbyt a kapitál, zděděný po poručníkovi, 

se rychle vytrácel.

7

Na léto v roce 1868 odjely šlechtičny Kinské znovu do Ba-

den-Badenu. Madame Viardot-Garcia změnila své mínění 

na hlasové kvality komtesy Kinské a na osobní doporučení 

maestra Dupréze ji přijala za žačku. Měla osobitou vyučovací 

metodu, kladla velký důraz na dechová cvičení.

„Zvyšují sílu a výdrž hlasu, a to je pro pěvce jeden z nej-

přednějších požadavků,“ tvrdila. 

A tak se Berta každé ráno po probuzení s hromádkou knih 

na hrudi zhluboka nadechovala a potom s hlasitým syčením 

pomalu vypouštěla vzduch z plic. Bylo to namáhavé a únav-
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né, ale přinášelo to výsledky. Hlas se znatelně zpevnil a nabyl 

na síle.

Do Baden-Badenu se toho léta sjela nejvybranější společ-

nost, jakou si lze vůbec představit. Na léčení tam zavítal i prus-

ký král Vilém I. a pro Bertu bylo nesmírným zadostiučiněním, 

že se s ní občas bavil. Dokonce ji jednou doprovázel na pro-

cházce lázeňským parkem a později si spolu vyměnili i něko-

lik pozdravných pohlednic, které si Berta dlouho schovávala 

na památku a opatrovala je jako vzácnou relikvii.

Jako Rakušanka by vlastně vůči přemožiteli své vlasti měla 

pociťovat nenávist, ale tehdy pro ni ještě byl královský ma-

jestát čímsi magickým a povzneseným, co vyžadovalo úctu 

a obdiv. Z pobytu u poručníka v Brně si do života odnesla 

nadšení pro lesk uniforem, pro vlající prapory, řízné vojenské 

pochody a jásající davy. Ještě neměla čas ani možnost si uvě-

domit spojitost vládců a jejich armád s válkami.

S obránci míru, kteří se tenkrát už poskrovnu vyskytovali, 

neměla dosud nic společného. Nedovedla si vůbec předsta-

vit jiný svět než ten, ve kterém žila a usilovala o uskutečnění 

svých ideálů.

*   *   *

Zimu strávily s matkou v Paříži, a tam na Bertu čekala dal-

ší milostná past. Seznámily se s bohatým australským ob-

chodníkem s diamanty, který se synem cestoval po Evropě. 

Leonovi bylo teprve osmnáct let, zatímco Berta byla už pěta-

dvacetiletá, ale jinochovi převrácený věkový rozdíl neva-

dil, uchvacovala ho Bertina rozkvetlá krása. Zapomněli na 

celý svět, viděli pouze jeden druhého. Rafi novaně vyhledá-
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vali chvíle, kdy mohli být spolu sami a měli příležitost k vy-

znání.

Bylo to jako větrná smršť. Berta byla přesvědčena, že právě 

potkala toho pravého muže, který ji bude doprovázet celým 

životem, Leon prožíval první milostný cit, plný něhy i probu-

zené vášně. Chvíli, kdy si tajně vyměnili snubní prstýnky a do-

mluvili si brzký sňatek, pokládali oba za nejkrásnější okamžik 

svého života.

Leon Bertě slíbil, že otci o jejich zasnoubení co nejdříve 

řekne, byl však příliš nesmělý, až zakřiknutý, a nenašel odvahu 

svěřit se suverénnímu otci.

Bohatý obchodník pozval Bertu s matkou na projížďku 

po Champs-Elysées, kde chtěl pro syna zakoupit palác. Na zá-

věr projížďky zašli do klenotnictví na Rue de la Paix a Leonův 

otec vybral pro Bertu drahocenný skvost.

„Ale pro váš zásnubní dar mám ještě daleko krásnější kle-

noty,“ ujistil ji významně.

Berta byla v sedmém nebi. Poznala, že Leon už o jejich za-

snoubení otci řekl, a spadl jí kámen ze srdce – milionář nemá 

námitky proti sňatku syna s nemajetnou šlechtičnou. Stejně 

jako její matka toužila po bohatství, právě na této pařížské 

projížďce si znovu jako kdysi před lety uvědomila, jakou kou-

zelnou moc mají peníze.

Lichotilo jí, když ji Leonův otec opět pozval na vyjížďku, 

tentokrát bez matky, kterou dal na starost synovi.

„Vynasnaž se, ať se hraběnka nenudí,“ kladl mu na srdce, 

pomohl Bertě galantně do kočáru a zavezl ji na Montmartre.

Řádové sestry nabízely návštěvníkům modlitby a růžence. 

„Na budoucí baziliku,“ vysvětlovaly.
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Obchodník s diamanty koupil Bertě nejdražší z nabíze-

ných růženců a jeptišce za něj štědře zaplatil. Řádová sestra se 

zbožně pokřižovala a s mnohokrát opakovaným „Zaplať Pán-

bůh“ se vzdalovala.

Den byl mrazivý, ale slunečný. Pod nimi ležela Paříž, pro-

tkaná lesklou stuhou Seiny. Berta napjatě čekala, až s ní začne 

hovořit o svém synovi.

„Podívejte se na tu vyhlídku,“ vyzval ji a zatímco bloudila 

očima po domech a ulicích pod nimi, pokračoval bez jakékoli 

souvislosti. „Je mi čtyřicet sedm let. Jsem vdovec a nejsem ještě 

tak starý, abych se nemohl znovu oženit.“ Na chvíli se odmlčel.

Berta, zaujata vyhlídkou na město a netrpělivě čekající 

na rozhovor o zasnoubení s Leonem, dost dobře nechápala, 

k čemu takový úvod, avšak obchodníkova následující slova ji 

vyburcovala.

„Chcete se za mě provdat? Zaopatřím vás i vaši paní matku 

bohatstvím, sama jste viděla, že pro mě nic není nedostupné.“

Berta zbledla. Láska, kterou pokládala za osudovou, se 

ocitla v nebezpečí. Musí ji bránit.

„Ale já miluji Leona!“ vykřikla chraptivě. „A on miluje mne.“

Obchodníka její přiznání nepřekvapilo. Vytušil, co se mezi 

mladými děje, ale nedal na sobě nic znát. Ať se syn vybouří.

„Můžete Leona milovat dál, až se stanete jeho matkou.“

V Bertě vzkypěla krev.

„Moje láska k Leonovi není mateřská!“

Obchodník zvedl pravý ústní koutek v ironickém úsměš-

ku. „Nemýlíte se?“ otázal se ohromené Berty důrazně. „Jste 

ve věku, kdy jste už měla mít děti,“ pokračoval nemilosrdně, 

„a protože je nemáte, zamilovala jste se do mého syna. Uvě-
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domte si, komtesko, že Leon je ještě dítě, a z vaší strany to 

není milenecká láska, ale nenaplněný mateřský pud.“

Jeho zdrobnělé oslovení Bertu urazilo. Vycítila z něho po-

hrdání neurozeného kšeftsmana šlechtou, z níž vzešla a k níž 

se s hrdostí hlásila. Všechno, co jí řekl, byla neslýchaná neoma-

lenost. Připomínat ženě její věk, urážet její city, zesměšňovat 

je, to si může dovolit jen hrubián, bohatý hrubián vůči jemno-

citné zchudlé šlechtičně.

S očima plnýma slz začala sestupovat do míst, kde čekal 

kočár. Při každém kroku si uvědomovala nové, dříve pouze 

tušené skutečnosti. I ony s matkou bažily po bohatství, pro-

tože za peníze se dá koupit všechno, po čem člověk zatouží. 

Už dříve však podvědomě cítila, že na světě existují vyšší hod-

noty než peníze, neboť může-li člověk mít všechno, co se mu 

zachce, nezbyde mu už nic, po čem by toužil.

*   *   *

Australský obchodník i se synem náhle zmizeli, jako by se 

po nich slehla zem. Komtesa Kinská si s hrůzou uvědomila, že 

se měla znovu, jako už před lety při zasnoubení s Gustavem 

Heinem-Geldernem, prodat bohatému nemilovanému muži. 

Ocitne se v podobné situaci znovu? Nebo se to dokonce stane 

jejím životním údělem?

8

Léta plynula v intenzivní výuce operního zpěvu. Přesto-

že komtesa Berta Kinská si už uvědomovala, že úsilí o místo 
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ve „vyšší společnosti“ není hlavním smyslem lidského života, 

nepřestávala se v této společnosti pohybovat a poslušně se 

podrobovat jejím požadavkům. Vždyť kde jinde by mohla po-

tkat ženicha?

Přesto ho ale nepotkává. Je jí už devětadvacet let, vhod-

ný čas na vdávání dávno promeškala, jak jí před čtyřmi lety 

neomaleně připomněl otec její nenaplněné lásky. Hraběnka 

Sofi e Kinská se nepřestává utěšovat, že až bude dcera slavnou 

operní divou, nebude mít o nápadníky nouzi.

Nápadník se objevil za letního pobytu ve Wiesbadenu, ješ-

tě dříve než Berta vstoupila na operní scénu. Při každoden-

ních procházkách po lázeňské kolonádě se hraběnka Kinská 

s dcerou potkávaly s krásným mladým mužem elegantně 

ustrojeným, kterého Berta na první pohled zaujala. Začal je 

zdravit a vyhledával místa, kde se zdržovaly. Bylo zřejmé, že je 

vědomě sleduje.

Vznešená společnost se v lázních nudila, proto se rozhod-

la uspořádat večírek, jak ostatně bývalo každým rokem zvy-

kem. Mezi lázeňskými hosty se hledali účinkující. Hraběnka 

Sofi e Kinská se přihlásila mezi prvními. Co když bude náho-

dou přítomen nějaký impresário, nebo dokonce divadelní 

ředitel?

„Dcera studuje operní zpěv u madame Viardot,“ prozradila 

pořadatelům.

Vystoupení komtesy Kinské bylo přijato s nadšením. Žačka 

slavné Viardotové byla vítána. Krátce po sestavení programu 

Bertu oslovil mladý krásný muž, který je každodenně sledoval 

na kolonádě. Představil se jako princ Adolf Sayn Wittgenstein-

-Hohenstein.
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