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LISTY KRASNOHORSKIEJ DO ORZESZKOWEJ

W pierwszej połowie lipca 1881 r. Orzeszkowa przybyła do P ra 
gi czeskiej. Było to w czasie jej podróży ̂ zagranicznej do Krakowa, 
Wiednia i Drezna. W czasie swego krótkiego pobytu w Pradze 
Orzeszkowa poznała osobiście Eliszkę Krasnohorską. Autorkę „Mar
ty “ niejedno mogło łączyć z Krasnohorską — znakomita poetka 
czeska (jej właściwe, rodowe nazwisko: Eliszka Pechova), znana już 
wówczas szeroko i na polu krytyczno-literackim i publicystycznym, 
założycielka i redaktorka pisma „Żenskć listy“ (w r. 1875), była 
najwybitniejszą przedstawicielką czeskiego ruchu kobiecego w tam 
tych latach. Być może, że dopiero w czasie swego pobytu w Pradze 
dowiedziała się Orzeszkowa o pracy Krasnohorskiej nad tłumacze
niem „Pana Tadeusza“, — przekład ten poszedł do druku w pół roku 
później, w końcu stycznia 1882 \

Po powrocie z podróży Orzeszkowa nawiązała z Krasnohorską 
korespondencję. Nie jest to jedyna czeska korespondentka Orzeszko
wej, k tóra interesowała się społecznym i kulturalnym  życiem Czech, 
niemało pisywała i otrzymywała listów, chociażby ze względu na 
sprawy wydawania czeskich przekładów je j dzieł. Z korespondencji 
czeskiej Orzeszkowej ogłoszone były dotychczas przez L. B. Świder
skiego dwa listy Orzeszkowej do Jarosław a Vrchlickiego, z marca 
1891 i 15. IV. 1891, i odpowiedź tego wielkiego poety z dn. 2. IV. 
1891 r. Weszły one do tomu II/2  „Listów“ (W-wa 1938), do druku 
przygotował je Andrzej Sieczkowski.

W ocalałej po wojnie części Archiwum Orzeszkowej, mieszczą
cego się obecnie w Gabinecie Filologicznym im. G. Korbuta (w Towa
rzystwie Naukowym W arszawskim), zachowało się dziewięć listów 
Krasnohorskiej do Orzeszkowej. Są to listy z P ragi: z 17. X. 1881, 
5. I. 1882, 29. I. 1882, 3. П. 1882, 16. Ш . 1882, 15. IV. 1882, 30. VII. 
1882, i z 12. ХП. 1882 — jeden z K unratic z dn. 3. IX. 1883 r. —> 
Wszystkie listy są pisane po czesku, w kilku wypadkach Krasno- 
horska dodaje w nawiasie lub nad tekstem  słowo polskie odpowiada
jące czeskiemu. Pyta też Orzeszkowej, czy czeskie listy nie spraw iają 
jej trudności i ma skrupuły, że nie pisze po polsku. Wiemy z pierw-

1 Bardzo gruntowną pracę nad tłumaczeniem Pana Tadeusza zaczęła 
Krasnohorską jeszcze przed 1870 r. Między osobami, u których zasięgała rady, 
wymienia i Orzeszkową — było to zapewne w  czasie pobytu Orzeszkowej 
w Pradze. W listach nie ma o tym wzmianki. (Por. Kraj  1900, Nr 13 — artykuł 
L. P. U przyjaciół Czechów).



szego listu do Vrehlickiego, że Orzeszkowa nie umiała mówić i pisać 
po czesku, czytała jednak swobodnie. Jej listy do Krasnohorskiej,
0 których nie udało mi się dowiedzieć, czy się zachowały, pisane były 
bez wątpienia po polsku.

Drukowane tu  po raz pierwszy listy Krasnohorskiej do Orzesz
kowej są interesujące z wielu względów. Świadczą, nawet po uwzględ
nieniu konwencji epistularnych uprzejmości, o wcale bliskich stosun
kach między pisarkam i \  Najbardziej interesująca jest bez wątpienia 
wzmianka o projekcie wspólnej pracy literackiej, jaki wysunęła 
Orzeszkowa (por. list Krasnohorskiej z 30. VTI. i 12. ŃII. 1882). Miała 
to być książka w listach „O rzeczach polskich i czeskich“. Zdaje się, 
że sprawa tem atyki i formy zamierzonego dzieła nie wyszła po za 
stadium dyskusji. Może listy Orzeszkowej do Krasnohorskiej, jeżeli 
się dochowały, wyjaśniłyby to dokładniej, jak również przyczyny 
zaniechania tego bardzo oryginalnego pomysłu książki w listach, 
pisanej przez dwie autorki różnych narodowości.

Godna wyjaśnienia jest tajemnicza wzmianka o Polakach, któ
rym Krasnohorska wyświadcza usługi. (List z 30. VU. 1882). 
Wzmianka ze względów cenzuralnych jest bardzo ogólnikowa i nie
jasna. Świadczy ona jednak, że nie tylko literackie związki łączyły 
tłumaczkę „Pana Tadeusza“ z Polską. Być może, że te związki z Po
lakami odnoszą się do działalności największego wówczas polonofila 
czeskiego Edwarda Jelinka — nie tylko przyjaciela, ale i wybitne
go znawcy polskich zagadnień społecznych i literackich. Z nazwi
skiem E. Jelinka (ur. 1855 — zm. 1897) spotykamy się w listach 
Krasnohorskiej kilkakrotnie. Orzeszkowa przesyła mu przez Krasno- 
horską książki ze swego wydawnictwa — od Jelinka dowiaduje się 
czeska poetka o zamknięciu tego wydawnictwa przez policję carską
1 o sprawie sądowej grożącej Orzeszkowej. W arto wspomnieć, że 
E. Jelinek, pisujący prawie tyleż po polsku, co po czesku, przygoto
wał dla księgarni nakładowej „E. Orzeszkowa i S-ка“, pracę pt. 
„O upadku i odrodzeniu w Czechach“. Książki te j nie ma na liście 20 
pozycji wydanych w latach 1879—1882 przez księgarnię Orzesz
kowej.

W liście z 5 .1 .1882 r., znajdujemy wiadomość o tym, że Orzesz
kowa pośredniczyła w nawiązaniu stosunków między Krasnohorską 
a Teodorem Stantonem, redagującym książkę zbiorową o ruchu ko
biecym w Europie. Krasnohorska napisała rozdział o kobietach cze
skich i przez Orzeszkową odesłała do Paryża Stantonowi (por. list 
z 3. П. 1882). Rozdział o kobietach polskich pisała Orzeszkowa —
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1 O bliskich stosunkach obu pisarek wiemy i skądinąd. Właśnie do 
Orzeszkowej zwrócił się Erazm Piltz „z prośbą o łaskawe napisanie dla Kraju  
sylwetki Eliszki Krasnohorskiej“ w  związku z 50-leciem jej urodzin. Piltz 
zwraca się do Orzeszkowej, wiedząc, że „łączy ją z jubilatką stosunek przy
jazny“. Na list Piltza w  tej sprawie z dn. 13. XI. 1897, znajdujący się w  zbio
rach Archiwum Orzeszkowej w  W-wie, zwrócił mi łaskawie uwagę mgr Edmund 
Jankowski.
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szkic „by Elise Oiresko“ ukazał się w książce Stantona („The Woman 
Question in Europe“, 1884), z przedmową Jeża, w tłumaczeniu jego 
żony, Zofii Miłkowskiej.

Nie wszystkie listy Krasnohorskiej kw itują wzajemnie wy
świadczone uprzejmości, czy poruszają się w sferze grzecznościo
wych ogólników. Są listy wcale obfite w wypowiedzi Krasnohorskiej 
na tem aty aktualne; chociażby list z 16. Ш . 1882 r., gdzie autorka 
rozważa zagadnienie demokratyzmu narodu czeskiego i z wielką 
pasją obala mit o jego jednolitości i braku zróżnicowania społecz
nego. Bardzo interesujące są refleksje autorki na tem at stosunków 
polsko-czeskich — wyjątkowo aktualne, o ile idzie o brak kompeten
cji tłumaczów z obu języków. W liście z 12. XII. 1882 r. Krasnohor- 
ska krytykuje książkę Orzeszkowej „Kilka słów o kobietach“ . Kry
tyka ta  może być świetnym przykładem tego, jak  można w niena
gannie uprzejmej formie i ze stałymi superlatywami pod adresem 
omawianej książki, książkę tę bardzo zdecydowanie zaatakować w jej 
podstawowych tezach.

Jeszcze kilka uwag wyjaśniających: w liście z 5 .1 .1882 r. K ras
nohorska pisze, że czytała „Meira Ezofowicza“ w czeskim przekła
dzie. W roku 1881 ukazały się w Pradze dwa przekłady te j powieści— 
jeden Franciszka Alojzego Hory, drugi nieautoryzowany, „korsarski“ 
Wacława Рока. Ten ostatni tłumaczył też w czasopiśmie „Zora“ 
(1881) „Złotą nitkę“ , nowelę z cyklu „Z różnych sfer“. I o tym  prze
kładzie pisze Krasnohorska w wyżej wspomnianym liście. Krasno- 
horska, pytana przez Orzeszkową o autorki węgierskie, dwukrotnie 
przesyła jej adres pisarki Stefanii Wohl (29. I. i 3. П. 1882 r.) — 
nie dochował się żaden ślad korespondencji Orzeszkowej ze Stefanią 
Wohl, nie wiadomo, czy Orzeszkowa w ogóle do niej pisała. — 3. П. 
1882 r. Krasnohorska donosi, że jej przekład „Pana Tadeusza“ już 
jest w druku i będzie ukończony za dwa miesiące. 16. Ш . 1882 r. do
nosi, że już 8 arkuszy jest gotowych — „Pan Tadeaś, ciii pośledni 
zäjezd na Litvie“ ukazał się w tym samym roku, jako t. XXII serii 
„Poesie Svëtovâ“. Wspomniana w liście z 3. H. 1882 r. pisarka Ma
ria  Szeliga, mieszkała wtedy w Paryżu, gdzie też pozostała do końca 
życia (1927 r.). Autorka-społecznica, drugorzędna przedstawicielka 
pozytywizmu warszawskiego, odegrała znaczną rolę w życiu kolonii 
polskiej w Paryżu — znana we Francji jako bojownica feminizmu, 
redagowała „Bulletin de l’Union Universelle des Femmes“. Wspom
nianą w liście z 16. HI. 1882 r. „History of Woman Suffrage“ pisały 
trzy  amerykańskie działaczki feministyczne: Stanton Elizabeth Ca
dy, Anthony Susan В., Mathilda Gage. Dzieło to  ukazało się w latach 
1876 — 1902 w czterech tomach. Karłowicz dopisał się do jednego 
listu Orzeszkowej, prosząc o informacje o Wyższej Szkole Żeńskiej 
w Pradze (por. list. Krasnohorskiej z 3. IX. 1883) — chciał tam 
umieścić swą córkę — umieścił ją  w końcu w Genewie.



Podany tu  tekst dziewięciu listów Krasnohorskiej respektuje 
wszystkie właściwości pisowni i interpunkcji autografów. Podkreś
lenia w tekście pochodzą od autorki. Krasnohorską, podając w kilku 
wypadkach polskie odpowiedniki słów czeskich, pisała je nad tekstem, 
za wyrazem tłumaczonym lub w nawiasie. Wszystkie te  wyrazy zo
stały podane w nawiasach za słowami, do których się odnoszą.

Stefan Treugutt
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[17. X. 1881 r.]

Milostivâ Pani!

Nemëla jsem śtesti obdrżeti prvnî Vas vzâcnÿ dopis; doselï mne ballk Va- 
śeho „Wydawnictva“ o 2 exemplârich, z celnlho ûradu otevrenÿ, leë listu v  nëm  
nebylo. Nevëdouc, со s laskavou zâsylkou Vas! ëiniti mâm, ćekala jsem, że snad 
râëite mi to listem vysvëtliti. Vzâcnÿ VâS list vsak, bohużel, zajisté cestou se 
ztratil, nebof obdrżela jsem teprv list Vas druhÿ, ze kterého jsem vyrozumëla 
ztrâtu prvniho. Zâroveh było mi jasno, że Si râëite prâti, abych jeden exem 
plar knih Vasnostinÿch dodała panu Jelinkovi. Uëinila jsem to ihned s radosti, 
że mohu konecnë die prâni Vaseho se zachovati. Aby mi było możno vyho- 
vëti Vasemu zâmëru zcela, prosim snażnó, byste Si neobteżovala uvëdomiti me 
laskavë, со se ma stâti ze zbÿvajicim, druhÿm eksemplârem vzâcnÿch knih 
Vasich, mnë zasianych; budu se poklâdati za śtastnou, obdrżimli Vase roz
kazy a buduli moci jich splnënim dâti na jevo, jak vysoce si vażim każdó 
vzpominky Vasi.

Râciteli më v té pricine poctiti novÿm listem, prosim abyste mi też 
laskavë podotkla, jakÿm spûsobem mohu Vâm, milostivâ Pani, nejlépe poslati 
nëkteré knihy ëeské, aby se bez prekażek censury brzo a jistë do Vasich rukou 
dostały. Praia bych si nalézti bezpeënou cestu, na které bych smëla aspoń 
pismem setkâvati se s damou, kterâ svou roztomilou vlidnosti tak dobre se 
v mou pamëf zapsala, — zasloużilou autorkou a Polkou, jejiż vlastenectvi 
jiż samo staëi, abych ji milovala.

Prosie za nëkolik laskavÿch slov mâm cest bÿti Vâm, 
milostivâ Pani,

hlubokou uctou oddanâ

Eliśka Krâsnohorskâ.

V Praze, dne 17. rijna 1881.
(Adresa: Nâplavni ulice ë. 13)
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[5. I. 1882 r.]

Milostivâ Pani!

Die datum vidim, że Vas vzâctnÿ, mnë velm i drahÿ dopis dlouho bloudil 
na poste, neż mne dośel, a też, że jste nerâëila obdrżeti żądny z mÿch dopisû 
ani nerekomandovanÿ, ani rekomandovanÿ.

Obmezuji se dnes na nëkolik râdkû, odeślu vsak Vâm, milostivâ Pani, 
brzy dopis obśim y a społu i prâci pro pana Stantona, na kterou doufâm że 
priśti tÿden budu miti volnÿ ćas. Dëkuj i Vâm srdećne za dûvëru i laskavou 
vzpominku Vasi, — râda bych obou si zaslouzila!

Râëila jste mnë zaslati mnoho svazkû Vaseho krâsného „Wydawnictwa“, 
jehoż jeden exemplar die rozkazu Vaseho odevzdala jsem panu Edv. Jelinkovi; 
prosiła jsem v dopisech svych, abyste me laskavë pouëiti râcila, kam odevzdati 
mâm exemplar druhÿ, i prosim opëtnë, abyste Si neobtćżovala vlidnë mi dâti 
o tom pokyn.

S velikou radosti vidim, że dila Vase predvadëji se v prekladë nasernu 
éeskému obecenstvu; s obdivem cetla jsem Vaseho znamenitého Meira Ezofo- 
vice, nyni pak uverejhuje novÿ Moravskÿ ëasopis „Zora“ „Zlatou nitku“.

Pro dnes neobteżuji delśim listem, potvrzuji toliko, że jsem mêla ćesf 
obdrżeti laskavÿ list Vas s listem pane Stantonovÿm, i że zajisté vażim si toho 
vyznamenâni, kterÿm jste me poctila odporucivsi me pânovi tomu ku sepsani 
zprâvy o ćeskem ruchu żenskem. Mnohonâsobné diky za tuto vlidnost! Co 
dovedu, napisu, i zaślu Vâm pro laskavé posouzeni.

Prejic nejlepśiho ve vsem zdaru a błaha neustâvâm vysoce ceniti Vaśi 
prâtelskou privëtivosf a jsem

Vâm, milostivâ Pani,
hlubokou ûctou oddanâ

E. Krâsnohorskâ.

V Praze, dne 5. ledna 1882.

[29. I. 1882 г.]

Milostivâ Pani!

Choroba me poutala na lużku, jinak bych była jiż dlouho zodpovëdëla 
vlidnÿ, laskavÿ list Vâ§.

О uherskÿch autorkach vëdëla jsem tak mâlo, że jsem se sama teprv 
doptâvati musila; jiż jsem myslela, że vsecky poptâvky budou marné, — tu  
pripadl mi na mysi pan Frantiśek Brâbek v  Praze, prekladatel Petöfiho. Pân 
ten ihned laskavë mnë udał adresu jedné autorky mad’arské, a sice:



LISTY KRASNOHORSKIEJ DO ORZESZKOWEJ 371

P a n i  W o h l  S t e f a n i e ,  v r e d a k c i  P e s t i  N a p l ó ,
V  B u d a p e s t i .

Pan Brâbek slibil, że za nëkolik dni mnë zaśle bliżsi informace o autor
kach mad’arskÿch (węgierskich) avśak nechci ćekati, vëdouc, że vec jest 
speśna, a myslic że tato adresa snad dostaci.

Se snażnou prosbou, abyste raćila odpustiti, że moje skizza o żenach 
ëeskÿch jestë neni hotova, ujiśfuji, że ji zaślu asi za 4 dni a s ni list obsażnejśi, 
odpovëd' na drahocennÿ dopis Vas.

Nevim, ani, kterak vysloviti srdecnë diky za prekrâsné knihy Vase, kte- 
rymi jste m ë tak nezasloużene a bohatë obdarila! Dnes jen tim krâtkÿm slo- 
vem dëkuji, spëchajic, — vsak v liste budoucim si dovolim bliże se vysloviti.

Jestë si dovoluji odpovëdëti k laskavému dotazu Vasemu, że rozumim  
dokonale Vasim drahÿm listûm, a kdybych se nestydëla za svou śpatnou 
polstinu, osmëlila bych se psâti Vâm polsky, jestli Vâm ëeské listy pusobi 
obtiże; kdyby Pani nebyla tak slavnou autorkou polskou, nebâla bych se, że 
spatnë polsky pisic ji urazim.

V dokonalé uctë vdëënë a srdecnë oddanâ

E. Kràsnohorskâ.
V Praze, dne 29. ledna 1882.

[3. II. 1882 r.]

Milostivâ Pani!

Koneënë było mi możno dohotoviti nâërtek, pro dilo pani Stantonové; 
posÿlâm jej Vâm, jak jste mi kazala, ackoliv nerada obteżuji a mohla bych 
jej zaslati primo panu Stantonovi do Pariże; avsak nechci tak uciniti proti 
Vasi vûli, proćeż Vâm svou prâci odevzdâvâm. Nesmëla jsem ani żadati, 
abyste mnë laskavë zaslala nâcrtek Svûj na ukâzku, protoże jsem se bâla, że 
by se mohl cestou ztratiti, jak se mi ëasto dëje, i neodpustila bych si nikdy, 
kdyby k vûli mnë se zmaril Vâs rukopis. Tësim se tedy, że aż vytistënou 
preëtu si prâci Vasi, zajisté znamenitou a vzomou.

Jak raëite vidëti, psala jsem francouzsky, aë jste mi sdëlila, że mohu 
psâti ëesky; pfekâżelo (ambarasowalo) mi vëdomi, że v  Pafiżi z teżka se należne 
bezpecnÿ prekladatel z ćestiny, tak że jsem nemohla nikterak malou tu prâci 
ukonëiti; aż jsem se odhodlala psâti francouzsky, — pak to ślo lépe. Nechf se mi 
pan Stanton vysm ëje za mou spatnou franćinu — to mi jedno. Také Vâm, Milosti
vâ Pani, jsem ochotna psâti spatnë (źle) polsky, — srdecnë spatnë po polsku, 
jestli nerozumite nëkterÿm ëeskÿm vyrazûm a jestli to Vase prâni (życzenie).

Doufâm, że jste râcila obdrżeti (otrzymać) pośledni (ostatni) mûj list, ve 
kterém jsem Vâm oznâmila adressu: P a n i  W o h l  S t e f a n i e ,  
w r e d a k c y i  P e s t i  N a p l ó ,  B u d a p e s t .

Kterak mäm vysloviti své diky za Vas krâsnÿ, skvostnÿ dar, — Vase 
knihy, mezi nimiż tolik spanilÿch praci Vasich vlastnich! Teprv kdyż jsem  
zvëdëla, że mnë je râëite darovati. rozrezala jsem listy a ëtu — ctu s obdivem
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a radosti v tom bohatstvi Vasich uslechtilÿch myslenek, Vasich poetickych 
vÿtvorû, plnÿch vzneseného enthusiasmu pro vse dobré a krâsné! Mimo ta ubo- 
hâ slova diku nemohu nic vzâjemnë Vâm podati neż novinu, że mûj preklad 
„Pana Tadeusza“ jest v tisku — nevim kdy bude dotiśten (wydrukowany) — 
ale myslim że asi za dva mesice; Milostivâ Pani budete prvni, které jej podâm 
do laskavÿch rukou.

Racte odpustiti (przebaczyć), że se osmëluji zaslati Vâm zâroveh s  timto 
listem dvë malé kniżky, které jsem vydala, a prositi, abyste je za nie jiného 
nepovażovala neż za skromny dûkaz, jak vzâcnou jest mi pamëf na Vas i jak 
hluboko Vas ctim.

К poslednimu listu zapomnëla jsem prilożiti list pani Szeligi z Pariże, kte- 
xému se asi podivite. Pani Szeliga asi pred 5 léty meśkala v Praze po 2 dni; 
mâm cesf ji znâti. Odpovëdëla jsem ovsem, że clânek o ëeskÿch żenach pro 
dilo pani Stantonové sama piśu, byvsi vybidnuta panem Stantonem. Zdâ se, 
że  pani Szeliga zamyślela psâti też oddil o żenach polskÿch, o Slovankâch 
vûbec, — kdeżto Vase prace była jiż hotova. Jakÿ to zmatek, nerozumim; snad 
Vâm jej p. Stanton objaśni!

S nejvrelejśim dikem poroući se Vasi laskavé pamëti
v hluboké uctë oddana

Eliśka Krâsnohorskâ.
V  Praze, dne 3. ünora 1882.

[16. III. 1882 г.]

Milostivâ Pani!

Dlouho, velmi dlouho prahnu po klidné chvili abych Vâm, kterou tak 
vysoko ctim, opët jednou dala znâmku, że denne mnożstvikrate na Vas a laska- 
vost Vasi vdëcnë, prâtelsky vzpominâm. Mêla jsem zlé easy po celou tuto zi- 
mu; sama chorâ, mêla jsem matku i sestru też obë choré, velice choré; nyni 
ütastnë se uzdravily, a jâ trpim dâle.

Mêla jsem teżke starosti a ûzkosti — ach, tak jak se nëkdy dëje, że 
vsecko v żivote privâtnim i verejném prinâsi nam żal za żalem, dëlo se mnë. 
Jsou nékdy takové doby beznadëjnosti, kdy pochybujeme о vÿsledku nejlepsich  
svÿch snah, — a v takové trudné dobë sama jsem jestë rozmnożila svuj stesk 
tim, że jsem se oloupila o tak vżacnou potëchu, jakouż jest mnë każde slovo 
s Vâmi vymënëné.

Vżdycky, kdykoliv "Vâm, milostivâ Pani, piśu, jest prednim a hlavnim  
obsahem mého dopisu: dik, nejvroucnejsi dik za Vasi nevyrovnanou vlidnost 
a ochotu. Prednë dëkuji со nejsrdeënëji, że jste onu mou malinkou skizzu pro 
pana Stantona nejen laskavë zasiała do Pariże, ale też sama tak shovivavë 
posoudila v milém Svém dopise. Zajisté, tak jako Vâm jsem povinna dikem za 
to, że jste më panu Stantonovi laskavë odporuëila, stało se też asi jen vlidnÿm  
prostrednictvim Vasim, że pan Stanton mou nepatrnou prąci tak ochotne 
prijal a si ji povsiml. Pan Stanton mnë psal velmi laskavë i posiał mi 1. svazek 
„History of woman suffrage“ s pripsânim vëru prâtelskÿm. Za to jsem ovsem  
toliko Vâm vlastnë zavâzâna. Jest to dilo velmi zajimavé, — po amerikânsku
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veliké, i dosti trpce jsem s nim porovnâvala skrovnickë, ubohé pomëry nasi ceské 
literatury. U nâs sotva mûzeme vydâvati malinkę brośurky o tom, o cem se 
jinde plsi obrovskâ dila mnohosvazkovâ, — a ty naśe chudé brośurky jestë 
nam po vytistëni zapovi censura, skonfiskuje urad. Так se i mnë stało s pośledni 
mou praci, kterâ pojednâvala о pûsobeni ćeskych śkol v dëlnictvu ceském  
proti emisarûm nëmeckého socialismu; byla bych tak ràda tuto malou aie 
uprimnou prâci Vâm zaslala, nebof vyrostla mi ze srdce, — vsak ejhle — 
vsecko zmareno.

Nejvroucnëjsi dik jest mi Vâm vzdâti za opëtnÿ, skvostnÿ dar, — Vase 
prekrâsné povidky „Z różnych sfer“, z nichżto rozkośna „Zlata nitka“ byla do 
ceśtiny prelożena v moravském ćasopise Zora, jakż zajisté vëdëti raöite. Ne- 
zasluhuji si nikterak tolikeré dobroty, tolikeré stëdrosti Vasi, nemohouc se 
nicim odvdëciti, coby jen ponëkud stejnë milé Vâm bÿti mohlo. Za vsecko 
jen Panem Tadeâsem budu se moci ponëkud odsloużiti — о nëm nepochybuji, 
że jej uvitâte râda. Avsak tiskârna tak pomału pracuje, — teprv mâme 8 archû, 
jichż bude asi 26. Jsem velmi netrpëliva.

Mnozstvi a bohatstvi Vasich praci, Milostivâ Pani, jest rovnëz obdivu 
hodné, jako jich vnitrni obsah a vzâcnâ umëleckâ forma. Nevim, zdali umite 
rozkosnëji vypravovati v opravdové presvëdcenosti, ci ve svëzim humoru 
a vtipu. Oboje stejnë dokonale poutâ i uspokojuje, v obém jste mistryni.

Vas laskavÿ dopis dal mi mnoho lâtky k premÿsleni, hlavnë tim, że jste 
chvâlila ceské żeny, a że jste nazvala nârod nâs demokratickÿm. Ach, viteli, 
co jest nejvëtsi bolesti mého zivota, co mi chvilemi bere vsecku energii a nadëji, 
со me uvrhâvâ v  cerné stiny pessimismu? — Że jest u nâs tak m â 1 o demo- 
kratického smÿsleni! Ach, nârod nâs demokratickÿm b y l ,  — tenkrât, kdyż 
Tâbori chtëli vybojovati ideâl nejbratrśtejśi obce, tenkrât, kdyż Jednota 
Bratrskâ tehoż ideâlu se domâhala nekrvavou zbrani. Aie od té doby, zdâ se 
mi, vlâdne jen autokratie a egoismus... O jak bychom byli śfastni, silni a mocni, 
kdyby nasi predni mużove milovali s uprimnÿm nadśenim l i d ,  kdyby 
dâvné bratrstvi — duch demokratickÿ sidlel v je jich duśich! Ale u nâs nyni — 
co demokratickÿm se nazÿvâ, jest frâze, frâze, frâze bez presvëdcenosti, bez 
uprimnosti, bez skutkû! U nâs vlâdne blâznivÿ k u 1 t  u s autokratû, a  tito 
mohou bÿti lidmi bez talentu, bez charakteru, bez posvëceni: vśe jedno! jen 
kdyż dovedou imponovati svou samolibosti, sebedûvërou, kdyż maji nâleżitÿ 
aplomb, — zaujimaji prvni mista, a celé obcanstvo se jim kori! U nâs neni 
nikoho, kdo by veden jsa demokratickÿmi zâsadami chtël ve prospëch celku, 
lidu, opriti se autokratûm!

Vërte, że prâvë nad nedostatkem demokratického ducha u nâs mi srdce 
pukâ, nadëje klesâ!

Vy Polâci myslite, że my jsme demokratictëjsi, kdyż nemâme ceské 
aristokratie. O, my mâme aristokratii jinou, strasnëjsi, — my mâme aristo- 
kratii ne rozenou aie samozvanou, — a r i s t o k r a t i i  r e k l a m y  a pri- 
vilegované samolibosti, — my mâme ,,v ÿ t e c n i k y“ — ó jak vy Polâci 
jtse śfastni, że nevite, jakÿ vÿznam mâ toto slovo! To je ceskâ specialita. 
„S о s â k“ a ,,v ÿ t e ć n i k“, ta dvë slova se na żâdnÿ jazyk evropskÿ 
tlumoćiti nedaji. To jsou naśe hrozné dvë, ryze ceské, nârodni choroby! — Ne! 
Jak miluji nârod svûj nade vśe, jak râda jej velebim pro veliké jeho ctnosti: 
że jest demokratickÿ — nereknu nikdy, tak Ihâti nebudu! My marne v każde
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vesnici — v  kazdé hospodë samovlâdné laureaty, triumfatory a diktatory. 
kterÿm se vsecko zbabële a tupë korf... my je marne i v zivotë verejném, 
i v  literârnim...

Tâzete se mne, drahâ, milostivâ Pani, snivâm li о budoucnosti obou na- 
śich nârodû zbratrenÿch a posilnujicich se na vzâjem... Jakż bych о ni nesni- 
vala! Aie nestaci mi budoucnosf: ve mnë hori prâni, aby jiż v pritomnosti 
nârodové polsky i ëeskÿ si byli tim, cim si mohou bÿti: aby se na vzâjem  
vzdëlâvali, povznâseli, osvëcovali! Naśe pomëry jsou malé, — vase polské po- 
méry jsou stisnëné, — obëma nârodùm jest potrebi vice prostoru, aby mohli 
dÿchati vzduch cistÿ, zdravÿ, prohrâtÿ, svëtlem! Tiseń pomërû naśich odcho- 
vala v nas malomësfactvi, ûzkoprsost, — mâme m alÿ svët, malou energii, malé 
mëritko na vsecko: nemohlo by bÿti pro nâs vëtsiho stësti, nez kdyby nâs 
svët, nâs obzor se rozsiril! — a kÿm, cim mohl by se rozsiriti, nez bratrskou 
vzâjemnosti slovanskou? Ach, kéz byste vy Polâci naśe pomëry znali, posu- 
zovali, kéz byste nâs kontrolovali, kritisovali, uprimnë nâs poucujice! Vsak
zajisté i v  povaze vasi, v pomërech vasich polskÿch jsou vady, jest kus ma-
lichem osti slovanské, na jakouż stunë każdy kmen velké Slavie, — i vâm
zajisté jest treba, aby na vas hledëlo cizi — avsak prâtelské a bratrské oko,
které by dovedlo posouditi, со dobrého a со ne! Nemyshte, drahâ pritelkynë, 
że by si nârodové nasi nejvice prospëli, kdyby navzâjem pronikli dusevni 
svùj żivot a mluvili si о nëm pravdu, ku vzâjemnému svému zdokonaleni, 
oëistëni a sesileni?

Sbohem pro dnes, Milostivâ Pani, Vasi dobrotivou ruku libajic jsem 
v hluboké'uctë Vâm uprimne

oddanâ
E. Krasnohorska.

V Prsize, dne 16. brezna 1882.

[15. IV. 1882 r.]

Milostivâ Pani!

Jiż dlouho se chystâm vysloviti Vâm nejsrdeënëjâi dik svuj za VaSi 
krâsnou, vëm ë podobnou a mnë nesm im ë milou podobiznu, kterou, jste mi 
râëila zaslati jakoż dar opravdu drahocennÿ a о které jsem nevëdëla, kdyż 
jsem Vâm poslednë psala, dékujic Vâm za laskavë mi darované, pûvabné Vâse 
povidky „Z różnych sfer“. Teprv kdyż jsem była odesłała dopis a knihu dâle 
ëetla i rozrezâvala, nalezla jsem vlożenou v ni fotografii Vasi, kterâ më tak 
mile prekvapila, że jsem radosti vykrikla. Divâm se dennë ve Vasi uprimnou, 
vlfdnou tvâr, a to vżdy s żelem, że tak daleko dlite i że nemohu lépe se sbli- 
żiti s dusi tak ideâlnou, s charakterem tak ucty hodnÿm a s tak jasnou, ge
nialni hlavou, za jakouż Vas ctim. Treba vedlé Vasi veliké a slavné jiż dosa- 
vâdni ëinnosti a vedlé Vasi umëlecké vÿse citim se bÿti près prilis malickou 
a nepatmou, chovala jste se a dosud se zachovâvâte ke mnë s takovou skrom- 
nosti i vlidnosti, że — ac toho nezasluhuji — dobre jsem presvëdcena, że by 
pri bliżśim styku mezi nâmi vzniklo mnoho sympatii, mnoho stejnÿch myslének 
a snah, mnoho souhlasnÿch citû a tużeb.
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Vase prâce, kterÿmi jste më râëila tak śtedre obdariti, a ve kterych se 
ćasto s pravÿm poteśenim a obdivem kachâvâm, i nyni też Vase milâ podobizna 
nahrazuji mi Vasi blizkost, dâvajice mi pohliżeti ve Vasi dusi i ve Vasi tvâr.

S vrelÿm  prânim, abyste też mnë nëkdy laskavë vspomenuti vënovala, 
i s tisicerÿm dikem za Vasi neocenitelnou laskavosf porouëi se prizni Vasi

Vâm, milostivâ Pani,
hlubokou uctou oddanâ

E. Krâsnohorskâ.
V Praze, dne 15. dubna 1882.

[30. VII. 1882 r.]

Milostivâ Pani!

Povëdël mi ovsem pan Jelinek, jak velkâ, teżka râna stihla nejen Vas, 
ale i literaturu polskou onim nesfastnÿm zâkazem, kterÿ ucinil konec Vase 
vÿbornému a plodnému vadavatelstvi! Krutÿ, trapnÿ to osud spisovatelce, pa- 
triotce tak horlivë cinné, zanicené pro ùkol svuj, tak schopné k nëmu a naplńe- 
né ohnivou energii i vûli, pûsobiti v kruhu co najśirśim pro błaho, pro osvëtu ve 
svém nârodë! Jak hluboce s Vâmi citim Vase horë, jak pochopuji zasmuśilou 
mysl Vasi, jak citim ty chvile beznadëjnosti s Vâmi! Tim jsou bolestnëjsi, tim 
jsou teżśi, że, jak râëite psâti, pripad Vas neni vÿjimkovym, ale że jest pfipadu 
takÿch mnoho — celé more. Dobre jste, milostivâ Pani, uhodla, że nam Cechûm 
prese vse vysvëtlovâni vëc ta bude predce temna, nepochopitelna. Ovsem, 
u nas by песо takového bez veliké pfiëiny — tak spontannë nebylo możno. 
Vidim, об jsme my predce śfastnejśimi, volnëjsimi zevnë, — aie об jsme ma- 
lâtnëjsimi uvnitr! Nebot kdybyste Vy Polâci byli tak nestate6nÿmi jako my, jiż 
byste hynuli a zhynuli ... Nevim ani, mnoho li smim о Vasem osudu psâti, svë- 
riti papiru, na nemż cizi oci prodleti mohou, abych Vâm nepfidala nové nepri- 
jemnosti; takż se ani neodvażuji vyjâdriti svûj użas i city ony, které ve mnë 
vzbuzuje pomyśleni na zależitost Vasi.

Spolu vsâk tim vice ucim se Vâs ctiti, Vâm se obdivovati. Так velkou 
rânu snésti beze sklesnuf mysli — a hned zas pracovati s  takou neunave- 
nosti dâle — tot mravni sila, mohouci bÿti povzbuzenim a vzorem każdemu, 
komu prâno ji seznati, jako mnë.

A jakÿ krâsnÿ nâvrh mnë ëinite, milostivâ Pani! Vec jest tak luznâ, 
że zapominam na nerovnost obou jmen, obou autorek, které by se praci tou 
spoleënou octly verejnë sobë po boku; nikdy bych se nebyla nadâla, że Vy, 
slavnâ a prvni hvëzda mezi spisovatelkami velké literatury polské, timto 
spûsobem ke mnë se sklonite. I musim m ilostivé Pani hned rici uprimnë, że 
provedeni plânu Vasëho 2xiâ se mi ve vsem możne i nadëjné, a jedinou pre- 
każkou, że se mi v prvnim okamżeni zdâla bÿti mâ nepatm osf a skromnosf. 
Ale jednak zas byla bych tim neskromnëjsi, kdybych si Vasi dûvëry a Vaseho 
krâsného nabidnuti vażila jenom citem a slovem a ne też einem. Ze by mi bylo 
neskonalou radosti, pracovati s Vâmi spolecnë na tak uzitecném dile a że bych 
pracovala s nejvëtsi pietou a lâskou, o tom nepochybujte. Cekâm radostnë 
a toużebne na Vase dalsi rozhodnuti. Pripominâm też, że bych s nejvëtsi po-
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zornosti opatrila dokonały preklad Vasich polskÿch stati, ne s takovymi chy- 
bami, jakyrni me bohużel zarmucuji ceské preklâdy Vasich povidek, — pol
skÿch praci vübec.

Toliko jedna vëc byla by mnë na zâvadu: ë a s .  Râëite psâti, że asi za 
tri mësice dokoncite velkou a tëzkou prâci novelistickou, kterou mate pred 
sebou; jâ vsak okolnostmi, kterÿch vypocitâvânim Vas, milostivâ Pani, zde 
nechci nuditi, stanu se volnou aż na pocâtku ûnora (lutego) 1883, — do té doby 
jsem povinnë vâzâna k pracim, které odlożiti neni możno. Kterak se tedy 
shodneme o ëas nasi prâce? Myslite, milostivâ Pani, że by było możno, abyste 
Vy râëila psâti svou cast drive a jâ pozdëji? Ci by Vâm było możno psâti ji 
też aż v unoru 1883? Mnë zdâ se, że by spolecnâ prâce toho żadala, aby byla 
też v  stejném case psâna, a kdyż bude ve forme dopisû aby dopisy też k sobë 
priléhaly jakoż odpovëdi; takż musim prositi, abyste râëila odpustiti a laskavë 
uvażiti, zdaż bychom mohly naśe „listy o vëcech polskÿch a ëeskÿch“ odlożiti na 
pocâtek budouciho roku? Jest mi toho velice lito, psala bych nejradëji z plného 
srdce hned, ale co płatno, kdyż povinnost jinak porouci; a jest to povinnosf, 
na které nejen ëâstecnë literam i ma ëesf, ale i kus mé materialni budoucnosti 
zâvisi. Kdybychom se o ëas spoleëné prâce nemohly shodnouti, velice bych 
se citila neśtastnou; a rovneż neśfastnou, kdyby okładem Vâm byla nëjakâ 
neprijemnosf spûsobena. Ocekâvâm Vas soud, Vase laskavé rozhodnuti.

Nyni raćte też dovoliti, abych se omluvila, proc jsem tak dlouho nezodpo- 
vidala Vas milÿ a vzâcnÿ list. I jâ jsem mêla bolest ukrutnou a snesla jsem  
rânu teżkou, — jiného spûsobu neż Vase nestësti, ale blizko u srdce, v rodinë. 
Ctyry nedële tomu, co mi zemrela mâ drahâ, starsi sestra, — provdanâ, 
zanechala tri ditky. Vice Vâm rici nemusim, Vase citlivé srdce porozumi 
a omluvi vse.

Так se i stało, że mé choré oci, do krve vyplakané, utrpëly nesm im ë, 
a że nyni dosud nemohu docela nic ćisti. Jako drahé skvosty schovâvâm si 
na dobu, aż budu zdravëjsi, obë knihy, které jsou opëtnÿm, laskavÿm Vasim  
darem, — ale bohużel poślednim żivotnim znamenim Vaseho vydavatelstvi. 
Pan Jelinek odevzdal mi Vas drahocennÿ dar; stokrât jsem toużebne jiż pohli- 
żela na oba titule — Sylwek cmentarnik i O żydach — a stokrât jsem se zase 
premohla i odlożila knihy, potlacivsi svou netrpëlivosf; vsak m ë kruté choroby 
oëi jiż nauëily trpëlivosti. Leć kterak mâm vysloviti svûj dik za vsecky tyto 
knihy, — za vsecky, jimiż jste më jiż obdarovala, tak vzâcnÿmi, zajimavÿmi, 
cennÿmi! Hanbim se, że oproti Vâm, milostivâ Pani, tak velikou jsem dlużnici. 
Ale oplâcim, verte, laskavosf Vasi jinde Polâkûm. Jsou v Polsku lidé — mladi, 
snażivi lidé, kteri potrebuji mÿch slużeb, a jsem śfastna, że jim mohu sloużiti, 
myslic pri tom vżdy na Vas prede vsim — na Vasi horouci, slechetnou touhu, 
abyehom si opravdu byli bratrimi a sestrami.

Konëim svûj list srdeënÿm prânim, aby Vâm ûspëchy a radosti mnohé 
bohatë nahradily ztrâtu, kterou jste utrpëla, i otevrely nadëjnou perspektivu 
v lepsi budouenosf ...

Mejteż më v laskavé a shovivavé pamëti, ve kterou se porouci s nej- 
srdnecnejsim pozdravem Vâm, milostivâ Pani,

v hluboké ûctë oddanâ
E. Krasnohorska. ,

V Praze, dne 30. ëervence 1882.
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[12.XII.1882 г.]

Milostivâ Pani!

Z choroby nervové pozvolna se uzdravujic, toużim a prahnu po okam- 
żiku, kdy opët po dlouhé dobë Vâm se nëkolika srdecnÿmi slovy pribliżim. 
Jak se Vâm dari? Zotavila-li jste Se po osudné rânë ve Své milé prâci? 
Ci se nëco v pomërech Vasich ve Vas prospëch napravilo, ci zhorśilo? Neutrpëlo 
zdravi Vase tëzkÿm bolem a pfemâhânim bolu toho?

Так premitâm о Vas a tâzi se v myslénkâch każdodenne, aż konecnë 
mohu predce se odvâziti opëtnë korespondence a verte, że mezi veskerou mou 
korespondenci râdky Vâm psané jsou mi svâtecnim okamżikem.

Z Vaseho drahého listu vidëla jsem, że velkâ chmura tiżi Vâm na 
dusi a że vice pricin mâte k zârmutku neż tu zjevnou a vsem znâmou, kterâ 
se tÿkâ Vasého vydavatelstvi. Skoda, że tak predaleko dlime od sebe a że ko
respondence nemiiże nikterak nahraditi prâtelského styku! Chtëla bych tak 
râda chmury z Vasi mysli zahânëti a pomâhati Vâm hledati jasu, klidu, 
ûtëchy, nadëje, vsech tëch krâsnÿch illusi, ze kterÿch se sklâdâ nejpodstatnëjsi 
câst naśeho skutecného stësti. Vim, że Jste żena nad jiné statecnâ a hrdinného 
ducha, ale predce chtëla bych Vâm pomoci a prispëti svou sfastnou, klidnou 
mysli, které se predce jiż nékdy podarilo razjasniti i cizi ëelo.

Mimo Vase prekrâsné, skvostné, knihy, kterÿmi jste më laskavë obdarila 
a které jsem s rozkosi ëetla, studovala jsem też s velikÿm interesem spis Vas 
,.Kilka słów o kobietach“ i mâm v té pricinë k Vâm otâzku. Spis Vas ucinil 
na mne ten dojem, że die Vaseho nâhledu nekrivdi se żenam v żivote pospo- 
litém, a że hlavnim ucelem żenskych snah musi bÿti lepsi vychovâni żen 
samych, nikoliv ale vymâhâni jakÿchsi prâv, о kterâ jsou vedle mużti zkrâceny. 
То mne nesm im ë prekvapilo; ne że bych nedûvërovala Vasemu usudku, aie 
że nedûvëruji svému porozumëni, odvażuji se otâzky: jest tomu v pravdë 
tak? Mêla żena v bÿvalé Polsce tak bezuhonné prâvni postaveni, że si nemohla 
na zkrâceni jakési spravedlivë stÿskati, a nepocituje se ani nyni ve spolecnosti 
polské, kdyż polské prâvo jiż ustoupiti musilo prâvu cizinskému, że by żena 
mêla о jakâsi prâva mène neż muż? — Ovsem, о prâvech politickÿch, bohu- 
żel, ve Vasi otcinë nemuże bÿti reci ani pri mużich, natoż pri żenach; ale jest 
Vâ§ spoleëenskÿ żivot opravdu tak dokonalÿ, że nemdżete si stÿskati na po- 
strćeni żen? Pak arci bych se musila obdivovati tim vice rytirskému charakteru 
Polâkû. U nâs tak neni! U nas że nejen prâva neposkytuji żene rovné sprave- 
dlivosti s mużem, ale jestë snad vice ubliżuji żenam obyćeje a spolecenské 
nâzory naśich mużci.

Jestliże tak vynikajici autorka, jako Eliza Orzeszkowa, nepocitila nikdy 
bezprâvi, urażek, krivd za tou pfićinou, że jest ż e n o u: pak jsou Połaci
mużi, kterÿm se klanim a korim. Ne, toho by nerekla o sobë autorka с e s k â; 
u nâs jest proti każde snażive, poctivé, energické a zvlâstë proti talentované 
żenśtine tolik hrubÿch predsudkû, że takorka nemine jedinÿ den, abychom ne- 
byly nejcitelnëjsim spüsobem upomenuty, że jsme j e n żenśtinami! Avsak
kdybych se о této vëci rozepsala, była by z toho dlouhâ kapitola ëi ep isto ła ------
A jakż ty projektované epistoły naśe na vÿmënu? Smim se tësiti, że je usku- 
teëniti racite? Tësim se z celého srdce na në. Jen jestli Vâm nebudou nevhodny, 
jestli se Vase disposice, okolnosti a zâmëry nezmënily. Со dëlaji Vase prâce? —
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Mé prâce, které jsem za uplynulÿ podzim vykonati chtëla, jsou pohrbe- 
ny, zmareny; nemohla jsem za pricinou nervové choroby provésti prâci żadnou. 
Jest mi potreba jestë asi mësice odpoćinku za tëch dlouhÿch veëerû; pak, aż 
budou delśi dny, — budeme pak psâti „listy polsko-ëeské?“.

Zdali pak by Vâm preklâdâni mÿch listû nëciniio obtiżi? Mate zruëného 
prekladatele z ćeśtiny? Musim se uprimnë priznati, że bych ëasto zplakala nad 
tou nasi vzâjemnosti polsko-ceskou, kdyż vidim, jak spatnë nasi ceśti epigoni 
preklâdaji z polśtiny, a jak i nëkteri mladi literâti polśti to oplaceji nedoko- 
nalÿm preklâdânim z ćeśtiny. Mne to revoltuje, kdyż takovÿ ćesky pisalek  
nemâ ani tolik ucty k autorûm polskÿm, aby se trośinku naućil jazyku pol- 
skému, ba ani aby mël aspoń slovnik pred sebou, kdyż preklâdâ! Jest to hrû- 
za! Kdyby polśti autori to vëdëli, nedovolili by, aby takovi panâckové z nich 
preklâdali. A znâm také jisté malé veliëiny, chtëjici se na polsky Parnas dostati 
pomoci prekladû, které se rovneż domyśleji, że podobnost obou jazykû beze 
vśeho studovâni dostaći, aby se mohlo z jednoho do druhého preklâdati. Była 
by to krâsnâ anthologie komickÿch omylû a nedorozumëni, vybranâ ze vzâ- 
jemnÿch ćesko-polskych prekladû.

Ano, ta naśe vzâjemnosf jest dosud v plénkâch, nebof prese vśecky ma- 
nifestace vykvetla jeśte v mâlo skutkû. Bude to jiné? Mdżeme tomu pomoci, 
aby to bylo jiné?Pokusime se о to? Promluvime spoleënë nëkolik uprimnÿch 
slov k obëma nârodûm zâroveh?

Poroucejic se Vaśi drahé prizni a laskavé upomince preji Vâm zdravi, 
zdaru, utëchy, spokojenosti, a libâm Vaśe dobrotivé ruce srdećne i uctivë jakoż

Vaśe hluboce Vâm oddanâ

E. Krasnohorska.
V Praze, dne 12. prosince 1882.

[3. IX. 1883 r.]

Vysoce ctënâ, milostivâ Pani!

Jak velikou radosti mi byl listek, kterÿm Jste mi laskavou Svou pamëf 
opët dokâzati râcila asi pred mësicem, tak zalostnâ była pro mne doba, ve 
které jsem jej odbrżela. Nebudu Vâm lićiti vśecky trampoty a svizele, ve  kte- 
rÿch me poteśil vzâcnÿ dopis Vaś a k nëmu pripojenÿ dopis pânë Karlowiczûv. 
Ani byste nevërila, Milostivâ Pani, jak velikou jsem radost mêla, że dosud 
na mne Jste nerâëila zapomenouti, ba naopak, tolik laskavé vzpominky pro 
mne zachovala. Każda zprâva о Vas jest mi nade vśe pomyśleni zajimavou 
a dojemnou, nebof jsem jak ze spisû Vaśich, tak i z krâtké, vzâcné ch vile 
osobni rozmluvy a z drahÿch listû Vaśich se naucila Vas vysoce, pokornë ctiti 
jako vzor spisovatelky, vlastenky a ślechetnćho charakteru, a milovati tak 
uprimnë, że s velikym żalem citim velikou vzdâlenost, kterâ dëli nas, i velikou tu 
spoustu rûznÿch pomërû, které siły naśe, cas naś rozdëluji takteż daleko od 
sebe. Pfâla bych si blizkosf nejvetśi, vzâjemnosf co można nejćastejśi, prâci
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co den a co krok spolećnou. A tak nam ze vseho nezbÿvâ neż spoleënÿ cii, za 
kterÿm jdeme rûznÿmi cestami, a spolecné vëdomî, że se vrelÿm srdcem da 
dâlky sledujeme.

Pan Karłowicz më vysoce poctil żadosti, které vyhovëti snażila jsem se, 
jak mi jen możno było; ale bohużel — nikdo by toho nevëril — nemohla jsem  
Pânovi posloużiti ani programem vyssi divci śkoly na pristi rok, ani zprâvou 
о pusubeni jejim za rok minulÿ. Vëril by tomu nëkdo, że skola tak hrdâ na 
své jméno, na své vynikajici postaveni, jako jest vyssi divci śkola v Praze, — 
śkola tak bohatâ, jejiż vlasteneckou povinnosti jest, со nejvice śiriti o sobë 
vëdomosti a ziskâvati si vice a vice obecenstva, nemâ tistënÿch programù 
ani vyrocnich zprâv? Nevim, со si pan Karłowicz pomyśli о mnë, со о vyssi 
divci śkole, со о naśich pomërech a naśem nârodé vûbec! Ale ke cti nâm 
nesloużi takovâto nedbalosf, jejiż priciny a koreny vëzi tak hluboko v  nasi 
moralni chorobë nârodni, że bych nëkdy nad tim si zoufala... Slovem, pan Phil. 
Dr. Vilém Gabier, reditel vyssi divëi śkoly, jest také „vyteënikem“, a nasi 
vÿteënici neznaji se k povinnostem obycejnÿch Cechâckû, nybrż stoji dâvno jiż 
na piedestalech vysoko nad obyëejnÿmi pójmy о nârodni povinnosti povzne- 
âenÿch.

Dovolite, Milostivâ Pani, abych nëkdy listkem smëla opët se Vâm 
pribliżiti, i kdyby Vâm pfi dńleżitych pracich Vasich a uprostred starosti 
Vas obkliëujicich nebylo możno odpovidati na listy mé? Kdybych smëla, ne- 
cekala bych vżdy na odpovëd’ Vasi, vëdouc, jak velikou Vâm to obëti, vëno- 
vati mnë ji. Vsak také sama nëkdy mivâm dlouhé doby, kdy mi nemożno 
pëstovati ani nejmilejśi korrespondence! Tedy smim?

Dëkujic Vâm, ctënâ i drahâ Pani, opët a opët za nezapomenutelné 
vsecky vzpominky a dûkazy blahosklonnosti Vasi, jsem Vâm povżdy z celé- 
ho srdce

hlubokou, uprimnou üctou
nejoddanëjsi

E. Krâsnohorskâ.

V Kunraticich dne 3, zâri 1883.


