František Pravda

Z denníku Pavlíny

I. Bratr na prázdninách
Z denníku sedmnáctileté dívky

Dne 30. července 1863
Ten se mne nasouží, ten náš Karel! V každém listu napomíná,
domlouvá, nutí, abych psala česky. Já ubohá jsem se tomu ani ve
škole neučila a nyní je mi sedmnáct let a již to jde těžce, tuze těžce a
pranic mne to netěší. Cvičím se již celý rok, on mi sám posýlá úlohy
a naposled mi poradil, přikázal, poručil, abych si založila český
denník.
Musela jsem mu to udělati k vůli, dnes začínám, každou neděli a
každý čtvrtek budu pokračovat a věru jsem se napřed pomodlila, než
jsem první slovo postavila na papír.
Mám z toho strach, chyb nebude scházet, a on tyran ani jedinké mi
neodpustí. Pozejtří již přijde domů z Prahy, kde právě doštudoval,
neviděla jsem ho celých deset měsíců a sotva se ho mohu dočkat.
Kdybych ho srdečně nemilovala, nedala bych se od něho trýznit tou
češtinou a nedbala bych na jeho řeči o národu, vlasti a povinnostech,
jež prý mám co Češka.
Pořád mi vytýká, že jsem Češka. Nevím, k čemu je to dobré. Mám s
tím jen kříž, učení a práci.
Inu ano, jsem Češka, jmenuji se Pavlina Janušova, ale proto není
třeba, abych česky mluvila, psala, modlila a šatila se. Umím dost
dobře mluvit a psát německy, a Pán Bůh mi rozumí, ať se k Němu
modlím tak nebo jinak. Český kroj se mi arciť líbí, neboť nové šaty
mám ráda, řídím se dle mody a. ochotně následuji každou parádu.
Až posud jsme my páni v městě mezi sebou nemluvili leč německy a
bylo to tak dobře, lišili jsme se tím od sprostého lidu. Mám-li s tím
co jednat, stačí mi má známost češtiny, a musím-li od něho požádat
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něco písemně, také to dovedu a vždy jsem dovedla, nestarajíc se o
chyby, jichž bylo dost v každém slově. Proto mne nikdo nekáral, ale
když jsem chybila v němčině, již na to ukazoval, kdokoli to viděl,
vysmívaje se mi, že jsem špatně vzdělána.
Německé knihy čísti povzbuzovali mne sami rodiče, a. českých se k
nám ani nedostalo, dokud Karel mi jich neposílal. Nenalézám v nich
nic zajímavého a jen ze šetrnosti k němu do nich někdy nahlédnu,
vždy zase sahajíc po německých.
Se svým českým denníkem skoro abych se skrývala a zajisté ho
nikomu neukáži, leda … Chtěla jsem říci „leda Karlovi,“ ale nastojte,
jak pak mu ukáží, co jsem napsala hned na první straně?
Nechť, ať se durdí, on mne k němu zavedl a nebude-li spokojen, že
vyznávám pravdu, pověsím já celý denník na hřebík a budu míti
pokoj před dotíravým bratrem.
Však nikoli, Karel je hodný a já – budu také hodná. Vždyť nás váže
láska, na níž si oba zakládáme. Jen kdyby zde již byl. Těším se na něj
jako dítě.
2. srpna
Konečně jsem se ho dočkala. Přijel včera odpoledne. Právě jsme o
něm mluvily s drahou matinkou, tu vstoupil do dveří a letěl nám do
náručí.
Napřed ovšem pozdravil matku, a ta ho nechtěla ani pustiti, líbajíc a
objímajíc se s ním, a věru ji při tom polily slze. Já stala vedle a dívala
jsem se na ně a vidouc matku plakati, plakala jsem s ní, ačkoli mi
nebylo do pláče. Jí ovšem také ne. Měly jsme radost, srdce se smálo,
duše plesala, přemohl nás cit, a to bylo příčinou, že jsme slzely.
Karel dělal muže, ale přece si také utřel oči, než nám mohl domluvit,
že ho vítáme jaksi smutně. Hned se nám vyjasnily tváře a lichotily
jsme se k němu, aby viděl, že nejsme smutné.
Sedl si k nám, brzy s matkou, brzy se mnou, brzy s oběma se držel za
ruku, povídal a žertoval. Chtěla jsem pokračovati v šití; ale že jsem

4

se pořád jen na něho dívala, píchala jsem vedle a jednou jsem zajela
do prstu, že mi až krev vyskočila. Nedělala jsem si z toho nic.
Shledati se s drahým bratrem, míti ho po boku a tuliti se k němu jest
rozkoš, jež stojí za tu kapku krve. Karel se nezměnil, je srdečný,
upřímný a veselý, jako vždycky býval, a chování jeho k matce
naplňuje mne nelíčenou úctou. Políbil jí ruku několikráte po sobě, a
tak sladce a jemně s ní mluvil, jak ani já dcera to nedovedu. Říkávám
jí „Mutter“ a otci „Vater,“ on ji jmenuje „matinko, matičko,“ to mne
zajímá a mi zní v uších jako nevinná řeč z mého nejútlejšího mládí.
Matka ho poslouchala s velikým zalíbením, láska jeho ji těšila a ta
jevila se v každém slově. Bylo mi líto, že já nebývám tak vroucná.
Nazvu-li ji „Mutter” neproniká mi to do duše, jest to hlas cizí, který
ze mne mluví, přiučila jsem se mu teprv později a jí také dotýká se
jen povrchně. Ruku jí líbat zanedbávám již dlouho, jako by se to pro
mě sedmnáctileté děvče již neslušelo, a zdvořilosti, jakéž jí ve
společnostech vzdávám po německu, jsou jen plané průpovídky,
jimiž víc světu než jí se hledím zavděčiti. Když Karel odešel za
otcem, aby i jemu oznámil svůj milý příchod a já s matkou byla
sama, seděla jsem vedle ní zamyšlena a opravdu jsem se rmoutila.
Napadalo mi: „Což ji Karel miluje víc než já? Což ona miluje Karla
víc než mne?“
„Nikoli, to nemůže býti,“ odpověděla jsem si v duchu a pravila jsem
na hlas: „Matinko, viďte, že jste má jako Karlova?“
Řekla: „Zajisté, má drahá.“
I sklonila jsem se k ní a zcelovala jsem jí ruku a ona přivinula mne k
sobě líbajíc mi čelo, tvář a ústa.
„Matinko, matko,“ šeptala jsem opět, a srdce se mi při tom otvíralo.
Byla jsem zase její Pavlina, její dcera, její dítě. Něžné city se ve mně
ozývaly. Přirozený, mateřský hlas je povzbudil. Oživla, rozmnožila
se mezi námi stará láska.
„Matinko, viďte,“ ptala jsem se, „že již nechcete, abych vám říkala
Mutter?“
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„Vždyť já tomu nikdy nechtěla!“ vyznala mi.
Ach ano, ono se to u nás zavedlo cizím příkladem, a že mne ve škole
učili jen německy, německy jsem po nich opakovala i jméno matky.
Jsem ráda, že Karel již ničeho nemá přede mnou, a netajím, že jsem
mu tu velikou přízeň s matkou drobet záviděla. Naučil mne, jak si ji i
já mohu získati, a za to mu vždy zůstanu vděčna.
6. srpna
V neděli mi Karel navrhl, že se mnou půjde do kostela.
Na otázku, kdy do kostela chodím, vyjevila jsem mu, že na devátou.
„Slýcháš také kázání?" chtěl věděti.
„O deváté se nekáže,“ řekla jsem mu, „ale čte se německé
evangelium. Páni na ni vesměs chodí. Německé kázání máme jen
každou poslední neděli v měsíci. Lid bývá na ranní a na velké.“
Chtěl, abych mu to udělala k vůli a šla s ním také na velkou.
Ráda, v jedenáct hodin je po kázání. Nikoliv, i na kázání musíme prý
jíti. Třebas, půjdeme.
Nařídil, abych se mu hezky vystrojila, a ptal se, mám-li čamaru,
živůtek, šněrovačku, pásku a Bůh ví, co ještě – slovanského.
Odpovědělo jsem mu, že to všecko mám a že toho mám mnohem
více, než on zná a umí pojmenovat.
Jsem tedy Slovanka?
Nevěděla jsem, co to vlastně je, ale domnívajíc se, že to přijde jen na
šat, pyšně za Slovanku jsem se prohlásila.
Jsou druhé dívky v městě také Slovanky?
Jsou, hned se o tom přesvědčí na ulici.
Vystrojila a ozdobila jsem se mu, že byl spokojen, a nemusil mne k
tomu teprv vybízet. Před desátou vedli jsme se spolu do kostela a na
náměstí potkávalo nás tolik dívek, že jsem se s nimi pořád musila
pozdravovat. Některým jsem řekla „guten Morgen,“ některým „guten
Tag," některým „ihre Dienerin.“ Ony říkaly to samé a nenapadlo
nám, že se po česku říká: „Dobré jitro, dobrý den, vaše služebnice“

6

anebo „k službám.“ Karel poslouchal a jaksi podivně špoulil ústa,
jako by se nám chtěl vysmívat, a když jsem zase jednu po německu
oslavila, pravil uštipačně: „Slovanky zde mluví jazykem
německým!“ „Tato je pouhá Němkyně,“ vyjevila jsem mu. „Nosí se
ale po slovansku,“ řekl. „Moda je moda,“ odpověděla jsem. „Snad
všecky Němkyně nebyly, jež šly okolo?" hádal a smál se. „Arciť
nebyly.", I divil se, že nemluvíme česky, a já mu pověděla, že jsme
na to nyní – nemyslily. Neříkal nic, ale viděla jsem na něm, že mu to
není milé a hned první dívku, na kterou jsme přišli, pozdravila jsem
slovy: „Dobré jitro, Anno! Jak se Vám vede?"
Stiskl mi ruku a já od té chvíle dávala pozdravení česky.
V kostele nám udělali místo v stolici a před námi a za námi, vpravo a
vlevo seděli a stáli nábožní křesťané, mistrové a jejich tovaryši,
dělníci a nádenníci, mužští i ženské. Zpívali pěknou píseň, já
nezpívala., ale Karel zpíval s nimi. Kázání jsem poslouchala pozorně
jako on a při mši svaté modlila jsem se ze svých německých knížek.
Vedle mne klečela nějaká sprostá osoba, asi děvečka, a měla knížky
české. Vypínala jsem se nad ni v duchu a lahodilo mi, že je rozdíl
mezi ní a mnou. Karel bezpochyby do knížek mi nahlídl, když jsem
je před sebou měla otevřené, neboť na cestě z kostela se zmínil, že
my Češi jsme a můžeme býti pobožnější, když se modlíme česky.
Nepochopovala jsem, proč by tomu tak bylo a on pravil: „Když jsme
byli malí, modlili jsme se jen česky. Matinka jen českým modlitbám
nás učila. Česky jsme vzývali Boha, česky jsme ponejprv vyslovili
svaté jméno Jeho, česky jsme k Němu mluvili. Pavlinko, pamatuješ
se, s jakou vroucností jsi to dělávala? Později ti uložili modliti se
německy a do rukou ti dali německé knížky. Napřed jsi jim dobře ani
nerozuměla a srdce tvé zůstalo chladné a prázdné, když jsi v nich
četla. Nyní jim rozumíš, ale modlitby německé nikdy tě nemohou tak
roznítiti a povzbuditi, jako modlitby české, že jim schází matčin
základ z mládí. Zkus to, sestro, a obrať se jednou k Bohu zase po
česku, uvidíš, že to víc rozhřeje srdce. City, jež jsi mívala co dítě,
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opět povstanou v tobě, Bůh ti bude bližší, přivineš se k Němu
vroucněji, spojíš se s Ním způsobem přirozeným. Co říkáš, nebyla by
potom tvá pobožnost větší?"
Napadlo mi, že v sobotu, když jsem matku nazvala „matinkou”
českými slovy jí vyjevujíc lásku, mnohem víc mne to dojalo, než
když ji jmenuji „Mutter“ a z toho jsem vším právem mohla soudit, že
až k Bohu budu volat „Otče, Pane“ a po česku se poručím do milosti
Jeho, víc mne to pohne, vzdělá a ušlechtí.
I přisvědčila jsem bratru, a on mi zase stiskl ruku a zastaviv se se
mnou u knihaře, hned českou modlitební knihu mi koupil.
9. srpna
Karel již viděl můj denník. Zdráhala jsem se ukázati mu ho, ale když
tuze o něj stál a sliboval, že mi nic za zlé míti nebude, co do něho
zanáším, podala jsem mu ho, a utekla jsem ven k matce. '
Podržel ho dlouho u sebe, mně se alespoň zdálo, že by ho mohl dříve
vrátit, aby mne vytrhl z nesnáze a nejistoty, a již netrpělivě jsem na
něj čekala.
Přišel konečně a denníkem mi hrozil, já se začervenala, a on
přistoupil ke mně a nastojte, dal mi hubičku a pohladil mne řka: „Má
sestra Pavlina je na dobré cestě, mám z ní potěšení.“
Hle, on se nezlobil, že na začátku tak ostře jsem o něm mluvila,
nikoli, smál se tomu a byl rád, že jsem upřímná. Mám prý tak
pokračovati dále, líbí se mu to, dobře perem vládnu. Nedoufal, že
bych již tolik dovedla, musela jsem prý býti pilná, a to mi slouží ke
cti. Chyb jsem nenadělala mnoho – opravil je, a abych se jim
budoucně vyhnula, přispěje mi svou radou.
Přijela jsem jeho navržení, ale vymínila jsem si, aby mého denníku
na mně již nežádal. Kdybych věděla, že mu ho vždycky musím
předložit, nemohla bych nenuceně psáti a všelicos bych snad zatajila.
„Aha,“ zažertoval si se mnou, „ty musíš srdéčku ulehčit nevolí a
hněvem na bratra, když tě souží, trýzní a je tvým tyranem!“
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„A když vyznávám, jak tuze ho miluji!“ přidala jsem k tomu.
Zase mne políbil a vyjednali jsme, že mi leckdys z českých knih
bude předčítat, abych v české řeči hodně se vycvičila a zatoužila si
po nich poznavši, že jsou také zajímavé. Až posud jsem je prý do
rukou brala s nechutí, čemuž se nediví, věda, že jsem do smyslu
jejich nepronikla. Pak jsem proti nim měla předsudky a nyní se
bavím tak říkajíc jen mluvnicemi, což ovšem laskominu po českém
čtení ve mně neprobudí. Však to přestane, stojí mi za to. Jsem tuze
dychtiva.
13. srpna
Byly jsme s matkou v pokoji samy, Karel k nám přišel s knihou v
ruce a pravil, chceme-li ho poslouchati, že nám ji přečte.
Prosily jsme za to, ale veliké pochoutky jsme neočekávaly.
Matinka řekla: „Nebudeme ti ani rozuměti!“
„To by bylo,“ smál se, „vždyť vám budu čísti česky.“
„Česky arciť,“ přisvědčila mu, „ale bude to v té nové češtině, jíž my
neznáme.“
„Ta je pro nás tuze vysoká,“ hádala jsem já, a maminka ještě dodala:
„Učení páni si ji vymyslili.“
„Abyste učeným pánům nemohly viny dávati, přečtu vám něco od
jedné učené paní,“ oznámil nám.
„Ta psala česky?" vykřikly jsme obě najednou.
„Ano,“ odpověděl, „snad jste již slyšely o Boženě Němcové?"
„Slyšely jsme o ní,“ pověděly jsme mu, a já se pochlubila, že bych
byla špatná Češka, kdyby mi nebylo povědomo jméno její.
„Inu ovšem,“ prohodil jako v žertu, „vy Češky zde o Boženě
Němcové víte a leckdes se jmenuje od spanilých dívek a paniček,
však co napsala, všecky jste zajisté ještě nečetly.“
Měl pravdu a sklopila jsem hlavu, abych se mu k ní nemusila
přiznati, neboť jsem sama od Boženy Němcové ještě nic nečetla.
Však zpomněla jsem si, že napsala „Babičku" nevím již, kde to
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povídali, a řekla jsem mu to, abych čest svou zachovala.
„Prosím za odpuštění,“ škádlil mne dále, „Božena Němcová napsala
Babičku, Češky se to někde dověděly, ona napsala ještě to a ono, ale
co vám to prospěje, když to nečtete?"
Není možná na něm vyhráti, když se hádáme, a proto jsem raději
umlkla, aby nade mnou neslavil vítězství ještě větší.
Pozoroval, že se drobet mrzím, a on chytrák hned mne umí udobřit.
Vykládal nám, že Češi mimo Boženu Němcovou, jež národu
nelítostnou smrtí byla odňata, měli a mají ještě jiné proslulé
spisovatelky, a dívaje a usmívaje se na mě pravil, že jim jedna
přibude v osobě – Pavlíny Janušovy.
Chtěla jsem se ještě víc mrzeti, že se mi posmívá, on ale tvrdil, že
skutečně takovou naději jsem v něm povzbudila svým denníkem, a to
mi tak lichotilo, že jsem mu předešlé úsměšky honem odpustila.
Jsem přece jen zpozdilá a marná dívka a zabývati se spisovatelstvím
arciť nikdy nebudu, nemajíc k tomu schopnosti, nadání ani povolání
a nejsouc s to, povznésti se k té vysoké češtině. Však vyznávám, že
se jí tak tuze již nebojím.
Karel nám opravdu čte „Babičku” já pochopuji každé slovo, matka
též, a tak nás zajímá, že se jí nemůžeme ani nabažit.
Snad spisovatelé píšou jináč než spisovatelky?
Karel pravil, že jako já ve svém denníku tak obyčejně píše každý
Čech, ať je muž nebo ženská.
Přečetl nám něco na příklad, vpravily jsme se do všeho, ano i básním
jsme porozuměly.
Již věřím, že ta vysoká čeština je asi strašák. Co není psáno jen pro
učené, nejde nad můj rozum a dělá mi rozkoš a potěšení.
16. srpna
Navštívila nás Agnes Vrbíkova a Karel velmi nepříznivě ji posuzuje.
Mluvil na ni česky, ona odpovídala německy, česky nechtíc mluvit,
jako by tím tratila na hodnosti.
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Říkávám jí „Agnes“ Karel pravil, Agnes že po česku sluje „Anežka“
a slečnou Anežkou ji pojmenoval.
Hněvala se, že ji tupí, a nic neprospělo vymlouvati jí to: ona je a
zůstane Agnes a nechce býti Anežkou jako nějaká děvečka neb
podruhyně.
Zmínila jsem se, že s Karlem čtu české knihy, jež mne den ode dne
víc zajímají. Chce-li, půjčila bych jí Babičku od Boženy Němcové, je
hezká, tuze nás bavila.
„Babičku?“ opakovala úsměšně a odbyla mne:
„Nestojím o žádnou babičku a česky ani nečtu, co pak je do toho!“
Schválně jsem se pochlubila, že nyní česky také píšu.
Vysmála se mi, že tedy chci býti Češka jako jiné dívky u nás a jinde.
Již ji vykám, Karel také, není tomu zvyklá, přichází jí to jaksi divné.
Chtěli jsme jí tedy onikat, ale bránila nám a dovolila, abychom i ji
říkali, jak chceme. Ona to také učiní a musíme prominout, kdyby se
někdy omýlila.
Agnes Vrbíkova mezi námi dívkami chce býti osobou vzácnější a
vyšší. Domnívá se, že způsoby její jsou panské, nenávidí českou řeč,
pohrdá českým lidem, haní a pomlouvá ho, odepírá mu vážnost a
lásku, povyšuje a vypíná se nad něj. Že by také k němu přináležela,
jsouc původem svým Češka a majíc české rodiče, na to ubohá již
zapomněla. Věru s námi nemá již nic společného a sama se od nás
odtrhla a vzdálila. Byla vychována po německu, vrátila se domů z
německého města a ústavu, navštěvuje německé společnosti, zpívá
německy, hraje německé divadlo, dává přednost německému jazyku
před českým, česky bez potřeby ani nepromluví. Znám její babičku,
ta německy neumí, proto ji má za sprostou a stydí se za ni, a Babičku
od Boženy Němcové nechce, aby se svou babičkou se neprozradila.
Karel se velmi příkře o ní vyslovil, a když jsem mu řekla, že v městě
je jich víc mezi ženskými i mužskými, jež smýšlejí a jednají jako
ona, pravil: „Hanba odrodilcům svévolným!“ a zarmoucen a
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rozhorlen odešel.
20. srpna
Kdo pak vlastně je odrodilec?
Bratr mi to vyložil.
„Víš, co to je, odpadnouti od Boha?" ptal se mne.
„Vím,“ řekla jsem, „od Boha odpadl, kdo se o Něho nestará, nehledí
na Jeho vůli a Jeho rozkazy, chová se, jako by Ho nebylo, slouží
vášním, zapírá svědomí.“
„Víš, co to je, odpadnouti od víry?" ptal se dále.
„Vím,“ řekla jsem opět, od víry odpadl, kdo vírou pohrdl, v níž se
narodil, v níž byl vychován od rodičů, v níž žili jeho předkové, a
neřídí se již dle zákonů a pravidel od ní předepsaných.“
Pravil: „Odrodilec odpadl od rodu, od národu svého, on se odrodil, je
cizí mezi svými.“
Neporozuměla jsem mu dobře a musil mi to vyložiti příklady.
Nyní tomu již rozumím: „Jsou na světě rozliční národové. V některé
zemi jsou národové dva vedle sebe jako u nás český a německý. My
jsme Češi, někdo mezi námi národ svůj opustil, k němu se nehlásí,
prospěch jeho nehájí, jeho dobrých mravů nešetří, jeho mluvy si
neváží, nýbrž naproti němu jedná, škoditi mu dopouští, a sám mu
škodí, s cizími se proti němu spojuje, cizí obyčeje přijímá, cizí zisk
množí a podporuje na újmu a škodu svých vlastních krajanů, ten je
odrodilec. Není každý odrodilec stejně hanebný a trestuhodný.
Mnohý za to nemůže, že se odrodil. Učil se doma a ve školách jen
řeči cizí, četl jen cizí knihy, zdržoval se v cizině, bavil se v
německých schůzkách. Snad se mu nikdy nenaskytla příležitost,
poznati se a jíti do sebe a škoda, je pro nás ztracen. Jiný je slaboch,
ví a cítí, že má býti náš, ale pohodlí a pokoj a zvyk mu v tom brání a
on zůstává lhostejný. Nejhorší jest, jenž kvůli nějaké výhodě se
odříká svých a jiným tak říkajíc se zaprodává, jsa k svým nepříznivý
a nespravedlivý proti svému přesvědčení.“

12

Karel povídal, a ovšem je tomu tak, že odrodilci jsou i u jiných
národů. Kdo by k nám se přidal a svým chtěl ubližovati, rovněž by
byl odrodilcem u svých. Nechávejme a dávejme každému, což jeho
jest a což mu patří. Co nechceme, aby on nám činil, nečiňme jemu.
Spravedlnosti a lásky jest nám všem třeba. Kdo jiného jest národu a
spravedlnosti a lásky k nám nemá, tomu to spíš promineme než těm,
kdo pošli z nás a jsou proti nám svévolně.
Pořád mi leží v hlavě, co Karel o odrodilcích povídal, a ptala jsem se
ho, je-li u nás také ženských odrodilých. Odpověděl, že je a že je jich
mnoho.
„Agnes Vrbíkova budiž ti příkladem, dle té o nich suď,“ řekl a
schválně ji nazval Agnes. Již ani v tom ohledu nejsem, tuším, daleko
od pravdy. Ženská jako mužský stává se odrodilou obyčejně
vychováním. Naučila se a zvykla si mluvit, číst a psát německy a pak
od lidu mluvícího, čtoucího a píšícího česky se odděluje; myslí, že je
proto vzdělanější a vznešenější, opovrhuje vším, co je české,
nepoznává vlasti, nehlásí se k národu, nežije s ním, nesúčastňuje se
radostí a strasti jeho, nepřináší mu obětí, neprospívá mu. Příčina toho
všeho je nevědomost, pravil Karel, a někdy nadutost a pýcha. Která
ženská česky mluví jen s čeládkou, domnívá se, že česká řeč je hrubá
a sprostá; která česky psáti se neučila, hádá, že nestojí za to, aby se v
tom znala; která českých knih nečte, neví, jakou cenu mají. A že
zvlášť ve vyšších a bohatších rodinách němčina panovala, užívala jí
mnohá panička a dívka, aby se k nim pozdvihla, a že pouzí Češi byli
jen chudáci, paničky a dívky se bály jazykem jejich mluvit, aby se k
nim nesnížily. Tak i mezi ženskými povstal u nás druh lidí, jenž se
sám byl vyloučil, druh ženských rodem Češek, ale od Čechů
odpadlých, ženských odrodilých.
27. srpna
Ještě jednou se vracím k těm odrodilcům. Karel tvrdí, že ženská
odrodilá je nebezpečnější než odrodilý mužský.
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Proč? Je-li svobodná, kazí svým příkladem bratry a sestry, a že
obyčejně k tak nazvaným lepším stavům náleží, škodlivé působí na
jiné dívky, jež si ji berou za vzor. Je-li vdaná, ukazuje svým vlastním
dětem, jakou cestou mají kráčeti; a nevychovává jich za Čechy.
Mnohá matka byla sama po německu vzdělána a chce, aby se jí děti
podobaly; mluví a modlí se s nimi německy, dává je po německu
cvičiti, netrpí na nich nic českého. Mnohá vzdělání německého sama
sice nedostala a je skutečná Češka, ale děti mají být víc než ona, a
proto se musejí přetvořit za Němce. Jindy to arciť mělo svou
smutnou podstatu. Dali-li rodiče dítě něco víc učiti, než se učilo na
nejnižších školách, mohlo se to státi jen po německu, že vyšších
českých škol nebylo, a kdo za Němce se neproměnil, nemohl slouti
vzdáleným. Nyní toho již nebude třeba. Zřizují se již i pro dívky
vyšší školy české, ony se vzdělají, a přece zůstanou Češky. Aby se
přiučily jazyku německému, ovšem se jim podá příležitost. Je to
jazyk, kterého u nás víc než jinde potřebují, že s námi a vedle nás žijí
Němci. Ale jazyk vlastní musí nám býti dražší a na tom si zvlášť
musíme zakládati.
Jsme Češi. To vědomí probuď se v nás. Matka k němu veď děti, děti
je mezi sebou rozšiřujte. Až každý pozná vlast svou a národ svůj,
slávu a moc jeho, bude si ho vážiti, bude na něj hrdý a pyšný a již tak
snadno od něho neodpadne.
Pak pomine pokolení odrodilců mezi námi a ty, kteřížto svévolně a z
hanebných příčin se nás odřeknou, bude stíhat kletba naše a
všeobecné opovržení.
30. srpna
Dnes bylo německé kázání. Já s Karlem nyní chodím na české. Aby
se německým sousedům našim německy kázalo, proti tomu ovšem
nejsme. Taková pošetilost se nám nesmí vytýkati. Však když se
německy káže, je víc Čechů přítomno než Němců, a já sama nikdy
nescházela.
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Věru se tomu divím, jak jsem mohla zanedbávati kázání česká, a
kdyby nebylo Karla, ještě by se to stávalo.
Dnes jsme viděli ty, kdož jen německá kázání navštěvují. Dívali jsme
se z okna, když na ně šli, potkávali jsme je, když šli z něho. Byli
mezi nimi staří a mládí páni, staré a mladé paničky, vedly se s dětmi,
dívky po dvou, po třech kráčely za sebou. „Ti tedy jen jednou za
čtyry neděle slyší kázání?" ptal se Karel.
„Ano,“ odpověděla jsem.
„A jsou Češi?"
„Jsou“
Zasmál se tomu a pravil: „To je divná pobožnost. Kázání české mají
každou neděli a nejdou na ně. Na německé jdou a povím ti proč: aby
se rozeznali od obecného lidu. Že se jim nejedná o poučení a
povzbuzení, nýbrž jen o nějakou zvláštnost a přednost, je na jevu.“
„Oni jsou německému kázání zvyklejší,“ vymlouvala jsem je.
„Českému snadno mohou zvyknout, když je mají častěji,“ řekl
nevrle.
„Česky prý se káže tuze nízko, jen pro lid,” zmínila jsem se.
To ho teprv popudilo a zlobil se, že česká řeč je nám jednou tuze
vysoká a po druhé tuze nízká a že sami nevíme, co chceme. Možná
prý je, že kněz mluví k neučenému lidu níž než k učeným pánům,
paničkám a dívkám; kdyby ale také přišli ho poslouchat, vyhověl by
jim a to tím spíše, že jen jednu pravdu a víru vykládá a hlásá.
Přisvědčila jsem majíc v tom již zvláštní zkušenost, a vyznávám, že
české kázání mne víc vzdělává, mi hlouběji vniká do duše, mi
mocněji doráží k srdci než německé, poněvadž jsem Češka.
Moudrý bratr stojí na svém a tvrdí, že Češi jen z marnosti německá
kázání vyhledávají, a nedělá rozdílu mezi pány ani nepány. Mnozí
řemeslníci a jiní lidé, mužští i ženské jdou na ně, aby dokázali, že
umějí německy a dodali si tím jakési vážnosti před těmi, kteříž
německy neumějí. Častokráte jejich známost němčiny je velmi
chatrná, přiučili se jí lecjaks na cestách, ve službě nebo na vojně a
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nejsou ani s to, aby porozuměli slovům kazatelovým. A dětem
německé kázání má snad sloužiti za prostředek v němčině se teprv
vycvičiti, což ovšem bývá příčinou, že v mravním ohledu zůstávají
pozadu.
U nás skrovničký počet Němců má svá kázání, přejeme jim je a je to
tak dobře, ale jinde veliký počet Čechů kázání svých nemá.
Proč? Že na ně nechodí ani doma a v cizině se tedy o ně také nestará.
Bratr praví, že každý Čech kázání má slyšeti ve své řeči doma i v
cizině, kde se česky káže. Kde se to nestává, vydobude si to naše
množství, i horlivě-li se o to zasadíme. Dostavme se vsickni; kdo
nechce věřit, že jsme tu, bude míti patrný důkaz před sebou a
odpomůže se našim potřebám.
3. září
Přece to přišlo k těm věnečkům, o nichž celý předešlý měsíc se
mluvilo. Budou čtyři, studenti je zařídili, včera se odbyl první.
Tuze jsem se na to těšila, neboť ráda tančím a již také bývám na
bálech. Na věnečku jsem nebyla ještě nikdy, u nás nebývají, a ovšem
jsem si dost nalámala hlavy, co a jak to asi bude.
Karel neříkal nic, ale pokoušel mne, že budu vidět divy. Šli jsme
všickni. Já se vystrojila po slovansku, druhé dívky též, měly jsme
bílé, červené a modré šaty, živůtky a šněrovačky, opasky a pentle,
srdce prý se na nás usmívalo.
Tak aspoň pravil Karel, a když jsme se spolu procházeli po sále
českými barvami ozdobeném a jen málo česky se mluvilo, dělal si z
toho žerty.
Já to vymlouvala řkouc, že mnohé dívky nejsou zdejší, nýbrž z
vůkolních zámků, a on se ptal, jestliže ty vůkolní zámky již leží v
Němcích.
Byla tu také Agnes Vrbíkova a vedla slovo, jí se přidržovaly
přítelkyně a společnice její, a my ostatní se skrývaly, česky si jen
šeptajíce, abychom si u vzácnější strany nic nezadaly.
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Karel pořád vtipkoval, to mne rozmrzelo a smluvila jsem se se svými
důvěrnicemi, že' počneme česky mluvit směle a neohroženě.
Tak se vskutku stalo. Mluvily jsme nahlas, volaly jsme na sebe,
odpovídaly jsme pánům a nedaly jsme se mýliti a zastrašiti, když se
Agnes a jí podobné výtečnice nad tím ušklíbaly. Přidaly se k nám
ještě jiné dívky, brzy jsme měly převahu, a Karel nám přál štěstí, že
jsme zvítězily.
Natančily jsme se dost, brali nás i pouzí měšťané, již těch
vznešených slečinek se štítili, a tyto neměly skoro tanečníků, že jen s
nimi spolčení páni si je vybírali.
Přece jsem s tím věnečkem nebyla zcela spokojena, neboť nebyl nic
jiného, než co jindy jmenujeme bál, a já očekávala něco
obzvláštního.
Karel to nazval obyčejnou muzikou, a když studenti po půlnoci,
sedíce ve vedlejším pokoji při sklenici, začali zpívati vlastenecké
písně, mínil, že by toho mohli nechati, a vybídl otce a matku,
abychom šli domů.
6. září
Divila jsem se, že Karel na věnečku byl uražen zpěvem studentů.
Vím, že zpěv, zvlášť český zpěv miluje a že i sám velmi rád zpívá.
Vyložil mi to řka, že studenti chybili, zasednuvše si k zpěvu do
vedlejšího pokoje, když sezvaná společnost trvala ještě v sále.
Takový zpěv prý může míti místo, když jsou sami mezi sebou, ale v
přítomnosti mnohých hostů byl neslušný, a to tím více, že se mezi
nimi nalézaly i paničky a dívky. V sále mimo tanec nebylo žádného
vyražení, věneček neposkytuje tedy vzácnější zábavy a ta se do něho
musí teprv vložiti, má-li čest dělat študentům.
Karel vůbec nepochopuje, proč si študenti vyvolili jméno věneček,
on byl a je pro besedu, ačkoli to při věnečku již zůstane, přece mu
chce dáti a dá jinou povahu. Již budoucně má se v něm nejen tančit,
nýbrž také zpívat a deklamovat, Karel študenty svolal a k jeho
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vyzvání se na tom usnesli.
Máme u nás v městě, jak známo, zpěvácký spolek a studenti jsou
také zpěváci. I sjednotili a spojili se a již ve zpěvu se cvičí všickni
dohromady. Poněvadž to nebude žádný koncert ani žádná akademie,
budou zpívat jen známé a lehké písně, a kdo bude chtít, může zpívat
s nimi. Mezi tím se bude deklamovat a nastojte, já vystoupím první.
Nechtěla, ale musela jsem, nutili mne, až jsem svolila. Jiná dívka
žádná k tomu nemá chuti, pobízeli je dost, ale nic nepořídili.
Jen Agnes Vrbíkova úlohu jakoukoli by byla přijala; slyšíc ale, žeby
ji dali českou, nechala toho a již se nehlásila. Že my sklidíme hanbu,
o tom je přesvědčena, a těší prý se na to.
Mně svěřili proslov, bratr ho sám dělal, a již ho umím nazpaměť,
ačkoliv jsem ho teprv dnes obdržela.
Umět ho nazpaměť a umět ho přednášet, je věc rozdílná, a chci se
hodně cvičit, abych nic nepokazila.
Karel mi pomáhá a má naději, že obstojím. Přičiním se všemožně.
Agnes se svou stranou bude přítomna. Byla by to voda na jejich
mlýn, kdybychom takhle propadli. Však nedáme se!
10. září
Je po věnečku, po besedě, po merendě, nazývejte si to, jak chcete:
výborně jsme se zachovali. Deklamovalo, zpívalo, tančilo se; chvála
byla všeobecná. – Agnes Vrbíkova a družky její tlačily se ku předu,
když mne na místo povýšené vedli, a páni, kteří byli s nimi,
rozestavili se vpravo vlevo a strkali na oči kukátka, aby mne dobře
viděli.
Nezapírám, že jsem se jich ostýchala a bála, ale právě ta zvědavost a
ten podezřelý úmysl jejich dodaly mi smělosti, začala jsem mluvit a
mluvila jsem zřetelně, rázně, s přesvědčením a s citem, až jsem
domluvila.
Nastal potlesk, ti, kdož jsou proti nám, chtěli napřed posmívat se a
uštipovat, ale vidouce, že veškeré obecenstvo je v nadšení, tleskali
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také, aby nedali pohoršení. V srdci snad zavírali hněv a co si povídali
po straně, po tom jsme se arciť neptali.
Tak to šlo po každém čísle, studenti deklamovali jeden lépe než
druhý, a zpěvy věru výtečně se podařily. Mezi tím se tančilo, celá
společnost byla veselá, a i starší páni a paničky pravili, že se již
dávno tak nevyráželi. Jindy musívají sedět a dívat se, otcově zalízají
za stoly, matky hledají místa po lavicích a synové a dcery se točí v
kole.
Tentokráte něco zábavného nejen viděli, nýbrž také slyšeli, a věru
přizvukovali zpěvákům, když nám zapěli tu neb onu píseň národní.
Můj otec byl úplně spokojen a matička též a oba se vyjádřili, že prý
my mladí na zdraví si neuškodíme, když po tanci popřeje se nám
chvíle k odpočinutí, jež zpěvy, deklamacemi příjemně se vyplní.
Celou noc proskákat, uhřát se a pak zase vychladnout, musí míti a
má prý záhubné následky, třebas by se hned neukazovaly, a mnohý
zahynul před časem, že se v mládí pokazil nemírně užívaje tance.
To vyslovili i jiní rodiče a já tomu věřím, ačkoli mi tanec je tuze
milý.
Pro budoucí věneček máme zase něco nového za lubem. I my
děvčata budeme zpívat. Pan ředitel hudby chce nás zatím drobet
vycvičit, a proto se u něho každý den shromažďujeme. Bratr to sám
navrhl, již jsou vyvoleny, jež mají pěkné hlasy, a já a se mnou mnohé
jiné bez toho jsme se zpívat učily. Ano i deklamovat chce jich již
několik. Bezpochyby je vábí čest, jakouž já si získala, a tak to jde
pořád ku předu.
13. září
Karel se mne tázal, mám-li jaké peníze.
Aha, myslila jsem si, jemu peníze došly a sestřička má pomoci!
Znám to, ti bratříčkové o prázdninách umějí nám spořitelny prázdnit
a co v nich snad přece zbylo, berou s sebou, když odcházejí. Karel již
sice přestává býti studentem, bude profesorem, učencem, kdo ví čím

19

ještě, ale důchody jeho nejsou posud větší než těch ubožáků a proto
se utíká ke mně, své milé sestře.
Nebylo tomu tak, jak jsem hádala. Nechtěl peněz pro sebe, nýbrž přál
si, abych jimi dobrý skutek vykonala.
Když jsem řekla, že peníze mám, chtěl věděti, mnoho-li.
Odpověděla jsem, že deset zlatých.
Zkoumal dále, nač je potřebuji.
Vyjevila jsem mu, že jsem si je sama uspořila z darů, jež mi
strýčkové a tety, a z měsíčného platu, jejž mi pro vyraženou rodiče
dávají.
Mohu si za ně koupiti, co chci. Čeho se mi nedostává, jedná se mi.
Co by se mi zvlášť líbilo, opatřím si sama, až se na něčem
ustanovím.
„Ještě tedy nemáš žádné zvláštní choutky?" řekl usmívaje se.
„Ó ano, mám víc než jednu,“ přiznala jsem se mu, „ale ještě jsem se
nerozhodla. Agnes Vrbíkova má pěkný zlatý náramek a tuze se na
něj pyšní. Kdybych měla také takový aneb ještě hezčí, drobet bych ji
pokořila. Však na ten má desítka nestačí a musela bych čekat. Julie
Krátkých obdržela krásný prsten z Prahy, Růžena Zelených má
klobouk dle novější mody, Marie Vlasáková nosí mantillu, jaké zde
mimo ni ještě nikdo nemá. To nebo ono chtěla bych také míti a
matinka mi přidá, bude-li to dražší než za desítku.“
Bratr poslouchal pozorně, když jsem svůj krám vykládala, jak to
nazval, a pořád se usmíval, a když jsem byla hotova, pravil: „Kdyby
na to přišlo, bez toho všeho bysi snad obstála, Pavlinko?“
„Musela bych,“ nezapřela jsem, „a proto přece bych netrpěla
žádného nedostatku.“
„Vidíš,“ poučil mne, „ty tedy máš peníze a nevíš kam s nimi…“
„Vím, vím,“ bránila jsem se.
„Nech mne domluvit,“ řekl a pokračoval takto: „Nemysli jen na sebe,
drahá sestro.“
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„Vždyť já na tebe také myslím a rozdělím se s tebou,“ vyklouzlo mi
z úst.
Smál se, kýval hlavou a máchal rukou, že nic nechce, a. doložil:
„Máš ještě chudší bratry, než jsem já.”
Zase jsem mu odporovala řkouc: „Z našeho domu zajisté se dávají
almužny.“
Zakryl mi ústa, abych prý alespoň chvíli mlčela, a vyložil, že třeba
podporovati všelijaké propěchy mezi krajany.
I chválil mne, že se hlásím k národu a vlasti, a chtěl, abych to
dokazovala také skutky. Mám prý k tomu rozličné příležitosti a jedna
se mi naskytuje. Budou sbírat na českou knihovnu v městě, ještě tu
žádné není, oni ji míní založit. Již prý jsem se přiznala, že mi české
knihy dělají rozkoš a potěšení, a on ví, že mi též přinášejí užitek.
Jako mně tak prý budou sloužiti i jiným, a to tím více, že v městě
větší' díl obyvatelů německy ani neumí, a tedy jen z českých čerpá
zábavu a poučení. Je jich zde málo, chudí si jich nemohou kupovati a
bohatí o ně nedbají. Chci-li spolu míti zásluhu o vzdělání svých
bližních, nebudu váhat dle možnosti přispěti na knihovnu a tou i
známost českého písemnictví a láska k němu se rozšíří.
Podal mi list, já se podepsala, že dávám pět zlatých, a hned jsem je
složila.
17. září
Sbírka na knihovnu dopadla velmi skvěle.
Dívky nezůstaly pozadu, a že já věnovala pět zlatých, chtěly se mi
vyrovnati a mnohé daly ještě víc, aby mne převýšily. Věru přispěly i
ty, od nichž se to ani neočekávalo, i Agnes Vrbíkova byla mezi nimi.
Záleželo jí na tom, aby se vyznamenala, a že se od nás přece liší,
dokázala německým podpisem.
Ovšem je to jedno, stojí-li v seznamu německy nebo česky, a jako
ona učinili i někteří jiní.
Nejvíc se sebralo o třetím našem věnečku, a zpěvácký spolek se
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obětoval, že na sv. Vácslava zařídí akademii ku prospěchu knihovny.
Já zase mám deklamovat, a že mi tentokráte popřáno více času k
naučení se úlohy, doufám, že nebudu zahanbena.
Třetí věneček podařil se ještě lépe než druhý a my dívky jsme již
také zpívaly. Matinka z toho měla velkou radost a pravila, že nyní na
ty věnečky se těšívá jako nějaká mladice. V skutku bylo více starších
pánů a paniček přítomno než obyčejně, poslouchali, zpívali s námi a
my mladší se mezi tím přece dost vytančíli.
Již máme zase nové záměry před sebou. Budoucí neděli odpoledne
uspořádá se vycházka na kopec za město, kde je kaplička sv. Anny.
Bude tam požehnání, napřed se míníme modlit, pak vyrážet. Je tomu
letos tisíc let, co na Moravu přišli svatí apoštolé slovanští Cyril a
Methoděj, kteříž nás Čechy vírou křesťanskou obdařili. Na památku
toho dobrodiní bylo už mnoho velikých slavností a my, abychom
také něco učinili, shromáždíme se aspoň na vrchu u kapličky.
Od neděle za týden začneme my dívky již také v kostele zpívat a na
tom jsme se teprv včera usnesly.
20. září
Má desítka je již celá tatam. Nedělám si z toho nic, ano jsem tomu
ráda, že jsem ji tak dobře vynaložila.
Nyní pochopuji a vím, že je ještě něco vyššího a ušlechtilejšího na
světě než pouhá ozdoba těla, a již svým lepším zásadám zůstanu
věrna.
K založení zdejší knihovny jsem přispěla pětkou, rodiště mé na mou
obětavost má první právo.
Však ta se musí vztahovati ještě dále, nebudu jí zavírat do tak úzkých
mezí. Jsem dcera českého národa, tento patří ku kmenu slovanskému,
kde se o to jedná, vykonati něco prospěšného, přinesu i já svou
hřivnu, ať je malá nebo velká.
Často u nás místo některé anebo celou krajinu zastihne neštěstí, je
třeba pomoci, kdo ji má, nesmí se vylučovat.
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Karel mi pověděl o velikém ohni v Polné a já na pohořelé dala dva
zlaté.
Jinde se staví pomník, divadlo, škola – anebo se kostel obnovuje a
někdy jest to opravdu záležitost, jež se týká celého národa.
V Karlíně u Prahy vystaven jest kostel ke cti sv. Cyrilla a Methoděje
a letos na památku tisíciletou příchodu jejich k nám bude ještě
vysvěcen. Spanilomyslné paničky sbírají příspěvky na roucha
posvátna pro něj a mnohé samy velmi krásné věci již hotové
obětovaly. Já již nemám času něco udělat, ale složila jsem zase dva
zlaté, abych dobrou vůli dokázala.
A na kostel Velehradský v Moravě, jenž se opravuje, věnovala jsem
také dva zlaté, žili při něm svatí tito mužové a odtud světlo víry
křesťanské až k nám rozšířili.
Nyní jsem bez peněz, ano ještě malý dluh jsem si udělala a musím
znova hospodařit. Není mi toho líto a Karel praví, že každá oběť na
oltář vlasti položená cenu má převysokou.
Tím ovšem nechceme jednati a nejednáme proti učení Božímu, že
činiti dobře každému a všude je naše povinnost. Upadl-li někdo do
bídy, ulehčíme mu v ní a nemusí býti Čech ani Slovan. Láska
křesťanská nedělá takových rozdílů. Člověk jako člověk je náš bližní.
Jde k polednímu, musím chystat oběd a pak s Karlem půjdeme na
vycházku.
24. září
Na vrchu sv. Anny zajisté vesele i nábožně jsme se bavili Bylo nás
velmi mnoho. Z města jsme šli v průvodu a nahoře spojili se s námi,
kdož s jiných stran se dostavili, přijavše naše pozvání. Byli tu tři
zpěváčtí spolkové, vešli do kaple s velebnými pány a my ostatní stáli
a klečeli venku. Drželo se požehnání a dojímavý a krásný zpěv je
oslavil. Potom jsme šli do vedlejšího lesa, tam z prken byly udělány
stoly a lavice. Zpívalo, řečnilo a deklamovąlo se až do večera.
Karel také mluvil a jeho slova arciť zvlášť se mi líbila. Je bratr a já
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bloudek vždy nejvíc chválím, co pochází od něho. Pravil, že z toho
má v zásluhu, kdo na národních slavnostech se súčastňuje. Čím více
se nás sejde, tím jsou důstojnější a skutečné výhody nám přinášejí.
Kdo je vlažný a lhostejný, pozná, probudí a utvrdí se jimi, nabude
vědomí, podá si s námi ruku, bude s námi pracovati k stejným
záměrům. Kdo námi pohrdá, nám se protivuje, přesvědčí se, že
nejsme tak malí a nepatrní, jak si snad myslil, a neopováží se již
odepírati vážnosti a práva, My druzí, kteřížto věrně stojíme k sobě, tu
nalézáme příležitosti, viděti a potěšiti se, porozprávěti spolu,
vyměniti si myšlenky, obnoviti a upevniti svornost a lásku, sjednotiti
a spojiti se.
Jiný řečník nám vyložil tisíciletou slavnost letošní a jmenoval
památky, jež nám na ni zbudou. Mezi těmito kostel Karlínský stál na
prvním místě a ti, kdo na okrášlení jeho ještě nepřispěli, učinili to
nyní.
Řekla jsem Karlovi, že na ty sbírky lidé již naříkají, opravdu jsem to
slyšela.
Pravil: „Kdo nemá, ať nedá, proto ho nebudeme pomlouvat a nutit
nemůžeme nikoho.“
Věřím mu, že víc jest těch, již dávají rádi a z čirého úmyslu. Malý
dárek uspoří každý snadno.
Kdyby oželel jen jedno vytažení, hned mu zbude, a třebas by to byly
jen krejcary, přece spojenými silami velikých věcí bychom dokázali.
Musíme si pomáhati sami, hojně se nám to vyplatí, a zajisté náramek,
prsten, klobouk, jejž jsem si chtěla koupiti za své peníze, nebyl by
mne, tak oblažil jako myšlenka, že mi národní prospěch byl milejší.
27. září
Právě přicházím z kostela. Zpívali jsme tam společně: mužští,
ženské, lid i páni. Zpěv se podařil a k tomu prý, jak zní všeobecný
úsudek, nejvíce přispěly hlasy naše.
Byli jsme na mši svaté a na kázání a naše pobožnost líbila se i
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duchovním správcům.
Chceme budoucně veřejných služeb Božích vždy býti účastní, již se
učíme novým pěkným písničkám, jež do chrámu Páně zavedeme.
Nikdy nám nebude na tom záležeti, abychom je uměli jen sami,
budou pro všecky a jestliže někdy přidáme něco zvláštního, stane se
to k rozmnožení vroucnosti a k větší oslavě.
My dívky a mnohé paničky s námi propůjčujeme se k službám
zpěváckému spolku, ale nebudeme s ním nikam vycházet ani
vyjíždět, abychom snad jako mužští vystupovaly v cizině. To by se
na nás neslušelo, naše působení obmezí se jen na domov.
Zpívaly jsme spolu i ve čtvrtém věnečku a každý nám byl vděčen, že
jsme milou zábavu mu připravily.
Nestydíme se za český zpěv, nestydíme se ani za českou řeč, a za
těch několik neděl, co tu bratr je, ku podivu jsme pokročily.
Že nyní slýcháme i české kázání a s lidem česky se modlíme, české
služby Boží s ním navštěvujíce, přiblížila nás to k němu a já se ho
učím milovat. Jindy jsem se od něho odlučovala, se ho štítila, nyní
cítím, že patříme k sobě, a láska v srdci se mi ozývá a mne s ním
spojuje.
Děkuji za tu milost Bohu a Karla chválím, že mi oči otevřel.
Mnoho k tomu přispěly i české knihy, jež nyní čítám s potěšením, a
mohu se pochlubit, že jim již lépe rozumím než německým.
Držela jsem si modní německý časopis, Karel mi schválil český, ten
dobře vyhovuje mým potřebám a měly bychom mu vůbec dávati
přednost, aby mohl býti ještě lepší. To platí též o jiných knihách a
spisech. Kdy se hodně odebírají, může se na ně vésti větší náklad,
jsou pak dokonalejší a víc rozšiřuje se vzdělanost mezi námi, což jest
hlavní jejich úloha.
Německými knihami zajisté nepohrdáme, a že i v těch umíme čísti,
nám také prospívá. Německy mluviti musíme často a mluvíme rády,
když toho je zapotřebí. Proto přece zůstáváme Češkami a já doufám,
že nás již nic neodcizí vlasti a národu.
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1. října
Akademie na sv. Vácslava se povedla a hezky mnoho vynesla.
Knihovna získala štědrý příspěvek a již vstoupila do života.
Budoucí rok chceme také hráti divadlo, abychom ještě víc vydělali k
dobrým účelům, vlasti a národu prospěšným, a opatřili si nové
šlechetné vyražení. Nyní se staří, mladí u nás počínají baviti čtením a
koupené knihy jdou z ruky do ruky. Já se dala zapsati do Zlaté knihy
dívek českých, Karel to chtěl, a když se tomu společnice mé divily,
domnívajíce se, že Zlatá kniha je jen pro děti, pověděla jsem jim, že
Zlatá kniha má dvě oddělení, nižší a vyšší, a že každá, které není
ještě dvacet let, může se státi jejím údem.
Přistupují tedy všecky, aby se nezdálo, že jsou – starší.
Karel říká, že jsem nyní zlatá dívka a já s ním již nemohu ani
žertovat, majíc na mysli, že nás zítra opustí. Musila jsem mu ještě
jednou ukázati svůj denník a on, nastojte, mi ho chce vzít, aby prý ho
vydal – tiskem.
Protivila a bránila jsem se: neumím ještě zcela dobře psáti, dělám
chyby, nelíčím svých vlastních myšlenek, on mne povzbudil,
vychoval, utvrdil.
Nic nepomohlo. Je prý na tom dost, že jsem se dala povzbuditi,
vychovati, utvrditi. Mnohé jiné dívky k tomu také mají příležitost, a
přece zůstávají slepé, lhostejné, zatvrzelé. Snad jim prospěje, co
prospělo mně, a získám si o ně zásluhu, když jim předložím své
zkušenosti. Musela jsem svoliti. Karel opraví, co bude třeba, a listy
mé pošle dobrému známému a příteli, aby je dal tisknout, uzná-li, že
obsah jejich v skutku je důležitý. A Karel připsal „Z denníku
sedmnáctileté dívky“. Tak se jeden k druhému odvoláváme a já se
loučím s milým bratrem řkouc: „Provázej ho Bůh a odplať mu jeho
lásku ke mně. Udělal ze sestry Češku, a to ji opravdu činí šťastnou.“
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II. Paní a služka
Z denníku osmnáctileté dívky

V loni mne můj bratr Karel přemluvil a donutil, že jsem mu vydala
svůj denník, aby ho uveřejnil tiskem. Letos vyptával se mne,
vyzvídal a zpytoval, jestliže prý v něm pokračuji, a nedal pokoje, až
jsem mu jej – poslala.
On drahoušek nebyl doma na prázdninách, má mnoho práce,
připravuje se k svému povolání, bude profesorem a musí býti a je
velmi pilný. Přece nezapomněl na svou sestru, dopisuje mi hodně
často, dvakrát i třikrát za měsíc, a já mu věrné odpovídám. Milujeme
se ještě pořád, ba my se nikdy milovati nepřestaneme a pořád větší a
větší v sobě máme zalíbení a potěšení.
Můj denník Karlovi zase způsobil radost, přečetl si ho od začátku až
do konce a vyznačil červenou tužkou, co prý dohromady činí celek a
také tiskem se uveřejní. Odporovala jsem a vymlouvala jsem se, ale
nedal na to, mám prý zkušenostmi svými přispěti jiným dívkám a
chybila bych, kdybych ze studu neb bázně se tomu protivila.
Umí dotírati a lichotiti, že není možná býti jiného mínění a jiné vůle
než on, a já konečně i tentokráte dle rady a přání jeho se zachovala.
Vybranou částku z mého denníku nazvali jsme „Paní a služka“ a milé
čtenářky se přesvědčí, že jsme tím nejlíp obsah její vytknuli. Co k
věci nepatřilo, je vesměs vynecháno, a proto mnohý týden vychází s
prázdnou, že v něm jednají zápisky o jiných záležitostech, kteréž se
přihodily.
To uvádím místo předmluvy a prosím, aby se mi odpustilo, že jsem
neschovala pro sebe, co vás, drahé sestry, nebude snad zajímati jako
mne. Bratr je tím vinen. Já zajisté neměla dost smělosti, opět před
vás vystoupit.
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3. ledna 1864
Včera k nám přišla nová služka, Alžběta Konvalinkova, složila svůj
uzlík v kuchyni, já jsem právě vařila, a ptala se, smí-li k matince
vejíti do pokoje.
„Já vás k ní uvedu,“ řekla jsem.
Matinka seděla u stolku a vlídně Alžbětu přijala.
Chtěla jsem se honem zase vrátiti do kuchyně, abych neslyšela, o
čem spolu budou mluviti, ale matka za mnou volala: „Zůstaň zde,
Pavlino, musím tě o něco požádat.“
Nevěděla a netušila jsem, co mi vyjeví, a velice jsem se podivila,
když začala povídati upřímně a vážně, že jí přibývá věku a že by si
ve svých domácích starostech ráda ulehčila.
„Ty bys díl jich mohla převzíti,“ navrhla mi usmívajíc se na mne, a já
odpověděla: „Poručte, maminko, ve všem vás zastanu.“ - „Vím to,
vím, mé dítě,“ pochválila mne a pokračovala: „Ty dorůstáš, jsi
zdráva a silna, k učení ti ještě vždycky zbude času, k obveselení a
vyražení též, nechtěla bys v kuchyni, spižírně, na půdě, ve sklepě
místo mne býti paní?" Byla jsem v nesnázi, co jí mám na to říci, a
myslila jsem, že snad jen žertuje. Ona nežertovala, nýbrž chtěla
opravdu, abych místo ní v domě dělala paní: kupovala, vydávala,
poroučela; starala se o všecky potřeby; Až posud jsem jí v tom jen
byla k ruce a jen napomáhala, nyní to povedu sama a věru se o mne
pokouší pýcha, že mne zlatá matička tak povýšila.
Úřad arciť budu míti těžký, a ještě všemu dobře nerozumím, abych
samostatně mohla říditi naše hospodářství.
Aha, nyní mi to napadlo: maminka chce, abych se přiučila, se
vycvičila, utvrdila a zdokonalila, to bezpochyby je její úmysl.
Ta dobrá maminka, proto mi postoupila vládu a já musím hleděti,
abych se jí zachovala.
Je prý již stará, chce si ulehčiti.
Ó nikoliv, ona nehledá pohodlí a díky Bohu, zdraví jí přeje, je
čerstvá a v práci se od nikoho nedá zahanbiti. Ještě jsem ji nikdy
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neviděla zahálet a jsem žádostiva, co nyní bude dělat, aby prázdného
času dobře použila. Jí se nestane žádný vděk, že ji budu zastávat, ona
mi to tak jen představila vědouc, že a lásky k ní učiním víc než z
lásky k sobě, a o jiný prospěch než můj se jí zajisté nejedná. Inu, to
je jedno. Přičiním se dle možnosti. Ráno pěkně záhy vstanu a půjdu
na trh. Služka s košíkem za mnou. Koupíme potravu a nedáme se
ošiditi. Snídaní, oběd a večeře připraví se pod mou dohlídkou. Dám
pozor, aby se nic nepřipálilo a nepřesolilo. Když se bude práti, budu
mydlit, škrobit a žehlit. Pivo a víno do láhví přetočím sama.
Zavařovat, zásoby dělat, dříví přijímat, služce dílo ukládat, to vše, a
ještě mnoho jiného bude také mou povinností. Maminka uvidí, se
přesvědčí, se potěší, že ji jak náleží, vyplním. Abych dopověděla, co
se včera u maminky ještě stalo, musím doložiti, že mi novou služku
zcela odevzdala do moci.
Pravila k ní: „Slyšela jsi, o čem jsme se zde dcerou usnesly. Schválně
jsem o tom promluvila před tebou. Nyní víš, že ona bude tvou paní
tak dobře jako já, Budeš ji poslouchat. Co ti nařídí, učiň bez odporu.
Kdykoli ti něco bude scházeti, obrat se k ní. Dovolení vzdáliti se,
vyjíti si, zůstati někde, ona ti bude dávat. Kdyby ti někdy domluvila,
tě pokárala, s tebou se vyvadila, přijmi to, jako bych já to byla
učinila. Nespravedlivě s tebou zacházet, tě týrat, na tobě sedět, jak
říkáme, má dcera nesmí a nebude. Měj v ni důvěru, raď se s ní, dej se
od ní poučiti, pověz do očí, co se ti protivuje a co tě mrzí, a
nepomlouvej za zády. Doufám, že se dobře budete snášeti, a přeji si,
aby nikdy nebylo různic, křiků a hádek v domě.“
Milá matka napomenula také mne, abych Bětušce neubližovala, jí nic
nemožného neukládala, s ní měla trpělivost, byla mírná a laskava,
dávala jí, co se patří, a starala se o ni svědomitě. Přislíbila jsem, že to
učiním, a Alžběta vyznala, že je jí jedno, má-li poslouchati mne nebo
matku.
Propustily jsme ji do kuchyně, aby si svůj uzlík rozvázala.
Mně se zdálo, že odchází ňák nespokojeně, ale zamlčela jsem to před
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matkou, abych jí hned na počátku snad křivdy neučinila.
10. ledna
Vládnout, paní být, poroučet, hospodyni dělat je věru těžší úloha, než
jsem si myslila. Již se obávám, že jí nedostojím, a kdyby se mi třebas
všecko podařilo, s tou tvrdohlavou a ošemetnou čeládkou nebude
možná vyjít. Často jsem byla při tom, když si na ni paničky stýskaly,
a nevěřila jsem jim, že nesnesitelný kříž jim způsobuje. Nyní to
začínám sama poznávati a naše Alžběta již až do duše mne omrzela.
Nechci žalovati matce, že to s ní nevydržím, zarmoutila bych ji a
sama sebe bych zahanbila. Snad si ji přece nakloním a má vina to
nebude, když nám z domu uteče. Ano, již mi tím hrozila a hned první
den vyslovila se proti mně jakoby poslušnost a službu mi vypovídala.
Přišla jsem za ní do kuchyně, když ji tam matka byla poslala, aby si
svůj uzlík rozvázala, a hle, ona na uzlíku sedí, mračí se a nic
nemluví. Pravila jsem k ní vlídně: „Bětuško, vyndejte si své věci, já
vám ukážu, kam si je máte uložit.“ A zůstala seděti a nic mi
neodpověděla.
Ptám se jí: „Schází vám něco?"
Řekla nevrle: „Schází”.
„Co pak, má drahá?"
„Zde já sloužit nebudu.“
„Proč?"
„Jste zde dvě paní a člověk má na jedné dost.“
„Vždyť nejsme zlé!“
„To všudy říkají.“
„Již jste tedy byla na více místech?"
„Zkusila jsem to leckdes a nikde se mi nelíbilo.“
„Zde se vám snad bude líbiti.”
„Nebude, ony jsou tuze mladá a nezkušená a mají mi poroučet.“
„Matka to chce.“
„Já ne."
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„Vždyť jste ale řekla, že je vám to jedno.“
„Milostpaní jsem to řekla, jim mohu říci pravdu, jsou mladší než já.“
„To ale nebylo dobře, pravdu máte mluviti vždycky.“
„Již mne chtějí upravovat, já vím, jak to takové mazlíčky dělají, a
proto se pěkně poroučím.“
Vstala, chopila se svého uzlu a již s ním vycházela ze dveří. Však
zpomněla si, že dostala závdavek, a nastojte, neměla peněz, aby ho
vrátila.
„Závdavek jim pošlu,“ řekla, „nemám ho u sebe" – a já ji vzala za
ruku, táhnouc ji nazpátek.
„Jen si ho nechte,“ pravila jsem, „nezáleží mi na něm, ale na tom mi
záleží, abyste mne dříve neodsuzovala, než jste mne poznala.“
Pohnulo mne to, že mi až slze vyhrkly.
Alžběta je viděla a prohlásila se, že tedy neodejde, až si ten závdavek
odslouží.
I rozvázala uzel, uložila si své věci a chtěla, abych jí vykázala práci.
„Musíme vařiti oběd,“ vyjevila jsem jí, „aby byl hotový, než přijde
otec, my jíme v jednu hodinu.“
„Kdo bude vařit: ony nebo já?" ptala se.
Odpověděla jsem: „Dnes mohu vařiti sama, vy tu máte mnoho
nádobí, do poledne je sotva umyjete.“
Myla tedy a pořád dávala pozor, jak míchám, zadělávám, jídla
připravuji, aby v tom ňákou chybu našla.
Ó jak jsem byla ráda, že mi to dobře šlo od ruky a že jsem si před
služkou ničeho nezadala. Paní musí sama uměti, co složce ukládá, a
kdo chce poroučet, musí sám práci znát, sice je vážnost jeho tatam.
Maminka mne napřed ve všem náležitě vycvičila, než na mne práva a
povinnosti své přenesla, a toho bylo třeba, abych úřadu svému
dostačila. O nás dívky nebudou se pořád matky starati, nýbrž my
samy dříve nebo později starati se budeme o jiné, byvše učiněny
samostatnými. Ať jest to ve stavu svobodném nebo manželském,
schopnost k tomu musíme míti a tu zaopatřiti si nezanedbávejme.
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Je to asi smutné postavení, když služka je moudřejší, způsobnější a
obratnější než paní, již má poslouchati. Já to dobře tušila, cítila a
povážila, vaříc oběd před Alžbětou, jejíž oči mne ustavičně stíhaly.
Nemohouc mi nic vytýkat, byla uštěpačná a dávala na jevo, že
pochybuje, umím-li také něco jiného ustrojit, než co právě dnes
budeme míti k jídlu.
„Jestli pak milostslečna umí také hrách vařit?" smála se a dodala:
„Hrách jíst to nemusí uměti, to umíme my děvečky.“ „Já ho ráda
jím,“ řekla jsem, ona se ušklíbla a potupně hodila okem po hrncích
na ohništi. Proč mne nenávidí?
24. ledna
Naše Alžběta byla naposled v službě u Vrbíků. Vrbíkova slečna
Anežka nestojí u ní v přízni, pomlouvá, haní a tupí ji, že to nemohu a
nechci poslouchati. Najednou již řekla, že je husa, ano i hloupou
husou ji nazvala, jež neumí do rukou vzíti ani vařečky. Musela prý ji
přece ctíti co nějakou princeznu, dávala si rukavičku líbat,
milostslečno říkat, ani se sama neoblíkala a celý den nic nedělala. Na
procházky chodit, večer strávit ve společnosti při vytažení, ráno
dlouho spát a třebas v posteli snídat, to se jí líbilo, ale jinému nepřeje
ničehož, má ho za otroka., vadí se, nedává a sama je ze všech
nejhorší.
Alžběta mi chtěla povídati, cokoli na Anežka věděla, já jí to ale
zakázala a pořád ji musím okřikovat. Má v ústech jen klevety, o
každém něco ví a nikdy to není dobré. Tu prý jí dávali každý den
brambory, tam měla hrách třikrát za týden; tu jí nesolili, tam
nemastili; tu jí nepřáli ani kousek mýdla, tam před ní i chléb zavítali.
Masa a kávy se ještě málo najedla. Kde jí maso dali, již zapáchalo:
kde dostala kávu, byla tuze špatná. Ani pořádně se vyspat, známé
navštívit, do kostela chodit prý nemohla. Potom aby člověk sloužil!
Služebný stav je nejtrpčí na světě. Bůh ji stvořil jako každou jinou
ženskou. Přece je některá slečna a některá milostslečna. Proč právě
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ona musí trpěti? Chtěla jsem jí to vymlouvat, ale zlobila se, že
nejsem v tom a že tedy nemohu souditi, jak sloužícím je zle. Je jim v
skutku zle?
Všem nikoliv. U nás se zle nemají, a kdyby Alžběta si toho vážila,
mohla by zajisté býti spokojena. Já jí nechci v ničem ublížiti, budu k
ní spravedliva a svědomitě naplním povinnosti, jež k ní mám.
7. února
Je masopust, naše Alžběta již dvakrát byla u muziky a vždy tam
zůstala až do rána. Já ubohá ji musela dovoliti, ale nařídila jsem jí,
aby již večer přišla domů. Neslíbila ničeho, ale večer domů nepřišla,
a když jsem ji za to pokárala, odsekla mi: „Však ony také bývají na
bále!“
To arciť bylo pravda, a tak mne překvapilo, že jsem se na chvíli
zamlčela. Však napadlo mi, že je v tom přece rozdíl, a pravila jsem k
ní: „Milá Bětuško, já arciť bývám v plesu, ale nebývám vám tam
sama, otec a matka mne berou s sebou.“
„Snad sem vždycky mám povolat otce a matku, když se chci
vytančit?" smála se mi.
Řekla jsem: „Právě proto jsem nechtěla, abyste pryč byla v noci, že o
tom rodiče nevědí!“ „Oni by mi to bez toho nezakázali.“
„Tedy by šli s vámi anebo by vás někomu svěřili.“
„Já bych hodně na ně dbala!“
„To nejste poslušná dcera.“
„Jsem nebo nejsem, do toho jim nic není. Ale já vím, ony jsou jako
všickni páni, chtějí se samy vyrážet a nám čeledínům toho nepřejou.“
Ubezpečila jsem ji, že jí ze srdce přeji každou radost a každé
vyražení a že se mi jen to nelíbí, že se v noci toulá sama, což je
škodlivé a záhubné a na žádnou dívku se nesluší.
Rozdurdila se, že prý neví o žádné škodě a záhubě, a já jí vyložila, že
si kazí dobré jméno a dobrou pověst a do skutečného nebezpečenství
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se vydává, když s rozpustilými a snad i opilými mužskými od večera
do rána tančí v hospodě.
To ji ještě více popudilo. Řekla, že, kdyby na to přišlo, tančí líp než
já a nedá se ode mne ani od jiných milostslečen zahanbit.
Nepochybovala jsem o tom, nýbrž přiznala jsem jí, že to ovšem je
možná věc. Ale o to se tu nejedná. Já chtěla jen ukázatí, že jí tanec k
zlému poskytuje příležitost, jíž se každé ctnostné děvče má vyhýbat.
Věru je s ní těžko mluvit. Již se zas horšila, že jí snad nemám za
ctnostnou, nač já zajisté ani nezpomněla.
Bylo třeba podati jí důkazy makavé, že si tím hejřením ublížila, a ty
jsem jí podala, ukazujíc na její rozcuchané a roztrhané šaty a. na její
prošoupané střevíce.
„Podívejte se,“ pravila jsem, „to jsou vaše nejlepší šaty a vaše jediné
střevíce, utratila jste víc, než za čtvrt léta si vysloužíte.“
Styděla se a já jí litovala, že se tak lehkomyslně okrádá, nespoříc a
nešetříc, což přede vším má míti na zřeteli.
Vytýkala mi, že já také nespořím a nešetřím. Šaty, jež jsem měla v
bále, jsou prý mnohem dražší než její, a jiné parády bylo prý na mně,
že ona jí jak živa tolik míti nebude.
To ovšem bylo pravda, ale vyložila jsem jí, že já nic nepokazila a že
zajisté spořím a šetřím, dávajíc si na své věci pozor, aby mi hodně
dlouho vydržely, ačkoli si mohu zříditi nové snadněji než ona.
„Na mne nehleďte,“ prosila jsem ji. „Mně pomáhají rodiče. Vy se o
sebe staráte sama. My nemáme sice velkého bohatství, ale bez jmění
přece nejsme. Vy jste chudá a nemáte, leč co si vyděláte. Měla byste
pamatovati na budoucnost. Když všecko promarníte, čeká na vás v
stáří nouze. Dokud můžete pracovat, není vám zle. Až vás opustí síla,
nebudete vědět, co si počíti. Mnohá již chopila se žebroty.“
Odporovala doufajíc, že to s ní tak daleko nepřijde. Může prý se
vdáti a bude zaopatřena.
Řekla jsem jí, že by se vdala, kdyby si ňáké věno zachovala, a že i v
manželství dobře by jí posloužily vlastní zásoby. Což neví, že na sta
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rodin má bídu a žije v nedostatcích? Každý krejcar, jejž nyní marně
vyhodí, byl by jí potom milou podporou a pomocí.
Zapírala, že marně vyhazuje, a já jí dokázala, že si jedná mnoho
zbytečného a že mnoho potřebného jí schází. Šaty její jsou lehké a za
peníze, jež stály, mohla by míti důkladnější. Jen když to hodně křičí,
pak se jí to líbí. Všelijaké tretky se pro ni ani nehodí. Na zimu nemá
nic teplého. Musí se učit hospodařiti, aby se opravdu oblažila.
Ano, chce se oblažit, smůla se mi, proto chodí i k muzice, jiného
vytažení ve světě nemajíc a neznajíc.
Zarmoutila mne její řeč a umínila jsem si, že ji, dá-li Pánbůh,
přesvědčím o něčem jiném a přivedu na ušlechtilejší myšlenky.
13. března
Přinesla jsem Alžbětě knihu a ptala jsem se, umí-li číst.
Chlubila se, že to jednou dobře uměla, ale od té doby, co vystoupila
ze školy, necvičila se v tom a sotva již mnoho dokáže. Z
modlitebních knížek si v kostele arciť říkává, ale ty již zná
nazpaměť, obdržela je, když ponejprv šla k svatému přijímání.
Bylo mi podivné, že ještě nemá jiných, dala jsem si je ukázati a
viděla jsem, že jsou to knížky pro děti.
„Proč pak si nezjednáte knížek pro velké?" ptala jsem se jí, a když mi
odpověděla, že na ně nemá peněz, pohrozila jsem jí prstem, řkouc:
„Na čepce, pentle a krajky vám peněz neschází. I náramky, jehlice a
prsteny již máte. Ano slyšela jsem, že prý jste se také dala
fotografovati, abyste měla svůj obrázek, svou podobiznu. Nemohla
jste si raděj koupiti modlitebních knížek?"
„Ony se již také daly malovat,“ odbyla mne a zlobila se, že všecky ty
věci, jež jí vyčítám, chci míti jen pro sebe,
Zase jsem ji musela napomenouti, aby činila rozdíl v stavu a neřídila
se ve všem dle nás, jež si můžeme víc dovoliti než ona, majíce k
tomu prostředky. Našim potřebám nemá přivykat, zavedla by se. Co
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sluší nám, nesluší jí, a každý moudrý napřed tím se zaopatří, co je
pro něj důležitější a užitečnější.
Nechtěla tomu rozuměti, a aby mi přetrhla řeč, vzala do ruky knihu,
již jsem před ni položila, a chtěla věděti, co s ní má dělat.
Radila jsem ji, aby si v ní četla, že ji to snad příjemně vyrazí. Však
nedala tomu víry, a když jsem odešla, knihu honem zavřela. Není prý
do toho čtení nic, vyřídila mi a vrátila mi knihu, a že byla neděle,
vyprosila se, že raděj půjde na odpolední kázání.
Je půst, ovšem jsem ji dovolila a ona šla s ňákým mužským na
procházku.
Já v skutku byla v kostele a večer jsem se jí ptala, jak se jí kázání
líbilo.
Dobře prý.
O čem pak se kázalo?
Nevěděla ničehož a hněvala se, že ji snad chci zkoušeti jako pan
páter ve škole.
Tedy jsem toho nechala, ale pověděli mi známí, že ji s milencem
viděli na procházce. To mi nebylo po vůli a domluvila jsem jí, že
lhala.
Zapírala dost, ale já jí dotírala na svědomí, až se přiznala.
Lháti jest hanebný obyčej. Přivádí nás o důvěru a úctu. Kdo se dobře
chová, nemusí ničehož tajiti. Kdo chybil, lépe udělá, když se s tím
svěří, a snáz se napraví. Já jí chybu ráda odpustím, ale lež je mi
protivná a přeji si, aby již nikdy lží mne neurazila.
Nevím, co si myslila a předsevzala, ale nelhala naposled, již tuze je
tomu oddána.
3. dubna
Máme po velikonočních svátcích, a Alžběta již zase mluví o tanci.
Čísti v knihách nechce, ať jí dám jakékoli. Ubohá jím nerozumí!
Vychování její bylo tuze špatné, již slouží od svého mládí, a nikde ji
nehleděli vzdělati. Ani katechismu nezná, je v náboženství
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nevycvičena a neumí posouditi, co je dobré a co zlé.
Arciť se modlí, ale činí to bez rozvahy, bez ducha, bez citu a jako
práci to odbývá. Do kostela také chodí, ale služeb Božích
nepochopuje a ani kázání s užitkem neposlouchá. Nepřináší si s
sebou domů povzbuzení ani ušlechtění, a chyby, jež má ve zvyku,
pořád opakuje.
Není v ní žádné jemnosti a svědomitosti, každý den na něco přijdu,
co jí nesmím trpěti, a než jsem se ohlídla, již to zase spáchala.
Opozdila-li se někde, vymlouvá se lží; chce-li někam jíti, nepoví mi
pravdy; roztloukla-li něco, svádí to na jiné, i na psa a kočku.
Nikdo není jist před její pomluvou, již také nás haní a tupí a nejvíc
zlého ví na mne. Lidé mi to donášejí, ačkoliv jich k tomu nevybízím,
ano ačkoliv jim to zapovídám, a již jsem sama slyšela, jak mi pod
okny nadávala.
Zastihla jsem ji nedávno, když si schovávala, co bylo ustrojeno pro
nás, a ještě mi lála, že jí toho nepřeji. Já prý se mám arciť dobře a
rodiče též, ale ona se musí spokojiti s jinou stravou, než na jaké my
si pochutnáváme, jako by ji Bůh byl nadělil horším žaludkem.
Řekla jsem jí: „Vždyť my si to platíme a vám se nestává křivda. Což
nejsme páni a což vy nejste služka? Nedělejte se nám rovnou. Jináč
to býti nemůže. Kam vás Bůh postavil, tam buďte. My vám dáváme,
co se patří. Můžete si naříkati? Najíte se dost. Pokrmy dostáváte
dobré a chutné. Mnoho jiných lidí snáší hlad a byli by rádi, kdyby
měli, co vám často zbude. Jak bídně jsou živí, je vám asi víc známo
než mně, a proto byste se svým osudem měla býti spokojena.“
Prosila jsem ji ještě, aby nehleděla na ty, kteří jsou nad ní, nýbrž na
ty, kteří jsou pod ní, a ona brzy na to ubrala mi másla z hrnce a své
nudle si jím přimastila.
Musela jsem se s ní zase vaditi a slíbila jsem jí, že jí sama přimastím,
když mne o to požádá a když toho bude třeba, jen když si sama
nebude bráti.
Vyklouzlo mi z úst, že je to krádež, a to ji tak nakvasilo, že nudle
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odstrčila, abych prý si je sama snědla, a hned mi vypovídala službu.
Peníze bráti, šaty bráti, to prý je krádež, ale pokrm a máslo se
nekrade, to je pro každého.
Můj Bože, jsou to převrácené myšlenky, a já jí je ustavičně musím
vyvraceti. Pustila bych ji, ale je mi jí líto, neboť chudák za to
nemůže, že jí schází všecko vyšší poznání. Chci jí prospěti, jsem její
paní, je to začátek, nesmím jí nad sebou dáti zvítězit.
Maminka měla příčinu, že na mne takovou těžkost uvalila.
24. dubna
Až posud mi Alžběta říkala „ony“ a já se nemohla odhodlati, abych jí
oznámila, že mi po česku má říkat „vy“.
Učinila jsem to konečně, ačkoli s nechutí, že ji znám, a ona mi tedy
vyká.
Pravila: „Vždyť já jsem věděla, že se seznámíme a spřátelíme,
konečně se to stalo.“
Řekla jsem jí: „Tím se arciť mezi námi nic nezmění, já zůstanu paní
a vy služkou, jsme ale Češi a musíme šetřiti českých mravů a
pravidel.“
Vykládala si to jináč a chtěla býti mou kamarádkou, čehož jsem
ovšem nepřijala.
Vypravovala mi, že si s mnohými dívkami tyká, již dlouho se znají,
jsou důvěrnice, pokládají se za sestry.
S jinými si říká jen „vy“, že známost jejich není ještě úplná a
dokonalá, ale již se k sobě hlásí a se vyhledávají a některá z nich je jí
milejší než ta a ona, jež na ni „ty“ pokřikuje. Ani se nenadějí a již
také budou „ty“, to se podá samo sebou, na příležitosti k tomu nikdy
neschází.
„Ony“ říká jen těm, jež jsou napolo cizí, anebo jichž nemá ráda a
nechce si na krk pověsiti. Je to jako posměch, jako urážka, a schválně
se při tom ušklíbá, když jim onyká.
Páni jsouť arci „oni“, ale mezi těmi je několik dívek, jež s ní chodily
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do školy, za ni se nestydí, „vy“ i „ty“ se s ní nazývají.
Není tak sprostá, jak se zdá, umí německy, naučila se tomu u Vrbíků.
Drobet již rozuměla, když tam přišla, a že jináč než německy
nemluvili, jak náleží se v tom utvrdila.
Dávala si pozor, aby vyzkoumala, co si povídají, brzy se vpravila do
všeho, a již ničehož před ni nemohli tajiti.
Slečna Agnes od té doby i s ní mluvila německy a byla ráda, že
nemusí lámati té „hloupé" češtiny.
Ona nyní skoro také raděj mluví německy, a když se sejde s dívkami,
jež se v tom jako ona znají, hned němčinu drmolí. Je tu ňákého
zevlování od těch, jež jim nerozumějí, a jsou-li při tom chasníci,
kteříž byli ve světě a drobet se vzdělali, melou němčinu s nimi. Proto
u nich stojí ve vážnosti a činí s nimi vzácnější a vznešenější
společnost.
Alžběta ke mně promluvila německy, aby dokázala, že umí, šlo jí to
dost bídně a přece myslila, že je proto vzdělanější.
Vykala mi i po německu, což jsem jí zakázala, řkouc, že naše „vy“ u
Němců znamená tolik co jejich „oni“.
Přece nechtěla pře stati se mnou se kamarádit, povídala o svých
milencích a ženiších a chtěla, abych prý se jí svěřila také se svými.
„Nemám jich, nesmím a nechci jich míti," vyjevila jsem jí a takové
řeči a otázky jsem si zapověděla.
Ano počala také vynechávati „panno“, „slečno“, když na mne volala,
a já ji musela napomenout, že pro ni nejsem pouhá. Pavlina.
Jen milostslečnou býti nechci, jakouž je Agnes Vrbíkova, ačkoliv
jsem již její paní. Nesluší se a není hezké, když všecky panny,
slečny, chtějí býti milostslečnami a dají si tak přezdívati. Dost na
tom, když matky, patří-li jim to, jsou milostpaními.
Alžběta je zaražena a mrzí se, že jí to „vy" nedalo ke mně většího
práva, než již měla.
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16. května
Je to k smíchu, Alžběta chce slouti vzdělanou, že drobet umí
německy, a nastojte, nedovede ani uplésti si punčochy. Ani v šití se
nezná, a když jí popřejeme svobodné chvíle, obětuje ji na toulky a
nic pro sebe nedělá. Musí za všecko platiti, já bych ji ráda učila, ale
odporuje mi, a marně si s ní dělám obtíže. Již často jsem si k ní sedla,
ukazují, opravuji; jí to netěší, musí prý se pobavit, když celý týden se
namáhala.
Velikonoční čas se blíží ke konci, ptala jsem se jí, kdy půjde k
zpovědi a k svatému přijímání, a ona mi odpověděla, že na to ještě
nemyslila.
Řekla jsem jí, že se to nyní musí státi, my již byly a na ni se to také
patří.
Když prý chci, půjde třebas zejtra, je jí to jedno, to se snadno
vykoná.
„Ne tak snadno, jak se domníváte,“ pověděla jsem jí, „je k tomu
třeba přípravy, a bez té vás k zpovědi arciť nepustím.“
„Snad se nedomýšlíte, slečno, že se neumím zpovídat?“ horšila se a
začala mi odříkáváti: „Já bídná hříšnice…"
Chuďas, že jí to zůstalo v paměti, byla přesvědčena, že jí k zpovědi
již nic neschází, a divila se, že žádám víc, než se od nich žádalo ve
škole.
Několik dní jsem s ní opakovala katechismus, ačkoli se jí to
protivilo. Je prý to zbytečně. Vždyť zná desatero Božích přikázání a
sedmero hlavních hříchů a křesťanskou spravedlnost! Znala to arciť,
to jest, uměla to jmenovati, ale víc o tom nevěděla. Zpytovati
svědomí zanedbávala docela. Zpovídá prý se, co se vždycky
zpovídala. Pamatuje si to od jedné zpovědi k druhé. Něco jí vždycky
napadá, ale je toho pořád míň a míň, že již není dítě a nemá každou
maličkost za hřích.
Těžko jsem ji přesvědčila, že jí od mládí sotva hříchů ubylo. Prošly
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jsme spolu všecka přikázání Boží, a já jí vyložila, jak se proti nim
lidé prohřešují.
Nechtěla na sebe nic potahovati, jí prý se to netýká, taková ona není,
já ji mám za bezbožnici. Nikoliv, já jí nic nekladu za vinu. Nevím a
nechci věděti, čeho se dopustila. Musí se poznati a souditi sama.
Stavím jí před oči zrcadlo, aby se v něm viděla.
Šlo to těžko. To prý snad není hřích a ono také ne. Snad ji jen
straším. Snad se sama mýlím. Mně nemusí věřiti, ale co povídám, je
obsaženo v Božích přikázáních a je psáno v knihách.
Na důkaz jsem jí všelicos přečetla. O každém hříchu jsem pojednala
zvlášť a mnoho jsem se s ní modlila.
Nemohu zastávati, že jí to pohnulo, ale to řekla, že si to tak ještě
nikdy nepředložila.
Doufám, že vskutku na sobě shledala chyby, vzbuzovala jsem v ní i
žel a lítost, vedla jsem ji k pravému úmyslu a dobrému předsevzetí a
pověděla jsem jí, jak se má zpovídati. Že se napotom musí polepšiti,
arciť jsem nezamlčela, a na památku této přípravy dostala ode mne
modlitební knížku schválně pro ni koupenou.
Měla z ní radost, ale přála si, aby byla německá, že prý by jí k větší
cti sloužila.
To jsem jí ovšem vyvrátila. Jestliže knížka dodává cti, dodává jí
Čechům česká. Však o čest tu neběží, nýbrž o užitek a ten z ní zajisté
bude míti, že jí rozumí a německé nic nebo málo.
Váží si jí tedy a béře ji do kostela.
12. června
Těšila jsem se v duchu, že Alžběta po svaté zpovědi ke všemu
dobrému bude volnější, ale věru jsem se sklamala. Nejde to tak
čerstvě, jak člověk myslí, a kdo nevytrvá, nic nedokáže.
Nešťastná dívka vytýkala mi, že prý jsem ji chtěla jen proto obrátiti,
abychom s ní mohli dělat, co se nám líbí, a nemusili se báti, že se
ozve, když ji hodně budeme utiskovati.
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Je to velká křivda, již mi učinila, a skoro jsem se jí nabažila.
Nevděčnice postavila si hlavu, je horší, než byla, a pořád mi
vzdoruje.
Dověděla jsem se, že ji přítelkyně popuzují, a ona jim věří víc než
mně.
Není prý dobře, býti dlouho v jedné službě, že prý pánům sevšední.
Což je u nás dlouho? Ani půl léta. To jmenují dlouhou službou, a je
patrno, že ony ještě dřív z ní vystupují.
Když s nimi nechce běhat, nechce klevetit, nechce k muzikám chodit,
nechce přes čas zůstat a v noci vydržet, vysmívají se jí a mne
pomlouvají.
Snad prý nebude takového holčátka poslouchati, jako jsem já?
Chci z ní udělati němou loutku, pobožnou babici, jsem nadutá,
pyšná, neznám světa, vychovávám ji jako děcko. Nesmí se mi
podrobiti, bylo by to pro ni a pro ně všecky hanba, kdyby matičky
odevzdávaly je svým nedospělým a sotva škole odrostlým dcerkám.
Vím-li něco, vím to prý jen z knih, sama jsem ničehož nezkusila a
opovažuji se vypínati se moudrosti nad ně. Jináč je to u mne, a jináč
je to u nich. Já mám všeho hojnost a mohu si zaopatřiti vytažení, jaké
chci. Ony přispívají k našemu pohodlí, jsou chudé a musejí býti rády,
když se jim někdy malé radůstky dostane. My jim zajisté
nedohodíme žádné, ano kazíme jim je, aby se nám ještě více
obětovaly.
Odměnu za to dostávají špatnou, přihospodařit si nelze, a mladé
pořád nebudou. Kdyby nyní něčeho neužily, v stáří to dočista
přestane, a proto jim nezbývá než oblažiti se proti vůli naší a nedati
si v tom překážet.
Alžběta se podala svým pokušitelkám a je jako zlým duchem
posedlá. Již zase byla přes noc u muziky a řekla mi, není-li prý mi to
po vůli, abych si hledala jinou služku. Však takové, jaké já si žádám,
nenaleznu prý leda mezi blbými a tupými ženskými a mohu si
povolati odněkud ze vsi. Arciť jsem ji ubezpečila, že je mi to jedno,
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mám-li děvečku z města nebo ze vsi, jen když něco umí a je hodná.
A kdyby třebas mnoho neuměla, snadno se přiučí, má-li vtip a
dobrou vůli, a to Pánbůh rovně asi rozděluje měšťákům jak
vesničanům.
Namítla mi, že ona není děvečka. V takovém domě jako u nás mělo
by se jí říkati komorná, panská anebo aspoň kuchařka, třebas
kuchyňská: když ne jináč, tak služka. Děvečku si zapovídá, a také by
se slušela, abych ji nazývala Lisi, ne pořád Alžběto, Bětuško a Bětko,
to prý je „cu sprosté“.
Darmo s ní mluviti, že to není sprosté, nýbrž hezké, srdečně, české,
ona toho nedopouští a již se zase dovolává své němčiny.
Dali jsme jí několik zlatých služby a já radila, aby si je uložila do
spořitelny. Neposlechla, nýbrž koupila si za ně od žida hodně
strakatý šátek, tenký a lehký jako pavučina, ačkoliv jsem jí varovala,
že není pěkný ani stálý a nestojí za tolik peněz.
Domnívá se, že jí sluší, byl jí hodně vychválen, a já prý tomu
nerozumím.
Když svou mzdu již mermomocí chtěla utratit, lépe by ji byla
obrátila na jiné užitečnější a potřebnější věci, jichž se jí nedostává.
Však v tom já jí nemohu poroučeti a slyšela jsem, že si i dluh
udělala.
Již zase lže. Nic před ní neobstojí v kuchyni ani v špižírně. Všeho mi
ubírá. Já se stydím zavírati zámky. Budu to muset učiniti. Ať se
zlobí. Bez toho s ní mám jen samé boje.
24. července
Alžběta nám nebezpečně stonala.
Řekla mi jednou v neděli odpoledne, že musí navštíviti ňákou tetu,
již prý tu má, o níž se mi ještě nikdy nebyla ani zmínila.
Šla tedy, ale na ulici čekaly na ni lehkomyslné její družky a odvedly
ji za město, kde se tančilo v blízké vesnici. Ovšem je doprovázeli
mužští, pobyli tam až do večera, Alžběta se opozdila, a aby se dřív
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dostala domů, musela pospíchati a hodně se upachtila. Vrátila. se
celá udýchána, hořela v tváři jako oheň, a pot se jí lil s čela. Také
drobet zmokla, překvapila ji bouře, a ještě víc ji popohnala.
Lekla jsem se jí, když jsem ji spatřila, a divila jsem se, že se tak
uběhla, když nebyla jinde než u tety v městě.
Ano, u tety byla, bydlí tam a tam, je to a to, celou povídku si
vymyslila.
Proč se tam tak dlouho zdržela?
Nechtěla jí pustiti, měly si co vypravovat, již se dlouho neviděly.
Bylo mi to podezřelé, ale neskoumala jsem dále, abych jí zase
nerozhněvala, a ona nenechala mi k tomu času řkouc, že musí pro
mlíko k ránu.
Přinesla ho míň, než se patřilo, a když jsem je měřila, abych ji
přesvědčila, že schází, lhala, že ji tedy ošidili.
Pravila jsem, že se nemá dát ošiditi, to ji popudilo a odešla mi na
dvůr, aby prý se tam ochladila. Volala jsem na ni opět a opět, že
nastydne, nic neprospělo, nevečeřela a nešla spát, dokud sama
nechtěla.
Již v noci jí nebylo dobře, však přece vstala a nic si nenaříkala.
Pozorovala jsem na ní, že se přemáhá, a přemáhala se tak dlouho, až
ji skutečná nemoc porazila.
Matka poznala, že má zapálení plic a poslala pro lékaře. Lékař netajil
nám ani jí, že běží o její život, a my prosily, aby ji zachoval, může-li,
že mu rády zaplatíme. Slyšela to a plakala, že ji dáme do nemocnice,
a bála se, že tam musí umříti. Umříti jí bylo něco přehrozného a
zapřísahala nás pro Boha, abychom jí neopouštěly. Ví prý dobře, že
toho nezasluhuje, rmoutila, soužila mne, způsobila mi mnoho
mrzutostí.
„Nyní o tom nemyslete," těšila jsem ji, „všecko vám odpouštím a
chci se o vás starati.“
Opravdu jsem se o ni starala, matka též a samy jsme jí posluhovaly.
Arciť nám bylo třeba pomocnice, a já se jí ptala, nemám-li poslati
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pro tetu.
Nikoliv, nechce tety u sebe míti, teta o ni nestojí, teta by se jí neujala,
teta by nepřišla, nemohla přijíti, že jí tu – ani není.
Vylezlo z ní konečně a přiznala se, kde byla, co tam dělala a jak si
uškodila. Ona ubohá vypila i mlíka, co scházelo, a tím, že stála na
dvoře ve větru uhřáta nemoc si přitáhla. Litovala toho upřímně a byla
nám vděčna, že se jí proto neodříkáme, a já ji pochválila, že mluví
pravdu. Lékař musí pravdu věděti. Před tím nemáme ničeho tajit.
Poznal-li příčinu nemoci, může proti ní předepsati nejlepší
prostředky. My jí nebudeme nic za zlé mít, ani jí nebudeme
odsuzovat. Nyní jen na jejím uzdravení nám záleží
V skutku jsme jí prokázaly všecku lásku, již bližní prokázati může
bližnímu. Já u ní seděla, k ní v noci dohlížela, jí léky podávala, jí
četla a s ní se modlila. Ba obětovala jsem jí svůj svátek, divadlo a
ples, ba ani do kostela jsem nešla. Mnohou práci její jsem zastala
sama, a co jsme daly nádennici, kteráž mi vypomáhala, neutrhly jsme
jí na mzdě.
To jí pohnulo. Naklonila se nám a přesvědčila se o nás. Bůh přispěl a
lékař jí navrátil zdraví. Je ještě slabá, ale již zase koná svou službu.
7. srpna
Slova tolik nedokážou, co skutky. Alžběta je jiná, než byla. Říká, že
by pro mne do ohně skočila, mně ruce a nohy líbala. Jináč než
„milostslečno“ mne prý již nenazve. Já ji mám jmenovati „ty“. Do
smrti u mne zůstane. Chce a musí se mi odměniti.
To je arci hezké, ale nemá nemoc ještě daleko za sebou, a proto je
tuze rozčilena. Třeba počkati, až se cit ochladí a ustálí, a pak teprv
uvidím, jak to mezi námi bude. Lépe zajisté.
Bětuška nikdy nebyla zlá, nýbrž chybovala z nevědomosti a dala se
poštívat. Služba u všelijakých pánů ji učinila mrzutou, reptavou a
broukavou a povahu její pokazila. Z mládí neměla pevného základu,
že se vychování její doma i ve škole zanedbalo, a později se již
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nevzdělala a nepřiučila. Duše musela pustnouti, že neznala pravého
povolání člověka a vyšších záměrů a libovala a zakládala si jen v
požívání světských a tělesných rozkoší. Nyní se drobet zpamatovala
a přispělo jí poznání, že my páni nejsme nepřátelé sloužících. Činili
jsme jí dobré, smýšlíme s ní upřímně, a tedy i to bylo pravda, co jsme
jí dříve schvalovali a nabízeli.
I začala si toho vážiti a dělá, k čemuž jsem ji již před nemocí byla
vedla, a o čem nechtívala slyšeti. Jen tuze prudce pouští se mi do
toho. Mám strach, že ji to brzy zase omrzí, a musím ji zdržovati.
Jednou již opět povstalo mezi námi nedorozumění. Souží ji velká
chuď k jídlu, jmenuje to hladem, a pořád chce víc, než jí smíme
dávati. Zhltala by toho, že by jí to věru uškodilo, a vskutku jí bývá
hůř, když se neměla na pozoru. Prosila mne o hodně kyselý salát
okurkový a o pivo, já pravila, že jí ho lékař zakázal a že jí ho tedy
musím odepříti.
„Však ono by nebylo tak zle,“ řekla a divila se, že jí nepřeji jako v
nemoci, to prý snad bylo – jen na oko.
Skutečně mne to zabolelo, ale dáti jí salátu, abych ji smířila a
udobřila, přece jsem nemohla a nechtěla. Připomenula jsem jí jen, že
musí chtíč přemáhati, chce-li zůstati zdráva, ona tomu podložila jiný
smysl a durdila se, že jí vytýkám mlsnotu.
Když je mi toho salátu líto, mohu prý si ho nechati. Však ona bez
něho také může býti, a kdyby nemohla, dostala by ho za několik
krejcarů plnou mísu.
Jak to po nemoci bývá, je nedůtklivá a nevrlá a nemůže vypuditi z
hlavy, co se jí tam usadilo. Salát ji tak dlouho pokoušel, až si ho
sama koupila, a běda, přitužilo se jí, a zase celý den si poležela.
Pykala svého provinění i nedůvěry proti mně, ke všemu se přiznala a
již v ničem se mi nezpouzí.
4. září
Nemohu ani vysloviti, jak mne dobré chování Bětuščino blaží.
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Žádala mne, abych jí půjčila ňákou knihu, že to ještě jednou zkusí,
jestliže čemu porozumí.
Vybrala jsem jí knihu dost prostoduchou a zajímavou, ale málo jí
posloužila a skoro nic z ní neví.
Ptala se, nemám-li prý historie o krásné Majeloně, ta prý je až tuze
zábavná, slyšela to od hokynářky, jež nám vejce a máslo přináší.
Já krásné Majelony nemám, ale pozvala jsem ji, že může poslouchati,
když matce předčítám, jestliže tato dovolí.
Dovolila ráda a Bětuška byla přítomna, když jsem četla to samé,
čemuž nerozuměla., když ona to četla. Nyní pochopovala všecko a
pravila, že se jí zdá, jako bych jí něco vypravovala. Zní to jináč, než
když ona to slabikuje, a má to smysl, jakýž jí dříve ušel. Věru se jí to
líbí a. přijde zase, když ji připustíme. V práci jí to nepřekáží, tu si
béře s sebou a je pilnější, když nesedí sama.
Musela jsem ji učiti, jak se čte, četla jsem já a pak četla ona, a. když
jí to nešlo, pýřila se, že prý je – hloupá.
Vždyť se ještě před nedávnem pokládala za vzdělanou?
Ba arciť, ale nyní ví, že k tomu patří víc než kousíček němčiny, a
chce to nahraditi.
Opravdu se přičiňuje, již také psala, aby se přesvědčila, umí-li to
ještě, a sotva jména svého načmárala.
Však to já nepokládám za tak důležité, jako jsou jiné schopnosti,
jichž je jí nyní víc zapotřebí, a především mi na tom záleží, aby
dobře šila.
Ptala se mne, smí-li také šíti v neděli, že se jí odpoledne stýská.
Lépe jedná, než kdyby běhala a chodila k muzikám jako dříve. Může
navštíviti služby Boží i odpoledne, a když si potom k šití zasedne,
nikdo proti tomu nebude.
Však vyjíti si na čerstvý vzduch do polí a do zahrad, také jí nebudu
brániti. Má snad ňákou přítelkyni, která by ji doprovodila, a je-li
hodná, potěší a povyrazí se s ní. S těmi se již nechce scházeti, jež ji
zaváděly, a budou-li se k ní hlásiti, odbude je.
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Pravila jsem, že nyní ona může zavádět, ale k dobrému, a snad se jí
podaří, ukázati jim šlechetnější cestu, než po jaké až posud kráčely.
Slíbila mi to a v skutku si jich několik získala. Druhé se od ní trhly:
pohrdají prý jí a dost ji pomlouvají. Nedělá si z toho nic a ani tomu
mužskému, kterýž jí nadbíhal, již nevěří, měl prý ji za blázna. Nyní
nadbíhá jiné a jí se posmívá. Je útrata, a známost s ním by nevedla k
štěstí.
Libuje si, že se ho sprostila, a jiným již nedá sluchu, aby jí
neoklamali jako on. Zajisté se nezahodí za prvního, jenž se na ni
usměje, a pořádný a svědomitý člověk o ni ještě nestál.
Myslím, že o tom dobře soudí, a žertovala jsem, že ji v tom budu
následovat.
My dívky musíme si býti vědomy své důstojnosti. Chudá i bohatá,
paní i služka, má dbáti na čest a vážnost. Když se samy nesnížíme,
nikdo nás nemůže snížiti.
28. září
Obveseliti ducha a mysl žádá a přeje si jeden každý. Pořád pracovati
a. vážní býti nemůžeme. Ustavičná samota nás konečně omrzí. K
zdaru našemu také nepřispívá. Stáváme se v ní nepřístupnými,
nemluvnými, nespůsobnými.
Mladý člověk zvlášť miluje společnost. On zase k mladým se kloní.
Mezi staršími je stísněn, stýská se mu, nemůže se dost volně
pohybovati. Mají na starosti jiné věci než on, schází jim jeho lehkost,
jeho pružná mysl, zakládají si na nestejných zábavách. Co ho těší, již
netěší jich, hovor jeho je jim prázdný a mělký, u něho víc panuje cit,
u nich rozum. Když ale mladý svět, jak říkáme, je pohromadě, může
se vymluviti, rozumí si, hraje, žertuje, skáká, směje se, je blažen.
Ovšem se svůj nejvíc hodí k svému. Nejen stáří nás spojuje, nýbrž i
stav, vychování a vzdělání, způsoby a zvyky.
Naše Bětuška nevyráží se se mnou tak dobře jako s dívkami sobě
rovnými, a já s ní také ne. Je a zůstane mezi námi rozdíl. Já jsem její
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paní, ona slouží. Já si nashromáždila vědomostí, ona na ně je chudá.
Já i hlavou se mohu přičiniti, ona jen rukama. Já vyrostla mezi
vznešenými, ona mezi sprostými. Naše obyčeje, naše tužby, naše
potřeby se rozcházejí, a proto jedna druhé nedostačíme.
Arciť se můžeme míti rády, můžeme se míti ve vážnosti, můžeme se
podporovati, ale jednou cestou přece nepůjdeme. Jsme-li přítelkyně,
nejsme jimi jako s dívkami, k nimž nás Bůh přiblížil již rodem a s
nimiž máme zájmy společné.
Já tedy Alžběty nemohu k sobě pozdvihnouti a k ní se nechci snížiti.
Tím bych neprospěla ji ani sobě. Každá máme jiné povolání a blaze
nám, když je dobře vyplníme.
To ovšem pravím jen o povolání časném, světském, vezdejším.
Povolání, jež se týká našich duší, víc splývá v jedno a nesmí a
nemůže se děliti. Jsme lidé, jsme křesťanky, máme býti ctnostné,
spravedlivé, moudré, v tom ohledu paní nerozeznává se od služky.
Sloužíme Bohu, sloužíme Mu rovným způsobem. K Němu máme
rovná práva a rovné povinnosti. Jeden zákon Boží nás poutá, jedny
prostředky nám pomáhají k spasení. Bůh jest náš otec, jsme sestry,
hodnější je Mu milejší. On odměňuje a trestá dle zásluhy. Před ním
neplatí paní víc než služka. Která ve svém stavu větší dokonalosti
dosáhla, ta má přednost, bude povýšena, třebas by svět jí nepovýšil.
Však i ve světě nalézá cti a uznání, a šlechetné služky se tak dobře
oslavují jako šlechetné paní.
Já chci, aby Alžběta byla šlechetná, a ovšem to samé ukládám i sobě.
Šlechetná bude, když bude ostříhat Božích přikázaní, a dle těch i já
se míním říditi. Ať se vzdělá za křesťanskou služku, já se vzdělám za
křesťanskou paní. Kdyby poměr ten Bůh obrátil, musela bych se
podrobiti. Často se to již přihodilo. Alžběta se může povznésti, já
mohu klesnouti. Staň se vůle Boží! Jen když zachováme čisté
svědomí.
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17. října
Máme posvícení. Matička si něco vymyslila, co se mi přenáramně
líbí. Udělala to k vůli naší Alžbětě, aby jí radost způsobila.
Já chodím do plesů a vyrážím se, ona od své nemoci u muziky ještě
nebyla.
Což já budu pořád doma seděti? ptala se mne. Vždyť také ráda tančí i
družky její, a kde já jsem, ona býti nemůže. Arciť se často scházejí,
bývá u nich, ony u ní, povídají si, čtou, pracují, ale na tanec přece
ještě nezapomněly. V hospodě se tančí jako vždycky, děvčata, k
nimž se dříve přidružovala, bývají tam a po ní se již neohlížejí. Nemá
u nich pražádné vážnosti, ano vyhýbají se jí a všelicos směšného o ní
povídají. Nenávidí prý všech rozkoší, dělá se svatou, chce býti víc
než ony.
Snad by mohla zase jíti mezi ně – alespoň na chvilku, jen odpoledne,
jen večer? Dlouho by tam nezůstala. Vždyť je již pevnější, stálejší,
nedá se zavésti: zajisté by se nedopustila ničeho zlého. Přítelkyně její
by šly s ní, dokázaly by, že nejsou jeptišky, a odňaly by příčinu k
pomlouvání.
Co jsme měly dělati? Do hospody ji pustit jsme nechtěly, aby tam
starý nepřítel nad ní nezvítězil. Ji tam vyprovodit se matce nechtělo a
na mne se neslušelo. Svěřit ji nebylo komu.
Slyšeli jsme, že v těch krčmách větší rozpustilosti se provádějí než
kdy jindy, a že vážnější a pořádnější měšťané muzik v nich
nenavštěvují. Alžběta by tam byla vydána velkému nebezpečenství a
pokušení a snadno by zase vzalo zkázu, co jsem na ní již vykonala.
Dělá mi mnoho starostí. Když jdu do plesu, do divadla, akademie,
koncertu, stýská si, že je zavřena jako v klášteře a za živa se
pochovala. Když mne k tomu stroji, pořád mi to připomíná; když s
námi jde s lucernou, aby nám ve tmě svítila, vzdychá; když se chvíli
pozdrží u dveří a dívá se na mne, jak se točím v kole, roní slzy a pak
doma nespí, má na mysli tanec a muziku.
Já o našich besedách musím často deklamovat, zpívám s dívkami, jež
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jsme ve zpěváckém spolku, a již jsem také hrála divadlo.
Alžběta to ví, učím se před ní úlohy, a když zpíváme v kostele, bývá
přítomna. Arciť, já se mohu vyrážeti! Oblažuje mne jedna radost po
druhé, a pořád se chystám k novým veselůstkám. Jí se nepřeje
ničehož. Což je to tak dobře?
Musely jsme ji nějak potěšiti. Matka promluvila se známými
paničkami, já se známými dívkami a uzavřely jsme, že domácím
služkám o posvícení ples připravíme.
Stalo se to včera v neděli.
Alžběta oblekla svou strakatinu, navěšela na sebe krajek a pentlí,
nastrkala do vlasů kytek, že vyhlížela jako maškara.
I musela to všecko složiti, a já ji ozdobila sama: jednoduše, vkusně,
hezky.
Nelíbilo se jí to a bála se, že mezi dívkami bude poslední.
Nikoliv, slušelo ji to nejlíp, všickni to povídali a mužští ji nejvíc brali
k tanci.
Byli tam čeledínové, tovaryši, řemeslníci, páni. My jsme také
nescházely, ale služky měly přednost a nikterá z nás jim nepřekážela.
Tančily jsme jen jim k vůli, málo, s jejich tanečníky, a páni zase je
prováděli. Z města tu bylo synků a dcerek ze všech rodin, a nikdo za
míchanou společnost se nestyděl.
Také jsme zpívali, a já schválně deklamovala.
I jeden chasník odhodlal se k tomu, byl připraven a dobře přednesl
vybraný žertík k smíchu.
Útraty si platil každý sám, a paničky svým služkám daly jisti a píti.
Tanečníci tedy neměli s nimi výloh, a ony jim za nic nemusely
děkovati. Byly spokojené, veselé, a ani v tom nejmenším nejednalo
se proti slušnosti a dobrému mravu.
Alžběta je celá blažená a těší se, že o masopustě se to bude
opakovati. Přislíbily to všecky paničky.
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13. listopadu
Co pak je divadlo jen pro pány?
Alžběta v něm ještě nikdy nebyla a litovala, že jí nelze býti přítomna.
Proč ne?
Kde pak by na divadlo vzala peněz!
Což jí muzika přišla laciněji?
Ovšem, ta ji nestála nic, platili za ni jiní.
Platili, arciť, ale zmařila šaty, roztrhala střevíce, což to má zadarmo?
Kdyby to počítala, muzika je opravdu dražší. Vždyť se nemusí
posaditi na první ani na druhé místo, může třebas státi, a nepožádá se
od ní leč několik krejcarů.
Nebudou jí to lidé míti za zlé, že s pány chodí do divadla?
Sotva, a kdyby měli, nepotřebuje se za to styděti, Oni chodí na
komedie, a ty věru nejsou lepší.
Když se v městě hraje s loutkami, nejen děti nýbrž i velcí se
shromažďují, a mezi nimi bývá mnoho služebných. Často dost
nemotorné žerty a šprýmy se provádějí, pimprle je rozpustilý, a
všickni se tomu smějí. Snad to za smích ani nestálo, že to bylo hrubé,
otřepané, všední, urazil se tím cit, a obecenstvo se nevzdělalo. Ono
třebas také chovalo se nezpůsobně, a mládeži se dalo pohoršení.
Jindy venku skákají a na provaz lezou kejklíři, a baví to hejno
diváků. Když paňáca si zadováděl někdy věru sprostě a neohrabaně,
přece vzbudil veselost, a ozýval se všeobecný chechtot. To ohýbání,
kroucení a točení lidských údů neposkytuje příjemnou podívanou, a
užívá-li se k tomu malých, útlých dítek, s nimiž se hází a jež se
svíjejí, jakoby neměly kostí, je to tím hnusnější. Dobrého vkusu,
útrpnosti a ušlechtění mravů to zajisté nepodporuje a často je to těm
ubohým chudákům i nebezpečné.
Má-li někdo dřevěné koníčky, sedadla a pohovky, na nichž se jezdívá
do kola, nalézá dobrý výdělek, když se s nimi přistěhoval, a i mužští
a ženské sedají na ně, aby si hlavy zatočili. Jiné zábavy při tom není,
a mnozí si v ní libují, že neznají vzácnější a vybranější.
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Tou zajisté jest divadlo. Naše Bětuška se o tom přesvědčila. Ponejprv
jí bylo těžko všemu rozuměti, a vyptávala se mne na to a ono.
Divila se, že herci jsou skuteční lidé, a mne ani nepoznala. Je to
opravdivý děj? Stává se to skutečně? Kdo si to vymyslil? Proč
přicházíme a odcházíme? Jak jsme se to naučili a jak se děláme starší
neb mladší?
Musela jsem jí dlouho vykládati. Konečně poznala celý obsah kusu a
s obyčejným životem ho porovnala. Líčí prý ho věrně. Tak jest to ve
světě. Člověk si z toho může vzíti poučení.
„Ano, má si z toho vzíti poučení,“ řekla jsem, „vidí, kam vedou
vášně, co prospívá a co škodí, čeho se má varovati a co má činiti.“
Myslila, že nyní již ví, co je divadlo, a když tam šla po druhé,
očekávala to samé.
Hle, dávalo se něco jiného, byla překvapena, a ještě pozorněji
poslouchala.
Což se po každé hraje jináč?
Ovšem, ačkoli se některý kus často opakuje.
Ach, kýž první i druhý ještě jednou může viděti! Však nový ji také
zase bude těšit.
Uznává již, že divadlo stojí skoro za víc než tanec, a hudbu při něm
také má, což prý nějak obzvlášť jí okouzluje. Bývá jako u vidění, je
jinde, otvírá se před ní rozsáhlejší svět, nabývá vyššího rozhledu.
Ráda by tu oponu vždycky sama zdvihla, aby se jí ukázalo, co se za
ní děje, a když spadla, je jí líto, že to déle netrvalo.
Věru, žádná komedie se jí tak nelíbí jako divadlo, a přijde-li na to, i
tance se odřekne k vůli němu.
4. prosince
Pravé divy se staly s naší Bětuškou. Člověk sotva věří, že je to ona.
Podívejme se, jak se proměnil i její zevnějšek.
Před rokem bývala ve všední den ušpiněná a v neděli se skvěla v
parádě. Když jsem jí řekla, že mladé děvče vždycky má šetřiti
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čistoty, odporovala mi, že to není možná a že toho ani není třeba,
poněvadž jí doma nikdo nevidí.
„Vidíš se sama a vidíme tě my,“ domlouvala jsem jí a obyčejně jsem
přidala: „Špinavá holka otupuje si stud a ztrácí vážnost.“
Nechtěla na to dbáti a byla také nepořádná. Nosila roztrhané šaty a
střevíce a nic na sebe nespravila. Kam co hodila, tam to nechala. V
kuchyni uklízela já sama, chtěla-li jsem, aby tam neleželo páté přes
deváté. Do pokoje jsem jí věru ani nepustila.
Nyní je to jináč. Alžběta i všedního dne na sebe drží a v neděli
nestrojí se nevkusně a křiklavě. Sama si šaty předělává, šije, kdykoli
může, je pilná a již se v tom zná obstojně. Musí prý to přivésti ještě
dále a za velkou hanbu by pokládala, kdyby to dokonale neuměla.
Plete také punčochy a chce míti zásoby, kdežto jindy jedinký pár jí
stačil, a ten byl koupený.
Přece jí zbývá času ku čtení, a vycvičila se v tom, že pochopuje, co
čte, a nachází v tom potěšení. Její přítelkyně také rády čtou, a
Alžběta nejen u mne se tomu učí, nýbrž i u nich.
Chce také psáti. Již psala rodičům list. Když jde na trh, zapisuje si,
co má koupiti, a když přišla z trhu, dělá účet, co vydala. Prospívá v
tom výborně, a já zajisté všecko jí mohu svěřit.
Přestala mlsati i lháti, a mrzí ji, že to jednou měla v obyčeji.
Spoléhám se na pravdu jejích slov. Když něco provinila, směle se mi
přizná. Dobrá vůle to snadno napraví, a je bez mrzutosti a křiku.
Nečiním jí v ničem křivdy. Jísti má u nás dost, a nezdravých pokrmů
jí nedáváme. Proto netrpí hladu a nepřichází do pokušení, aby si
sama brala. Že my jíme něco lepšího, již jí neuráží, a odpadlo-li pro
ni něco od našeho stolu, je za to vděčna, ale tuze si toho nevšímá.
Dříve ji zaváděla nepřízeň a závist, myslila, že jí nepřejeme, a zlobila
se na všecky pány. Nyní ví a je přesvědčena, že chceme její dobré.
To ji smířilo s osudem, že musí sloužiti, a slouží ráda, věrně a
příkladně.
Nás nemá za cizí, nýbrž za své, a ačkoli je nám poddána, přece se jí
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prý zdá, že žije u přátel. Vždyť prý mluvíme česky, říkáme si s ní
„vy", chodíme na kázaní, na které ona chodí, béřeme ji s sebou do
divadla, doprovázíme ji k muzice, ničehož si pro sebe
nevyhražujeme. Arciť jsme páni, a musíme míti přednost, však jsme
– Češi, a to prý nás k ní a ji k nám přibližuje.
Přisvědčila jsem jí a pravila jsem: „To mne těší, že nás máš za
Čechy. Ano jsme Češi a honosíme se tím. Dobře, že jsi to poznala.
Nyní se v tobě také probudí vědomí, že jsi Češka. Buď jí ráda a
nemyslí, že ti jiná řeč dodá víc cti než česká. K užitku ti ovšem je.
Nechybujeme, když se jí přiučujeme. Však česká řeč je naše, služka
si jí musí vážiti jako paní, a když cizí řečí mluví, aby se nad Čechy
povýšila, sama se odsuzuje. Který člověk, ať je pán, řemeslník nebo
rolník, mužský nebo ženská, ať poroučí nebo slouží, mezi Čechy
jiným jazykem, než českým chce vynikati, ustavičně ho začíná, lámá
a přetřepává, dokazuje, že pohrdá vlastním rodem.“
Alžběta netají, že i ona byla taková, a zná prý mnoho dívek i
chasníků, kdož se ještě neobrátili.
Řekla jsem jí: „V tom ohledu jsme také sestry. Máme jednu řeč,
jednu otčinu a jednu vlast. Paní i služka ji má milovat, na ní si má
zakládat, jí má přát, o její dobré se má starat. Buďme hodné její
dcery, vyznamenejme se každá ve svém stavu a povolání a
povzbuzujme a utvrzujme jiné svým příkladem.“
Tak se stane, a milá Bětuška již prý by si nedala „Lisi“ říkat a
německých modlitebních knížek darovat. Je Češka a tou zůstane – se
mnou.
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31. prosince
Dnes jsme byly na kázaní, které bývá poslední den v roce. Když jsme
přišly domů, děkovala mi Bětuška za všecka dobrodiní, jež jsem jí
prokázala, a prosila, abych ještě déle ji podržela v přízni.
Bude zase u nás sloužit, nepřeje si lepších pánů, a my si nepřejeme
lepší služky.
Se mnou ji, pravila, tři věci spojují. Jsme křesťanky, panny, Češky.
Jakožto křesťanky sloužíme stejně Bohu a plníme jeho svatá
přikázání.
Jakožto panny zakládáme si na své cti a důstojnosti. Co Češkám
záleží nám na národu a vlasti.
Rozdíl je mezi námi pro vychování a pro stav, a na to Alžběta
vždycky chce pamatovat.
Vysvětlila jsem jí, že i tento rozdíl mezi námi se zmenší, když se
nepřestane cvičit, vzdělávat a ušlechťovat, aby obohatila rozum i
srdce a získala si schopnosti, jež já si již přivlastnila.
Ovšem to učiní, a kdyby všecky dívky: panské, i služebné, byly
horlivé křesťanky, pořádné panny a vzdělané Češky, mizela by
mezera mezi nimi, hodily by se víc k sobě a opravdu by tím sebe i
jiné oblažily.
Stavy ovšem nepominou, ale nemají naproti sobě státi příkře a
nemají se snižovati. Co je nám společné, v tom si podejme ruce, to
podporujme, to hajme; co máme pro sebe zvlášť, tím se
nevypínejme. Musí nás vésti láska, dobrá vůle a svornost. Pak na nás
národ bude pyšný, budeme vlasti k prospěchu a přispějeme k jejímu
zvelebení.
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III. Přátelství a láska
Z denníku devatenáctileté dívky

Opravdu se nacházím ve velké nesnázi, že i tyto zápisky se
uveřejňují.
„Bratr na prázdninách,“ „Paní a služka“ dělaly mi, jak milým
čtenářkám známo, také starosti, ale nikoli takové, jaké „Přátelství a
láska“ mi způsobuje.
Nepomyslila jsem, že někdo bude čísti, co jsem poznamenala jen pro
sebe. Mělo to zůstati hlubokým tajemstvím, a aby to nevyšlo najevo,
zavírala jsem na zámek ubohý denník svůj. Klíč jsem věru nosila u
sebe, a v noci mi ležel pod hlavou.
Ani matka neměla tušiti, co se v srdci mém děje, skoro jsem se za to
styděla. Mluvila jsem s ní sice o svých důležitých příhodách a svěřila
jsem jí, co mne den po dni potkalo milého a nemilého. Jmenovala
jsem také osoby, s kterými jsem obcovala, a hledala jsem u ní rady a
potěchy. Ale svých vnitřních zápasů a bojů, svých pochybností a
rozpaků, svých úzkosti a těžkosti jsem jí nepověděla a nevyložila,
bojíc se, že by mne snad neprávě posoudila.
Ano já sama jsem se měla za horší, než jsem až dosud byla, a tuze
jsem se nad tím rmoutila.
Drahá matička nesmí se rmoutiti se mnou, nesmí truchliti nad
dcerou, nesmí jí odejmouti lásky. Vždyť ona se zase pozdvihne, se
ospravedlní, její vážnost si zaslouží.
Již se to stalo. Matička všecko ví a miluje mne ještě víc než dříve.
Nic jsem prý neprovinila, naopak, jednala prý jsem dobře a získala
jsem si její důvěru a chválu. Pokušení, co na mne, přichází prý i na
jiné dívky, a blaze jim, jestliže v něm obstojí jako já.
Já jsem nad ním zvítězila, matička to nahlíží a je přesvědčena, že
poznání, jež jsem nabyla, prospěje všem pannám.
Bratr Karel zastává totéž, byl doma o vánočních svátcích, a hned jak
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přišel, tázal se po mém denníku.
Zarazila a začervenala jsem se a nechtěla jsem mu ho ani ukázat.
Prosil, nutil, a já rozhodla, že ho do rukou nedostane.
Nedám se pohnout a obměkčit?
Nikoli.
Což kdyby mi ho vzal?
Toho neučiní, nemá k tomu práva a je hodný a šlechetný.
„Nespoléhej se na mne,“ pravil, hroze mi prstem, „já po tvém
denníku toužím jako žíznivý po vodě.“
„Je to marně,“ řekla jsem. „Neobdržíš ho. Je zamknut. Klíče nedám
nikdy od sebe.“
„Tedy obsahuje něco strašlivého, něco přehrozného,“ smál se mi a
děsil mne, že bude hádati. „O nehádej,“ žádala jsem, a on odpověděl:
„Dnes ne, ale jindy.“ Nechal mne několik dní na pokoji, mnoho si
vypravoval s matkou a nezapírala jsem si, že se to týká mne.
I se mnou vedl rozličné řeči, byl útulný a nevinný jako beránek a
svěřoval mi své tajnosti.
Já chtíc nechtíc také jsem mu o sobě podávala návěští, a on čtverák
vytahoval ze mne, jak říkáme, rozumy. Brzy se ptal na to, brzy na
ono, musela jsem mu líčiti známé dívky a jinochy, a nejvíc se
pozastavoval u těch, jež já odbývala zkrátka, abych se neprozradila.
Někdy mne ovšem přemohl cit, a odlehčila jsem srdci vroucími a
upřímnými slovy.
Vyslechl mne ochotně a laskavě, a tak zponenáhla mne prohlédl a
prozkoumal.
Páni a paničky v městě, s nimiž se scházel v společnostech, mu také
všelicos napověděli, co mu otevřelo oči, a nejvíc vyhledával
přítelkyni, již jsem prohlásila za svou jedinou, za nejmilejší a
nejhodnější, aby se u ní o mně poučil.
Když si tímto způsobem hodně látky byl nasbíral, předstoupil přede
mne a pravil: „Pavlino, vsaď se, že uhodnu, co tvůj denník
obsahuje.“
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Zakryla jsem mu ústa, aby nemohl hádati, on ale přece hádal a
nastojte, všecko uhodl na vlas.
„Vidíš,” posmíval se mi, „nadarmo se skrýváš se svým denníkem,
snadno jsem tě vyzpytoval.“
„Karle“ prosila jsem ho důtklivě, „neříkej nikomu ani slova.“
„Nepotřebuji říkati,“ tvrdil, „co já vím, ví i mnoho jiných.“
„Pro Bůh, kdo pak,” lekla jsem se.
Odpověděl: „První je matka.“
„Kdo druhy a třetí?"
„Jsou to lidé z města, jež drahou sestřičku pilně pozorovali."
„Snad jsem upadla do zlé pověsti?
Zamyslila jsem se a rozjímala jsem před Karlem nahlas: „Vy znáte
přece jen povrchně, co jste viděli nebo slyšeli, ale vnitřních důvodů,
úmyslů a pohnutek neznáte. Tedy neznáte ani mne, a abyste mne
poznali, ty a matka, až do nejhlubších útrob srdce, přečtěte si můj
denník, v němž jsem se dle pravdy vylíčila.“
I vyndala jsem ukrytý klíč, otevřela jsem šuple, a osudný denník se
nalézal v rukou bratrových.
Odběhl s ním do svého pokoje, tam seděl celý den, četl a dělal
výtahy.
Pak si ho vzala matka a také si ho prošla od začátku až do konce.
Potom přišli oba a denník mi přinesli. Matka byla pyšná na dceru,
bratr byl pyšný na sestru a líbali a objímali mne, až jsem se jim dala
do pláče. Uznali za dobré a schválili všecko, co můj denník obsahuje,
a bratr mi předložil výtah „Přátelství a láska“ nazvaný, abych prý jím
opět dívkám přispěla, jež se mnou dosáhly již vyššího stáří.
Těm věnuji tedy ve vší skromnosti a pokoře tyto listy a prosím Boha,
aby jim sloužily k poučení a výstraze.
12. února 1865
Byla jsem včera za městem na procházce, matička mne sama poslala,
abych prý se občerstvila. Mrzlo, šla jsem čerstvě, a pořád mne
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potkávali lidé. Nebylo tedy třeba se báti a já se nebála, neboť se mi
ještě nikdy nepřihodilo nic zlého. Ani dnes se mi nemohlo nic státi,
vždyť to bylo ve dne, záhy po obědě, a naše krajina není nebezpečna.
Nepřipustila jsem si žádných starostí a chůze venku mne těšila, že
jsem již několik dní byla vyseděla doma při práci. Čerstvý vzduch
mne posilňoval, oddychovala jsem si volně, a zimní roucho přírody
opravdu dobře na mne působilo.
Na obloze nebeské svítilo slunce, dole na zemi ležel sníh a pod
nohama mi vrzal a chrustil. Když jsem se podívala na planiny okolo,
leskly a třpytily se jako velké zrcadlo, vrchy a lesy v zdálí
vystrkovaly do výšky své bílé hlavy a jaksi poklidně na mne kývaly.
Stromy u cesty byly ozdobeny stkvělými hvězdičkami, a když se o
ně opřel lehký větřík, sypaly je na mne a celou mne do nich zahalily.
Měla jsem plášť jako posetý a nechtěla jsem si ho oklepávat, že mi
těch hvězdiček, něžných a pravidelných, bylo líto, jež se samy
rozpouštěly.
Leckdes bylo kousek ledu, a já, skoro se to stydím napsati, jsem si
tam zašla, abych drobet si zaklouzala. Devatenáctileté děvče se
klouzá, bylo to ovšem ode mne dětinské, a aby mne nikdo neviděl,
ohlídla jsem se napřed, a jen když nebylo svědků, na led jsem se
odvážila.
Šlo to dobře, ačkoliv jsem na počátku vrávorala, a bavilo mne to, až
bych skutečně byla padla.
Tu se mne zmocnila bázeň, a já chvátala z klouzačky pryč s
úmyslem, že na jinou již nevstoupím. Však bylo pozdě, od města
přicházel nějaký pán a velmi rychle si vykračoval.
Snad se na mne díval, snad mne poznal, snad se mi vysmívá?
Ano, má v oku zastrčené sklíčko, zdvihá hlavu a kouká po mně.
Je to pan Podliska, mrzí mne to, jen kdyby na mne nepromluvil. Již
jsem se s ním sešla v společnosti, již jsem s ním tančila, a nikdy se
mi mnoho nelíbil. Vystrojen bývá dost a patří k uhlazeným a
dvorným poklonkářům. Oblek jeho se řídí dle nejnovější mody, vlasy
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si česá dle pařížských vzorů, a slova, jež pronáší, jsou líbezná a
odměřená. K nám dívkám se chová lichotně a oulisně, a mne již
často stíhal hnusnou dotěravostí. Proto se mu vyhýbám a včera, když
mne překvapil v poli, tuze jsem se ulekla.
Doufala jsem, že mne mine, a aby se ke mně nepřidružil, již jsem se
ani neohlídla. Slyšela jsem za sebou jeho kroky a zachvěla jsem se,
když mne dohonil. Již mi byl po boku, já odvrátila obličej, aby mi
neviděl do očí, a schválně jsem v chůzi ulevila.
Měl mne předejíti, ale neučinil toho, nýbrž dal pozdravení a zůstal u
mne.
Sotva jsem mu poděkovala, on si to vykládal za ostýchavost a
dodával mi smělosti.
Nemohu opakovati, co mi všecko povídal, a mnohému jsem ani
nerozuměla. Je prý šťasten, je prý blažen, že ho se mnou svedla
náhoda. Již dlouho si toho přál. Chci-li se ještě klouzat, poslouží mi a
bude mne držeti. Jsem lehká jako větérek, vznáším se v povětří,
podobám se motýlkovi, byla by to nebeská rozkoš, letěti se mnou do
nadpozemských světů.
Hned bych se mu byla smála. Já motýlek v plášti a v zimě! On chce
lítati! Takového něco jsem ještě neslyšela.
Však musím se ho zbaviti, a proto jsem pravila, že se nezastavím a že
již ani dále nepůjdu, je čas, abych pospíchala domů.
Ó nepustí mne, ten okamžik mu bohové dali, vrátí se se mnou.
„Nechci vás připraviti o procházku,“ odporovala jsem mu, a on se
zaklínal, že procházku i život, tělo i duši by obětoval, aby mohl se
mnou dýchati jedno povětří.
Již šel zase vedlé mne, a já hořela studem, že jsem tu s ním sama, že
s mužským se nalézám za městem, že musím poslouchati jeho
ztřeštilé a pošetilé řeči.
Šel by, procházel by se se mnou až do soudného dne, nepomyslil by
na jídlo ani na pití, já bych mu byla ambrosiou a nektarem, to prý je
pokrm a nápoj nebeský.
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Mně se to zdálo býti mnoho, a řekla jsem, že bych se tak dlouho
postiti nechtěla, on z toho soudil, že jsem ještě nepoznala a nepocítila
– lásky.
Kdo bude ten vyvolený, jenž si získá mé srdce?
On to musí býti, poněvadž prý jsem ho o jeho srdce oloupila. Ano,
již mi patří, patří mi celé. Patřiti mi bude na věky. Musím mu své
srdce dáti za náhradu. Miluje mne, a musím ho také milovati. Umře,
nevyslyším-li ho. Nechce živ býti beze mne. Udělala jsem mu,
očarovala jsem ho. Ve dne v noci na mne myslí. Jsem jeho andělem,
jeho cherubem, jeho bohyní. Jen na mně to záleží, abych ho
pozdvihla do nebe. Bože, co jsem si měla počíti? Již mi bylo úzko.
Slova jeho zněla rouhavě, děsila a strašila mne. Byla jsem jako
omráčena, tváře mne pálily, oči se mi zalévaly, nohy se pode mnou
třásly. Chtěla jsem mluviti, abych ho zarazila, okřikla a odbyla, ale
nemohla jsem a on pořád mi žvastal o lásce. Kýž mne od něho někdo
vysvobodí!
Přála jsem si toho, ale bála jsem se potkati známé, aby mne neměli v
podezření, že se s ním za městem scházím. Několik cizích jsme
potkali a já již těch se přenáramně štítila.
Šla nám naproti ženská, poznala jsem ji, byla to Cecilie Valinova.
Běda, co si o mně bude mysliti! Jí se stydím víc než jiných. Ještě
jsme spolu málo obcovaly. Já si jí vážím, já ji v duchu ctím a ona
mnou snad opovrhne.
Již nás spatřila, podívala se na pana Podlisku, podívala se na mne a
útrpně a bolestně zrak svůj sklopila.
Zatajil se ve mně dech, píchlo mne u srdce a já přes silnici utekla k
Cecilii na druhou stranu.
„Buďte milosrdná, vraťte se se mnou, zachraňte mne před ním!“
prosila jsem ji.
Ona se vrátila, já šla vedlé ní, a Podliska nás doprovázel.
Již se neopovážil doléhati na mne a trýzniti mne svou láskou. Cecilie
mu překážela, a pohled její byl tak přísný, že ho všecka výmluvnost a
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smělost opustila.
Aby mně nemohl býti obtížným, dovedla mne až k vratům našeho
domu a tam se mi poroučela.
Ráda bych ji byla vzala do pokoje k matce, ale napadlo mi, že ji
musím navštíviti dřív, než ona mne. Žádala jsem tedy za dovolení k
tomu řkouc: „Přijmete mne, když k vám přijdu?“
Odpovědělo.: „Přijmu s velkou radostí.“
Navštívím ji ve čtvrtek, chci děkovat a ospravedlnit se.
19. února
Byla jsem u Valinů. Srdce mi okřálo. Cecilie mne potěšila: Žádná
dívka mi není tak milá, tak drahá a vzácná jako ona. Ve čtvrtek jsem
se o tom přesvědčila.
Mé přízně požívala Cecilie sice vždycky. Ale obdivovala jsem se jí,
jak říkáme, jen z daleka, dávala jsem pozor na veškeré její jednání a
mohu každého ubezpečiti, že se mi přenáramně líbilo. Však Cecilie o
tom nevěděla ničehož a málo si mne všímala. Znaly jsme se, to je
pravda, ale ještě jsme se k sobě přátelsky a soukromě nebyly
přiblížily, scházejíce se toliko náhodou a jen na veřejných místech.
Byla jsem v kostele a Cecilie tam také byla. Modlila jsem se o mši
svaté, Cecilie se mi zdála pobožnější než já. Poslouchala jsem
kázání, a když jsem se po Cecilii obrátila, viděla jsem, že ona z
kněze ani očí nespouští. Byla jsem v divadle, Cecilie mi seděla na
blízku a velkou napjatost projevovala. Hrála jsem divadlo sama,
zpívala a deklamovala jsem, Cecilie zvlášť na mne hleděla a vždy
první chválu mi vzdala.
Ona nehraje, nezpívá, nedeklamuje. Nemá prý nadání ani povolání.
Ale rozumí tomu a na její úsudek se především dbá.
Je velmi vzdělaná a povídá se, že čte všecky lepší knihy, jež se
vydávají.
Je horlivá Česka, o tom nelze pochybovati. Stojí věrně a. pevně k
národu, podporuje jeho snahy. Ve všem má účastenství, co ho může
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oslaviti a zvelebiti. Slýchávám ji mluvit vždy po česku, mluví
správně, hezky s jasně a je vůbec známo, že také tak píše.
Však nejvíc času obětuje Cecilie práci a věru za žádnou se nestydí.
Doma prý myje a pere, v letě chodí na bělidlo, a viděla jsem, co šila
a vyšívala, pletla a háčkovala, bylo to čisté s podařené. Učí tomu i
cizí děti a. při tom nábožnost a mravnost jim vštěpuje do srdce.
Váží si jí celé město, a já k ní pohlížím jako ke skvělé výtečnici, jež
mi může býti vzorem.
Ovšem jsem ji vždy zdvořile pozdravila, když jsem ji potkala.
Poděkovala mi také zdvořile a obyčejně na mne líbezně usmála.
Ubohá není hezká, měla neštovice.
Mně se nicméně líbí, oko její je spanilé a příjemné, čelo moudré, ústa
ušlechtilá.
Již mladší věk má za sebou a sama mi vyznala, že je o sedm let starší
než já.
Proto přece podivně mne to k ní táhne, a přeji si, aby se stala mou
přítelkyní.
Ve čtvrtek jsme učinily začátek. Pán Bůh požehnej!
Cecilie o mně věděla víc, než jsem si mohla pomysliti. Chválila mne,
až jsem se začervenala. Jsem prý pobožná křesťanka a mezi dívkami
první jsem navštěvovala česká kázaní. Jsem prý horlivá vlastenka,
neváhám česky mluvit, česky zpívat, česky deklamovat, česky
divadlo hrát, miluji české knihy, přispívám k národním sbírkám,
vzdělávám a povzbuzuji svým příkladem jiné dívky. Jsem prý hodná
dcera a ochotně zastávám matku. Jsem prý dobrá hospodyně a již
sama pečují o dům. Jsem prý šlechetná paní a napravila a vychovala
jsem zanedbanou služku. Ano mám prý v srdci víru a náboženství,
modlím, zpovídám se, chodím k stolu Páně, starám se o chudé, a to s
takovou vroucností, že nikdo o mém pravém a upřímném úmyslu
nepochybuje.
„Vy jste mnohem lepší a dokonalejší než já," odporovala jsem jí a
pravila jsem: „Já vás již dávno považuji za svou učitelku, znám vaše
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smýšlení, znám vaše skutky, nezasluhuji, abyste mne tak vynášela.“
I objala a políbila mne, řkouc: „Snad budete spokojena, když
vyznám, že mezi námi není rozdílu než několik let věku.“
„Jsem se vším spokojena., co vy pravíte a činíte,“ odpověděla jsem,
„jen jestli že vy spokojenosti své mi neodepřete.“
I počala jsem se vymlouvat, že mne s panem Podliskou potkala
venku na veřejné silnici, a celou příhodu s ním jsem jí věrně vylíčila.
„Nevěřte takovým hejskům, jejichž ústa tlachají, o čem srdce neví,“
napomenula mne a doložila: „Vy jim nevěříte a. máte dobře. Láska
jejich spočívá na jazyku a je pára jako jejich slova.“
„Jak se před nimi zachráním?” ptala jsem se jí.
„Postavte se jim naproti v celé své panenské důstojnosti a zakažte
jim jejich směle útoky.“
„Což když mne překvapili z nenadání?"
„Nevycházejte již za město sama, nýbrž – se mnou, chcete-li.“
Padla jsem jí okolo krku a duše mi plesala radostí.
28. února
Slavili jsme konec masopustu. Rodiče mne dovedli na bál a Cecilie
tam také byla. Radovala jsem se, že budu v její společnosti. Přijala
mne vlídně a laskavě, ruku v ruce jsme se spolu vodily.
Byla jsem na to pyšna, a druhé dívky mi to snad záviděly, neboť se
Cecilie s každou nevodí. Je ve velké uctivosti a jen výtečným
chováním a dobrými mravy lze vydobyti si k ní přístupu. Přívětivě
jedná se všemi. Pozdravovala, děkovala, mluvila, vyptávala se, a já
se také hlásila k svým známým. Proto jsme nevzbudily žádné
nelibosti a žádného záští. Všude nás měly rady a nás vyznamenávaly.
Cecilia mnoho netančí a tančí-li, tančí jen tak nazvanou čtverylku.
Jiné tance jsou jí tuze skákavé, křepké a prudké.
Já tančím všecko, ačkoli mírně a opatrně, a zvykla jsem si již dávno
dávati pozor na zdraví.
Brali mne a chodili pro mne jeden po druhém, jen pan Podliska chtěl
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se mnou zacházeti jako se svou bližší známou. Hleděl a usmíval se
na mne, jako bychom spolu měli nějaké tajemství, a dělal si právo, že
nejvíc s ním, ba že snad jen s ním budu tančiti. Rád by byl ke mně
hodně mnoho mluvil a pořád se okolo mne kroutil a otáčel. Jakmile
mu ustoupili jiní, hned narážel, se odvolával na horoucí lásku a činil
přísahy a sliby, že mne do nejvzdálenější smrti nepřestane milovati.
Jen jedno slovíčko, kdybych mu řekla, otevřela bych mu ráj a spasila
bych ho. Nejsem-li tvrdá jako skála, zajisté se nad ním smiluji.
Nedopustila jsem, aby mi toho narepetil víc, a zdálo se mi, jako by to
měl z nějaké knihy, tak bezpečně to odříkával.
Cecilie mi přispěla, když mne soužil, a utíkala jsem se k ní a k
matce, abych jeho pošetilostem ušla.
Že nechtěl býti moudřejší a před Cecilií nymfou a vilou mne nazýval,
jež prý zasluhuje, aby se ji klonil, aby se k ní modlil, řekla mu tato,
aby mne ušetřil takovými řečmi.
Ptal se, souhlasím-li s tím, co Cecilie tak neohledně mu předhodila,
já pravila, že souhlasím a že bych pokládala za urážku, kdyby ke
mně mluviti nepřestal o věcech, jež mi nesmírně a až hrůza jsou
odporné.
Vzdychl si z hluboka a odešel.
Druzí páni tím více mne k tanci vyváděli, a s mnohými opravdu
příjemně jsem se bavila.
Pan Překot nemluví mnoho a je pravý opak pana Podlisky.
Pan Uherský se vyjadřuje po německu a chtívá, abych i já německy s
ním rozprávěla.
Nevím, proč to činí. Snad z pouhého obyčeje? Chci, aby zvykal řeči
české.
On i Překot vyniká tělesnou sličností a krásou, jmění a dobré služby
mají prý také oba.
Proto si je matičky a dcerušky předcházejí, a já se divím, že oni si
předcházejí mne, ačkoli se o ně nestarám. Lhostejní mi nejsou,
nikoli, mohu je dobře vystáti. Však tajím to a chovám se k nim vážně
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jako k jiným. Pana Smolu mám v nenávisti. Je prý marnotratník a
vede život nepořádný.
Kýž takoví lidé mne nechají na pokoji! Cecilie mi před nimi dala
výstrahu. Hodně jsme si toho napovídaly v plesu.
26. března
Nemohu ani vysloviti, jak velice mne blaží přízeň Cecilie Valinovy.
Bývám často u ní, a ona přichází ke mně. Do kostela chodíme spolu a
zvlášť nyní v postě pilně navštěvujeme služby Boží. Nechceme
vynechati ani jednoho postního kázaní a drahá matička se těší, že
jsem získala tak milou a hodnou společníci. Ona sama mne nemůže
pořád doprovázeti. Když jsem pryč já, musí ona býti doma. Když ona
si vyšla, zapotřebí, abych já ji zastala.
Činím to ochotně a svědomitě, a milá Bětuška mne v tom věrně
podporuje. Je mi ještě z celé duše oddána, a doufám, že jí ode mne
již nic neodvrátí. Chová se pořád příkladně, je spokojena se svým
stavem a pilně se v něm a pro něj vzdělává. Já ji k tomu poskytuji
příležitost, a tak jedna druhé se stáváme potřebnými a užitečnými,
čímž svazek mezi paní a služkou zajisté nabývá pevnosti a stálosti.
Alžběta zná Cecilii, sloužila také u Valinů, je již tomu několik let, a
nyní lituje, že k nim byla nevděčna. Vypravovala mi dnes o nich, a
že to nebyla pomluva, nýbrž samá chvála, vyslechla jsem ji a o drahé
Cecilii všelicos nového jsem se dověděla.
Není to radostně ani veselé a já v duši cítím zármutek a útrpnost, že
Cecilia prý není šťastna.
Když Alžběta u Valinů sloužila, byla Cecilia dívka spanilá a hezká, a
již se o ni ucházeli ženichové. Její přívětivost a dobrotu poznal
každý, koho s ní potřeba nebo náhoda svedla, a Alžběta nikdy
neměla příčiny naříkati si, že by jí snad byla ublížila. Však byla
tenkráte mrzutá a zatvrzelá, neuznávala nic dobrého a pánům
naschvál činila vzdory. Cecilie mnoho od ní zkusila, ale snášela to
trpělivě a hleděla ji napraviti; Alžběta řekla, že prý si počínala
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zrovna tak jako já. Nemělo to ale žádného účinku, nechtěla jí
poslouchati, nechtěla na ni dbáti, nechtěla si ničeho odepříti.
Cecilie měla známost s mladým úředníkem a vážila si ho před jinými
ženichy. Byl to hodný a mravný pán a zdálo se, že zasluhuje její
lásky. Mohl si na ní zakládati, neboť Cecilie k vůli němu zavrhla
ruku boháčů, a. on byl chudý. Ani služby neměl velké a nemohl
pojmouti manželku, dokud neobdrží větší. Cecilie takového věna
nedostane, jež by ji a muže uživilo, a proto nezbývalo jí a jemu než
čekati, a zatím se přihodilo něco opravdu žalostného.
Pan Beránek, tak se mladý úředník jmenoval, byl přeložen na jiné
místo, a. Cecilie brzy na to se rozstonala. Ubohou zastihly neštovice,
a Alžběta, aby se od ní nenakazila, nechtěla jí sloužiti a radši dům
Valinův opustila.
Nebylo to od ní hezké, uznává to nyní a stydí se za to, kdykoli se s
Cecilií sejde. Bála se o svůj hladký obličej, nechtěla v
nebezpečenství uvésti své zdraví a svůj život a vymlouvala se, že
páni nemají k tomu práva. Když si pomyslí, že já jsem jí v nemoci
posluhovala, hryže ji až posud svědomí, a již by u nemocných pánů
vytrvala, kdyby třebas smrtí to zaplatila. Ví, že je to její povinnost, a
dobrým pánům, jako jsem prý já a Cecilia, je snadno přinésti i ty
nejtěžší oběti.
Cecilie se uzdravila, ale po kráse její bylo veta. Zůstaly jí známky v
obličeji, a pan Beránek ji nechal seděti. Přijel, viděl ji a od té doby se
již neukázal.
Alžběta pravila, že ji vždycky opláče, když ji spatří, a já také se
nemohla ubrániti pláči, když jsem o jejím smutném osudu slyšela.
Srdce mé se jí ještě více naklonilo, a chci ji upřímně a věrně
milovati, aby ve mně za svou ztrátu nalézala náhradu.
17. dubna
Je velikonoční pondělí. V poste jsem nechtěla, ale nyní se musím
zmíniti, že mne pan Podliska ještě z mysli nepustil. Obrací se ke mně
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písemně, já otevřela jen jeden list jeho, ostatní obdržel nazpátek
neotevřené. Odevzdával je naší Bětušce a vždy jí udělil štědrý dárek,
aby mi je jistotně doručila.
Musela jsem jí zakázat bráti od něho psaníčka – úhledná, barevná,
voňavá, a když mi po ní začal zkazovati, jak žízní a prahne po mém
pohledu, trápí a utrápí se láskou, na slitování a milosrdenství čeká,
poručila jsem jí, aby mi nic nevyřizovala, a již ani slovíčka jsem od
ní nepřijala.
Slíbila mi, že Podlisku odbude, až ji zase zastaví leckdes v průjezdě
nebo na ulici, a že od něho nevezme již ani krejcaru.
Není to hezké, že jí nadbíhá, a vyvolil si špatný prostředek získati si
mou lásku.
Alžběta to pochopuje a již sama pravila, že Podliska nemůže být
hodný, poněvadž se skrývá za děvečky, aby si vydobyl srdce domácí
dcery.
Je mi to nemilé, že Alžbětu zasvětil do svých úmyslu, a nikdy bych jí
nebyla svěřila taková tajemství.
Chtěla se mnou více o nich mluviti a řekla: „Pan Podliska se vám asi
nelíbí?"
„Nelíbí,” odpověděla jsem jí zkrátka.
„Vám se líbí někdo jiný,“ pátrala dále a usmála se potutelně.
„Kdo pak?" vyklouzlo mi z úst, a hned jsem se nad svou otázkou
začervenala.
„Vám se líbí pan Překot,“ pošeptala mi, ačkoli tu nebylo nikoho, kdo
by to mohl slyšeti, a radovala se, že uhodla.
Já jsem se jí k tomu arciť nepřiznala, nýbrž uložila jsem jí, aby se
mnou nechtěla vésti řeči, jež jsou až tuze nedotklivé.
Leželo mi v hlavě a znepokojovalo mne, že Alžběta jmenovala pana
Překota. Proč právě toho? On mi vskutku byl milý, a mnoho jsem na
něj myslila. Pořád mi napadal, měla jsem ho před sebou, slyšela jsem
jeho slova, opakovala jsem si je, dívala jsem se na jeho tvář, na jeho
čelo, jeho ústa, jeho oči, jeho vlasy, vše na něm mne těšilo.
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Nemohla jsem si pomoci, zlobila jsem se, truchlila jsem, oddala jsem
se strachu a bázni, dělala jsem si výčitky, obraz jeho mi přece tanul
na mysli.
Překot není hovorný a švitorný jako Podliska, ale co propověděl, má
váhu a je sestavena dle soudných a učených pravidel. Se mnou
mluvívá rád a již často mi dal na srozuměnou, že jsem mu drahá a že
se uchází o mou přízeň. Blažilo mne to přenáramně a já v Překotovi
viděla vzor všech mužských ctností.
Připojil se k nám několikkráte, když jsme s Cecilií šly po městě,
Alžběta nás viděla, a to bezpochyby bylo příčinou, že ho prohlásila
za mého milence.
Mrzelo mne to dost, ale přece jsem si přála, aby opravdu byl mým
milencem.
Bože, podivné změny se děly v mé duši! Již jsem se lekala, že se
snad kloním k zlému. Ó modlila jsem se, abych neklesla!
A neklesla jsem, nabyvši přesvědčení, že Překot není hoden mé
lásky.
Byl půst a Překot nechodil do kostela;
Chodí do něho jindy?
Nechodí, vyznal mi to sám.
On je prý mudrc, ten se řídí rozumem a nepotřebuje náboženství.
Posmíval se mým modlitebním knihám, že prý obsahují hlouposti,
zrazoval mne, abych se nezpovídala, a netajil, že on toho nikdy
nečiní.
Viděla jsem ho již, že nesmekl ani před nejsvětější svátostí, a když
do kostela vstoupil, aby tam spatřil mne, stál jako socha a nepokořil
se před Všemohoucím. Ani na Zelený čtvrtek, ani na Velký pátek,
ani včera na Boží hod nesúčastnil se služeb chrámových a o vzkříšení
se díval z okna a kouřil.
Srdce mé jest vyhojeno. Překot z něho vyloučen. Již mi neruší
pokoje.
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14. května
Přicházím od Cecilie. Hledala jsem u ní rady a útěchy. Překot se
seznámil s mým otcem, a ten mu dovolil navštěvovati naši rodinu a u
nás se vyrážeti. Otec i matka ho vyznamenávají, majíce ho za
člověka velmi vzdělaného a pořádného, a jeho tiché, vážné a
důstojné chování se jim líbí. Ovšem nevědí, že je nevěrec a
neznaboh, a dali se omámiti zevnější jeho jakousi hodnosti.
Já se z toho neradovala, že k nám chodí, naopak, mně to bylo nemilé,
a bála jsem se lidských řečí. I před Alžbětou jsem se proto ostýchala,
neboť ona mne již dávno měla v podezření, že s ním stojím v bližším
poměru.
Co si nyní bude mysliti?
Bude přesvědčena, že měla pravdu, a zajisté nade mnou v srdci slaví
vítězství.
Však já jí ukážu, že se mýlí, doufala jsem, a k Překotovi jsem byla
hodně vlažná. Nic jsem si ho nevšímala, málo jsem s ním mluvila,
nechtěla jsem s ním býti sama, a věru jsem se mu vyhnula, kdykoli
bylo možná.
Alžběta to měla za přetvářku a špoulila zchytrale ústa na důkaz, že si
nadarmo činím násilí.
Překot přece získal příležitost přiblížiti se ke mně soukromě, a
nastojte! v skutku a opravdu mi vyznal lásku.
Což dívka, jak vyroste, pořád jen o lásce musí slyšeti, lásku musí
míti před očima, láskou musí býti trápena a stíhána?
Vím, že mnohé dívky lásku samy vyhledávají, lásku za čest si
vykládají, a ji za prostředek k štěstí drží. Má jim dopomoci k
manželství, a když to nemůže následovati, každá láska je marná,
nedovolená, hříšná.
Já na manželství nemyslím, vždyť mi minulo teprv devatenáct let, a
nechci se pouštěti do záhubného milkování, jež na žádnou poctivou
dívku se nesluší.
Pana Překota si nevážím a nemohu tedy lásku jeho odplatiti láskou,
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jak on ode mne žádá.
Chtěl mne míti za manželku. řekl mi to beze všeho ohledu a ptal se,
svoluji-li a miluji-li ho.
Nesvoluji, nemiluji.
Proč?
Nutil mne, až jsem mu to pověděla. Nemá víry, neslouží Bohu po
křesťansku, nemodlí, nezpovídá se, nebyla bych a nemohla bych s
ním býti šťastna. On nemá ani šetrnosti k našim církevním obřadům,
nectí, co je nám nejsvětější, nýbrž opovrhuje tím, a to je mu
vzdělanosti, moudrostí, filosofii. Ano, tak to sám nazval, a o mně
pravil, že jsem dětinská, obmezená, že trpím na staré předsudky a
pověry, že mi schází vyššího rozhledu, svobodnějších pojmů a pravé
osvěty.
„Dobře,“ pravila jsem, „tedy i vy uznáváte, že se k sobě nehodíme.“
Nechtěl to uznati, ale já stála na svém a načisto jsem se ho odřekla.
Zlobil se, že třeštím, a nechal mne, a za to jsem mu v tom okamžení
byla vděčna.
Však velký bol mi svíral srdce a musela jsem ho zkrotiti u Cecilie.
Svěřila jsem jí všecko, a ona mne pochválila, že jsem dobře jednala.
„Nezadávejme se na lidi prázdné svatého náboženství,“ pravila, „ať
jsou učení, bohatí, v důstojnostech postavení, sliční a krásní. Duše
jejich není sličná a krásná a nerozumí našim ctnostem. Budou
hleděti, aby nás převedli na svou stranu. Jsme-li slabé a podáme-li se,
veta po nás, i naše víra se rozviklá a ochabne. Pak jsme bez podpory,
ztratily jsme mravní cenu, klesáme a hyneme. Byly-li jsme dosti
silné protiviti se a odporovati, probudí se v nás po čase žalost nad
nevěřícími muži, bázeň a strach o ně a budeme nešťastné. Proto
nedejme povstati lásce, jež by nás k nim vázala, a chraňme se,
vstoupiti s nimi do manželství.“
Cecilia se zmínila, že dost mužských na svatém náboženství si
zakládá a věrně dle něho pokračuje: Ona sama zná jednoho, váží si
ho a – miluje ho.
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Jak to řekla, zarazila se, ale jen na chvíli a pak mi vypravovala o
úředníku – Beránkovi.
„Což vás neopustil?“ skočila jsem jí do řeči.
„Nikoliv,” odpověděla mi.
„Já slyšela,“ vyznala jsem jí, „že se k vám nehlásí, protože jste v
nemoci přišla o bývalou krásu.“
Smála se tomu a ubezpečila mne, toho že Beránek není schopen.
Zůstal jí věrný, ale stíhá jej zlý osud, a ještě v službě tak vysoko
nepostoupil, aby se mohl ženiti.
I dala mi čísti několik listů od něho, a já se podivila jeho šlechetnosti
a zbožné mysli.
O jak jsem ráda, že Cecilie nebyla oklamána! Čeká na blaženou
budoucnost a podrobuje se přítomným věcem odhodlaně.
22. června
Dnes je můj svátek. Cecilia mi přišla přát a přinesla mi věru vzácný
dar vázaného. „Buďme přítelkyně,“ pravila. „Ano jsem vaší
přítelkyní,“ volala jsem, „jsem jí dávno a nesmírně mne to těší, že vy
budete mou.“ Navrhla, abychom si tykaly.
Ovšem i to mne oblažilo, objímala a líbala jsem ji, abych jí to
dokázala.
Nyní mám přítelkyni a. mohu se s ní veřejně chlubiti. Poznaly jsme
se, přesvědčily jsme se o sobě, přivykly jsme si, přátelství naše
nebylo pevných základů.
Jiné dívky mezi sebou uzavírají přátelství, bych tak řekla, na první
potkanou. Sešly, viděly se, promluvily spolu a. již jsou nerozdílné
přítelkyně. Arciť se dobře ještě neznají a nevědí a nemohou věděti,
hodí-li se jedna k druhé. Ale na tom jim nezáleží, jen když si tykají, a
tykati si s přemnohými láká a nutí je marnost a. chlouba. Nyní teprv
se počínají poznávati a k tomu je zapotřebí času, že jest to věc velmi
obtížná.
Když se na cizí dívku podívám, ještě nevím, jaká je uvnitř. Povrchně
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s ní mohu býti spokojena: má hezkou tvář, slušně se šatí, mile mluví,
je veselá, vtipná, všímá si mne, umí se přilichotit. Jsem-li s úsudkem
svým o ní již hotovo, možná, že jsem se oklamala.
Ponenáhlu vycházejí najevo její chyby. Ona není pravdomluvná,
přesvědčila jsem se, že nemělo podstaty, ano že bylo vymyšleno, co
to povídala. Ona není mlčelivá a dokázala, že prozrazuje svěřené jí
tajnosti. To dalo pohoršení a způsobilo mi mrzutost. Já přestávám
spěšně získané mi přítelkyně si vážiti, ano já počínám ji nenáviděti,
že jsem ještě lépe vyzkoumala její povahu. Běda, ona není ctnostná,
řeči její mi ji činí podezřelou, skutky její nedají mi více pochybovat.
Hanba, že se ke mně hlásí, že mi tyká, za přítelkyni mou se vydává.
Musím se za to styděti a jsem vystavena mnohým nepříjemnostem,
jimž bych byla ušla, kdybych tak na kvap se nebyla pustila do
nového přátelství.
Proto jsem se nikdy nepřenáhlila a slovíčka „ty“ nenabídnu nikomu,
kdo mi není z celé duše povědom.
Arciť si s některými dívkami tykám, chodila jsem s nimi do školy,
byla jsem s nimi vychována, přiblížily nás k sobě rozličné poměry.
Že bychom byly opravdivé a skutečné přítelkyně, netvrdím a nemohu
tvrditi. K tomu je zapotřebí víc než pouhé tykání, a tykání není
nevyhnutelně. Mohu býti někomu přítelkyní a vykám mu, že nás
snad dělí věk nebo stav, že bráti sluší ohledy, že on je mužský a já
jsem ženská.
Však přátelství mezi mužským a ženskou, mezi svobodnými a
mladými jinochy a pannami se ani nemá pěstovati. Zbuzuje to
podezření, uráží to útlocit, je to nebezpečné. Zvykají si, jsou důvěrní,
chovají se k sobě nenuceně, každý den si víc dovolí, a naposled je
spojí náklonnost a přítulnost, jež není dovolena, a snad o čest a štěstí
je přivede, jestliže se za sebe nemohou vzíti.
Mám se tuze na pozoru a nepřijmu hned přítelkyni a tím méně
přítele. Jsem vlídná, přívětivá, ochotná ku všem a zachovávám s nimi
dobrou vůli a přízeň. Stojím u nich v uctivosti, nestíhají mne,
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nekladou mi v cestu překážek, nedají mi zakusiti svých vrtochů,
sprostností a hrubostí. Vždyť nikdy nebyly mé důvěrnice a ničehož
jim o mně není známo, čeho by proti mně mohly užití. Svádějí nás
dohromady jen dobré věci, a já nejsem ničeho účastna, co by mne
zlehčovalo. K protivenství a záští nenalézá se tedy příčiny a my
vycházíme a snášíme se velmi výborně.
Tak nazvané přítelkyně žijí spolu v ustavičných různicích a hádkách,
dnes ta s tou, zejtra ona s onou, dělají si výčitky, tupí a pomlouvají
se, štvou jiné naproti sobě. Není to nic neobyčejného, že na sebe
přestaly mluviti. Potkávají se a ani se nepozdravují; jsou v jedné
společnosti a ani se nevidí. Mezi tím vroucně přilnuly k jiným a zdá
se, jako by se s nimi na rukou chtěly nositi. Však pomrzely a
rozdvojily se také a stará známost opět přišla k platnosti.
Bývám ráda, že se mne to netýká., ale pravou přítelkyni míti přála
jsem si již dávno, a srdce po ní upřímně toužívalo.
Pravá přítelkyně musí spojiti duši s mou duší. Musí se mnou
souhlasiti, mi věřiti, se mnou se sdíleti, na mne se spoléhati. Musí o
mně býti přesvědčena, náklonnost mi spláceti náklonností. Musí býti
věrná nade všecku pochybnost, stálá jako skála. Musí mi napomáhat,
mne povzbuzovat k dobrému, a já jí ovšem prokážu tolikéž.
Z toho patrno, že přátelství jest ušlechtilý, vznešený a krásný svazek,
jenž člověku prospívá a ho oblažuje. Mezi mnohými těžko obstojí.
Však již jedna přítelkyně má převelikou cenu, a díky za ni Bohu,
jestliže nám ji udělil.
Mně ji udělil, do smrti mu budu vděčnou.
9. července
Rodiče jsou se mnou drobet nespokojeni, že jsem pana Překota
odbyla. I drahá matička se mrzí a opravdu mi činila výčitky.
Kam a co myslím? Nebudu prý pořád mladá, čas utíká, jakmile
překročím dvacítku, bude se váha klonit dolů a řeknou, že jsem stará.
Již se nebudu tak líbiti, již o mne nebudou tak státi, a snadno se
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přihodí, že zbudu na ocet, jak se nešetrně říká.
Rádi by prý mne viděli zaopatřenou, než je Pánbůh povolá z tohoto
světa. Bohatství nemají velké a neodkážou mi tolik, abych bez
starosti žíti mohla z vlastního. A kdybych třebas měla dostatečné
jmění, přece je mi třeba ochrance, opatrovníka a hajitele, a tím mi
nemůže býti nikdo tak platně jako hodný manžel.
V nynějších časech prý se dívka těžko vdá. Dívek je mnoho a
mužských, kdož se mohou ženiti, je málo. Proto chybuje, která si
tuze vybírá a na maličkosti hledí, jichž by si neměla ani všimnouti.
Mužům prý se musí prominout, co nám ženským není po chuti.
Nějakou přepjatou a tklivou lásku vyhledávat, nevede k dobrému. Od
lásky člověk nemůže býti živ. Kdo je na lásku bohatý, ale na jmění
chudý, špatné štěstí mi připraví. S chudákem budu trpěti hlad a
nouzi, a to lásku brzy otupí.
Pan Překot prý je v takovém stavu, že sňatek s ním nazvati se musí
stkvělý. Může dostati nevěst na sta, každá s radostí přijme jeho ruku.
Není nad něj v městě ženicha, a já bych prý si to měla dvakrát a
třikrát rozvážit, než ho pošlu jinam.
Milá matinka mluvila, jak jí to péče o mne do úst kladla, a zajisté to
zle nemyslí. Ona je moudrá a dobrá a nežádá, než abych byla šťastna.
V mnohém má arciť pravdu, co mi řekla.
Chudého si vzíti je někdy skutečně nebezpečné a nerozumné. Však
kdo umí a chce pracovat, se vzdělal, schopností nabyl, na svou hlavu,
na svou ruku se spoléhá a ve světě je užitečný, ten není chudý, třebas
by neměl tisíců. Chudý je, kdo nemá prostředků k živobytí a nemůže
si jich vydělat.
Buďto se nezná v žádné práci, anebo je k práci neschopen, anebo
nechce pracovat jsa lenoch a lehkomyslník. S tím ovšem nevejdeme
v manželství a lásky s ním hned na počátku se vystříháme. Když dvě
osoby na jistou bídu a psotu se za sebe berou, jednají pošetile a měly
by radši zůstati svobodnými.
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I ženská se v díle musí znáti a pilnosti musí býti zvyklá, aby v
manželství pomáhala, anebo uživila se sama, je-li jí ustanoveno se
nevdati.
Matka dobře pravila, že nyní mnoho dívek se vdáti nemůže. Z toho
ale nejde, abychom si ženichy nadháněly a vzaly každého, kdo
přijde, nehledíce na jeho vlastnosti; nýbrž z toho jde, abychom se
cvičily a připravovaly pro život a samy na sebe se mohly bezpečiti,
že si chléb vezdejší vyděláme, kdybychom nemohly anebo nechtěly
vkročiti v stav manželský.
K vůli bohatství v každém případu se také nevdáme. Přijde vždycky
na ženicha. Není-li hodný, nepodáme mu ruky. Maličkosti mu, jak
matka žádá. ovšem rády odpustíme. Ale maličkostí není, když
opovrhuje vírou jako Překot, když chyby a hříchy, nízké a ošklivé,
má. na sobě a ničemností své duše odpor v nás zbuzuje.
I tělesně nám člověk může býti protivný, a zavedly bychom se,
kdybychom nechuti proti němu vzdorovaly a pro jmění se s ním
spojily.
O matička to všecko dobře ví, ano sama mi to povídala a vykládala,
když se ještě žádný ženich nehlásil. Nyní má o mne strach a domnívá
se, že je zapotřebí, aby mne napomenula. Však ona smýšlí tak jako
já, naučila jsem se tomu od ní, a Cecilie Valinova mne v tom
potvrdila.
27. července
V úterý měl svatbu vdovec Šicha. Je otec tří dítek. V městě říkali, že
ubozí sirotci nemohou zůstati bez matky. Šicha nechtěl, ale přece se
musel oženiti a vzala si ho pořádná a ctnostná panna.
Divila jsem se, že si béře vdovce, že se vdává na tři dítky, že je
mnohem mladší než ženich.
Cecilie se tomu nedivila a řekla mi, že to dobře pochopuje.
Což jsou děti takové břemeno, že jim nikdo nechce býti druhou
matkou?
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I vdovec si může získati srdce panny, a děti jeho si mohou získati její
útrpnost a přízeň. Hodný vdovec zasluhuje vážnosti a třebas by ho
panna nemilovala ohnivým zápalem jako svobodného jinocha,
upřímná vážnost a náklonnost k němu jí dostačí. Obyčejné již sama
není mladá, a kdyby tuze mladá byla, sotva by dostála svým
povinnostem. Musí býti zkušená, povážlivá, obezřetná, skromná a
trpělivá, a je-li chudá a vdá se za bohatšího, přejme jí toho
prospěchu, zasluhuje ho co spravedlivé náhrady a odměny za mnohé
těžkosti, jímž se podrobila.
I na. těle bídní a. neduhem sklíčení mužští šlechetným ženským se
stali tak drahými, že s nimi vstoupily do manželství. Upoutala je k
nim pravá. láska, láska, jež se zakládá v přednostech ducha, láska,
jež není sobecká a nehledí pouze na sebe.
Však zpytuj se dobře, kteráž muži přinášíš takové oběti, a nejednej
lehkomyslně. Pevná povaha, odhodlanost a důvěra v Boha ti nesmí
scházeti.
Cecilie mne o tom přesvědčila svými důvody, a já s úctou patřila na
nevěstu Šichovu, když po oddavkách šla z kostela. '
20. srpna
Študenti jsou na prázdninách a. v městě nastal vejselejší ruch a
rozmanitější život. Já bývám účastnou, ano přispívám k němu, ba
činím tak říkajíc střed. okolo něhož se všecko shromažďuje.
Mladí páni vyhledávají mne a přicházejí, aby se poradili, když
nějakou zábavu mají v úmyslu, a já hledím schváliti jim, co jest
šlechetnější a vzdělati může jejich mravy.
Jsou mezi nimi vřelí a horoucí jinoši, a mnohý by srdce hned pustil
z uzdy, kdyby se mu zavdal podnět.
Nesmíme s nimi milostné pletky si začínati, jež k ničemu nevedou.
Povzbuzovati v nich vášeň a náruživost, z níž jen hoře a stud
vyplývá, jest marnost ze všech nejohavnější. Oni se nás mají naučit
ctíti, mají poznati vznešenost a důstojnost panenskou, aby samých
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sebe zachovali.
Když jim dívka trpí zamilované zdvořilkování, pochlebování a
vzdychání, zřejmě prozrazuje, že si jich ani sebe neváží. Jsou takové
lehkomyslnice, a jednání jejich mladé lidi zavádí nízce smýšleti o
všech.
Musíme jim lepší pojem o ženských vštípiti a vnuknouti, a to nejen
jim, nýbrž všem mužským, ať jsou kdokoliv, aby nás měli v
poctivosti.
Tím prospějem i jim. Budou si na nás i na sobě zakládati, vystříhají
se všeho, co by nás urazilo, dají si na tom záležet, aby chvalitebnými
činy se nám zalíbili, vezmou na sebe útlejší mravy a zamilují si
ctnost, přesvědčivše se, že ji od nich žádáme, se nadějeme.
Já se opravdu přičiňuji působiti mezi nimi v tom směru, Cecilie
Valinova věrně stojí za mnou a podporuje mne svou moudrosti a
zkušeností. Druhé dívky následují můj příklad, a tak směle mohu říci,
že naše zábavy jsou nevinné a opravdu nás vzdělávají.
Přece se proti nim někdo vyslovil, od něhož jsem to věru
neočekávala.
Pan Uherský vždy bývá přítomen, když jsme uspořádali nějakou
slavnost, ale více co divák než skutečný účastník. On chodí s námi na
vycházky, navštěvuje divadlo a akademii, poslouchá, když hrajeme,
zpíváme a deklamujeme.
Bylo mi podivné, že stává stranou, jako by k nám nepatřil, že žádné
radosti nejeví, nýbrž mračí se a je zasmušilý, a že nejvíc mne
pozoruje. Jindy býval přívětivý, mluvil a pozdravoval, arciť jen po
německu, ale nyní si mne někdy schválně nevšímá anebo mne
zastavuje, aby mi nějakou nezdvořilost řekl do očí. Když rozprávím s
jinými, jsem veselá, směji se, chodí on okolo, jako by byl uražen,
hledí mrzutě a konečně rychlým krokem odejde, aby svou
nespokojenost dal najevo.
Nerozuměla jsem mu, až mi své podivné chování sám vysvětlil.
Přistoupil ke mně dnes odpoledne, když jsem šla ze zpěváckého
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spolku, a pravil nevrle: „Již se nemohu zdržeti. abych vám nepověděl
svého mínění.“
„Povězte upřímně,“ řekla jsem.
„Já ten váš zpěvácký spolek nenávidím.“
„Proč?“
Nedal mi odpovědi, nýbrž pokračoval: „Já nenávidím vaše vycházky,
vaše divadla a akademie!“
„Co proti nim máte?"
„Jsou směšné a protivné.“
„Nevěděla bych!“
„Ano, vy to nevíte, ale já to vím. Pořád chcete jen česky pískat,
česky mňoukat, česky bručet. Pořád jen českou vlast a český národ
máte na jazyku. Pořád jen sbíráte a vydíráte na české školy, na české
ústavy, na české památky. To je pošetilost, bláznovství. Škoda, že i
vy jste se mu oddala.“
„Pane,“ odpověděla jsem mu vážně, „vy nás urážíte.“
„Nikoliv,“ odporoval, „vy urážíte mne, vy urážíte všecky vzdělance,
že německou řečí pohrdáte.“
„To my nečiníme, ale vy pohrdáte českou. Což nejste Čech?"
„Jsem, ale třeštěnec, ani bloud nejsem, jenž od české řeči spásu
očekává.“
„Což nemilujete vlast a národ?“
„Dejte mi pokoj s vlastí i s národem. Já neblouzním a nebudu
blouzniti a k vám se nikdy a nikdy nepřidám.“
„Já k vám také ne.“
„Je mi vás líto. Právě o vás se mi nejvíc jedná. Mohla byste vynikati
mezi vznešenějšími. Vy se přidržujete luzy a chátry. Nestydíte se ani
za ty převrhlé a zvětřilé študenty. Vaše pověst a vaše jméno tím
velmi trpí. Slibte mi, že všech těch přepjatostí zanecháte.“
„Vám to mám slíbiti?“ divila jsem se.
„Ano, mně,“ pravil poněkud mírněji, „já si na vás zakládám, já vás
mám rád, já bych vás miloval, kdyby nebylo těchto překážek.“
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„Děkuji za vaši lásku,“ vyznala jsem mu, „nechci a nemohu si ji
zasloužiti, neboť česká řeč, vlast a národ mi jsou milejší než vy.“
Uklonila jsem se mu a odešla jsem k Cecilii, jež mi vysvětlila, že pan
Uherský na mne již byl žárlivý, ačkoliv jsem mu ještě nepatřila.
3. září
Nastojte, i pan Smola mi byl obtížný.
Pan Smola je boháč, arciť, má domy a statky, ale život jeho byl až
posud velmi zhýralý. Ví to celé město a každý otec a každá matka
chrání před ním dcery. Neženil se a již pokročil v stáří. Nyní mu
napadlo, že se ožení, a vybírá si mezi mladými. Ty opustil, s nimiž se
jednou znal. Již měl více milenek a podvedl a oklamal jednu po
druhé. Nechce o nich slyšeti a hledá pannu, která by mu je
vynahradila.
I na mne si zpomněl, nemám to za čest, a ovšem dostal košíček.
Rodiče s tím byli spokojeni a za prostopášníka by mne věru
neprovdali. Do jisté zkázy a záhuby mne neuvrhnou, ale aby mne
zaopatřili, odporučují mi mnohého ženicha, jenž se jim zdá býti
hodný, mně však nic.
Napřed jsem zkoušela pro Překota, nyní zkouším pro Uherského.
Sám v městě pověděl, že si na mne dělal nadějí a že ji musel pustiti,
protože jsem zarytá Češka, s níž se v ničem nesrovnává.
Zaslechl to otec, oznámil to matce a matka se mne tázala, co se mezi
mnou a Uherským přihodilo.
Musela jsem jí to vyjeviti, a ona mi zase dává vinu, že jsem se
lehkomyslně přivedla o řádného ženicha.
„Je odpadlík a odrodilec, nepřítel a škůdce národu,“ omlouvala jsem
se.
Drahá matinka nedbala na to, řkouc, že je vlastenectví dobrá a hezká
věc, ale sňatek že je důležitější. Proto ono musí ustoupiti tomuto, aby
mi nebylo na škodu.
Matinka je sama horlivá vlastenka, ale jakmile to přijde na vdavky,
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zapírá přesvědčení a obětuje časnému prospěchu šlechetné zásady.
Jsou i jiné matinky takové.
Vím, že je zavádí láska a přílišná starostlivost, a kdyby to mělo přijíti
k skutku, snad by věc teprv zrale povážily a samy se jí protivily.
Možná, že se jim nelíbí, když jednáme samostatně, a ujímají se toho,
koho jsme zavrhly, aby nám mohly odporovat. Kdybychom ho byly
přijaly, zavrhovaly by ho ony a také by odporovaly.
Proto radno nic nečiniti bez nich, uznati moudrost, již před námi, a
podrobiti se moci, již nad námi mají.
Já se dle toho nezachovala, že jsem neměla pochybností, a že bylo
třeba rozhodnouti se rychle a nedělati žádné naděje.
Tuze mne trápí a děsí ty ustavičné útoky, a dnes jsem se modlila, aby
anděl strážce bděl nad mým srdcem a nedal mu milovati lidí
nehodných. Zůstanu raději svobodnou, než bych se vdala do neštěstí.
1 .října
Byla jsem navštívit nemocnou Prudilovou a přinesla jsem jí podporu,
již jí matka každý měsíc uděluje.
Prudilová je bídný mrzák, snáší mnoho bolestí a říká se, že jí není
pomoci. Pracovati nemůže, leda že drobet dere peří a plete punčochy
a tím si věru málo vydělá.
Mohly by jí arciť pomáhati děti. Synové jsou řemeslníci a chodí po
světě; dcery někde slouží a k matce se nehlásí. Jsou prý velké
parádnice, vše obětují na šat a matka je ubohý lazar.
Hanba jim a hanba všem takovým dcerám, jež nad nešťastnou
matkou a nad nešťastným otcem se zapomínají!
Prudilovou musí živiti cizí. My ji podporujeme měsíčně, a k tomu
ještě dvakrát za týden dostává od nás jísti. Jídlo jí donáší Alžběta. Já
jí donáším peníze, mluvím s ní, když u ní jsem, čtu jí z knihy, těším
ji, modlím se s ní.
Dnes mne při tom překvapil lékař Spěšný a do velkých rozpaků mne
uvedl.
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Prudilová mu povídala kdo jsem, on se chlubil, že mne již zná, a
velkou čest a chválu o mně hlásal.
Prudilová oznámila mně, kdo on by byl, já se nechtěla přiznati, že ho
již také znám, a jen mlčky jsem se uklonila.
Chtěla jsem odejíti, ale vděčná žena mne nepustila, dokud
nevyjmenovala od prvního až do posledního, co dobrého u ní konám.
Jsem prý vtělený anděl, potěšitel, ochránce její a Bůh ví co ještě.
Beze mne by si musela zoufati. Odplata nebeská mne nemine.
Styděla jsem se za takové přílišné lichocení, ale nemohla jsem se mu
vyhnouti, a Prudilová, když s ním byla u konce, přešla na Spěšného,
aby i jemu za lásku jeho díky vzdala.
Ještě žádný lékař k ní nepřišel. Pan Spěšný k ní chodí. Nevolala ho k
sobě. Vždyť nemůže platit. Slyšel o ní, navštívil ji a od té doby ji
navštěvuje pořád, dává jí líky a nic za to nedostává. Je líp, ulehčilo se
jí a bolesti ubylo. Úplně se již arciť, neuzdraví, ale i každá úleva je jí
drahá, a tu jí přináší pan Spěšný. Rozumí jejímu neduhu, pochopil
její nemoc, je moudrý lékař a je, Bůh mu to zaplať, hodný, šlechetný
a milosrdný člověk.
Milý doktor se nad pochlebou její červenal jako napřed já, a dlouho
jsme jeden ani druhý nemohli promluviti.
On se zpamatoval dříve a velmi slušně a srdečně mne pozdravil,
když jsem se mu poroučela.
Vyprovodil mne až ke dveřím a tu nad tím, že se se mnou seznámil
osobně, vyslovil své potěšení, doufaje, že nás snad příznivý osud
ještě častěji svede.
2. listopadu
Nevím, jak se to stává: já nikoho tak často nepotkávám jako pana
Spěšného.
Stýskala jsem si na to Cecilii, a ona řekla, že snad jiné lidi potkávám
tak často jako Spěšného, ale nedbám na ně, ba ani jich nevidím a na
Spěšného dbám a. vidím ho vždycky.
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Jak to?
Inu, víc mi na něm záleží.
Proč?
Na to prý si mám odpovědíti sama.
Těžká odpověď.
Pan Spěšný mi pořád leží na mysli. Mám ho za toho nejvýbornějšího
člověka. Prudilová mne o něm přesvědčila. V městě požívá
všeobecnou přízeň. I otec se o něm již pochvalně zmínil.
Matka mu také přeje. Oba pravili, že ho povolají do domu, kdyby u
nás někdo stonal.
Náš starý doktor umřel, a na jeho místo se sem dostal pan Spěšný. Je
zdejší rodák, ale již zde nemá přátel, rodiče jsou nebožtíci.
Jen kdyby u nás nikdo nestonal, aby k nám nepřišel! Bojím se toho a
přece se nebojím, je to podivný pocit. Jsem pomatena, když je
přítomen, dech se ve mně tají, skoro se třesu a pranic se mi řeč
nedaří. Myslí si asi, že jsem nevtipná.
Včera jsem se s ním zase sešla u nemocné Prudilové. Bylo prvního a
já jí nesla obyčejnou almužnu. Nemohla jsem věděti, že tam bude,
ale on mohl věděti, že tam budu já. Přicházím vždycky prvního, a
Prudilové mu to snad prozradila.
Věděl to nebo nevěděl?
Mně na cestě arciť napadlo: „Což kdyby tam zase byl pan doktor?“
Však odmítla jsem tu myšlenku, a když tam vskutku byl, lekla jsem
se ho, jakoby mne z nenadání byl překvapil.
Bylo to v touž hodinu jako ponejprv, a Prudilové. pravila, že se dnes
zdržel déle než jindy.
Snad na mne čekal?
Nečekal na mne, zpytoval a zkoumal nemocnou, zdali se to s ní lepší.
Ano, lepší se to s ní, je silnější, může víc pracovati, dá-li Pánbůh,
nabude ještě zdraví.
Doktor to sám řekl, já jevila radost a on přislíbil, že se všemožně
přičiní.
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Jen kdyby nehádal, že k Prudilové chodím k vůli němu!
Snad tam prvního již nesmím jíti?
Nepůjdu tam prvního, půjdu tam posledního. Lidé by si to také na
zlou stranu vykládali. Nechci jim dáti příčiny k pomluvám a
podezření.
Pan Spěšný měl s sebou balík knížek. Nesl si je právě z pošty, byly
to knihy nejnovější, co vyšly.
Chtěl mi půjčiti, co bych si vybrala, ale já nechtěla. vybírati řkouc, že
je tuze dobrotivý a že nemohu a nechci býti smělou.
Neslušelo by se míti s ním takovou důvěru, a proto jsem se radši
zapřela.
Mluvil o tom a onom a z každého slova vysvítalo, že je upřímný
Čech, jenž z celého srdce miluje vlast a národ.
Je prý mu to samé i o mně známo, a nemůže prý leč vážiti si mne a
těšiti se ze mne.
Nesměla jsem s ním u Prudilové dlouho býti sama, on to bezpochyby
také uznával, a když jsem chtěla. odejíti, odešel napřed, abychom prý
bez překážky mohly mluviti.
Dnes jsem ho viděla opět, a sice na hřbitově. Je dušiček, a já tam
byla s matkou. Klečel na hrobě svých rodičů ve vzdáleném koutě a
modlil se.
Matka se ptala: „Kdo je ten pán, jehož příklad opravdu k pobožnosti
povzbuzuje?“
Já se na něj ani nepodívala, ale srdce mi povídalo, že on to je, a
odpověděla jsem hoříc v tváři a slzy majíc v očích: „To je doktor
Spěšný.“
Matka řekla: „Musí býti šlechetný člověk a hodný křesťan.“
Ano, tak tomu je.
23. listopadu
Cecilie Valinova je provdána. Včera měla svatbu. Měla ji na svůj
svátek a já byla drůžičkou.
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Také jsem k tomu přispěla, že se konečně naplnila její naděje. Otec
na prosbu mou orodoval a se přimluvil za pana Beránka, povzbudil
jiné, aby to též učinili, a on postoupil ve službě.
Nebylo třeba přímluvy, nýbrž jen upomínky. Na Beránka se
zapomnělo, a nyní zněl všeobecný úsudek, že pro schopnost a pilnost
a zásluhy své již dávno měl býti, čím se teprv stal.
Cecilie mi dala za družbu pana doktora Spěšného. Schválně mi to
učinila. Bránila jsem se a odporovala jsem dost, ale přece jsem
svolila. Svolila jsem ráda, ačkoli se mi srdce při tom chvělo.
Bože, co z toho pojde, jaké s ním povedu řeči, jak obstojím a se mu
zachovám!
Byla jsem plna pochybnosti, strachu a rozčileni. Mnoho nocí jsem
nespala. Když pro mne pan Spěšný přišel, se mnou se vedl, se mnou
mluvil, neviděla, neslyšela jsem, byla jsem jako u vytržení.
Teprv v kostele jsem se zpamatovala. Modlila jsem se za sebe, za
nevěstu, za ženicha, a to mne upokojilo a posilnilo.
Spěšný se mi zmínil o lásce, mi vyjevil, že hledá manželku, mne se
tázal, mohu-li ho milovati a chci-li býti jeho.
Bože, jsem mladá, právě mi bude dvacet let, nežádám si změny
stavu, nechci pryč od rodičů!
Což to musí býti, abych se vdávala?
Byla jsem v přehrozné nesnázi a pomohla jsem si návrhem, že mu
odpovím – po roce.
Přijal ho a podal mi ruku.
Neřekl již nic než: „Smím si dělati naději?“ a tak vroucně se mi
podíval do oči, že jsem pravila: „Smíte, jestli že jeden o druhém a
každý o sobě úplně budeme přesvědčení."
Ach, ano, já jsem již přesvědčena: miluji ho.
Cecilie to uhodla a přála mi štěstí a Boží požehnání, když jsem se jí k
tomu přiznala.
Manžel její na vyšší úřad byl přeložen zase k nám a já plesám v
duchu, že jsem na blízku své nejdražší a nejmilejší přítelkyně.
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IV. Nevěsta
Z denníku dvacetileté dívky

29. listopadu 1865
Včera tomu byl týden, co jsem s doktorem Spěšným naposled
mluvila. Bylo to při oddavkách Cecilie Valinovy s úředníkem
Beránkem dne 22. listopadu a od té doby jsem se s ním ještě nesešla.
Nosím v hlavě a nosím v srdci, co jsme si řekli, a ustavičně o tom
rozjímám a přemýšlím.
Po roce mu dám odpověď, mohu-li ho milovati a chci-li býti jeho.
Proč teprv po roce?
Sama jsem to navrhla, ačkoliv se mi zdálo, že mám a že musím říci
hned: „Miluji vás a chci býti vaše.“
Nebyl tím uražen a já bych věru neměla pokoje, kdyby ho to
rmoutilo. Vždyť jsem mu nezatajila, že si smí dělati nadějí, a nemám
jiného úmyslu než přesvědčiti se, jestli se k sobě opravdu hodíme.
Pochybovala jsem víc o sobě než o něm a že mne svým vyznáním
překvapil, ustanovila jsem tu lhůtu, abych nejednala lehkomyslně a
mohla se zatím připraviti a proskoumati.
Arciť jsem byla v převelké nesnázi a. nyní poznávám. že mi Pánbůh
vnuknul slova, jež jsem propověděla.
Je to tak dobře, láska naše je tajemstvím, ano já k své lásce k němu
se ještě nepřiznala a mohu ji zapříti, kdy by nevedla k mému a jeho
štěstí. Sedím nyní mnoho doma a skoro ani nevycházím.
Mám snad nějakou pilnou práci?
Nemám pilnější než jindy. Vedu hospodářství. zaměstnávám se v
pokoji a v kuchyni a jsem ráda, když na mne nikdo nemluví.
Proč?
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Vytrhuje mne to z myšlenek.
Z jakých myšlenek?
Z myšlenek na Spěšného.
Ach, ano. Spěšný mi ustavičně napadá a ať dělám, co dělám, mám ho
v duchu před sebou.
Držím v ruce jehlu, abych šila, ale nastojte, já píchám do plátna
naprázdno a nevím ani co činím.
Někdy hledím před sebe, hledím pořád na jedno místo a pozorně je
zpytuji.
Což tam něco vidím?
Vidím a vidím to, i když jsem oči zavřela. Zavírám je schválně a
přede mnou stojí – Spěšný.
I bojím se, aby se mi obraz můj nerozplynul, aby nezmizel, a proto se
ani nepohnu.
Drahá matinka se na mne již dívala, mne již pozorovala, když jsem
tak seděla a když jsem tak stála jako socha, bylo jí to podivné a tuze
prý se nad tím pozastavila.
Ptala se: „Kam myslíš, co děláš, Pavlino?"
Já s sebou trhla a jednou jsem až sklenici upustila, tak mne to
polekalo.
Jindy zase mi matinka něco přikazuje a já jí ani neslyším. Musí
opakovati, co řekla, opakuje to víc na hlas anebo přistoupí ke mně a
dotkne se mne. Tím mne probudila, jsem celá. pomatena,
nerozumím, co se děje, odpovídám jí převráceně.
Kroutí nad tím hlavou, chce věděti co mi je a já říkám: „Nic,
matinko.“
Nestůňu?
Nikoliv: jsem zajisté zdráva.
Nemám zármutek?
Nemám: nikdo mi neublížil.
Nesouží mne něco?
Nesouží: žádná nehoda mne nepotkala.
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Tedy si připouštím nějaké starosti?
„To ano, matinko,“ přisvědčila jsem jí a začervenala jsem se.
Což jí je nemohu svěřiti?
Mohu a svěřím jí je, ale ještě ne: musím si to teprv rozvážiti.
Matince bylo líto, že k ní nemám důvěry, já se přemohla a vyjevila
jsem jí, že mi zase někdo již lásku a ruku svou nabízí.
Kdo?
Pan doktor Spěšný.
Líbí se mi?
O to se nejedná.
Oč se tedy jedná?
Je mi těžko rozhodnouti se.
Podlisku, Překota, Uherského a' Smolu jsem zavrhla, co učiním se
Spěšným?
„To, matinko, povím vám a povím jemu teprv po roce,“ pošeptala
jsem jí do ucha.
Prozatím jsem matince srdce svého blíž neotevřela stydíc se jí a
majíc strach, že by mi snad domluvila.
Překot a Uherský jsou boháči a mají výnosné služby. Spěšný je
chudý a nemá leč, co od nemocných, jež hojí, dostává. Překot i
Uherský by mne byli dobře zaopatřili, kdy bych si jednoho z nich
byla vzala. Já se jich odřekla a rodiče se nad tím mrzeli. Nyní dávám
přednost Spěšnému a rodičům to snad bude nemilé, že za nimi, co se
týká jmění, daleko stojí pozadu.
Bojím se, že se budou hněvat, že mi budou bránit a překážet. Oni
Spěšného tak neznají jako já a je třeba, abych počkala, až se o jeho
hodnosti lépe přesvědčí.
10. prosince
Chodím do kostela na „Roráte“ a když nejde se mnou matinka, jde se
mnou služka Alžběta, abych nebyla sama.
Pan Spěšný také bývá v kostele, ale nikdy se ke mně nepřiblíží, jako
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by se mi schválně vyhýbal. Neohlížím se po něm, ale přece vždycky
vím, že je přítomen: srdce mi to povídá.
Neklamu a nemýlím se?
Nikoliv, spatřila jsem mužskou postavu, srdce tuší, že on to je,
podává se nepokoji a je roztržité, dokud se opravdu nezaberu do
modlitby.
Již jsem si přála, aby ke mně alespoň po službách Božích přistoupil a
doprovodil mne domů.
Slušelo by se to a smí to učiniti?
Přemýšlela jsem o tom a poznávám, že dobře jedná, když na cestě z
kostela a do kostela ke mně se nehlásí. Nepatří se to, je záhy ráno, a
ačkoliv nejsem sama, přece by mne to přivedlo do rozpaků. Do
kostela nechodím proto, abych se s ním sešla, a on zajisté také ne.
Kdybychom to měli v úmyslu, kostela bychom zneužili, a to by bylo
nedůstojné.
Alžběta již řekla, a to hodně potutelně, abych se dovtípila: „K vůli
komu ten doktor tak časně vstává a po každé, když my jsme v
kostele, s námi se tam schází?“
Nechtěla jsem tomu rozuměti, ačkoliv jsem dobře věděla, že Bětuška
naráží na doktora Spěšného, a ptala jsem se: „Jaký doktor?"
Bětuška odpověděla: „Inu pan Spěšný.“
Divila jsem se: „Ten že bývá s námi v kostele?“
„Vždycky“ jistila Bětuška a dodala usmívajíc se: „Však vy to dobře
víte.“
Zadurdila jsem se: „Proč právě já to mám věděti?“
Bětuška pravila: „Protože k vůli vám do kostela chodí.“
To mne popudilo a vyvadila jsem se s Bětuškou, že si takové věci
myslí a že takové věci mluví. Do kostela se nechodí k vůli lidem,
nýbrž k vůli Pánu Bohu. Pan Spěšný Bětušce snad nedal příčiny
souditi o něm špatně a sprosté. Což není hodný člověk?
„Je hodný člověk,“ přisvědčila mi Bětuška a pochválila mne: „Vy
jste také hodná.“
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To mne ještě víc pomátlo a vymlouvala jsem se před Bětuškou, že já
o pana Spěšného se nestarám a že mi na tom nezáleží, je-li v kostele
aneb není-li v kostele. Jemu zajisté také bude lhostejno, jsem-li tam
anebo nejsem-li tam.
Což se vidíváme? Což se potkáváme? Což si nadcházíme? Což spolu
mluvíme?
To se arci nestává, ale my prý o sobě přece víme, opovážila se tvrditi
prostořeká služka.
Zlobila jsem se na ni, ale svědomí mi vytýkalo, že mi nečiní křivdy.
Již tedy zase uhodla, že Spěšný a já stojíme k sobě v bližším poměru!
Ještě jsem jí ničeho nesvěřila a hle, ona ví naše tajemství.
Jest věru podivno, jak čerstvě se všecko světu vyzradí. Dívka skrývá
svůj cit v srdci a myslí, že ho tam nikdo nevyskoumá a nenajde.
Zatím ho znají lidé na ulici a povídají si o něm jako o nějaké všední
záležitosti.
Musíme bdíti, aby se o nás nic zlého, podezřelého a závadného
mluviti nemohlo. Jakmile jsme si něco dovolily, co je proti slušnosti
a dobrým mravům, je naše pověst již poskvrněna a těžko se zas
očistí.
Probudila-li se v nás náklonnost k někomu, tajme ji, aby jméno naše
tím netrpělo. Ono se nám zdá, že to a ono nikdo nezpozoruje, ale
všímají si toho všickni a ukazují na nás prstem. My myslíme, že jsme
to moudře a chytře vyvedly, ale zaslepila nás vášeň a všecko je na
jevě.
Měj se na pozoru, aby tajná láska tvá se nedostala do úst lidských,
dokud veřejně ji nesmíš osvědčiti. Potlač a pochovej ji, nevede-li k
šťastnému konci, to jest: k poctivému manželství. Třebas by ti srdce
krvácelo, ono přece zapomene, pozdvihne a uzdraví se, najde
náhradu v šlechetnosti a Bohu, když mu jí nepodají lidé.
To mi připomenula přítelkyně Cecilie Valinova, nynější paní
Beránková, a já byla ráda, že Spěšný, když jdu do kostela na
„Roráte“ a když se z nich vracím, ke mně se nikdy nepřipojí, aby
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mne doprovodil.
Byla by to viděla služka a byli by to viděli i jiní lidé. Již o nás mluví
a nedáváme. jim k tomu žádné příčiny. Bože, co by potom řekli?
17. prosince
Již sama na sebe mám zlost, že se neumím přemáhati, že na
Spěšného ustavičně myslím, ustavičně se s ním obírám a ke vší práci
se stávám skoro neschopnou. Půjde-li to tak dále po celý rok, kam to
se mnou přijde?
Šila jsem pro tatínka košile a tuze jsem se před matinkou zahanbila.
Nemohla jsem přišíti rukáv. Co patřilo dolů, dala jsem nahoru a
pořád jsem se mýlila, že jsem měla myšlénky jinde.
Ještě hůř se mi vedlo, když jsem do košil vyšívala tatínkovo jméno.
Tatínek se jmenuje Karel jako bratr, tedy Karel Januš a já měla
udělati K. J.
Napadlo mi: „Jak pak by to bylo, kdy bych udělala P. S., to jest
Prokop Spěšný?“
Vzala jsem olůvko a vykreslila jsem na plátno P. S., jak to obyčejně
dělávám.
Líbilo se mi to a já podlehla i pokušení, to P. S. vyšiti také červenou
nití.
Znamenala a šila jsem, až to bylo hotovo a nevěděla jsem ani co
činím.
I dívám se na to, mám z toho radost a usmívám se. V tom přišla do
pokoje matinka, viděla mne a přiblížila se, aby spatřila, co mne tak
přenáramně těší.
Nemohu ani vysloviti, jak jsem se ji lehla. Hodila jsem na práci svou
šátek, a čerstvě jsem ji zakryla.
Ví matinka něco anebo neví?
Neřekla nic a šátek nepozdvihla. Já hořela v tváři jako oheň a
nemohla jsem promluviti. Dívala se na mne hodnou chvíli a pak
odešla, jako by se mnou nebyla zcela spokojena.
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Je mi líto, jestli jsem ji zarmoutila. Ráda bych jí řekla všecko, ale
nemohu se k tomu ještě odhodlati. Státi se to musí. Mám k ní důvěru
a budu upřímné, jak se na dceru sluší. Odpustí mi a mně se ulehčí,
když ji zasvětím do svých tajemství.
I před Bětuškou jsem se ponížila, jednajíc pošetile ve své roztržitosti.
Solím polívku dvakrát anebo ji ani nesolím. Přikládám a ono toho
není zapotřebí. Chodím s koštětem a myslím, že mám v ruce deštník.
Beru na hlavu utěrák místo šátku. Přeji ráno „dobrou noc“ a večer
„dobré jitro“.
Nelze to již vydržeti.
31. prosince
Bohu díky, že nás navštívil bratr Karel. Přijel na svátky a zdrží se u
nás až přes nový rok. Je professor, má krátké prázdniny a se
Spěšným se zná, že spolu v Praze študovali.
Milé čtenářky snad vědí od loňska, že na mne Karel tak dlouho
naléhal, až jsem mu svůj denník vydala.
Přečetl si ho s matinkou, poznali oba důvody, proč jsem Podlisky,
Překota, Uherského a Smoly nevyslyšela a proč dávám přednost
Spěšnému.
Dali mu ji také a pochválili mne, že jsem dobře a moudře jednala.
Již je mezi mnou a mezi matinkou všecko v pořádku a já jí i to
svěřila, co v denníku mém ani nestojí. Zná nyní celé mé srdce i lásku
jeho a neodsuzuje mne. Pověděla jsem jí, jaké mi ta láska způsobuje
těžkosti a boje a jak mne zajala, že nemám svých smyslů ani
pohromadě.
Matinka mnoho o tom se mnou mluvila a podařilo se jí upokojiti mne
a k rozumu mne přivésti, jak to nazývá. Neprospělo by, kdy bych ten
rok prosnila, nic se nevzdělávajíc a nezdokonalujíc. Je to pro mne
rok velmi důležitý a musím použití každé chvíle, abych ku stavu,
jenž mne očekává, náležitě se připravila. Ještě se vyskytne všelicos,
co se nám postaví v cestu. Vyjde to buďto z nás samých anebo toho
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budou původcové lidé nepřející nám a roztržky a různice milující.
Musíme se ozbrojiti proti sobě i proti nim a je zapotřebí varovati se
vší náruživosti a nedůvěry.
Bůh nám budiž ochráncem. Podrobme se Jeho vůli a nezapomeňme
modliti se k Němu, aby nás osvítil a posilnil.
S Karlem k nám přichází pan Spěšný a na Štědrý den ho rodiče
pozvali k večeři.
Matinka pravila: „Je sám a jídá v hostinci, že zde nemá příbuzných.
Na Štědrý den chce každý býti v kruhu rodinném a stýskalo by se
mu, kdy by byl tak říkajíc opuštěn.“
Slyšela jsem ráda od matinky tato slova a hned bych ji byla
obejmula, že je pronesla. Však neučinila jsem toho, naopak, já se
zarazila a již mne zase polily červánky.
Matinka jim rozuměla, bratr též a já. jim byla povděčna, že si jich
nevšímají.
Na příchod doktorův jsem se opravdu těšila, ačkoliv mi bylo úzko, že
mne přivede do rozpaků. Nezbývalo mnoho času přemýšleti o tom a
chystati se k tomu: Štědrý den tu již byl a já musela péci vánočky.
Pak jsem strojila večeři čili oběd, jedli jsme teprv v pět hodin a v
poledne jsme se postili.
Já se postila i ráno a mohu říci, že jsem si celý den na jídlo ani
nezpomněla, ačkoliv jsem je vařila. Dala jsem si všecku práci, aby
bylo dobré a nešetřila jsem másla, vajec, hrozinek, mandlí a jiných
vzácných a drahých přísad, jak to jindy dělávám.
Služce Alžbětě to bylo nápadné a ptala se: „Přijde k nám dnes nějaký
host?“
Ještě to nevěděla a já jí to neřekla, v čem jsem arciť pochybila.
Nemohla jsem před ní jméno pana Spěšného vysloviti a raději jsem
mlčela, abych si nic nezadala.
Jednalo se mi také o to, aby bylo jídel hodně mnoho. Pořád jsem
chodila k matince, mám-li to a ono ještě přidati, a matinka mne
odbývala: „Již nepřidávej nic, je toho dost, vždyť nestrojíme žádnou
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hostinu.“
Zdálo se mi, že to přece bude hostina, ale matinka to zapírala řkouc:
„Hostinou bychom pana doktora odstrašily. On musí viděti a cítiti, že
je přijat mezi nás a že ho máme za domácího přítele. Proto nepřijde
na stůl víc než jindy.“
Pověděla i připomenula jsem matince, že na stůl přijde přece víc než
jindy a ona se smála, že každý kousek nebude počítati.
Jen kdyby všecko panu Spěšnému hezky chutnalo! Povídají o mně,
že jsem dobrá kuchařka. Škoda, že nevím, co rád jídá a které jídlo
mu je nejmilejší. Každý člověk má nějakou libůstku. Je postní den a
postní jídla strojiti požaduje prý větší zkušenosti než strojiti jídla z
masa. Podlé toho prý se nejlíp pozná kuchařka a já bláhová se chtěla
vyznamenati.
Snad před bratrem Karlem?
Také drobet, ale ten již často jedl, co jsem ustrojila.
Snad před rodičemi?
Těm strojím vždycky.
Před kým tedy?
Pokouším se sama a nyní pěkně vyzním, že před Spěšným.
Již se blížila pátá hodina, já řekla k Bětušce: „Dej na všecko pozor a
pospíchala jsem z kuchyně do svého pokoje, abych do lepších šatů se
oblekla.
Které šaty si mám vybrati?
Podívala jsem se na ty, jež jsem na sobě měla, když jsem za družičku
byla Cecilii. Líbila jsem se v nich Spěšnému, řekl, že mne miluje a
nabídl mi svou ruku. Snad bych se mu v nich líbila zase, ale dnes si
jich nevezmu: bylo by to směšné.
Vezmu si tuty anebo tamty?
Nemohla jsem se rozhodnouti a všecky šaty své a krajky a límce a
zástěrky jsem před sebe vyložila.
Konečně jsem se oblékla stkvostně a zavěsila jsem na sebe hodně
parády a zlatých okras.
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I šla jsem ukázati se matince a ta se divila: „Což půjdeš do bálu?“
Styděla jsem se a hned jsem poznala svůj nerozum a svou marnost.
Matinka řekla: „Obleč se jednoduše, hezky po domácku, tím se
každému nejlíp odporučíš.”
Učinila jsem to a nemohla jsem pochopiti, co mne dřív tak zaslepilo,
že mne opustil všecken ohled na slušnost.
Nejsem ještě dost klidná a ta návštěva pana doktora mne pobouřila.
Přišel před pátou hodinou, Karel mu běžel naproti a já v pokoji sotva
dýchala. Pozdravil napřed matku a otce a pak pozdravil mne.
Nemohla jsem s ním mluviti nenuceně jako on se mnou a dlouho
jsem se ostýchala a zajíkala.
Však příklad jeho dobře na. mne působil, zpamatovala jsem se, přišla
jsem k sobě, jak se říká, nabyla jsem smělosti a síly a chování mé k
němu se stalo jistější.
Zdržel se dlouho, byl jako náš a výborně jsme se bavili.
Jen to mne mrzelo, že mi Bětuška předhodila: „Proč pak jste
dnešního hosta přede mnou zapřela?“
Ona arciť po všem se nemá tázati, ale já jí nesmím dávat příčinu k
podezření, že snad jednám tajně a mám zapotřebí skrývati se s něčím.
Před půlnocí jsem šla s matinkou na jitřní, ale pan Spěšný odešel dřív
a Karel s ním, aby spolu chrám Páně navštívili.
4. ledna 1866
Bratr Karel již odjel a právě nastoupil službu ve vzdálenějším městě,
odkud jen na velké prázdniny k nám bude dojížděti.
Napomenul mne a uložil mi, abych pilně zaznamenávala do svého
denníku všecky příhody, jež mne potkají.
Já mu slíbila, že to učiním a on mne ještě požádal, abych mu svůj
denník vydala po roce dobrovolně a poslala ho za ním, poněvadž
doma nebude.
Dokud byl Karel u nás, navštěvoval ho doktor Spěšný a nikdo se nad
tím nepozastavil. Vždyť jsou dobří známí a přátelé, Karel ho
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navštěvoval také a mnoho se spolu vodili po městě.
Jestli pak k nám nyní Spěšný nepřestane choditi? Byl u nás na nový
rok zase u oběda a každý si musí mysliti, že jsme ho pozvali k vůli
Karlovi.
Karel je pryč a on se nám snad bude vyhýbat?
Již jsem si zvykla, jednati s ním bez vší ostýchavosti doma i na ulici
a když ho potkám, nic se ho neštítím. Jsme k sobě uctiví a zdvořilí,
rádi se vidíme, rádi spolu mluvíme, ale tajností spolu nemáme
žádných.
Spěšný o své lásce ke mně se nezmiňuje, ačkoliv mu v srdci
nevyhasla, a já lásku svou k němu ovšem také nevyzrazuji, ačkoliv se
neumenšuje, nýbrž pořád roste. Víme o tom dobře on i já a budeme
mlčeti, dokud neuplyne roční lhůta.
21. ledna
Dne prvního každého měsíce donášela jsem almužnu nemocné vdově
Prudilové. Již k ní prvního nechodím, abych se nesešla se Spěšným,
jenž k ní prvního také docházel, při které příležitosti jsme se seznali.
Chodím k ní nyní častěji, několikkráte za měsíc a starám se o ni ještě
bedlivěji. Jísti jí posíláme pořád s já s ní mluvím, jí vypravuji, jí čtu z
knih, s ní se modlím, abych pozdvihla a útěchou naplnila její duší.
Spěšný hledí prospěti jejímu tělu a pečuje o její zdraví.
Vypravovala mi, že to činí s takovou horlivostí a s takovou
pozornosti, jako by byla jeho matka. Zastaví prý se u ní po každé,
když jde okolo, a někdy ji navštíví schválně, aby viděl a se
přesvědčil, jak účinkují jeho léky. Přináší jí je sám a slyšela, že za ně
v lékárně vydává mnoho peněz. Druhým chudým v městě líky se
dávají zadarmo, ale ji doktor Spěšný nezapsal mezi takové chudé,
vdovu Prudilovou že si podrží pro sebe.
Chtívá věděti, zdali nic jiného nepotřebuje, a zaopatřil by jí také
pokrm a dříví, prádlo a šaty, kdyby měla nouzi. Jednou jí zaplatil
nájem z bytu, že právě byl přítomen, když ho domácí pán na ní žádal.
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To ovšem všecko je málo proti tomu, že přemohl její nemoc a ji
skoro již uzdravil. Dříve ležela a bylo jí tak zle, že k žádné těžší práci
nevystačila. Nyní již chodí a zastává si všecky služby sama.
Vychvaluje Spěšného, že na ní zázrak vykonal, a ona se mu za to
nemůže odměniti nežli modlitbou.
Bůh mu bude odplatitelem a mně prý též, že stejnou s ní mám
soustrast.
Když se doktor Spěšný táže: „Matko Prudilová, snad se vám
nedostává toho neb onoho?" odpovídá mu: „To mám, dala mi to
Pavlina Janušova a ono také mám od ní.“
Smává prý se: „Pavlina vám všecko dává. abych nic nemohl dáti já,“
a tím víc líky svými zdraví její podporuje a upevňuje.
Svěřila mi to, mne to těšilo a od té doby činím pro ni také víc, než
jsem až posud činila.
Uvedla jsem světničku její pěkně do pořádku, dala jsem jí opraviti
kamna, okna a dveře, podlahu má umytou a až bude teplo, vybílí jí
zedník zakouřené stěny.
I na čerstvý vzduch a na čistotu jsem ji zvykla, na niž dříve
nehleděla. Peřiny její jsou potaženy vypranými povlaky a špíny a
smetí není viděti nikde, že již sama vymetává a sklízí.
Já ji dohazuji práci, aby nemusela zaháleti, a již do práce chodí také
mimo dům, čehož nikdo se nenadál.
Mám opravdu radost, že se to s ní tak polepšilo, Spěšný též a jeden
druhému připisujeme zásluhu.
Náhoda nás u ní zase svedla, byla jsem tam, přišel Spěšný a podali
jsme si ruku.
Schválně se u ní scházeti nechceme, aby nás lidé nepomluvili.
Neřekli jsme si to sice, ale rozumí se to samo sebou.
Naposled jsme se hezky dlouho pozdrželi, Prudilová nám žehnala, já
žehnala Spěšnému,
Spěšný žehnal mně a když jsme si oba odporovali, řekl: „Inu, naše
láska jí pomohla!“
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Bylo to pravda. Já k vůli němu a on k vůli mně Prudilové zvlášť
přejeme, a že láska naše u ní se začala a že ona k ní tak říkajíc dala
podnět a příčinu, učinili jsme, seč jsme byli, a. podařilo se nám z
nemoce a bídy ji vytrhnouti.
11. února
Masopust se blíží ku konci a já letos jen jeden ples navštívila. Měla
jsem na něm věru dost a již nebažím po tanci.
Byla přítomna Cecilie se svým mužem a já přišla s otcem a s matkou.
Bylo mi velmi milé, že jsem se tu shledala s panem Spěšným,
ačkoliv jsme se neumluvili, že bál navštívíme.
Ovšem se k nám hned přihlásil a nám učinil poklonu, když nás
spatřil. Baví nás a bavil se s námi nejvíc mezi všemi a mně dával
přednost před jinými dívkami.
Bylo jich tu mnoho bohatých, hezkých a mladých a viděla a
pozorovala jsem, že si Spěšného nadcházejí. 1 jejich matičky byly k
němu zvlášť přívětivé, znal se již s nimi a chodil od jedné k druhé,
aby je pozdravil.
Hleděly ho vyznamenati, jak jen mohly, a představovaly mu své
dcery, aby pozornosti jeho neušly.
Skoro mne to mrzelo a opravdu jsem se zarmoutila, když Spěšný těm
dcerám prokazoval zdvořilosti, jim sloužil a je bral k tanci.
Netančil sice mnoho a mne zajisté nezanedbal, ale přece mi bylo
nějak líto, když se s jinou točil v kole. Já nemohla ani snésti, když
vedle nich šel, s nimi mluvil a s nimi žertoval. Ony se na něj
usmívaly, mu hrozily, mu vytýkaly, do společnosti své ho zvaly.
Paní Zádubská, jejíž dcera Klára přede všemi krásou vynikala, si ho
vzala stranou a dlouho s ním rozprávěla.
On napotom se přiblížil ke Kláře, držel ji chvíli za ruku, odvedl ji k
stolu a tam se s ní posadil.
Povídala mu něco, on pozorně poslouchal; pak mluvil sám a
poslouchal. Zase ona.
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Nastojte, Spěšný vyndal tobolku, vytrhl z ní list, popsal ho olůvkem
a Kláře ho doručil.
Dívala se na něj dlouho, jako by ho četla, on se smál a ona se také
smála.
Nevím, kam si ten list schovala, Spěšný se vzdálil, ona zůstala
seděti, on si ji ještě několikkráte vyhledal a jednou i do ucha jí něco
pošeptal.
Musím říci, že mne to bodlo do srdce a že jsem skutečnou bolest
pocítila.
Což se mu Klára víc líbí než já? Což já ho tak nezajímám jako ona?
Arciť na. mne mezi tím nezapomněl; přicházel, tančil a vyrážel se se
mnou.
Vždy mne to drobet udobřilo, ale jak mile zase k jiným dívkám se
přidružil a zvlášť ke Kláře za stůl si přisedl, vrátila se mrzutost a
nespokojenost, tak že mne bál již pranic netěšil. Ano já ho chtěla
opustiti před časem a. byla bych to učinila, kdyby se mi nebyl
nahodil jiný prostředek, na doktorovi, bych tak řekla, se pomstít.
Matince neušlo, že nejsem vesela, a Cecilie si toho také všimla.
Co mi schází?
Ubezpečila jsem je, že mi nic neschází, a ony chtěly vyjasniti mou
zakalenou mysl. Přičinily se o to marně, já neslyšela, co ke mně
mluvily, já nerozuměla, co se mně ptaly, oči moje pořád stíhaly
Spěšného, a ačkoliv jsem je jinam obracela, přece jsem viděla, co
dělá, s kým se zabývá a všecko ostatní mi bylo lhostejné.
Na počátku mi byli lhostejní i páni, kteří se tu nacházeli, a já se
žádným do delší řeči se nepustila. Odbývala jsem je krátce a. chladně
a. ani těm, s nimiž jsem se znala, se nepodařilo, pohnouti mne k delší
rozmluvě.
Když Spěšný i jiným dívkám se věnoval a zvlášť Zádubských Kláru
si oblíbil, přemohlo mne pokušení, věnovati se také jiným pánům
nežli jen jemu a nemajíc hned, koho bych si zvlášť oblíbila. přijala
jsem toho prvního, který se pokusil o mou přízeň.
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Byl to na neštěstí pan Podliska, jehož si nevážím, jehož nenávidím, a
přes jsem ho vyslyšela, když mi přednášel své tlacháni. Já s ním i
tančila několikkráte po sobě, on se stával pořád smělejší s již mi zase
nabízel svou lásku, svou ruku, svůj život, svou duši, všecko na tomto
i na onom světě.
Nechala jsem ho žvastati a když jsem mu odpověděla, bylo to zajisté
něco nepatrného a malicherného. co jsem řekla. Nechtěla jsem se mu
zavděčiti za jeho náklonnost ke mně, nikoliv, mně na něm nezáleží a
vyznávám, že je mi ještě vždycky odporný. Trpěla jsem ho jen proto
u sebe, aby to Spěšný viděl, aby byl potrestán, aby se přesvědčil, že
se mi nelíbí jeho jednání.
Byly to vzdory, já se na sebe zlobila, že je činím, já byla nešťastna, a
přece jsem v nich vytrvala.
Bůh ví, jaký by to bylo mělo následek, kdyby matka i Cecilie mne
nebyly varovaly.
Kam myslím? Co dělám? Zbavila jsem se rozumu?
Spěšný je lékař. Zná se s matkami i s dcerami, že jim v nemocech
pomáhá. Musí vlídný býti ku všem lidem.
Zádubských Klára mu vypravovala o svém neduhu. Napřed mu ho
vyzradila matka její, prosíc, aby poradil, neškodí-li jí tanec, jehož se
nechce odříci. On neduh její prozkoumal, držel ji za ruku, aby
obhledal její puls. tanec ji zapověděl a na lístek z tobolky vytržený jí
napsal recept. Byl latinský jako obyčejně. Ona si chtěla přečísti, co
bude užívat. Arciť nic nepřečetla a smála se tomu. On se také smál a
pak k ní docházel zeptati se, jak se vynachází.
Já pošetilá dívka bádala, že jí na lístek napsal nějaká slova milostná,
a Cecilie mi vyjevila, mne pokárala, se mnou se vyvadila, že jsem
byla – žárlivá.
Tuze jsem se styděla a hanbím se za to až posud, ačkoliv mi Spěšný
nedává znáti, že by to věděl a že by byl se mnou nespokojen.
Již se budu míti na pozoru a sobě ani jemu žárlivostí nikdy
nepřipravím soužení.
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18. března
Stonala mi dobrá matička a Spěšný k nám ponejprv přišel co lékař,
aby ji vyhojil. Bylo s ní tuze zle, měla zapálení plic, a tak silně ji
zastihlo, že opravdu byla v nebezpečenství, jak jsme se později
dověděli.
Spěšný ji navštěvoval dopoledne i odpoledne, přicházel i večer a v
noci, dokud nebyl jist, že se to s ní lepší, a vyseděl u ní třebas mnoho
hodin, když nebyl volán k jiným nemocným.
Poznala jsem při té příležitosti jeho šlechetné srdce, jeho lásku a
přízeň nejen ke mně, nýbrž i k milým rodičům, zvlášť k ubohé
matičce. Choval se k ní věru jako syn, bylo viděti, že ji má za matku,
těšil ji, sloužil jí a život její byl mu drahý a vzácný jako nám.
Radost jeho byla velká, když nám mohl říci: „Již se o ní
nepotřebujeme báti, já za to stojím, že se uzdraví, ovšem, je-li to vůle
Boží, a nepřihodí-li se, co žádný lékař nemůže předzvídat.“
Byla to vůle Boží a nepřihodilo se ničeho, co by stav maminčin bylo
pohoršilo. Nabývala den ode dne víc síly, mohla si sednouti, mohla
mluviti.
Spěšný ji nepřestal navštěvovat. Radil, co má. jisti a co má pití, jak
se má chovati a jak má žíti, aby si neuškodila, dokud je po nemoci
ještě tuze citliva a choulostiva. On ji také všelicos zakazoval a
nebylo-li všecko v pořádku, když přišel, vyptával se, zkoušel a dal
důtku tomu, kdo se provinil, ať to byl kdokoliv.
Já ji také dostala, když jsem matičce ustrojila jídlo, jehož se jí
zachtělo, ačkoliv bylo pochybno, smí-li anebo nesmí-li ho jisti.
Vyvadil se se mnou i s matičkou, ovšem hezky zdvořile, a pravil:
„Matinka také chybila, že něco chtěla, co neměla chtíti. Dceruška jí
to dala a bez pochyby myslila, že matinku musí poslouchat. Chyba
lávky, nyní musí poslouchati lékaře, a to jsem já, Prokop Spěšný.“
Povídal to tak hezky a upřímně, že mi srdce láskou k němu až
zahořelo, a že říká matce „matinko“ a „matičko“ jako já, blaží mne,
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že nemohu ani vyslovit.
Po cely čas, co matinka stonala, Spěšný ke mně nepromluvil o lásce,
ačkoliv jsme často byli sami. Mohl ke mně býti důvěrnější než jindy,
ale on jen ruku mi podával a když jsme spolu maminku hlídali, ani
ruky mé se nedotknul.
Divná věc, on se víc seznámil a spojil s matičkou nežli se mnou.
Lichotí se k ní, žertuje s ní, pokouší ji a že již povstala z lůžka, vodí
ji po pokoji a říká, že ji brzy donese dolů do zahrady, aby tam s ní
seděl a procházel se pod stromy.
Zamilovala si ho jako vlastního syna, myslí, že ani Karel by pro ni
neučinil. co on činí, a děkuje Bohu, že má býti jejím zetěm.
Já mu také děkuji a skoro bych si přála, abych stonala a přesvědčila
se, jestli by mne Spěšný opatroval jako matku aneb ještě něžněji a
bedlivěji.
Nechci, nechci stonati! Je to pošetilý nápad.
Spěšný mne miluje a já nesmím žádati, aby mi to slovy a skutky
pořád dokazoval. Je velmi šetrný, že to nečiní. Vždyť jsem si sama
vymínila rok, než mu odpovím na jeho otázky.
12. dubna
Způsobila a připravila jsem si kříž, že jsem s panem Podliskou ze
žárlivosti k Spěšnému v masopustě o bále starou známost obnovila.
Hlásí se nyní ke mně, kdykoliv mne potká, nedá se zapuditi žádnou
přísností, chce navštěvovati náš dům a naši rodinu a již mi zase
posílá psaníčka. Nepřijala jsem ani, které přišly po poště, ani, které
mi dodala naše Bětuška. již zase přemlouvá a uplácí, aby mu
sloužila.
Slyšel anebo se sám dovtípil, že jsem nakloněna doktorovi Spěšnému
a rád by ho vytlačil z mého srdce. Byl tak smělý, že opravdu přišel k
nám, a ptal se po otci, s nímž prý má nějaké řízení.
Věděl, že otec není doma a nám bylo známo, že to ví.
Řekly jsme mu, kde otec je a kde si ho může vyhledat, chce-li s ním
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mluviti. Matinka ani já nepozvaly jsme ho, aby si sedl, on si ale sedl
bez našeho pozvání a já se s ním musela dáti do řeči, že se matinka
nesmí namáhat po své nemoci.
Nastojte, ona mi odešla do druhého pokoje, že se cítila býti tuze
slabou a se nechtěla rozčíliti jeho dotíravostí a neústupností.
Připomenula jsem mu, že matinka ještě není zcela zdráva a že k ní
musím dohlížeti a že ji musím ošetřovati, aby se jí nic nestalo a aby
se nám brzy zotavila.
Nedbal na to, a když jsem přes chvíli k matince odskočila do druhého
pokoje, abych se k ní podívala, zůstal seděti a čekal, až jsem zase
přišla.
Co mi chtěl?
Nechtěl mi nic, ale pomlouval Spěšného a vytýkal mu to a ono, co
prý mu neslouží ku chvále.
Měla jsem ho arciť zakřiknouti. ale já byla zvědava, a proto jsem ho
vyslechla, v čem jsem zajisté chybila.
Co na Spěšného ví a co oněm smí a může říci?
Bylo toho mnoho a já si všecko věru nepamatovala.
Spěšný prý je obmezený a nezkušený člověk. Schází prý mu vyšší
vzdělání a neumí s dívkou ani promluviti.
Což to není pravda, že se chová nemotorně, skoro prkenně?
Nic není dvorný, lahodný, příjemný, sladký a citlivému děvčeti se
nemůže státi milým. Vždyť nedovede ani udělati slušné poklony a
když ho člověk vidí, jenž se naučil dobrým mravům, musí se mu
smáti.
Ano, Spěšný v městě ztržil prý již mnoho posměchu a každou dívku
omrzel, již si chtěl získat a vydobyt.
Žádná prý s ním nebude šťastna, že nezná vyhověti ženskému srdci a
neobdaří ho rájem a nebem, jímž by je obdařil jiný.
Uchází prý se nyní o Kláru Zádubských a také dostane košíček, jakž
mu Klára sama řekla.
Pochází z nízkého rodu a není divu, že se lépe nevycvičil.
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Jmění také nemá a zůstane chuďasem až do smrti.
Lékař sotva kdy zbohatne a k tomu ještě vždy život musí nasaditi,
když panují nakažlivé nemoci.
Lékařova manželka se snadno stane vdovou, a když to dívka všecko
pováží, se Spěšným si zajisté nic nezačne.
Mne prý by bylo na věky škoda, kdybych se na Spěšného zadala.
Jsou tu jiní, a je tu on Podliska. jenž mi ruku nabízí, život svůj mi
klade k nohám a opravdu mne učiní blaženou. „
Když dopověděl, klekl přede mne, já ho nechala klečeti a odešla jsem
k matce.
Matka ho zavolala do druhého pokoje a tam mu řekla, aby si na mne
nedělal naděje, nebyl mi obtížný a Spěšného netupil, jenž je muž v
každém ohledu dokonalý. Požívá. naší úcty a lásky a ona by zajisté
nebyla proti tomu, kdyby mne držel za hodnu vstoupiti se mnou do
manželství. Podliska se ptal, je-li to naše poslední slovo; matička ho
ubezpečila, že je, a on mlčky odešel.
Jsem ráda, že jsem se ho na vždy sprostila.
16. května
Je dnes svátek sv. Jana Nepomuckého, já byla v kostele na velkých
službách Božích a odpoledne jsem šla s průvodem za město, kde na
mostě stojí socha téhož svatého.
Velebný pán tam měl kázání, postavil se na výstupek před svatou
sochu a mluvil k shromážděnému lidu.
Bylo nás mnoho, věru přemnoho a všecky stavy se súčastnily.
Nescházely školní dítky a nescházela mládež, kteréžto navštěvuje
opakující hodiny. Přišli mistři a manželky jejich. Tovaryši se
dostavili v přehojném počtu. Rozliční spolkové měli s sebou své
prapory a korouhve. Byl přítomen i spolek zpěvácký.
Páni a paničky se nestyděli jíti a státi vedle dělníků a nádenníků.
Mezi nimi zajímali místo chudí měšťané, jimž za obydlí slouží
taknazvaný špitál, a praví žebráci. již chodí dům od domu, aby si
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vyprosili potřeby k živobytí.
My dívky větší, starší a odrostlejší jsme se držely pěkně pohromadě a
mne věru příjemně bavil pohled na hlavy a tváře okolo stojících
družek. Některé měly klobouky, některé čepce a některé jen šátky.
Některé byly po městsku a některé po selsku oblečeny. Některé
vynikaly ozdobami a bohatstvím a některé jevily chudobu, ačkoliv
své nejlepší šaty si na sebe byly vzaly.
Nepanoval mezi námi žádný rozdíl a nedávala se nikomu přednost.
Služka snad u kněze byla blíž nežli paní, a švadlena a pradlena stála
před dívkami, pro něž pracovala.
Na průvodu se súčastnili i obecní představení: pan starosta a páni
radní a z c. k. úředníků sešli se ti nejvzácnější.
Svatý Jau Nepomucký je nás milý patron a velké slávy a úcty požívá
ve vlasti.
Jsme křesťané, a jsme křesťané katoličtí. Nesmíme se vyhýbati
službám Božím a obřadům církevním. Kdybychom to činili, sami
bychom víru svou zlehčovali, zavrhovali a kazili. Nám na tom musí
záležeti, aby se ujímala, rozšiřovala, plnila a aby mezi námi přinášela
ovoce. Je pro všecky, nejen pro chudáky a bídáky, nýbrž i pro pány a
boháče.
Doktor Spěšný to uznává a za víru svou se nikdy nestydí, ačkoliv
mnoho studoval. Předchází jiné dobrým příkladem a dnes také byl u
sv. Jana na mostě.
Vykonali jsme tam skutečnou pobožnost a mne věru pohnula a
vzdělala.
Velebný pán kázal o pravdách důležitých a poučil nás o nich, tak že
jim nyní ještě lépe rozumím. Slova jeho povzbudila mne k dobrému
a modlitby a litanie, které potom přednesl, velkou útěchou mne
naplnily. Překrásný zpěv povznesl k nebi duši mou a mohu říci, že
jsem se z průvodu vracela moudřejší a lepší, než jsem byla, když
jsem na něj šla. Potkal mne pan Překot, který ovšem na průvodu
nebyl, že je pohan a neznaboh, jak si o něm myslím a jak mne o tom
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i sám již přesvědčil.
Nechtěla jsem, aby mne doprovázel, on si ale nedal brániti,
bezpochyby proto, aby mi řekl, co měl na srdci.
Že jsem byla na průvodu, to prý mi odpustí. Jsem ženská, byla jsem
obmezeně vychována, zvykla jsem si na ty náboženské tintěrky a
malichernosti a nedám se od nich odvrátiti. Již sám prý se o to
pokusil, ale nadarmo: já vyšším náhledům a pojmům zůstala
nepřístupna.
Jen to by mi snad ještě pomohlo, kdybych s osvíceným mužem se
spojila pro život, jenž by si mne vychoval a pověry a báchorky mi
vypudil z hlavy.
Já pak kloním prý se k doktorovi Spěšnému, jenž je zatemnělec,
slaboch a pokrytec největší v městě. Buďto opravdu tak smýšlí, jak
jedná, a pak se musí pochybovati o jeho rozumu. Anebo tak jedná jen
k vůli mně, aby se mi zavděčil, a pak se přetvařuje, což by bylo ještě
horší.
Ať již je tak nebo jinak: Spěšný je sprostý a nízký člověk a já,
vstoupím-li s ním do manželství, jak se mluví, do vzdělaných a
vznešených kruhů již nikdy nebudu patřit.
Budeme prý spolu modliti se růženec, choditi na poutě a jiné
pošetilosti vyváděti.
Když se mi takový stav líbí, on nemá nic proti tomu, ale já se zavedu
a toho prý mu je líto, že mám vlohy a nadání a mohla bych duchem
svým vedle jiného muže v společnosti lidské státi se opravdu
znamenitou.
Vyznala jsem mu, že o takovou znamenitost nestojím a že, co se
chování pana Spěšného týká, zcela s ním souhlasím.
Napomenul a prosil mne, abych si to dobře rozmyslila a couvla dřív,
než bude pozdě.
To se zajisté nestane, pan Překot nade mnou nezvítězí svou nevěrou
a já Spěšného právě proto nejvíc miluji, že víra ho ozdobuje.
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10. června
Kdybych všemu byla uvěřila, co mi ten a onen a ta. a ona o ubohém
doktorovi povídaly, již dávno bych se ho byla odřekla.
Agnes Vrbíkova málo kdy se mnou mluvívá, ale nyní si mne
několikkráte již vyhledala, aby prý mi před doktorem dala výstrahu.
Má známé v Praze, ti jí psali a když nedávno v Praze byla, jí i ústně
vyjevili, že měl v Praze milenka, s níž ještě vždycky si vyměňuje
listy. Ano viděla prý ji a mluvila s ní a ví, že má jeho podobiznu a
jeho vlasy a že on podobiznu a vlasy její pořád u sebe nosí.
Neřekla by mi to, kdyby si mne nevážila, ale váží si mne a již dlouho
se spolu známe. Vždycky jsme byly dobré přítelky, a ačkoliv jsme se
mnoho nescházely, přece jsme si přály.
Mně je povědomo, že Agnes Vrbíkova. se mi stavívá na odpor a že
všecko haní a tupí, co já zastávám a oč se zasazuji. Je dívka odrodilá,
nenávidí, co jest české, a přidržuje se Němců a těch, již se přiznávají
k jejich straně, ačkoliv jsou Češi.
Opovrhují námi, překážejí našim snahám, podezřívají nás, škodí
nám, odstrkují nás, a rádi by nás utlačili a vyhubili, kdyby mohli.
Agnes po česku ani Pánu Bohu nechce sloužiti, po česku se nechce
ani vyrážeti a našim českým zábavám se vždy posmívala. Nemohla
jsem pochopiti, proč se Agnes nyní ke mně tak důvěrně hlásí, a
zprávy její o milence doktorově v Praze mne zajisté pobouřily. Jsou
pravdivé nebo nejsou? Jak se o tom přesvědčím?
Něco na nich asi přece bude. Agnes si jich nemohla vymysliti a co by
z toho měla, kdyby lhala.
I poradila jsem se s paní Beránkovou, co mám učiniti, a ona mi řekla,
abych neučinila ničeho že to sama vyskoumá.
Obrátila se zrovna na Spěšného a Spěšný jí podobiznu své milenky
ukázal.
Byl to malý obrázek, nosil ho okolo krku na šňůrce, a pravil, že je to
dar pro mne, jestli si ho vezmu. Až řeknu „ano,“ dá mi ho a pak prý
já ho budu muset nositi, dokud živa budu.
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Cecilie mi to vypravovala a já se již počala hněvati, že Spěšný něco
takového zamýšlí a na mně žádá. To nikdy neudělám a má-li Spěšný
jinou milenku, ať si nechá i obraz její, já chci celé jeho srdce, a nejen
polovičku.
Cecilie se smála, že prý ráda po něm i po obrázku jeho sáhnu, a
pověděla mi dále, že v Praze jedna dívka v skutku obrázek má od
Spěšného.
To bylo příliš mnoho a já Spěšného již odsuzovala, že je
dvoujazyčný a ošemetný člověk s že mne má za blázna.
„Jen se nepřenáhli,“ pravila Cecilie a vyndala z tobolky papír, v
němž něco bylo zaobaleného.
I rozvinula ho a hle, bylo v něm pouzdro ze zlata.
Co je v pouzdru?
Inu, co jiného než ta podobizna!
Smím se na.ni podívati?
Arciť, že smím, proto ji přinesla.
Já pouzdro vzala do ruky, otvírám a otvírám, víčko odskočilo a já
vidím krásný obraz – Panny Marie.
Co to je?
Je to obraz Boží rodičky, vždyť jsem ji poznala.
Jak k němu Spěšný přišel?
Dostal ho od své milenky.
To byla nová pohádka a já ještě nebyla spokojena.
Kdo je ta milenka?
Je to děvče z Prahy.
Tedy Spěšný přece miluje jinou?
Miluje děvče bohaté; máť v Praze dům, miluje děvče mladé, je mu
teprv – sedmdesát let.
Co to všecko znamená?
Cecilie mi to vysvětlila.
Jedna stará panna se Spěšného ujala, když v Praze studoval,
podporovala ho a učinila z něho horlivého křesťana a Čecha. Nebyl
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ještě křesťanem ani Čechem jako mnoho jiných mladíků, ale ona mu
byla matkou a že jest velmi učená, vzdělaná a hodná, podařilo se jí,
co si přála a oč se k Pánu Bohu modlila.
Na památku obdržel od ní ten obrázek, ale zavázal se, že ho dá své
nevěstě, jež prý jako on musí býti křesťanka a Češka.
Svůj vlastní obraz věnoval své dobrotivé přítelce, jež ho miluje jako
syna, a chce, aby i jeho nevěsta svým obrazem ji obdařila.
Byla jsem zahanbena a hned bych si dárek z Prahy na krk byla
pověsila. Zlíbala jsem ho dost a Cecilie mi řekla: „Počkej,
drahoušku, až po námluvách bude tvůj a ty jsou, jak víš, teprv po
roce!“
29. července
Agnes Vrbíkova nejen mne od Spěšného, nýbrž i Spěšného ode mne
chtěla odvrátiti a tolik mu toho napovídala, že mu šla hlava kolem,
jak pravil k Cecilii.
Agnes o té milence doktorově v Praze bezpochyby něco slyšela, a to
ostatní přidala sama. Snad se jí zdálo a snad se domnívala, že tomu
tak jest, anebo si to schválně vymyslila, aby Spěšný u mne ztratil v
ceně.
I já měla u něho v ceně ztratiti, a co mu o mně vypravovala,
zakládalo se na skutečných, ale zcela jináč sběhlých událostech.
Spěšný nenavštěvuje společnosti, do nichž ona chodí, leda když se
tomu co lékař vyhnouti nemůže. Naše protivná strana mu zajisté
nepřeje, že není jejím příznivcem a podpůrcem, ale přece ho
povolává ku svým nemocným, že k němu má důvěru. Již si dali dost
práce, aby si ho pro své náhledy a úmysly získali, a pan Uherský při
každé příležitosti hádá se s ním a chce ho přesvědčiti, že vzdělanost
schází Čechům a patří Němcům. Nemůže prý pochopiti, že on
moudrý a učený pán smýšlí jináč, a má to za klam a za předsudek,
který brzy pomine.
Dívky, jež si spolu hrají na Němkyně, jakousi přednost v tom
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hledajíce, o pana Spěšného mají strach, aby si za budoucí manželku
některou z nás nevyvolil. Nadcházejí si ho všemožně a doufají, že
jejich německá vzdělanost konečně přece si ho vydobyde. My proti
nim jsme sprostačky, pozná nás a pozná je, nás nechá a jich se
přichytí.
Když se roznesla pověst, že Spěšný si mne oblíbil, velice je to
poděsilo a zarmoutilo a hleděly to překazit. Každá na mne něco
věděla a Spěšnému to vyzradila, aby si mne přestal vážiti.
Agnes se schválně udělala nemocnou a poslala pro Spěšného, aby ji
navštívil.
Chodíval k Vrbíkovům jiný doktor, žid a Němec, ale Agnes chtěla
míti Spěšného, že prý je spolehlivější a nemoci její lépe porozumí.
Co jí scházelo?
Bolela jí hlava, píchalo ji u srdce, bylo j tuze zle.
Spěšný poznal hned, že tomu tak není, a ani léku jí nepředepsal.
Co mu chce?
Brzy to uslyšel. Musel se zdržeti, nepustila ho, prosila a zvala, aby
svou návštěvu opakoval.
I zavedla řeč na mne a svěřila mu, že jsem již měla mnoho milenců.
První byl pan Podliska a ten se ještě vždycky se mnou schází. Jo
známo, že o masopustě v bále jen se mnou se bavil, ačkoliv tam byl
Spěšný přítomen. On chodí i do našeho domu a Agnes prý by mohla
o něm a o mně říci ještě mnoho jiného, kdyby mne nešetřila. Jen to
ještě poví, že si s Podliskou posíláme psaníčka a že Podliska po poště
a po služce mi je dodává. Již prý si celé město o nás vypravuje a já
prý hned tenkráte do úst lidských se dala, když jsem se s Podliskou
za městem sešla a klouzala.
Druhý milenec můj byl pan Překot a snad ještě vždycky panuje mezi
námi nějaké srozumění. Viděli mne lidé na sv. Jana Nepomuckého,
jak jsem se s ním vedla z průvodu, a tak horlivě prý jsme spolu
rozprávěli, že jsme ani nepoděkovali, když nás někdo pozdravil.
Ovšem jsme si také nevšimli, že nás lidé poslouchají, a tak najevo
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vyšly věci, jež až posud byly tajné. Agnes těch věcí nejmenovala,
nýbrž přešla honem na třetího milence, pana Smolu, aby se jí Spěšný
po nich neptal.
Je to ovšem veliká hanba pro mne, že jsem se Smolou měla známost,
a ona prý raději o tom pomlčí, aby se tou smolou nepošpinila.
Čtvrtý milenec můj byl pan Uherský a ten mne opustil a zavrhl, že
jsem mu nebyla dost vzdálená. Přidržuji prý se jen chátry a luzy, on
patří k vznešenému panstvu, a proto jsem se k němu nehodila.
Spěšný to všecko sdělil Cecilii a Cecilie byla s to dokázati mu, že
jsou to jen klepy a pomluvy.
On to bez toho věděl a Agnes si víc uškodila, než prospěla.
26. srpna
V městě přibývá vlastenek a mnohá dívka vlastenkou se stala, která
nedávno ještě byla naší protivnicí. Přesvědčily se, že Spěšný jiné se
nenakloní než Češce a nyní každá, která by si ho ráda získala, k
Češkám se hlásí a projevuje v tom velkou horlivost. I mluví po
česku, stroji se po česku a čte české knihy, jichž jindy ani do ruky
nevzala.
Agnes Vrbíkova si české knihy vypůjčuje od Spěšného a nalézá v
nich velké zalíbení a potěšení. Potkala jsem ji, když si je zrovna
nesla, a skoro bych ji nebyla ani poznala. Hle, ona měla na sobě
slovanskou čamaru, na hlavě ji seděl slovanský klobouček, a pentle,
jež ji ozdobovaly, byly také slovanské: červené, bílé a modré.
Nastojte, ona také chodí na česká kázání, má českou modlitební
knížku a. je hodně horlivá ve svatém náboženství, poněvadž se to
doktorovi Spěšnému líbí.
Jiné dívky to činí s ní a jedna druhou chce předčiti, aby pozornost
doktorovu na sebe obrátily.
Jí to není lhostejné, zlobí a mrzí se na ně a ony zase v nenávisti mají
ji a v nenávisti se mají mezi sebou, že si překážejí.
Nic jim to nepomůže, Spěšný nehledí na zevnějšek, nýbrž na srdce,
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jak se vyjádřil k Cecilii, a když to není nábožné a české, líčenost a
pokrytství nad ním nezvítězí.
30. září
Letos Agnes Vrbíkova chodila i na české zábavy, když studenti byli
na prázdninách, navštěvovala české besedy, akademie a koncerty,
ukazovala se v českém divadle, dělala s námi výlety a mnohé společnice její nezůstaly za ní pozadu, nýbrž chtěly býti ještě horoucnější
vlastenky.
To všecko se dělo k vůli Spěšnému a Agnes kvůli němu v českém
divadle by sama vystoupila, kdyby ji byl někdo o to požádal. Ona se
česky učila již deklamovati a chlubila se tím studentům, kteříž na to
ale nedbali.
Litovala tuze, že se nepřijala nýbrž zavrhla i její ochotnost a služba,
Spěšný by byl obměkčen, přemožen a již by jí patřilo jeho srdce.
Spěšný si toho všeho nevšímal, ale divil se, že Agnes a přítelky její
nyní slávu hledají v tom, v čem dříve viděly jen hanu a potupu. Samy
prý mu na mne žalovaly, že jsem česká herečka a komediantka a se
studenty se cárám od jakživa. Ano i já. prý se studenty jsem až příliš
spolčena, a tak jsem si zvykla na to lehké a veselé živobytí s nimi že
mne pilná a pracovitá, tichá a pořádná domácnost již pranic netěší.
To byla arciť zlomyslná lež a nevěřil jí leč pan Uherský, jenž
Spěšnému totéž o mně povídal, aby mne v očích jeho zostudil.
Mně zase řekl o něm. že je potrhlý jako ti studenti, a vadil se, že já
od těch hlouposti nechci upustiti. Ještě by byl čas a. on by mne
povýšil a oblažil tou německou kulturou, jak to nazval, kdybych
svolila.
Já nesvolila a Uherský nadává nejen mně, nýbrž i dívkám, jež k vůli
Spěšnému zapřely své německé přesvědčení, aby s námi Čechy se
vybláznily. Až se to stane, přijdou prý nazpátek k nim, a já si
myslím, že jich nebude škoda, když nejsou stálé, na národu a vlasti si
nezakládají, a nemajíce pevných zásad jako třtina se klátí, kam vítr

113

věje.
25. října
Spěšný by mohl dostati mnohem bohatší nevěstu, než jsem já, kdyby
mu záleželo na penězích a statcích. Se všech stran mu zkazují
starostlivé matičky, aby je navštívil, a zvou ho k sobě, i když
nestonají. Nejen v městě, nýbrž i v jeho okolí získal si dobré jméno a
že je svobodný, radí se mu a pobízí se, aby se brzy oženil.
Je výborný lékař a podařilo se mu vyhojiti opravdu nebezpečné
nemoce. Pověst jeho se roznesla, každý ho k sobě volá, když mu
něco schází, a on celý den je zaměstnán. Doma ještě mnoho studuje,
skoumá, učí se a chce pokročiti ve svém umění.
Chudým slouží tak ochotně jako bohatým a vdova Prudilová
vypravuje každému, s kým se sejde, co jen pro ni byl učinil. Přispěla
mnoho k jeho chvále a srdce všech chudáků a bídáků mu naklonila.
Lidé mu přejí hodnou manželku a uznávají, že jí má zapotřebí.
Nemůže se sám starati o svou domácnost a nemá tu nikoho, kdo by
se ho ujal a zastal. Musí všecko ponechati cizím a na stravu chodí do
hospody, což zajisté je velmi obtížné.
Přijel od nemocných v neurčitou hodinu, v hospodě na něj nečekali a
dali mu, co zbylo. Ani se nenajedl, již pro něj zase přišli a doma
nemá jiné společnosti než vdovu Prudilovou.
Prudilová Spěšnému nyní uklízí, pečuje o jeho pohodlí, a ačkoliv nic
nezanedbává, přece není s to vyhověti jeho potřebám. Je slabá a
nezkušená. žena a nezná se než v hrubé a obyčejné práci. Neumí
dobře ani vařiti a co uvaří pro sebe, jemu asi nestačí a nechutná. Je
spokojen, když mu to jídlo z hostince aspoň přinese a zachová teplé,
dokud se nenavrátil.
Již sama ho prosila, aby vstoupil do manželství, a vždycky, když s
ním o tom mluví, napomíná prý ho, aby si za manželku vyvolil –
mne.
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Mne má stejně ráda jako jeho a často nás navštěvuje, aby prý si se
mnou o panu doktorovi drobet poklepala.
Spěšný k nám také někdy přichází a rodiče si ho váží a ho milují jako
syna.
Mně také zkázali mnozí ženiši, že by si mne vzali, kdybych chtěla a
byli mezi nimi boháči, kteříž mi stkvělou budoucnost slibovali.
Ani rodiče se nerozmýšleli odpověděti jim, že sňatek s nimi mi je
nemožný, a já za všecky poklady světa bych Spěšného neoklamala.
Ustavičně se cvičím – a připravuji, abych byla schopna naplňovati
povinnosti manželské, chci dobře rozuměti domácímu hospodářství,
potlačuji náruživosti a vášně, poznávám povahu doktorovu, hledím jí
vyhověti, přemáhám, zapírám se a modlím k Bohu a prosím Ho o
pomoc. Již se blíží čas, že budu muset mi to osudné „ano“ a řeknu je
ráda, řeknu je z celého srdce, o tom jsem přesvědčena.
22. listopadu
Rok uplynul, uplynul mile a sladce, ačkoliv se přihodilo i všelicos
nepříjemného, což však mému štěstí neuškodilo, nýbrž je opravdu
povýšilo.
Dnes u Beránků slavili výroční památku oddavek svých a já, jež jsem
při nich byla družičkou, a doktor Spěšný, jenž při nich byl družbou,
jsme byli pozváni.
Šli jsme s nimi ráno na mši svatou do kostela, pak jsme s nimi
obědvali a mezi jídlem, když Spěšný pronesl přípitek na zdraví a
blaho jejich, povstal pan Beránek a připil nám, jež prý patříme k sobě
jako oni.
Spěšný se ptal: „Patříme k sobě, milá Pavlino?"
Než jsem odpověděla, doložil: „Čekal jsem rok na vaši odpověď, a
ačkoliv mi ta lhůta byla dlouhá, přece jsem na vás nenaléhal, abyste
ji zkrátila. Já k vám ten čas o lásce ani nemluvil, abyste mohla voliti
svobodně a nedala se mýliti nucením a lichocením. Že vás upřímně
miluji a vždy budu milovati, věřte mi na slovo. Bůh je svědek, že je
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to pravda. Nyní povězte vy, jsem-li hoden vaší lásky a přijímáte-li
ruku, již vám podáván.”
Já nevěděla, co mluvím, co činím. Spěšný mi v skutku ruku podal, já
ji přijala a něco jsem mu řekla. co prý znělo jako: „Chci býti vaše.“
I přáli nám štěstí Beránek i Cecilie, já dostala od Spěšného obrázek
matky Boží, jejž měl od své staré přítelky z Prahy, pověsila jsem si
ho na krk a brzy jsem utekla domů, abych oznámila rodičům, co se
stalo a nač již byli připraveni.
Odpoledne Spěšný, Beránek a Cecilie přišli k nám, Spěšný srdečně a
slušně přednesl svou prosbu, abych se stala jeho manželkou, a rodiče
ji rádi a ochotně vyslyšeli.
Zkázalo se bližším přátelům a známým, aby nás navštívili k večeři.
Oni tušili, ano věděli proč, a když se sešli, zvěstovalo se jim naše
zasnoubení.
Služka Alžběta se vyjádřila, že již dávno zná naše úmysly a že to, co
se dnes stalo, očekávala.
Je jí milo a těší se, že jsem si vybrala Spěšného z těch mnohých
ženichů. Je z nich nejlepší a já. prý ho zasluhuji, že se mu vyrovnám
v hodnosti.
Alžběta chtěla do služby vstoupiti ke mně, až se vdám, já ji ale
přemluvila, aby zůstala u matky. Matka ji víc potřebuje, že rozumí
našemu hospodářství a dobře se vpravila do našich poměrů. Je
hodná, věrná a poctivá dívka, vychovala jsem ji sama a jen drobet té
zvědavosti jí zbylo, již jí nyní odpouštím.
Já si podržím vdova Prudilovou, také byla dnes n nás a těžko je
vypsati radost, že její nejvroucnější přání se vyplnilo.
Svatba se ustanovila na den 29. ledna a já budu, dá-li Pánbůh, paní
doktorovou.
Byli jsme pohromadě pozdě do noci, já nemohu spáti, a abych si čas
ukrátila a vytrhla se z jiných myšlenek, připsala jsem tyto řádky do
svého denníku.
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13. ledna 1867
Jsem tedy nevěsta a mám před svatbou. Ví to již celé město.
Ženichova přítelkyně v Praze obdržela již mou podobiznu a poslala
mi stkvostný dar k svatbě s listem opravdu mateřským.
Spěšný prý po ní bude děditi a já s ním, zůstaneme-li věrni víře,
národu, vlasti.
Zajisté zůstaneme, ale nikoliv k vůli tomu dědictví, nýbrž ze zásady,
z lásky, z přesvědčení.
Karlovi jsem psala sama, on mi hned odpověděl, přál štěstí a žádal
můj denník.
Poslala jsem mu ho a nic jsem se nezdráhala. Co se to se mnou stalo?
Jindy jsem ho před ním zavírala na zámek a nyní bych mu ho zajisté
sama byla nabídla, kdy by ho nebyl chtěl. Slíbila jsem, že tak učiním:
je můj bratr, zná. mou lásku, dočetl se, jak povstala, schválil ji a
čekal se mnou, kam povede.
Je již jisto, že povede k manželství se mnou a se Spěšným. Poznali
jsme se, přesvědčili jsme se o sobě a nebyli jsme k sobě úplnou
důvěru.
Neváhám podati veřejnosti i tyto zápisky, jež bratr Karel vybral z
mého denníku.
Dal jim název „Nevěsta“ a když jsem proti tomu se ozvala řkouc, že
jsem nevěstou ještě nebyla. vyjádřil se: „Před světem arciť ne, ale v
srdci jsi se za nevěstu již pokládala.“
Bylo to ovšem pravda. O svatbě své přítelkyně Cecilie Valinovy s
úředníkem Beránkem dne 22. listopadu 1865 vyznal mi pan Spěšný
svou lásku a já mu nebránila dělati si naději, že ho po roce o své
lásce ubezpečím a svou ruku mu připovím.
To se stalo dne 22. listopadu 1866. nyní jsme spolu zasnoubeni a
mluví se o tom v každém domě.
Však již dříve o lásce naší se mluvilo a zajisté nezůstala tajemstvím.
Ano lidé shodli, že si mne Spěšný žádá za manželku a že já žádosti
jeho vyhovím.
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Byla jsem tedy již i v očích jejich Prokopovou – nevěstou a bratr
Karel se také na to odvolal, když navrhl, aby tyto listy dostaly titul
„Nevěsta”.
Musím opakovati, že se doktor Spěšný jmenuje Prokop, a již jsem
slyšela, že prý to jméno není hezké.
Mně se vždycky líbilo, a ačkoliv na to nepřijde, jak se kdo jmenuje,
přece jsem ráda, že Spěšný má jméno svatého Prokopa, vlastence a
patrona českého o národ nás zasloužilého.
I příjmení jeho Spěšný je mi milé a myslívám si, že se dobře hodí
zvlášť pro lékaře a zvlášť pro něho. Je v skutku spěšný, čerstvý,
ochotný, horlivý ve své službě.
Řekla jsem mu to již a on se mál, že já brzy budu také Spěšná.
Ano jsem prý již spěšná, umím pospíchati dost a pospíchám nejen v
práci, jak již často viděl doma u nás, nýbrž i v chůzi, jak nyní na ulici
může viděti, kdykoliv si někam vyjdu. Sotva prý mi stačí, když mne
doprovází, a když jdu sama, utíkám prý, jako kdyby mne lidé honili.
Jak to přijde?
Začervenala jsem se, ale jemu jsem neřekla proč, ačkoliv jsem to
dobře věděla.
On se snad dovtípil, neboť mi pohrozil prstem a pravil: „Inu, nevěsty
se upejpají!“
Což já se také upejpám?
Nevím, jak bych to nazvala. Je mi, jako bych se styděla, že jsem
nevěsta. Štítím a ostýchám se každého, koho potkám, nemohu se mu
podívati v tvář, napadá mi: „Jestli pak také ví, že se budu vdávati?“
„Ano, ví to,“ odpovídám si, „prohlíží si mne, dívá se za mnou,
všelijak mne posuzuje.“
Bývám v rozpacích, nechci, aby mne někdo měl za umělou a pyšnou
a aby si o mně myslil: „Ta se vypíná, že má ženicha!“
Snad je mu to zcela lhostejně, snad o tom ještě neslyšel, snad mne
ani nezná a já bláhová si zbytečně dělám vrtochy a připouštím
pochybnosti, jež nemají podstaty a základu.
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Jak míle na mne někdo pohlídne, hned se leknu: „On si povšimnul,
že jsem nevěsta.“
Což to mám psáno na čele a což si to tam každý může přečísti?
Je pošetilé, že si tak počínám, ale drahá matinka mi vyjevila, že se jí
to více líbí, než kdybych hrdě hlavu zdvihala vychloubajíc a honosíc
se ženichem.
Mnohé dívky prý to tak dělají, mají se za lepší a vzácnější nad ty, jež
se nevdávají, opovrhují jimi a tím nízkou a sprostou povahu
dokazují.
Není to vždycky zásluhu, když si některá získá ženicha, a není to
vždycky štěstí, když vstoupí do manželského stavu.
Někdy by dívce bylo líp, kdyby zůstala svobodna, že ji v manželství
očekávají těžkosti a bolesti, kříže a soužení.
Je to důležitý, ba nejdůležitější krok v životě, který učiní, a nesmí ho
učiniti lehkovážně, aby se nezavedla, aby si neublížila, aby do
záhuby a zkázy neupadla.
Které se jen o to jedná dostati se za muže, ta obyčejně nenajde, co
v manželství hledala, a najít to nemůže, že o manželství dost vážně a
důstojně nesmýšlí.
K manželství je třeba svědomitě přípravy a Boží milosti a pomoci.
Tu si hleď každá dívka vydobýti a zasloužit, než se podrobí těžkým
povinnostem manželským.
Moudrá matička pravila, že jsem se já již celý rok skoumala a
cvičila, abych mohla býti hodnou manželkou, vdám-li se.
Je mi jedenadvacet let a již dlouho sbírám známosti a zkušenosti,
jichž k tomu je zapotřebí.
Však ještě jsem se nedoučila, a ještě v každém ohledu nejsem tak
dokonalá, abych ke všemu vystačila.
A třebas by tomu v skutku tak bylo, štěstí si člověk v žádném stavu
nemůže tak pojistiti, aby ho nemohlo minouti.
„Spoléhej se tedy víc na Pána Boha než na sebe, milá dcero,“ řekla
mi. „Učiň, co můžeš, vzdělej a ozbroj se, Bůh doplní, co ti schází,
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když uvidí tvou dobrou vůli a když i v manželství slávu Jeho budeš
míti na zřeteli a království Jeho budeš hledět rozšířiti. Staň se, jak On
chce a jak se Mu líbí!“
Matička plakala a já plakala s ní cítíc v duši nelíčenou skromnost a
hlubokou pokeru.
Nyní si tím víc dávám záležeti, abych odstranila a zapudila všecky
nedostatky a vady, jež by mi v manželství mohly překážeti, a opatřila
si přednosti a ctnosti, jimiž musím býti ozdobena, aby se mi podařilo.
Když mi někdo přeje štěstí, přijímám to vlídně a děkuji mu upřímně.
Svým důvěrným známým říkám: „Modlete se na mne“ a zvlášť svou
milou přítelkyni Cecilii jsem o to poprosila.
Že se mi vždy potěšení a radost ozývá v srdci, když povážím, že
šlechetný muž o mne stojí a čistou láskou mne oblažuje, to netajím a
nezapírám.
Chci mu lásku odměniti láskou a Bůh dej, abych mu dny života
osladila.
Jak jsme ten rok přípravy a zkoušky spolu ztrávili, co mne potkalo,
jak jsem to snesla a k svému dobrému použila, ukázal můj denník
drahým čtenářkám, jež se mnou dospělý za panny a v manželství vidí
své povolání, a já budu spokojena, když si z něho vyberou, co jim
muže býti k prospěchu, a podrží mne v milé památce.
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V. Slečny
5. února 1867
Dnes je tomu týden, co jsem v chrámu Páně byla oddána a stala se
manželkou a paničkou.
Trvám od té doby jako ve smích, nemohu se probuditi a když se
probudím, myslívám si: „Je-li pak v skutku pravda, že jsem se
vdala?“
Ó ano, je to pravda, dne 29. ledna měli jsme svatbu a nejvzácnějším
hostem byl při ní úředník Beránek se svou chotí Cecilií rozenou
Valinovou, mou drahou přítelkyní.
Sešlo prý se do kostela mnoho diváků, když nás tam dovezli, já
neviděla a neslyšela a když jsem musela velebnému pánu odpovídati
na otázky, beru-li si přítomného ženicha, doktora Prokopa Spěšného
z dobré vůle aneb z přinucení za vlastního manžela a míním-li s ním
až do smrti živa býti a zůstávati, mluvila prý jsem zřetelně sice, ale
tiše, bázlivě a ostýchavě.
Slova následující: „Já Pavlina beru sobě vás Prokopa za pravého a
věrného manžela, slibují vám víru, lásku manželskou zachovati, vás
v ničem neopouštěti, nýbrž s vámi všecko buďto dobré anebo zlé a
protivné až do smrti snášeti a trpěti“ říkala prý jsem po knězi směleji
a konec: „K tomu mi dopomáhej Bůh Otec, Syn a Duch svatý.
Amen,“ pronesla prý jsem již tak určitě a neohroženě, že se tomu
všichni podivili.
Pak arciť jsem zase ochabla a nevím ani, jak jsem se od oltáře dostala
do stolice, kde jsme my svatebníci seděli při mši svaté.
Začala jsem se modliti a věru to trvalo hodnou chvíli, než jsem měla
pohromadě všechny myšlenky a mohla ducha pozdvihnouti k
nebesům.
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I modlila jsem se vroucně a nábožně, modlila jsem se víc z paměti
než z knížek, skládala jsem díky, přednášela jsem prosby, činila jsem
sliby, srdce se mi chvělo velkým pohnutím.
Chci svědomitě plniti povinnosti, jež jsem převzala a k nimž jsem se
zavázala. Bůh mne posilň, Bůh mně pomáhej, milost Jeho budiž se
mnou!
Vycházeli jsme z kostelu, byl prý tu pan Překot, pan Uherský, pan
Smola, a pan Podliska prý si mne prohlížel skrze sklíčko.
Nescházela Agnes Vrbíkova. Ona a družky a společnice její tlačily se
k předu a držely přísný soud nade mnou.
Drahé přítelkyně moje zůstaly vzadu a tam odtud zajisté mi upřímně
přály štěstí.
Já nevěděla o nikom a teprv doma jsem se zpamatovala u své milé
matičky.
Nastalo mi loučení s ní a otcem a odstěhovali mne k muži, kde mne
přijala vdova Prudilová, těšíc se, že bude u mne v službě, a chtíc mi
sloužiti dle možnosti až do smrti, budu-li s ní spokojena.
10. března
Daly jsme se do práce, rozestavovaly jsme nový nábytek v pokojích,
jednaly jsme nářadí. spořádaly jsme si kuchyni. Pořád bylo co dělat,
opony u oken, obrazy na stěnách, prádlo, šaty, peřiny zaměstnávaly
nás a konečně jsem se dala do kněh, abych je v schránkách pěkně
urovnala.
Den utíkal po dni, týden po témdni, již šest neděl budu míti za sebou
co manželka a paní.
Vedu si hospodářství sama, bdím až tuze pečlivě nad pořádkem a
čistotou a nikoho nemám k ruce než Prudilovou. Vaříme, uklízíme,
metáme, utíráme a mně se věru nedostává času starati se o jiné věci,
než co jsou potřebny k živobytí.
Chci, aby milý manžel se měl dobře, požíval všestranného pohodlí a
oblíbil a zamiloval si svou domácnost.
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Je spokojen, je přešťasten, chválí mne, děkuje mi, hledí, jak by se mi
odměnil.
Již jednou řekl: „Dobrá duše, musíš se šetřiti. Tuze se mi lopotíš pro
ten náš chléb veždejší a pro ducha, co jsi u mne, nečiníš ničehož, že
ti k tomu nezbývá prázdné chvíle. Udělej si ji, zlatoušku! Bylo by
škoda, abysi se v tom ohledu zanedbala. Můžeš a máš býti Martou,
ale buď také Marií. Naše poměry toho dovolují, ony toho žádají, Čti,
uč, vzdělávej se, pokračuj dále! Já 'ti budu pomáhati jako ti pomáhal
tvůj bratr Karel. Pěkně píšeš, znám to a vím to. Nesmíš mi toho
nechati, je to ku prospěchu tobě a jiným. Jak pak to stojí s tvým
denníkem?“
Přiznala jsem se mu, že do něho již nic nezanáším a on mne prosil,
abych si zase činila poznámky a vyvolila si nějaký předmět, o němž
bych zvlášť mohla pojednati.
Bojím, ostýchám se. Však bratr Karel žádá na mně totéž. Byl zde na
naší svatbě, uložil mi to ústně a nyní mne k tomu napomíná a nutí ve
všech listech, jež od něho dostávám.
Vykonám jim vůli a odhodlala jsem se napsati něco o slečnách, o
nichž muž i bratr čąsto se mnou mluvívají.
Budou to tedy víc náhledy jejich nežli moje. Jsem mladá panička a
neslušelo by se, abych na vlastní vrub a na vlastní odpovědnost
posuzovala dívky, z jejichž středu jsem teprv nedávno vykročila.
Naše dívky hledají v tom čest a slávu, když se jim říká „slečny“, a
poctivým jménem „pannen“ opovrhují.
To muže a bratra již často pohoršilo a já s dívkami o slečnách ráda
bych se domluvila.
Jindy než v neděli si asi sotva budu moci sednouti k psacímu stolku,
však nemám na spěch a za několik neděl přece něco dokážu; z čehož
bude lze vybrati si pravdy podstatné a. důležité.
17. března
V Čechách zajisté není městečka, kde by nebylo dívek, jež si dávají
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říkati a jimž se říká slečny.
Slečny jsou již i po vesnicích mezi tak nazvanou honorací a já sama
se znám s mnohými.
Sešla-li se někde společnost, je-li koncert, divadlo nebo bál, všudy
slečny se nacházejí. Slyšíme jmenovati slečnu Julu, Rezu, Fanu, Katu
a kdo nechce platiti za sprosťáka, nemravu a nevzdělance, Julu.
Rezu, Fanu, Katu také slečnou nazvati musí.
Která dívka otce má úředníka., ať již má úřad vysoký nebo nízký, na
slečnu si dělá právo; kteréž otec jest vojenský důstojník, té podobně
titul slečny patří.
Dcery fabrikantů, obchodníků, kupců jsou slečny, a slečny jsou dcery
myslivců, sládků, mlynářů a jiných bohatších řemeslníků a.
vznešenějších měšťanů, tak že mimo dívky chudobné a služebně
málo která svobodná ženská zbyde, která by nebyla a nechtěla býti
slečnou.
Však i mnohým služkám říká se „slečno“ a švadleny, kuchařky,
komorné a. panské za urážku by pokládaly, kdyby se jim odepřelo
jméno slečen.
Že i větší polní hospodaří, zámožní rolníci v rodinách svých mají
slečny, je každému povědomo, kdo navštěvuje jejich domy, s já jich
proto nemíním pomlouvati, soudíc, že dcery jejich tak dobře mohou
býti slečnami jako jiné dívky.
Věru nemám v úmyslu jeden stav vynášeti nad druhý. Chci s budu se
držeti zásady, že si jsou všechny rovny.
„Stejná práva” je heslo nynějšího věku s snad páni mužští prominou,
když toto vztahují i na ženské pohlaví.
Buď si tedy slečnou, ať máš otce úředníka, řemeslníka nebo sedláka.
Stavové splývají, rozdíl mezi nimi přestává a nebude na škodu, když
nám opravdivých slečen ještě přibude.
Pravím „opravdivých“ a s tím arciť spojují zvláštní význam a smysl,
o kterém se chci blíže s určitěji vyjádřiti.
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24. března
Co jest slečna?
Slovo slečna, slečenka, slečinka pochází, zkráceno jest ze slova:
šlechtična, a šlechtična jest paní neb panna ze šlechty, ze stavu
panského, urozeného.
Jiné panny tedy nejsou šlechtičny a nejsou slečny, když se přísně
hledí k tomuto smyslu slova.
Vezmu to radši z jiné strany, abych k užívání jména toho jich
oprávnila.
Slovo: šlechtična, slečna, má tentýž kořen co slovo: šlechetný,
šlechetnost, šlechetenství.
Slečna jest tedy dle původu slova tolik co šlechetná, šlechetností,
šlechetenstvím se vyznamenávající panna.
Nyní víme, co slovo slečna znamená a nelze zapírati, že je to krásné,
důstojné a vážné jméno.
Zajisté každý se mnou si přeje a projeví žádost, aby na ně měly právo
a aby si je zasloužily všechny naše svobodné krajanky.
Že však to závisí na jejich šlechetnosti, je třeba skoumati, v čem tato
záleží a na čem se zakládá.
Která panna jest šlechetná? To se nedá říci jedním slovem. K
šlechetnosti zapotřebí více dobrých vlastností – vnitřních i
zevnějších.
K vnitřním počítati sluší: vzdělaný rozum, vědomostmi obohaceného
ducha, útlé a počestné srdce; k zevnějším: pěkné mravy, způsoby a
zvyky. Chce-li tedy česká panna slouti slečnou, musí předně
dokázati, že si rozum vzdělala, že se něčemu naučila.
Sprostá, nevzdělaná, nevědomá dívka není hodna stkvělého jména
slečny. Jsou dívky, jež se u nás slečnami nazývají, dost k tomu
vzdělány?
Abych pravdě vydala svědectví, musím vyznati, že z většího dílu –
nejsou.
Pravím „z většího dílu,“ neboť jednotlivé vlastenky skutečně
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vynikají dostatečnou vzdělanosti. Ale nejvíc jich by propadlo v
zkoušce, již slečnám páni professoři by uložili.
31. března
Představme si v duchu jednu z těch obyčejných našich slečen a
zpytujme, co umí.
Jest toho bohužel velmi málo! Někdy neumí víc než drobet německy.
To se ale od ní žádá přísně. Všecky jiné nedostatky se jí prominou,
ale bez známosti němčiny slečnou býti nemůže.
Tak tedy hlavní péče rodičů záleží v tom, aby dcery jejich německy
se naučily. Proto je posílají do německých škol a ústavů, a i doma
příležitost jim poskytují, aby v němčině se vycvičily.
Potom jsou slečny: mluví německy, čtou německy, píšou německy.
Snad nejlíp se jim daří čtení, mluviti ale bez chyb nedovede každá a
bez chyb psáti nedovede snad žádná. Nic proti tomu nemám, že
dívky naše německé řeči se přiučují. Však řeč německá není jejich
vlastní. Že ji znají, je hezké, je užitečné; slečna ale má a musí
především znáti svůj jazyk mateřský. Pak teprv jí prospěje jazyk cizí,
zvlášť německý, že máme za nejbližší sousedy Němce. Což naše
slečny česky neznají?
Znají, vždyť jsou Češky a jen o těch zde jednám.
Ale mnohá česky ještě hůř mluví než německy, česky ještě hůř čte a
ještě hůř píše!
Česky mluví… s kým?
S čeládkou a s lidmi jen česky mluvícími.
Jak?
Jak jí to právě padlo na jazyk.
Proč pak by šetřila pravidel! Jen když jí děvečky rozumějí. Ba ona
chuďas pravidel ani nezná.
Česky čte … co?
Snad málo, snad nic. Slečny naše libují si v německých románech a
knih českých celý rok neberou do rukou.
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Ony ani kněh modlitebních nemąjí českých.
Podívej se jim do nich, nevěříš-li, a přesvědčíš se.
Však je to vůbec známo a stydíme se, že tomu není jinak.
Česky píše… zase se musím ptáti co?
Inu tak něco švadleně, krejčímu, ševci nebo nějakému příbuznému
německy neznajícímu.
Ale je to psaní, německých slov v něm bez počtu, pravopis žádný,
chyba stíhá chybu, člověku se dělá nanic, když do toho nahlídne.
7. dubna
Tážu se, může-li se dívku nazývati vzdělanou, která ve svém jazyku
dobře mluviti, čistí, psáti neumí a mluviti, čistí, psáti ani nechce?
Zajisté nemůže.
A proto není – slečna.
Píchla jsem do vosího hnízda a všecky ty nepravé slečinky budou
volati: „Vždyť my umíme mluviti, čísti, psáti německy! Což to není
nic? Jsme vzdělány a jsme slečny.“
Kdy byste to třebas dobře uměly, o čemž ale velmi pochybuji, jak
jsem již vyslovila, přece nejste slečny.
Jest to šlechetné, neznati jazyka svého vlastního, přirozeného,
mateřského, zanedbávati ho, styděti se za něj?
Znáte-li lépe jazyk německý a na tom-li vzdělanost svou zakládáte,
patří vám snad německé jméno Fraile (Fraulein), ale nikoliv mnohem
krásnější, významnější české jméno slečna! Aby Češi za slečny vás
uznali, musíte se vzdělati v řeči naší, a to vám radím upřímně. Cvičte
se, nadějné, milé krajanky, cvičte se, jak můžete! Mluvte česky ke
každému, kdo je Čech. Německy mluvte k Němcům, již česky
nerozumějí. Přičiňte se, abyste mluvily dobře.
Nestačí říkati jen „vy“. Musíte znáti a zachovávati i jiná pravidla.
Chopte se českých kněh. Čítejte v nich pilně. Máme užitečných a
zábavných kněh dost a pořád nám jich přibývá.
Hleďte, abyste se správně i psáti naučily. Nelitujte času a práce,
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začíti třebas teprv s mluvnicí.
Je to hanba, že vy krasotinky naše v písmu hezkou řeč českou tak
hrozně hubíte a porušujete.
Mnohé děvče ze vsi, jež ve škole jináč, než česky čísti a psáti se
neučilo, zasluhuje přednost, že pravidelněji píše a rádo čte a musí
nám býti milejší, vzácnější, třebas by se nedělalo slečnou.
14. dubna
Slečna ovšem mimo známost jazyka svého má zapotřebí i jiných
vědomostí. Však dokonalá známost jazyka jest nejhlavnější
prostředek pozdvihnouti se k nim.
Vy jste se snad učily země-, děje-, přírodopisu, ale učily jste se tomu
v řeči vám cizí, a proto jste to ubohé daleko nepřivedly. Obohatily
jste si snad paměť, naučily jste se slovům, věc jste však nepochopily.
Bránila vám cizí řeč, na niž jste jedině vynakládaly péčí, až učení
přestalo, a vy politování hodné zapomněly jste. co jste snad věděly, a
nyní země-, děje-, přírodopis a vše ostatní, co vám s velikými
obtížemi do hlavy vštěpovali, je vám snad jen dle jména známo.
Bohužel, že k tomu patří i náboženství! Že v něm nejste zcela
nevědomy, zásluhu mají vaše matky, vaše chůvy, jež se s vámi
modlívaly, vám o Bohu povídaly ve vaší řeči. Pak snad někdy slyšíte
české kázání, a to v náboženství vás upevňuje. Učení v něm v řeči
neznámé neosvítilo, nerozhřálo, neušlechtilo vás a jestli se snad
dotklo rozumu vašeho, nedotklo se vašeho srdce, na čemž, a to zvlášť
u dívky, nejvíc záleží, jak mi každý moudrý přisvědčí. Ó prosím vás,
vynahraďte, doplňte nyní, co jste zanedbaly v útlém mládí – ne vinou
svou, nýbrž vinou předsudků u nás panujících.
Vzdělávejte se pomocí jazyka svého, abyste nabyly vědomostí, jež
skutečné slečny okrašlují.
Vaše mladší sestry, naše dorůstající mládež ženská bude v tom
ohledu šťastnější, nežli vy starší jste byly. Jí se dostane českých škol
a českých ústavu a doufáme, že budoucně rozšafní rodiče dcer svých
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jináč než po česku nedají vycvičiti.
To přirozeným způsobem k potřebným vědomostem jim dopomůže,
rozum jejich vzdělá a srdce ušlechtí, což je ta druha vnitřní vlastnost,
jež od pravých slečen se žádá.
22. dubna
Osoba sprostého smýšlení, pustého a surového srdce není slečna,
třebas by se za slečnu vydávala.
Slečna musí býti spanilomyslná, útlá, šlechetná a slovy i skutky to
musí jeviti a dokazovati.
Především u ní hledati záhodno nelíčenou nábožnost, pravou lásku k
Bohu a neúnavnou horlivost v službě Jeho.
Dále musí ctíti a milovati rodiče a musí k radosti a blahu jejich
přispívati.
Totéž povinna jest i starým dědům a babičkám, má-li jich na blízku.
Sestrám a bratrům musí přáti, musí k vzdělání jejích přispívati a
starati se o ně a snášeti se s nimi.
K sloužícím musí býti spravedlivá, musí s nimi jednati důstojně a
příznivě a musí jich podporovati v mravopočestnosti.
S chudými přísluší jí míti útrpnost, a činiti jim dobře má býti milou jí
prací a úlohou.
Chovati se ke každému mírně, zdvořile, lidsky, zvlášť slečnám se
ukládá, a vůbec je zapotřebí, aby vynikaly slušnými a ušlechtilými
mravy, způsoby a zvyky.
Ty patří k zevnějším vlastnostem, jež je slečnami dělají. Však
vyplývají z vnitřních. Vzdělaný rozum, vzdělané srdce k nim vede.
K ušlechtilosti mravů náleží, aby byly české.
Dívka česká, chce-li slouti slečnou, nesmí se chytati cizot.
Ona česky mluví, česky čte, česky píše a česky se strojí.
Ji vidíme choditi do českých služeb Božích s českými modlitbami v
rukou; ji vidíme choditi do českých divadel, koncertů, akademií, bálů
a scházíme se s ní v českých společnostech.
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V těch si zase počíná po česku, nakloňuje se upřímným a statečným
vlastencům, pohrdá těmi, kteří svou vlast nemilují. Ano ona raději
ruku podá poctivému Němci a nechybí, neboť milý a drahý nám jest
a ochotně ho přijmeme za souseda a bratra.
Čech, ať je úředník nebo důstojník, učenec, kupec, měšťan,
řemeslník u českých slečen milosti nenalézá, přibližuje-li se k nim s
německým, národu svému odcizeným srdcem. Za nic nestojí, třebas
by byl krásný a. bohatý, mluvil příjemně, dělal poklony.
Česká slečna zná jeho úlisnost, jeho podlost, ví, že není hodný, není
šlechetný, nezačne s ním známost, nezadá mu lásku.
Ona sama. jest si vědoma, že je Češka, je na to hrdá, chlubí se tím,
rozšiřuje vědomí to mezi družkami svými, mezi příbuzenstvem.
Bratři, sestry, musejí se k němu hlásiti a přiznávati a až vstoupí do
manželství a dítek jí Pán Bůh dá, vychová z nich zdařilé pravé
Čechy.
28. dubna
„O dievky šlechetné stvořenie,“ napsal již Dalimil „vás na světě
šlechetnějšieho nic není: držte se šlechetenstvie svého, dobývajte
sobě slova dobrého.“
Dívky české slova, to jest jména dobrého, zásluhy, chvály s slávy si
dobydou vzdělanosti českou, ctnými, počestnými mravy českými,
láskou a obětivostí k zemi české, kteráž je zrodila.
Češi nebudou voliti jiných manželek než opravdových Češek a panny
národ svůj zapírajíci zbudou povrhelům mezi námi.
Nechci zaváděti žádné nové mody, žádného povrchního obyčeje,
musí nás vésti přesvědčení, rozum, srdce; co jsme, musíme býti duší
i tělem. Dívka z jakéhokoli rodu a stavu budiž nám slečnou, je-li po
česku vzdělána, má-li české srdce, české mravy, přispívá-li k
zvelebení vlasti slovem, příkladem, skutkem, a tu chceme a budeme
míti ve vážnosti, chceme a budeme vyznamenávati při každé
příležitosti my paničky Češky a všichni Češi s námi.
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Je šlechetná, šlechtična, slečna, třebas by nebyla ze šlechty; je „pravá
šlechetná, šlechetnička,“ jak napsal již ve čtrnáctém věku náš drahý
Tkadleček (starobylé skladanie l. 81.) neboť i nám platí jeho
pravidlo: „Vždy najvěčšie šlechta tu je, kdež smysl mravy okrašluje.“
(2. 163.)
5. května
Kdyby bylo možná pohnouti milé krajanky, aby zase chtěly býti
pannami, jak se jim jindy říkalo, a ne slečnami, jak se jim říká nyní,
ráda bych k tomu přispěla.
Slovo „panna“ je ctihodné a krásné jako slovo „slečna“ a užívalo se
ho s chloubou od našich starých předků.
Slovo „slečna” zavedeno nynější modou, pořád se více rozšiřuje a
počínání moje bylo by marně, kdybych se mu postavila na odpor.
Museli by se s námi i páni srozuměti a domluviti. Pak by dívkám
neříkali slečny, nýbrž panny, a dívky by si slečny říkati nedaly a
nenechaly.
Snad k tomu tu neb tam přijde a jsem přesvědčena, že to poslouží k
dobrému.
Tím nejlépe dokázala by se rovnost mezi dívkami. Každá by byla
panna, kdežto nyní jedna je panna a druhá slečna, z čehož často
povstávají mrzutosti, urážky a pomluvy.
I nevěsty v kostele prohlašují se buďto co panny anebo co slečny a
my se Spěšným jsme si vyžádali, aby kněz na kazatelně mne nazval
pannou Pavlinou Janušovou a nikoliv slečnou.
Učinil to velmi rád, že sám pro panny a slečny přichází často do
nesnáze, a v městě se tomu divili,
Spěšný pravil: „Mně se také protiví, když se oznamuje v novinách,
že v stav manželský vstoupil jeden se slečnou a druhý s pannou.
Slečna má býti víc nežli panna a někdy opravdu stojí pod pannou.
Přál bych si, aby všechny naše dívky v duchu a v pravdě byly
slečnami a nazývaly se pannami anebo aby jméno slečen alespoň
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zasloužily, když je mermomocí chtějí podržeti a zachovati.“
Já si přeji totéž, a proto jsem se odvážila k těmto poznámkám o
slečnách.
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VI. Stará panna
Jsem ještě mladá a nejsem již panna, nýbrž manželka hodného muže:
doktora Prokopa Spěšného.
Tuze si na tom zakládám, ano já nemoudrý bloudek na to jsem
pyšná. Jsou dívky v městě mnohem starší, než jsem já a běda jim,
ještě se nevdaly. Když se s manželem svým vedu po ulici, potkávám
a vídávám je a vždy mi napadá.: „Hleďte já již mám muže!“
Ovšem jim přeju, aby se také za muže dostaly, a mnohým se to
bezpochyby podaří. Však ta a ona jíž má tak vysoký věk, že by
jednala velmi pošetile, kdyby myslila ještě na vdavky.
Je stará panna a já. opravdu se nemohu zdržet litovati ji a míti s ní
útrpnost.
Proč?
Ani sama dobře nevím.
Je to nečest a provinění býti starou pannou?
Skoro jsem tak soudila a soudila bych snad ještě, kdyby jedna stará
panna o něčem jiném mne nebyla přesvědčila.
Chci vybrati poznámky o ní ze svého denníku a předložím je milým
čtenářkám, aby se naučily vážiti si starých panen a následovaly dobrý
příklad, ustanoví-li Pánbůh, že jednou i samy mezi ně budou patřiti.
26. května 1867
Bylo sv. Jana Nepomuckého a já s mužem svým byla v Praze. Má
tam starou přítelkyni, jež ho podporovala, když studoval, jak jsem již
jinde podotkla, a tu jsme navštívili. Jeli jsme k ní schválně, žádala si
poznati mne a Spěšný čerstvě naplnil její vůli.
Již dříve poslala jsem jí svou podobiznu, že o ni, jak již také víme,
stála. Já od ní mám obraz Panny Marie. Daroval mi ho Spěšný při
zasnoubení našem a od té doby ho nosím na krku v zlatém pouzdře.
Přiznávám se, že jsem se té návštěvy pražské drobet bála. Spěšný mi
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o šlechetné přítelkyni své mnoho vypravoval a tolik se jí nachválil,
jak je učená a moudrá, že jsem na ni skoro byla žárliva.
Však je jí sedmdesát let, to mi bylo útěchou, jeho láska k ní je a musí
býti jiná, než jakou má ke mně, a já jsem si konečně na ni zvykla.
Jen její tuze velká učenost a moudrost mi ještě dělala nepokoj. Já se
jí nevyrovnám, schází mi mnoho, přesvědčí se o tom, až mne uvidí, a
podrobí mne svému soudu.
Řekla jsem to muži, on se smál, mne pokoušel, a když jsme jeli do
Prahy, mi hrozil, že tam na vysokých školách musím podstoupiti
přísnou zkoušku. Kristina Boháčova, tak se známá a přítelkyně jeho
nazývá, je důkladný profesor a zvlášť. na dvojí věc se mne bude
vyptávat.
Chtěla jsem, aby mi Spěšný tu dvojí věc jmenoval, a on pravil:
„Kristina je vřelá křesťanka a Češka a jsi-li ty co ona, dostaneš od ní
výborné vysvědčení.“
Divila jsem se: „Snad můj muž o tom pochybuje?"
Zažertoval si: „Já se mohu mýlit, ale uvěřím Kristině.“
Přijeli jsme do Prahy a rovnou cestou jsme šli do domu Kristiny
Boháčovy. Má dům svůj vlastní, věděla o našem příchodu a již nás
očekávala. Bydlí v prvním poschodí s jedinou služkou a když nás
tato opověděla, vyšla nám naproti a mne hned obejmula.
Já neměla času podívati se na ni, ale slyšela jsem ji říci: „Vítám tě,
milá dcero Pavlino, a dávám ti své nejsrdečnější požehnání.“ Spěšný
jí políbil ruku, já to učinila po něm, a tu teprv jsem jí nahlídla do
tváře.
Ach ano, má tvář spanilou, ačkoliv starou, líbila se mi a již v tom
prvním okamžení mne naplnila důvěrou.
„Pojďte, děti,“ pravila k nám, „uvedu vás do vašich pokojů a
zůstanete u mne, jak dlouho pozdržeti se v Praze vám dovolí
povinnost.“
Chtěli jsme přebývati v hostinci, ale Kristina Boháčova to nikterakž
nedopustila, a my ovšem přijali rádi vlídné její pohostinství.
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Připravila nám všemožné pohodlí a chovala se k nám opravdu
přátelsky. Já měla radost, že mi tyká, a ještě víc mne těšilo, že tyká
také mému Prokopovi.
Je snad její příbuzný?
Nikoliv. Před mnohými lety byl v Praze chudým študujícím, obrátil
se na Kristinu Boháčovu a ona se ho ujala.
I získal si její přízeň, že otevřel duši křesťanským a vlasteneckým
jejím zásadám a začal dle nich pokračovati v životě.
Cvičila a vedla ho sama, byl jako její syn, a moudrost, dobrota a
láska její mocné působily na jeho jemnou povahu.
Stal se vskutku křesťanem a Čechem, je jím posud a má za to
Kristině co děkovat.
Však on jí má co děkovat i za to, že vyštudoval, je doktorem,
mužem potřebným a užitečným ve světě. Platila naň, dokud si sám
nemohl pomoci, poskytla mu peníze, když měl býti povýšen na
hodnost doktorskou, což spojeno jest s velkými útratami, vypravila
ho k nám na venek, když postoupil za samostatného lékaře.
Proč to všecko učinila a proč právě k němu byla tak milosrdná?
Dověděla jsem se a vím, že byla a je milosrdná i k jiným studentům,
a musím to také vyzradit.
2. června
Kristina Boháčova je pravá matka študujících v Praze. Má dům,
kterýž jí mnoho vynáší, má jmění, kteréž jí dává velké úroky, a může
se říci, že z toho všeho málo podrží pro sebe, nýbrž obětuje to ku
prospěchu mladíků, již v Praze studují.
Vybírá si je sama, přeje zvlášť těm, již se oddali lékařství, a bystrý
duch její s podivnou jistotou rozeznává mezi hodnými a nehodnými.
Ona i chudým právníkům a nastávajícím profesorům, učitelům a
průmyslníkům činí dobře, ale vždy jen pod jednou a tou samou
výminkou, chtějí-li, mohou-li býti, jsou-li pravými a skutečnými
křesťany a Čechy.
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Je skoro nemožno podvádět a klamat ji vtom ohledu, Spěšný mi o
tom vypravoval a je přesvědčen, že ona ledví a srdce milých studentů
prozpytuje.
Jsou mezi nimi vlažní a lhostejní křesťané, ano i odpadlíci od víry, a
Kristina si to pokládá za znamenitou zásluhu, když některého z nich
obrátila a napravila.
Ona se staví na odpor i odrodilcům, již zapírąjí národ a vlast, ačkoliv
těchto zajisté jest míň než prvních.
Naši studující jsou probuzení národovci a vlastenci, vynikají v tom
ohledu a zasluhují chvála.
Však Spěšný pravil, že mnozí z nich se stydí za svou katolickou víru
a že schválně slovy a skutky ji zlehčují.
Naříkal na ně, že si sami dělají hanbu a že dělají hanbu všem
katolíkům.
Žid svého náboženství netupí a netupí svého náboženství žádný
vzdělaný jinověrec. Jen katolík na náboženství své kydat hanu se
neostýchá, ano on ubožák to má za vzdělanost a vzdělanost tím
dokazuje.
A Čech chce býti husitou, aby nebyl sprostým katolíkem, a studenti
se již veřejně k tomu hlásí, se tak nazývají.
Budou jednou působiti venku mezi lidem a Kristina Boháčova si
přeje, se přičiňuje, za oběť přináší své jmění, aby byli, co jest lid:
Češi a katolíci a nepůsobili mu na záhubu a zkázu.
Arciť jich není a nemůže býti mnoho, z nichž ona Čechy a katolíky si
vychovala, ale je jich přece několik a. ti drazí a milí zůstali jejímu
srdci.
Kdo ji omámil a ošálil přetvářkou a pokrytectvím, aby z ní měl zisk,
brzy se prozradil a kdo později nevěrným se stal záměrům, jež slíbil
ve světě zastupovat, navždy s ní přetrhl spolek.
I nevděčností odplatili jí nešlechetníci lásku a dobrodiní, a ona
nicméně vytrvala na dráze, jakouž již před dávným časem v svatém
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úmyslu byla nastoupila.
10. června
Spěšný zná bližší příběhy a osudy Kristiny Boháčovy a oznámil mi
je, aby mi neobyčejné jednání její vysvětlil.
Proč se nevdala? Má dům, má jmění, snadno by byla našla ženicha.
Ovšem se mohla vdáti a ženicha nepotřebovala hledat, hlásili se,
vyhledávali ji, ucházeli se o ni zajisté sami. Minulo jí třicet, minulo jí
čtyřicet, minulo jí padesát let, a ještě o ženichy nebyla u ní žádná
nouze.
Ano, ona by se i co šedesátiletá panna bez těžkosti byla vdala, kdyby
byla chtěla.
Ba není pochybnosti, že by se vdala ještě nyní, když již sedmdesát let
má za sebou, kdyby jí vdavky popletly hlavu. Však nestalo se a již se
nestane.
Co je toho příčinou?
Otec Kristinin byl vyhlášený a slovutný lékař a vydělal mnoho
peněz.
Matka byla převýborná žena, ale nehodila se k muži, jenž měl zcela
jinou povahu a zcela jiné zásady nežli ona.
Otec byl nevěrec a neznaboh a říkával a chlubíval se, že ho k tomu
přivedlo jeho lékařské umění.
Matka vroucně milovala víru, žila v ní a žila dle ní a ze vší síly své
sloužila Bohu.
Otec jí v tom překážel, jí to nechtěl trpěti, jí činil velmi nešťastnou.
Často to mezi nimi přicházelo k smutným a bolestným výstupům a
otec matku si vzal v nenávist, že opravdu s ní pohrdal.
Byla ubohá málo vzdělána a učena a muži učenci a mudrci nedovedla
odporovat.
Hned na počátku manželství obdrželi dceru a tu matka dala pokřtíti
na jméno sv. Kristiny.
Otec již proto jí neměl rád, že slula Kristina, a vadil se, že Kristina
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mu připomíná křesťanství, na nějž prý on nedrží. '
Pak si víc přál syna než dceru, však syn se mu nenarodil žádný a
dcera druhá již také nenásledovala. Neměli tedy než Kristinu a
Kristina, když vyrostla a dospěla, brzy pochopila, jak to stojí mezi
rodičemi. Byla dívka vtipná, nadané, prospívala ve vší moudrosti a
oblíbila si bohabojnost a život křesťanský jako matka.
Však co matka věřila, chtěla ona věděti a navštěvovala školy,
vypůjčovala si, kupovala a četla knihy, přemýšlela a radila se s muži
věhlasnými, aby důkladně a dokonale se vzdělala.
Nejen ve svatém náboženství, nýbrž i ve vědách světských
vyznamenala se a vynikla a byla ještě mladá, když již příti se mohla s
otcem, zastávajíc a bráníc proti němu pravdu.
Otec od dcery se nedal překonat, se nedal přesvědčit, ale přece se jí
ostýchal víc než matky, jíž si pranic nevážil.
Zkusila od něho mnoho politování hodná žena, choval se k ní
nevlídně, skoro surově, soužil a urážel ji, neměl s ní útrpnosti ani
milosrdenství.
Běda, on se oddal pijáctví, málo kdy střízlivý přišel domů a
manželka měla ještě větší umučení.
Je pravá trpitelka a nesnesla a nevydržela by to, kdyby nebylo dcery
Kristiny.
Kristina se matky ujímá, ji před otcem chrání, s ní žije, ji těší. jí je
jedinou útěchou na světě.
Otec se jí bojí, on na ni dbá, on k vůli ní s matkou šetrněji nakládá.
Věru nad ním má jakousi obzvláštní moc a moc ta pochází z převahy
její duševní.
Nesmí matku opustiti a neopustí ji, byla by bez ní ztracena.
Matka nechce, ale Kristina si umínila, ona matce přislíbila: „Vytrvám
u vás až do smrti.“
16. června
Žila dlouho nešťastná paní Boháčová a muž její, lékař Boháč, žil
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ještě déle.
Ačkoliv mnoho pil, přece nepřestal býti hledaným lékařem a
pomáhal lidem k zdraví jako dříve. Dopoledne i odpoledne
navštěvoval své nemocné a teprv večer pobyl si v hostinci a bavil se
s veselými společníky.
Pivo, víno, prudké a horké nápoje byly mu lahůdkou, a i když jich
byl mnoho nalil do sebe, neztratil paměť, nýbrž byl s to rozeznati
nemoc a předepsati lík proti ní.
Kdo pomoc jeho potřeboval a hledal v noci, musel se víc na jeho
štěstí než na jeho umění spolehnouti. On i ve dne sahal často ku
sklenici, ale tu byl mírný a smysly měl vždy pohromadě.
Vědělo a pravilo se o něm, že je přímý, osvícený a svobodomyslný
pán a poměry jeho rodinné zůstaly skryty. Manželka trpí tajně a
cizím si nenaříká. Dcera také mlčí, a tak ani čeledínové nepoznali
domácí spor svých pánů.
Matku, když se ukázala veřejně, jen vždycky s dcerou bývalo viděti a
dceru si předcházeli, kdož se s ní tu neb tam byli sešli. Mnohý stál o
její přízeň, ano vydobýval si její lásku, ale ona zapřela srdce a
nezadala je nikomu.
I nabízeli jí ruku vážení ženiši, chtěli s ní do manželství vstoupiti
doktoři a profesoři, však žádný z nich nevymohl si její svolení:
Kristina zůstala svobodna.
Sám otec jí odporoučel ženichy, ale nepřijala jich, on tušil, proč tak
činí a nechal ji na pokoji.
Kristině přibývá věku, léta mladá uplynula a ona ještě vždycky se
věnuje nyní již staré, již churavé matce. Hlídá, opatruje ji, modlí se s
ní, matka útočiště si béře k Bohu, dcera ji v tom podporuje a otec,
když to vidí a když to slyší, je mrzut a radši se jim vyhne.
Konečně matka odešla z tohoto světa a dcera tu zbyla sama. Je jí
čtyřicet let, ząklepal ještě leckterý ženich na její srdce, ale ona mu
neotevřela.
Div divoucí, otec ji nenutí vdávati se, ano on by jí snad bránil, kdyby
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to chtěla učinit, a dává zřejmě najevo, že by ho to zarmoutilo.
Stárne chuďas, upadá v malátnost a neduživost, zdržuje se víc doma.
Hle, stýská se mu po dceři, těší ho její přítomnost, je mu milá řeč s
ní.
O nebožce manželce se jí nezmiňuje, on se také zdráhá, mluviti s ní o
víře a náboženství, ale již to trpí, když ona před ním slouží Bohu.
Mívá často velké bolesti, je lékař a ví, že podlehne ještě větším a ty
naposled se dostavily.
Děsil se jich, nyní jsou zde a žádný lík jich neodvrátí.
Kde najde pomoc proti nim, kde vezme sílu snášeti je?
Kristina mu to pověděla a on na konci života se ještě stal věřícím a
nábožným křesťanem.
I mluví s dcerou o Bohu, mluví o nebožce manželce, lituje, že jí činil
křivdy, chce po smrti dostati se, kam ona se dostala.
Byl zaopatřen svatými svátostmi, dcera ho ošetřovala, až vypustil
ducha, a je po něm jediná dědička.
23. června
Kristině bylo pětačtyřicet let, když otec ve vysokém věku zemřel a
ovšem se již měla za starou pannu. Ještě by si ji mnohý obstárlý pán
byl vzal a mohla si vybrati muže třebas mladšího, než sama byla,
kdyby o takového byla stála. Již se nechce vdáti, zachová jmění, co
má a vynaloží je na dobré a prospěšné skutky.
I obrátila zřetel na chudé študenty, chtěla jim býti a byla jim matkou
a podporovala je, až pro nějaký stav se připravili.
Nejvíc se ujímala študujících lékařství, že otec byl lékař, a záleželo
jí na tom, aby je zachránila před vlažností a lhostejností v
náboženství a před nevěrou, jež jemu i matce štěstí života pokazila.
Právě tenkráte začal se národ nás český křísiti a šlechetná Kristina
Boháčova s celou duší přistoupila ku straně jeho buditelů a obhájců.
Již otec její byl Čech, měl a vydával se za Čecha, a jestli si o dceru
nezískal jinou zásluhu, získal si zajisté tu, že záhy přišla k vědomí: „I
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já jsem Češka“.
Vzdělávala se dříve z německých knih, nyní, že víc českých knih
vycházelo, odebírala a četla tyto. Byla údem českých spolků a jednot,
podporovala české podniky, hleděla Čechům studentům lásku k řeči
a vlasti své a k národu svému vštípiti do srdce.
To činí až posud, říká: „Od matky mám víru, od otce národnost“, a ty
věci dvě jí svaté a předůležité rozšiřuje mezi študujícími, kteří v
potřebách se k ní o pomoc utekli.
K těm patřil i Prokop Spěšný, nyní doktor lékařství.
Já Pavlina, rozená Janušova, manželka jeho, jsem s ním u ní byla v
Praze a sama jsem se o hodnosti a dobrotě její přesvědčila. Miluje
mne jako svou dceru, miluje nás oba jako své děti a věru mnoho
lásky nám prokázala.
Spěšný byl málo doma, chodil po přátelích a známých, chodil po
nemocnicích pražských, já pořad byla s Kristinou a v společnosti její
učila jsem se znáti Prahu.
A líbilo se mi u přítelkyně naší: staré, sedmdesátileté panně, celý
týden jsem s ní byla.
Nyní ona přijde k nám a navštíví nás a já jí pojedu naproti, až nám
milý příchod oznámí.
Již mám upravený pokoj pro ni, vybrala jsem jí nás nejhezčí.
Těšíme se na ni všickni: i drahá moje matička a drahá moje Cecilie
Beránková, rozená Valinova, a hospodyně naše, vdova Prudilová.
Tato se stará, co by jí strojila. Však já jí chci vařit, ji chci uctít sama
a Spěšný se směje, že bude u nás posvícení.
7. července
Kristina Boháčova je v našem domě. Přijela, aby s námi slavila
svátek mužův na sv. Prokopa. Tak jako ona mne vodila po Praze, tak
já ji nyní vodím u nás po městě.
Každý si všímá vznešené dámy, již doprovázím, vzdává jí úctu, ptá
se, kdo by byla.
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Ví se již o ní, že je z Prahy, že je bohatá, že je stará panna. To jí
několik nemoudrých slabochů a lehkomyslníků má skoro za zlé a již
prý se vyslovili, že staré panně není třeba se klonit.
Však Kristina. si umí získati vážnost a já předzvídám, že ji ve
vážnosti bude, míti celé město.
Chce tu po sobě zanechaii památku. Bude to důstojná památka po
staré panně, až se vyvedou šlechetná a spanilé její úmysly.
Vyptává se nás pilně na poměry v městě, skoumá, jak jsou zřízeny
naše školy, zpytuje, jak je postaráno o mládež, mluví zvlášť o
mládeži ženské.
Chodí u nás arciť také do škol, ale jiných škol než obyčejných tu
nemá, a když je prošla anebo ani neprošla, je ponechána sama sobě a
dále se nevzdělává.
Dívky naše školám odrostlé tráví čas z většího dílu u svých rodičů a
pomáhají hospodařit matkám. Mnohá matku nechá hospodařit samu,
a buďto zahálí anebo si hledí práce, která se jí líbí a která ji těší. Je to
někdy jen pouhé piplání, jen pouhá hračka a nic nevynáší. Ano ona
třebas stojí peníze a způsobuje útraty, že se všelicos zbytečného k ní
musí kupovat.
Dívka plete, šije, chce pro sebe míti okrasu, připravuje dary jiným.
Strojení a fintění jí jde nadevšecko, touží po nových šatech, odkládá
staré, stydí se za ně, že vyšly z mody, rodiče jí obětují poslední
krejcar.
Jde se ukázat světu, dělá procházky a dělá výlety, nesmí scházeti při
žádném vyražení. Nejmilejším vyražením jí je tanec, každý bál ji
zaměstnává mnoho dní po sobě, nemyslí na nic jiného a nedělá, než
co jí bude sloužit za parádu.
O čem mluví mladé dívky, když se sešly?
O šatech, o modě, o tanci, o příležitosti k němu a o milencích. Ony
vědí o každé známosti, již který a jíž která má ve městě, posuzují,
pomlouvají, haní, tupí, málo kdy chválí. Všechny klepy, klevety a
tlachy jim jsou známy, rozšiřují je, přidávají k nim, z komárů dělají
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velbloudy. Jedna. nepřeje druhé a nepřeje jí nejvíc ženicha, jestli si
ňákého dřív vydobyla.
Povolání jejich je vdát se a co by z ubohých bylo, kdyby se nevdaly.
Jmění, z něhož by mohly žití, nemají, na výdělky není lze se
spolehnout, že v žádné práci, v žádném řemeslo, v žádném průmyslu
se nevycvičily, a pletení a šití, jež až posud jim poskytovalo zábavu,
neposkytne jim chléb vezdejší.
Nevdají-li se, jsou opuštěny, jsou ztraceny, stanou se starými
pannami s běda jim bude až do smrti.
14. července
Poměry naše společenské jsou takové, že není možná, aby každá
dívka se vdala. Mužských v zemi je méně než ženských a mnozí mají
postavení, v němž se nemohou ženiti. Buďto ženiti se brání zákony
anebo to nedovolují okolnosti, v nichž se ten a onen nalézá.
Má skrovnou službu, malé příjmy, sotva je živ sám a kdyby pojal
manželku, trpěl by s ní nouzi.
Ožení se, najde-li nevěstu hodně bohatou, aby velké jmění její
potřeby společné krylo, a že takových nevěst hodně bohatých je
pořídku, zůstane radši svobodný.
S chudou nevěstou a s nevěstou s malým jměním mu není
spomoženo, zná její zvyky, ví, že ji bude muset živit, že mu nebude
vydělávat, nýbrž utrácet, může si vypočítat, co mu každý rok způsobí
za útraty.
Vařit snad umí, ale proto přece neobejde se bez děvečky, a když ne
děvečku tak aspoň nádennici jí musí najmout.
A což až bude zapotřebí chůvy a až děti odrostou, synové se budou
učit a dcery fintit jako matka?
Ženich si to všecko rozvážil a odřekl se manželství, aby se vyhnul
jisté bídě.
Tak ženichů ubývá a nevěst víc zbývá, a že mnohý se přece žení,
snad musí ženit, chce si ho každá získat pro sebe.
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Je vůbec známo, jakým se to stává způsobem.
Dívky pánům nadbíhají, se s nimi hledí seznámit, se jim hledí zalíbit,
se k vůli nim stroji, se k vůli nim vydávají do společností. Ano ony
pánům i samy zkazují, se jim nabízejí a rodiče to činí spolu, aby
dcery odbyli. Tu je zvání, tu je lákání, tu je častování a slibovaní a
nemá-li příznivý výsledek, přijde na řadu ženich jiný.
Snad se poštěstilo dostati dceru pod čepec, jak říkáme, a rodiče ji
mají s krku.
Je prý zaopatřena, jak, to se brzy ukáže.
Vdala se třebas bez náklonnosti k muži, jen aby se vdala. Domlouvali
jí, nutili ji, vyhrožovali: „Zůstaneš starou pannou.“
Toho se ubohá bála. Stará panna je bubák, je strašidlo, jehož se již
dávno děsí a leká, a proto mermomocí chtěla býti a stala se ženou.
Muž se k ní nehodí, ona se nehodí k němu, to se nevyšetřilo, po
krátké známosti následovala svatba.
Snášejí se na počátku dobře a dejme tomu, že je spojila láska. Malé
věno se utratilo, zásoby zmizely, důchod mužův nevystačí na
rozmnožené vydání.
Žena si nic nevyzíská a neumí vyzískat a je odkázána zcela na muže.
Tento nemá z čeho bráti, přeje někdy víc sobě než jí, vyráží se v
hostincích a ona se má zapírat.
Bývala parádnice, nyní jí na parádu schází prostředky a nedostatek v
domě se zmáhá.
Nejsou daleko od nouze a „Nouze do dveří, láska ze dveří,“ praví
jedno české přísloví.
Ano, láska hyne, byla-li tu nějaká, a manželství začne býti nešťastné.
Panují v něm různice, sváry a hádky a ubohé manželce by byla
tisíckrát lépe, kdyby se nebyla vdala.
Muž ji živí, ještě má co jisti, ale muž se rozstonal, nemůže vydělávat
a bída vystoupala na nejvyšší stupeň. Muž zemřel, pozůstalá vdova
má děti, jak se jí nyní teprv povede?
Je to smutný obraz a mnohá manželka a mnohá vdova v soužení
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svém vzdychá: „Radši bych byla svobodná, třebas stará panna.“
21. července
Dívce se nepodařilo opatřit si muže, ačkoliv se dost přičinila.
Ona nehledí na ty, již se vdaly nešťastně, a nebéře si z nich výstrahu
a příklad. Jí se zdá, že k manželskému stavu má větší schopnost, je
nespokojena se svým trpkým osudem, snáší ho těžce, běduje a
naříká, že nedosáhla, k čemu prý ji Pánbůh povolal. Postrádá
rodinného blaha a ještě se ho chuďas neodřekla.
Možná, že si vybírala jsouc pyšná a odbývajíc ženicha po ženichu.
Možná, že k vůli jednomu nehodnému, jenž ji napotom opustil a
podvedl, zavrhla mezi tím hodné, jež by si ji rádi za družku života
byli vyvolili. Možná, že chtělo každého a nedostala žádného.
Již pokročila v letech, ale dělá se mladou. Ještě myslí na vdavky.
Aby stáří zakryla, béře ku pomoci parádu, fintí se, ozdobuje tělo
marnotami. Ona chodí na bály, oddává se náruživě tanci, jde všude,
kde se uspořádalo ňáké veselí. Již má na tváři vrásky a již jí vypadaly
zuby, dala si je vysadit, líčí se, aby zvítězila nad věkem.
Je neplatné. všechna její práce, stáří je tu a. již není lze je upřít a tajit:
dívka. se stala starou pannou.
I rozzlobila se na celý svět, tupí každého, kdo se žení, nenávidí
každou, která se vdává. Pomluvy, klepy jsou jí obyčejem, působí
nesvornosti a různice v rodinách a na ni se vztahuje hana, jakou lid
pronásleduje staré panny.
Mnohá se později obrátila k Bohu, je modlilka, pobožnůstkářka, tráví
život bezradostný a. bezužitečný.
Mnohé si vyvolila ňákou modlu, věnuje svou lásku kočkám, ptákům
a psům a žije s nimi v samotě a. pustotě.
Však je-li chudá, musí býti a. je obtíží, břemenem jiným, zvlášť
příbuzným, a nerada. od nich bývá viděna.
Blaze jí, je-li schopna. k službě a odhodlala-li se radši sloužit než z
milosrdenství žít.
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Blaze jí, zná-li se v ňáké práci, která tolik vynáší, že svobodná
ženská netrpí při ní bídy, a neváhá-li a nestydí-li se ji provozovat.
Až posud ženská, která neslouží, vydělávala si jen šitím a pletením,
což pořád míň o míň se vyplácí. Spoléhá se na to každá, švadlen je
tedy příliš mnoho, a že se rozšiřují šicí stroje, odbývá se dílo rychle,
je laciné a často schází.
Již ani šicí stroj ženskou neuživí, dělá-li jen na zakázku a co se jí
přinese do domu, a ona se musí ohlídnout po jiných pramenech a po
jiných prostředcích k svému zachování.
Zajisté je naší povinností jí v tom pomáhat, aby, vstoupí-li do
manželství, ulehčila si v něm i muži svému, a zůstane-li pannou,
mohla se sama o sebe starat.
Pannou zůstati není hanba, nýbrž je kolikrát čest a zásluhu.
Panny, které v nevinnosti srdce sestárly, panny, které z vyššího
povolání, z lásky k Bohu, z lásky k lidem, z lásky k rodičům a
přátelům, z lásky k cizím odřekly se manželství, panny, které pro
chudobu, pro nějaký neduh tělesný svobodné setrvaly, panny
ctnostné, na něž se nedostalo ženichů, že je jich míň než nevěst,
zasluhují úctu naší, lásku o podporu všech spravedlivých křesťanů.
28. července
Musím já Pavlina Spěšná, roz. Janušova, já mladá a nezkušená žena
omluvit se, že jsem tak zpříma o ženských vůbec se vyslovila. Jsou
to náhledy starších osob než jsem já, Kristina Boháčova z Prahy,
matička moje a Cecilie Beránková mne k nim přivedly.
Kristina chce všecko vědět, co se týká našeho města, a domlouvá se
nejen s paničkami, nýbrž i s pány, kteříž jí mohou a chtějí dáti
dobrou radu.
Již je uzavřeno, co učiní, ano již se to vyvádí: Kristina nám zde
zakládá. dívčí školu.
Bude to škola jiná, než se pro dívky obyčejně zřizují, bude to škola
průmyslová a dívky v ní se povedou k práci.

146

Kristina chce, aby se učily i práce, jež až posud jen mužští konali,
dostaly k nim návod, vycvičily se v nich, samostatně je provozovaly.
Všelicos se pro ně hodí z tak nazvaných našich řemesel a nezbyde
jim jen pletení a šití.
Pro ženské šíti šaty mohou a mají jen zase ženské a mužských k
tomu již nebude zapotřebí.
A co překáží a brání, aby ženské dělaly i obuv, klobouky, čepice,
rukavičky, knoflíky, čalouny, znaly se v pekařství, pernikářství a
cukrářství, soukaly a tkaly, vařily mýdlo, sázely a vázaly knihy,
malovaly pokoje a obrazy, vyřezávaly a ryly?
Snad i v hrnčířství a provaznictví by mohly prospívat a seděti v
krámě a vésti obchod jim zajisté také sluší.
Která se výš vzdělala, oddá se účetnictví, má zaměstnání na poště,
při telegrafu, může býti učitelkou.
Schopných učitelek máme ještě málo a nebylo by na škodu, kdyby
mnohé školy, ku příkladu, dívčí jen učitelkám se odevzdaly.
Ku kreslení a rejsování, k hudbě a zpěvu učitelka také vystačí a učiti
dívky tělocviku a plavání jen učitelkám by se mělo svěřit.
Tak se toho velmi mnoho dá vybrati pro ženské a nutná potřeba káže,
aby se to stalo brzy.
Kristina Boháčova postarala se o to u nás, koupila nám dům a v tom
budeme míti průmyslovou dívčí školu.
Ona také darovala jistinu, z níž se budou vydržovat učitelové a
učitelky na této škole, a učinila nadání pro dvě dívky zdejší, aby
študovaly na vyšších ústavech a v dílnách poznaly rozsáhlé závody.
Kristina má v úmyslu s dílnou některou zavésti spojení, aby do ní
odváděly výrobky, až opravdu začnou pracovat.
Ano, ona chce, aby na výrobky, jež z rukou jejich budou vycházet, u
nás doma měly sklady a rozesílaly je samy po světě.
Objednají si látky ve větším množství, dostanou je lacinějí, založí
spolek na střížné zboží, třebas i spolek potravní, celé město se na tom
musí súčastnit.
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Všeho obchodu zde zmocnili se židé, mají velké užitky, jsou boháči,
již ty největší s nejlepší domy jim patří. Při tom se národu našemu
staví na odpor, potupují jeho právo, hledí ho utlačit, drží s jeho
protivníky.
Kristina Boháčova si vymínila, aby škola od ní pro dívky založená
byla opravdu křesťanská, a proto se v ní i svatému náboženství bude
vyučovat a náboženství se vyvolí za pravidlo přítomného i budoucího
života.
Škola její za druhé má býti česká a odchová nám křesťanky i Češky.
Hlavní účel její bude, aby tyto křesťanky a Česky způsobnými se
staly k práci, která je s to zachránit je před nedostatky, jimž podléhají
ve stavu svobodném i manželském.
4. srpna
Dívky naše podobají se loutkám a málokterá i ve vyšším stáří nazvati
se může dospělou a samostatnou. Pořád závisí od jiných, schází jí
pevná a ryzá povaha, zakládá si na nepodstatných malichernostech.
To arciť musí přestati. Dívka pozná opravdivost a vážnost života a
začne dle sil a vloh svých působit a účinkovat. Ona se oddá práci,
práci prospěšné a užitečné a ta ji uživí, kdyby se snad nevdala. Již se
nebude nemoudře sháněti po manželství a nebude to míti za tak velké
zlé zůstati pannou a státi se starou pannou.
Však panen zbyde míň, že se mužští víc budou ženiti, když ženy
budou přispívat k jejich příjmům a nebudou jen vydávat a utrácet.
Vaření, praní odbývá se nyní rychle, máme nové vynálezy, kamna,
plotny se zlepšují, masa se nakládají, a hospodyně, která dříve jídla
strojila na krbu, podivila by se našim změnám.
Možná, že se jídla jednou budou bráti, jen z hostinců, kuchyň
obecných, a pak žena ještě víc času uspoří k jiné práci.
Naše pramatky předly, tkaly, zhotovovaly oděv pro všecky a ve
vesnicích žena s mužem, dcera s otcem přičiní se doma i na poli.
Proč jen ženy a dcery měšťanů a pánů v zahálce si mají hovět?
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Nikoliv, připraví, vycvičí se a přiloží ruce k dílu. Manželství jejich se
potom snáz podaří a svobodným se také zle nepovede.
I mnohým pannám selským by se tím ulehčilo. Dcera má na statku
podíl a nevdá-li se, zůstane podíl ležet a ona až do smrti dostává
stravu za domácím stolem. Však musí spolu pracovat a víme, že
často se má hůř než děvečka. Kdyby ve škole průmyslová se
vzdělala, pomohla by si k lepší samostatnosti a jmění, jež má,
poskytlo by jí k tomu dobrý základ.
Děveček a nádennic arciť vždy bude třeba a nebude jich scházeti, že
kdo slouží, zase bude sloužit.
Jen kdyby ty mladá služky pamatovaly, že jednou budou staré a
neprohejřily mzdu, nevyházely ji na parádu. Národ by jim rád přispěl
a se jich ujal zvláštními ústavy, aby se z nich v stáří nastaly
žebračky.
Dívce nyní skoro víc prospívá služba než práce v dílně, kde zisk z ní
má často jen žid a cizozemec. Ze skrovného výdělku nic nezachová,
a kdyby třebas mohla zachovat, nezáleží jí na tom, vydává peníze na
tělo a rodiče ji třebas musejí živit.
V dílně pracuje jako stroj pořád jedno a to samé a nezná se v ničem
jiném. Snad ani vařit neumí a vdá-li se, je o jedno nešťastné
manželství a o jednu chudou rodinu víc na světě.
A vdáti se chce každá, aby se zaopatřila, a připraví sobě i muži bídu.
Dílen vlastních musíme míti, aby užitek z výrobků našich zůstal
nám, a proto zřizujme si malé i velké závody, do nichž i ženská díla
svých rukou by mohly skládat a z nichž by i pro ně vyplýval
prospěch a z prospěchu blahobyt.
Kristina Boháčova u nás již není. Byla u nás pět neděl, já zatím
pojednání toto napsala, ona si je kus po kuse přečtla a i to, co se týká
jí uveřejniti v mém denníku mi dovolila.
Celé město vážností, úctou, láskou a vděčností naplněno jest k naší
přítelkyni. Pan měštanosta a páni radové byli u ní, než odjela, a
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zástupové lidu vyprovázeli ji až za město. Již na. to nikdo nehleděl,
že je stará panna, nýbrž právě proto ji vyznamenával, věda, že by
nám nebyla za oběť přinesla díl svého jmění, kdyby se byla vdala.
Škola její těší se z přízně všech občanů a já a mužem a Cecilie s
mužem a mnoho jiných paniček s muži svými budeme ji míti na
starosti.
Bůh požehnej!
Kristinina památka bude mezi námi žíti, až ona sama již žíti nebude.
Ať žije ještě dlouhá léta a dočká se ovoce dobrého skutku, jakýž na
pannách, jakýž na manželkách a matkách našich vykoná!
Budou z nich k práci schopné křesťanky a Češky a nezahynou
tělesně ani duševně.
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