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Vyznání	

Mně	ze	všech	románů	je	nejmilejší	ten	můj	vlastní	román.	

CGM	

Elgersburg,	srpen	1877	

	

Elgersburg	 v	Duryňském	 lese,	 rozkládajıćıḿ	 se	 jižně	 od	 Erfurtu,	 působil	 jako	 výletnı	́

letovisko.	V	roce	1837	zde	byly	založeny	lázně	poskytujıćı	́balneoterapii	a	za	odpočinkem	

sem	zavıt́al	 svého	 času	 i	 J.	W.	Goethe.	V	létě	 se	 tu	 scházela	německá	 intelektuálnı	́ elita.	

Město	 mělo	 pradávnou	 historii,	 stálo	 na	 staré	 obchodnı	́ cestě	 a	 v	okolı	́ se	 nacházelo	

několik	středověkých	památek.	Právě	do	 této	malebné	osady	pod	skálou,	na	nıž́	 se	 tyčı	́

středověký	 hrad,	 přijely	 27.	 července	 1877	 Charlie	 s	Hedvikou	 a	 s	přıt́elkynı	́ Emmou	

Kochovou.	Ubytovaly	se	v	domě	čıślo	1061.	

Všechny	dıv́ky	už	 se	 těšily	na	odpočinek,	 i	 když	 každá	 z	jiného	důvodu.	Hedvika	

potřebovala	ulevit	svým	chromým	zádům,	Emma	chtěla	předevšıḿ	rehabilitovat	své	ruce,	

namáhané	 cvičenıḿ	 na	 klavıŕ,	 a	 Charlie	 ze	 všeho	 nejvıć	 hledala	 klid	 na	 přemýšlenı.́	

Nemohla	dostat	Tomáše	z	hlavy.	Nepomohl	jı	́ani	dopis	od	něj,	který	ji	zastihl	hned	po	jejıḿ	

																																																								
	



přıj́ezdu.	Ve	svém	velmi	troufalém	listu	se	Tomáš	osmělil,	upřıḿně	se	jı	́vyznal	ze	svých	

citů	a	navrhl	jı	́spojenı	́na	celý	život.	Charlie	mu	obratem	odpověděla.	Napsala,	že	jı	́nenı	́

lhostejný,	ale	nemiluje	ho	a	nemůže	si	ho	vzıt́,	protože	by	neobstála	v	tak	velkém	úkolu.	

Poznala	v	něm	totiž	člověka,	který	potřebuje	někoho,	kdo	mu	zasvětı	́celý	život.	Jemně	ho	

také	upozornila,	že	se	musı	́ještě	v	některých	oblastech	zdokonalit.		

Tomáše	 odpověď	 zdrtila	 a	 sváděl	 kvůli	 tomu	 velké	 vnitřnı	́ boje.	 Nemohl	 si	

představit,	že	teď,	když	konečně	objevil	svou	ideálnı	́ženu,	by	Charlie	jen	tak	odjela	a	on	

by	žil	bez	nı.́	Napsal	jı	́proto	dalšı	́dopis,	ještě	naléhavějšı.́	Na	odpověď	nakonec	nečekal	a	

rovnou	se	do	Elgersburgu	vypravil.	Dne	6.	srpna	už	klepal	na	dveře	penzionu	s	čıślem	106.		

Celé	 čtyři	dny	se	Charlie	s	Tomášem	procházeli	po	bývalém	klášternıḿ	pozemku	

kolem	 mnišských	 kamenů	 a	 v	lesıćh	 u	 hradu	 a	 rozčileně	 rozmlouvali.	 Tomáš	 měl	 jen	

několik	dnı	́na	to,	aby	svou	vyvolenou	dıv́ku	přesvědčil	o	poctivosti	svého	záměru	a	o	sıĺe	

svého	citu.	

Charlie	v	té	době	už	ani	nepomýšlela	na	vdavky,	měla	totiž	pocit,	 že	pro	rodinný	

život	nemá	vhodné	povahové	předpoklady.	Ve	skutečnosti	ji	ale	tak	úplně	nevyhovovalo,	

jak	to	měla	v	Americe	nastavené:	pomáhala	tam	matce	s	vedenıḿ	domácnosti,	doučovala	

děti	z	mıśtnı	́komunity	a	ve	zbývajıćıḿ	čase	se	věnovala	vlastnıḿu	studiu.	Manželstvı	́pro	

ni	 nebylo	 přirozenou	 volbou,	 proto	 se	 tak	 dlouho	 nevdávala.	 Dovedla	 si	 dost	 dobře	

představit	 život	 strávený	 pracı	́ pro	 druhé	 nebo	 v	ústranı	́ nějakého	 kláštera,	 kdyby	 jen	

existoval	takový,	který	by	toleroval	jejı	́svobodomyslné	myšlenky	a	zvıd́avé	otázky.		

Tomáš	 ji	 nenechával	 chladnou.	 Byl	 zajıḿavý	 a	 duchaplný,	mohla	 obdivovat	 jeho	

přirozenou	moudrost,	zalekla	se	ale	jeho	prudkosti,	kterou	v	sobě	musel	viditelně	krotit.	

Sama	se	bránila	mohutnému	vzedmutı	́citů,	které	v	nı	́Tomáš	vyvolal,	a	nechtěla	se	znovu	

nechat	vtáhnout	do	situace,	v	nıž́	by	neměla	jasné,	co	bude	s	jejıḿ	životem.	Navıć	si	vůči	

mužům	udržovala	odstup.	Nemohla	zapomenout	na	incident,	který	se	jı	́stal	v	 šestnácti	

letech,	kdy	na	běžné	lékařské	prohlıd́ce	doktor	zneužil	situace	a	chtěl	ji	připravit	o	čest.	Ta	

zkušenost	ji	navždy	poznamenala,	od	té	doby	pociťovala	ostych	a	zvýšenou	nedůvěru	vůči	

všem	mužům.	

V	tomto	přıṕadě	ale	šlo	o	hodně.	Pokud	by	se	opravdu	rozhodla	v	Evropě	zůstat,	

musela	by	svého	muže	následovat	tam,	kam	by	šel,	a	cele	mu	svěřit	svůj	život.	Musela	by	

znovu	začıt́	důvěřovat.	Za	několik	dnı	́už	měla	jet	domů	a	tohle	byla	pro	ni	zlomová	chvıĺe,	

chvıĺe	velkého	rozhodovánı.́	Charlie	byla	daleko	od	domova	a	z	dohledu	rodičů,	byla	jen	na	

krátké	 návštěvě,	 ale	musela	 tady	 sama	 za	 sebe	 rozhodnout,	 jaký	 bude	 jejı	́ dalšı	́ osud.	



Uvědomovala	 si,	 že	 Tomáš	 vedle	 sebe	 potřebuje	 silnou	 ženu,	 která	 mu	 poskytne	

opravdovou	oporu,	a	váhala.	On	se	 jı	́ ze	všech	sil	 snažil	přesvědčit,	 že	 je	před	nimi	 jen	

jediná	možnost,	a	tou	je	společná	cesta.	Konečně	se	našli	a	nic	je	nesmı	́rozdělit.	

Nakonec	padlo	rozhodnutı.́	V	pátek	10.	srpna	1877	v	horách	u	středověkého	hradu	

se	Tomáš	a	Charlie	před	přáteli	coby	svědky	po	bezmála	dvouměsıč́nı	́známosti	zasnoubili.	

Tomáš	cıt́il,	 že	se	 jeho	 život	rozdělil	na	dvě	poloviny.	Od	této	chvıĺe	chtěl	začıt́	 jednat	a	

pracovat	zcela	jinak	než	doposud,	protože	už	měl	pro	co	žıt́.	

Blıž́il	 se	 čas	Charlottina	odjezdu	nejen	z	Elgersburgu,	ale	 i	 z	Evropy	a	ve	zbylém	

čase	bylo	třeba	zařıd́it	spoustu	věcı.́	Tomáš	začal	jednat.	Společně	s	Charlie	vymysleli	plán,	

jak	 budou	 postupovat,	 aby	 do	 roka	 a	 do	 dne	mohli	 žıt́	 spolu	 ve	 společné	 domácnosti.	

Nejprve	bylo	zapotřebı	́přesvědčit	Charliina	otce,	aby	souhlasil	se	svatbou,	což	se	jevilo	

jako	 potenciálně	 největšı	́ obtıž́,	 kterou	 bude	 nutné	 překonat,	 a	 dále	 bylo	 třeba	 zıśkat	

požehnánı	́ Tomášových	 rodičů.	 A	 tak	 oba	 začali	 na	 všechny	 strany	 rozesıĺat	 dopisy	 s	

radostnou	zprávou.	Dne	7.	srpna	1877	napsal	Tomáš	z	Elgersburgu	svým	rodičům:	

		

Moji	milí,	dobří,	drazí	matko	a	otče	(a	teto!),		

sedím	 zde	 s	mou	 Charlie	 u	 stolu:	 ona	 píše	 domů	 a	 já	 také,	 abychom	 našim	 milovaným	

oznámili,	že	jsme	se	navzájem	našli	pro	celý	život.	Nejdražší,	drahá	matko!	Když	Bůh	pomůže,	

vaše	 dlouhodobé	 přání	 bude	 brzy	 naplněno,	 a	 uvidíte	 Vaše	 dítě	 šťastné,	 prostě	 šťastné.	

Budeme	tím	všichni	blaženi,	neboť	moje	Charlie	je	tak	vznešená	a	spanilá	duše,	že	může	jen	

požehnání	 vykvést	 ze	 spolku	 takového.	 Je	 nekonečně	 dobrá	 a	 milá.	 Zatím	 nevíme,	 jak	

rozhodne	její	otec	ohledně	toho,	zdali	by	měla	strávit	zimu	v	Evropě,	tedy	v	Lipsku.	Jakmile	

se	to	dozvím,	dám	vědět.	Neříkejte	však	nikomu	nic.	Líbá	Vás	z	plna	srdce	Váš	vděčný	a	nyní	

provždy	šťastný	syn.2	

	

Matka	 Tomáše,	 Terezie	 Masaryková,	 jim	 obratem	 odpověděla,	 na	 což	 Charlie	

reagovala	uctivým	dopisem,	napsaným	ještě	v	Elgersburgu	dne	16.	srpna	1877:	

	

Moje	drahá	matko!		

Dnes	 ráno	 jsem	 obdržela	 Váš	 srdečný	 dopis	 a	 učinil	 mě	 šťastnou.	 Jsem	 daleko	 od	 svých	

drahých	 rodičů	 a	 nedostanu	 od	 nich	 dlouho	 žádné	 zprávy,	 takže	mi	 udělalo	 nevýslovnou	

																																																								
 



radost	slyšet	od	své	německé	matky	tak	srdečná	slova.	Vím,	jak	Vás	Váš	syn	miluje,	vždy	o	Vás	

mluvil	s	velkou	láskou	a	já	Vás	mám	také	ráda.	Jak	milé	to	je,	získat	od	matky	požehnání!	

Budu	se	snažit	si	jej	zasloužit.	Budu	vždy	pracovat	na	tom,	aby	byl	Váš	syn	šťastný,	protože	

ho	moc	miluji.	Neříkám	to	všem,	ale	Vy	byste	to	měla	vědět.	Budu	uchovávat	Váš	první	dopis,	

který	mě	tak	rozradostnil.	Vy	víte,	jak	těžké	je	se	rozloučit	se	svým	synem,	když	jde	z	rodné	

země	do	světa.	A	pomyslete,	že	se	s	ním	také	budu	muset	rozloučit	a	odejít	za	moře,	dokud	si	

mě	nepřijede	vyzvednout.	Nemůžu	na	to	ani	pomyslet.	Moc	Vám	děkuji	za	to,	že	se	za	nás	

modlíte.	Ráda	bych	Vás	uviděla,	ale	pokud	 to	nevyjde,	budu	velmi	 šťastná,	když	mi	někdy	

napíšete	a	povíte	něco	víc	o	svém	synovi.	Nyní	zde	pár	dní	ještě	zůstaneme	a	on	pak	zajede	k	

Vám,	za	což	jsem	velmi	ráda,	protože	o	něj	budete	moci	správně	pečovat.	Až	budeme	spolu,	

postarám	se	o	něj,	ale	prozatím	to	nemohu	dělat.	Ani	spánek	tady	nemá	dobrý,	ale	říká,	že	

vždycky	spí	dobře,	když	 je	s	Vámi,	 tak	se	 těším	na	to,	až	si	u	Vás	pořádně	odpočine.	Mým	

jediným	přáním	je	učinit	Vašeho	syna	šťastným,	zaslouží	si	být	velice	šťastný,	a	věřte	mi,	že	

nebudu	mít	žádné	větší	přání	ve	svém	životě.	Napíšete	mi	ještě,	drahá	matko?	Vaše	milující	

dcera.3	

	

Tomáš	 a	 Charlie,	 celı	́ nedočkavı,́	 si	 opatřili	 snubnı	́ prsteny	 ještě	 dřıv́,	 než	 vůbec	

dostali	odpověď	od	Charliina	otce.	Ta	přišla	vzápětı	́a	otec	v	dopise	sděloval,	že	se	sňatkem	

v	Lipsku	nesouhlası	́a	svolenı	́k	svatbě	dá	tehdy,	až	 ženicha	osobně	pozná.	Navıć	se	měl	

Tomáš	 jet	 ukázat	 do	 Erfurtu	 dobrému	 známému	 pana	 Garrigua	 Harrymu	 Leonardovi.	

Tomáš	s	Charlie	si	vůbec	nepřipouštěli,	že	by	se	jejich	plán	mohl	zhatit,	a	během	erfurtské	

cesty	plánovali	dalšı	́postup.	Bylo	třeba	promyslet	následujıćı	́kroky:	navrhnout	mıśto	a	

čas	svatby,	zajistit	si	předběžně	byt,	kde	budou	po	svatbě	bydlet,	a	promyslet	 i	 finance.	

Tomáš	musel	vyjıt́	s	pravdou	ven	a	svěřit	své	nastávajıćı,́	že	kvůli	zdravotnıḿ	patáliıḿ	se	

jeho	 studia	 protáhla,	 takže	 ještě	 nemá	 žádné	 pořádné	 stálé	 zaměstnánı.́	 Slıb́il	 jı,́	 že	 do	

Vánoc	dopıš́e	habilitačnı	́práci	a	nejdéle	do	přıš́tıćh	prázdnin	bude	docentem.		

Když	už	bylo	zřejmé,	že	Charliin	otec	nepovolı,́	aby	se	svatba	konala	v	Evropě	bez	

jeho	osobnıh́o	dohledu,	vypravila	se	Charlie	sama	do	Ameriky,	aby	tam	připravila	půdu.	

Předběžně	se	s	Tomášem	domluvila,	že	si	pro	ni	o	přıš́tıćh	prázdninách	roku	1878	už	jako	

docent	přijede	a	v	Americe	se	s	nı	́oženı.́	Byl	to	riskantnı	́plán,	ve	kterém	bylo	ve	hře	mnoho	

proměnných,	 které	 mohly	 jeho	 realizaci	 zhatit.	 Oni	 si	 ale	 věřili.	 Dne	 18.	 srpna	 si	 na	

																																																								
 



památku	vyměnili	navzájem	své	oblıb́ené	knihy,	rozloučili	se	a	rozjeli	se	každý	do	svého	

domova,	Charlie	přes	oceán	do	americké	Morrisanie,	Tomáš	přes	Vıd́eň	ke	své	rodině	do	

slováckých	Klobouk.		

Kniha,	kterou	Charlotta	věnovala	svému	snoubenci,	nebyla	 žádná	 lehká	 četba	do	

vlaku.	Ŝlo	o	Dějiny	civilizace	v	Anglii.	Jejı	́autor,	Henry	Thomas	Buckle,	hodlal	tıḿto	spisem	

uvést	v	život	vědu	o	společnosti,	která	měla	popisovat	veškerý	myšlenkový	vývoj	lidstva.	

Tomáš	si	v	knize	mohl	přečıśt,	že	každé	etapě	vývoje	vládnou	jiné	sociálnı	́zákony	a	že	jsou	

„velcı	́mužové	vždy	společnostı	́považováni	za	rušivé	živly“.	Myšlenku	si	poznamenal,	ale	

na	dočtenı	́knihy	neměl	čas,	chtěl	se	naplno	věnovat	své	habilitačnı	́práci.		

Charlotta	si	cestou	zpět	do	Ameriky	na	lodi	pročıt́ala	dvě	knihy	od	Tomáše,	Millovo	

Poddanství	žen	už	znala,	ale	romantickou	novelou	Život	za	život	byla	pobavená.	Tomáš	moc	

dobře	věděl,	proč	Charlie	tuhle	knihu	věnoval	–	byl	v	nı	́popisován	dojemný	přıb́ěh	ženy,	

která	 neváhala	 všechno	 opustit	 a	 následovat	 svého	muže	 za	moře	 do	 cizı	́ země.	 Dora	

Johnstonová,	 hlavnı	́ hrdinka	 knihy,	 majıćı	́ rysy	 světice,	 byla	 plná	 vděčnosti	 za	 to,	 že	

v	pozdnıḿ	věku	potkala	spřıźněnou	duši,	lékaře	Maxe	Urquharta.	Přıźnačné	bylo	i	to,	jak	

se	sblıž́ili.	Stalo	se	tak	při	nehodě	přıb́uzného,	který	se	těžce	zranil	pádem	z	vozu	taženého	

koňmi.	Závěrečná	scéna	románu	vyznıv́ala	až	prorocky:	„Bylo	slunečné	jitro,	když	spolu	

stáli	v	pevném	objetı	́na	palubě	amerického	parnıḱu	a	hleděli	zpět	na	vzdalujıćı	́se	pobřežı.́	

Ne,	necıt́ila	úzkost.	‚Najdu	si	práci	v	nové	zemi,‘	řekl	jı.́	‚A	já	také?‘	zeptala	se.	‚Ano,	ty	také,	

budeme	pracovat	společně,	dıv́enko	moje.‘	“	

Charlie	to	samozřejmě	došlo,	Tomáš	konečně	našel	svou	Doru.	

Poté	 co	 se	 oba	 snoubenci	 vrátili	 do	 svých	 domovů,	 nastalo	 jakési	 mezidobı	́

vyplněné	čekánıḿ.	Aby	mezi	sebou	neztratili	kontakt,	posıĺali	si	přes	oceán	jeden	dopis	za	

druhým.	Tomáš	svůj	prvnı	́dopis	stihl	napsat	ještě	v	přıśtavu,	odkud	sledoval	německou	

paroloď	Wieland,	která	odvážela	Charlie	do	Ameriky:		

	

Pořád	 jsem	 se	 díval	 za	 Wielandem	 –	 dítě,	 vlastně	 jsi	 měla	 jít	 do	 kajuty,	 abys	 nestála	

v	průvanu.	Chtěl	jsem	odejít	z	místa,	kde	jsem	stál,	ale	nemohl	jsem!	Potom	mně	nalodili	na	

parník	 Patriot	 –	 díval	 jsem	 se	 za	Wielandem,	 ale	 už	 záhy	 jsem	 ho	 nemohl	 rozeznat	 od	

ostatních	lodí.	Vůbec	nemohu	myslet,	Charlie,	protože	bych	musel	myslet	příliš.	Nikdy	jsem	se	

necítil	tak	jako	dnes.	Ale	naštěstí	to	není	tak	hrozné,	jako	když	jsem	odcházel	z	Elgersburgu,	

pravděpodobně	 proto,	 že	 nyní	 vím,	 že	 napříště,	 až	 se	 sejdeme,	 tě	 už	 neztratím!	Má	milá	

Charlie!	Má	drahá	Charlie!	Chci	být	moudrý.	Marně	se	dívám	za	Wielandem.	Bav	se	ve	své	



společnosti,	jak	to	jde.		

Pozdrav	Pán	Bůh,	dítě!	Tvůj	Tomáš4	

		

Charlotta	si	vedla	diář,	ve	kterém	netrpělivě	odpočıt́ávala	dny,	kdy	za	nı	́jejı	́Tomáš	

přijede.	 Na	 konci	 roku	 1877	 už	 jı	́ bylo	 čekánı	́ dlouhé,	 zbytečně	 o	 věcech	 přemýšlela	 a	

bohužel	 se	 jen	 stěžı	́ bránila	 zoufalstvı.́	 Z	tohoto	 obdobı	́ se	 nám	 zachovalo	 několik	

unikátnıćh	záznamů.	Citujme	z	jejıh́o	diáře:	

	

7.	listopadu	1877		

Poledne.	Hrozná	deprese.	Nedokážu	si	představit,	že	mě	Tomáš	může	milovat.	Obávám	se,	že	

mu	budu	na	obtíž	a	že	bude	zklamán.	

Večer.	Zoufalá	nálada.	Odpoledne	jsem	byla	na	dlouhé	procházce	a	hledala	jsem	tu	chudou	

dívku.	Políbila	jsem	nějaké	děti	a	nasbírala	nějaké	plody.	Bůh	ke	mně	mluvil	skrze	stromy,	

vzduch	a	tekoucí	potůčky.	

8.	listopadu		

Studené	 srdce.	 Zoufalství.	 Ale	 po	 příchodu	 Tomášova	 dopisu	 mi	 bylo	 dobře	 a	 jasno.	

Neodepsala	jsem	mu	hned.	Proč	bych	ho	měla	rušit,	když	můžu	napomoct	situaci	sama?5	

	

Tomáš	 jı	́naštěstı	́ v	té	době	utěšoval	velmi	dojemnými	dopisy	a	snažil	 se	Charlie	

povzbudit	a	utvrdit	v	jejich	společné	cestě.	Dne	20.	listopadu	1877	jı	́svěřoval:	

	

Moje	milá,	drahá	Charlie!		

Co	ti	mám	dnes	říci?	Kdybys	byla	zde,	řekl	bych	ti,	že	tě	mám	rád,	políbil	bych	Tě,	poprvé	

důvěrně.	Možná	důvěrněji	než	jindy.	Nevím,	čím	to	je,	mé	dítě,	ale	dnes	je	takový	výjimečný	

den,	byť	to	není	ničím	jiným	než	mou	pozorností,	která	je	vzrušená	očekáváním.	Ať	je	to,	jak	

chce,	ty	víš,	co	bych	ti	chtěl	říci	-	aby	to	všechno	netrvalo	příliš	dlouho.	Říkám	Ti,	že	Tě	miluji,	

mé	drahé	dítě.	Dále	ti	chci	říct,	že	jakmile	dokončím	tento	dopis,	přikročím	k	přepisování	své	

první	knihy	načisto	tak,	abych	už	ji	dopracoval.	Ať	ti	Bůh	žehná.	Mám	tě	velmi	rád,	Charlie,	

velmi	rád.		

S	Bohem,	dítě.	Tomáš.6	

																																																								
	
	
	



--	

Špatná	hospodyně	

	

…	

Poněkud	jiný	úkol	byl	v	té	době	přidělen	Charlottě.	V	roce	1889	byla	opět	těhotná,	

a	 co	vıć,	 v	 té	době	 jim	onemocněly	děti.	Na	Vánoce	se	desetiletá	Alice	nakazila	 spálou.	

Charlotta	se	rozhodla,	že	bude	o	Alici	sama	pečovat,	přestavěla	nábytek	v	bytě	a	udělala	

z	jıd́elny	 izolačnı	́ pokoj,	 kde	uložila	Alici	 na	pohovku	vedle	 stolu	 a	dnem	 i	 nocı	́ se	 o	ni	

starala.	Vytvořila	si	pro	podobné	situace	jakýsi	rituál,	který	denně	důsledně	dodržovala.	

Dceru	pravidelně	myla,	 česala,	mazala	olejem,	obstarávala	 jı	́ léky,	 krmila	 ji,	 doplňovala	

čerstvou	vodu	a	čisté	kapesnıḱy	a	vyvrcholenıḿ	všeho	byla	večernı	́modlitba	a	rozloučenı	́

na	noc.	Vůbec	nedbala	na	to,	že	by	mohla	nějak	ohrozit	své	těhotenstvı,́	a	dělala	všechno	

pro	to,	aby	viděla	svou	Alici	co	nejdřıv́e	zdravou.		

Druhého	března	1890	Charlotta	doma	porodila	dceru	Eleonoru.	Jan	Herben,	který	

rodinu	 v	té	 době	 navštıv́il,	 se	 dozvěděl,	 že	 Masaryk	 zvládl	 porod,	 který	 se	 nečekaně	

rozběhl	 v	noci,	 sám.	 Porodnı	́ bába	 nestihla	 dorazit.	 Elinka	 byla	 podle	 svědků	 hezká,	

souměrná	holčička,	 jako	 jediná	z	dětı	́prý	měla	matčiny	 jasně	modré	oči	a	milý	pohled.	

Masarykovi	se	z	nı	́bohužel	neradovali	dlouho.	Za	 čtyři	měsıće,	18.	 července	ráno,	malá	

Eleonora	zemřela,	pravděpodobně	na	následky	nějaké	nákazy,	kterou	chytila	od	někoho	

z	členů	rodiny.	Pochovali	ji	na	hřbitově	v	Karlıńě.	Masaryk	byl	dceřiným	úmrtıḿ	zdrcený	a	

Kramářovi	21.	 července	napsal:„V	pátek	zemřela	nám	naše	nejmladšı	́ holčička,	nevěděl	

jsem,	 že	 děcko	 znamenati	 může	 velikou	 ztrátu.“7	 Měl	 potřebu	 vrátit	 se	 k	 tomu	 ještě	

v	dopise	ze	7.	srpna	1890:	„…umře-li	dorostlý,	je	to	jakoby	jeho	věc,	ale	opustı́-li	vás	malé,	

(je	to)	jakoby	vašı	́vinou	–	tak	to	alespoň	někdy	cıt́ıḿ.“8	

Je	 přıźnačné,	 že	 přesně	 v	den	 Elinčina	 úmrtı	́ byl	 proti	 Masarykovi	 v	jeho	

nepřıt́omnosti	veden	dalšı	́soud	akademického	senátu,	v	němž	mu	hrozila	ztráta	profesury	

a	státnı	́služby.	Naštěstı	́vyvázl	jen	s	disciplinárnı	́důtkou.	V	předchozıḿ	stánı	́byl	Masaryk	

už	jednou	předvolán	k	výslechu	a	podařilo	se	mu	všechny	body	obžaloby	vyvrátit.	Mezitıḿ	

ovšem	dál	nepřestával	zasahovat	do	děnı	́na	univerzitě	a	snažil	se	odtud	odstranit	svého	

názorového	oponenta,	profesora	Jana	Kvıč́alu.	Chtěl	ho	zbavit	nezaslouženého	politického	

vlivu,	 čıḿž	 si	 sám	 vysloužil	 přezdıv́ku	 „enfant	 terrible“	 české	 univerzity.	 Jeho	 přıt́el	

																																																								
	
 



profesor	 Josef	 Kaizl	 o	 tom	 psal	 19.	 července	 1890	 Karlu	 Kramářovi:	 „Pastýři	 udělena	

prostá	důtka,	poctivě	zasloužená	stupidnı	́nešikovnostı,́	se	kterou	se	Pastýř	obhajoval…	

Byl	varován	a	poučován	dost	a	dost,	ale	on	bez	rozmyslu,	bez	plánu	a	pln	lehkovážnosti	jde	

lvu	do	tlamy…“9		

Masaryk	svou	neopatrnost	a	překotné	 reakce	později	 sám	odsuzoval,	 ale	 takové	

uvědoměnı	́ mu	 nikdy	 dlouho	 nevydrželo.	 Brzy	 se	 nechal	 strhnout	 k	dalšı	́ půtce.	 Byl	

nezastavitelný.	

Dcera	Alice	na	tuto	strastiplnou	životnı	́etapu	později	vzpomıńala:		

	

Nebyly	to	pro	matku	tenkrát	lehké	časy.	Pevná,	věrná,	nekompromisní,	prožívala	všechno	tiše	

a	nikdy,	nikdy	jsem	ji	neslyšela	naříkat.	Otci	v	jeho	zkoušce	na	univerzitě	v	té	době	pomáhala	

a	hleděla,	aby	měl	doma	pocit	 jistoty.	A	když	nás	v	červenci	opustila	malá	Elinka,	 to	milé	

ptáčátko,	byla	tu	matka…10		

	

Charlottě	přibyly	navıć	 starosti	 s	Janem,	který	 ke	konci	 roku	onemocněl	 těžkým	

tyfem	a	současně	s	tıḿ	dostal	zápal	plic.	Po	úmrtı	́Elinky	byli	všichni	ve	střehu.	I	v	okolı	́se	

množily	smutné	zprávy,	Gollovým	umřel	syn	Marcel,	Gebauerovi	už	deset	let	předtıḿ	přišli	

o	dceru	Jiřinu.	Lékaři	si	ještě	neuměli	poradit	s	mnoha	nákazami	a	dětská	úmrtnost	byla	

stále	vysoká.		

…	

																																																								
	
	


