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l{ech.c1 chybět mezÍ gratulanty' 1 když Jsem nepř1pravll

ďar n1icterak osln1vý. Bůh je ni svědkem -. a Ty n1 to, Ru-

do, j istě věř .íš - l  že to není arr i  z lenost i . ,  arrÍ z nedo-

statlqr úcty lc Tvým kadeřím / na šediny jsi stá1e qří1tš

m1aďý /. A tak abyclr nepřlšel s úp1ně prqzdnýma zlrkama,

d.ávrínr fobě, verně;urovslcému ed.1toroví, k dobru alespoň tuto

nralíěkost:

Ve sbírkách d.1vaďelního oddělení líároďrrího riuzea

ehováoe jed.iný bohužeI nrkop1s Vlaďislava Vančulxr.

Je to dopÍs' lrberý ná jÍstý význalr pro datovríní jeho prr-

ních d.ramaticlých pokusů, zvl.á.áté Íjatyrské komed.ie. V eť[1ěp

ní poznámce ljer V1adislava Vančury r, Čes].:os1ovens}ý sp1so-

vatel, Prďra I959l S. 3g9 /, }tďe tato hrar" byIa po1rnré helž-

ně publ1lcována, praví R. II. ' že časop1secky rryšla v Toce

Lgzo v 2. ročníkrr ěasopi.su Cesta. JenŽe j1ž; d.va rolqy před,-

tírn j1 Vlad1s1av Varrěura nabíd1 k provo zovul'í }iěstskénu

dlvaďIu na l(rálovs}ýclr V1nohrad'ech. .[ pozůstaIost1 K. H.
H1lara' tehdeJšího rrměleckého Ěéfa vinohradského dilvaďla,

se nachází tento dop1s:

V lraze d'ne L2. února 19Lg.

verectcný pane d'o}rtore !

Y }rvětnu nr1nulého roku dovolll jsem s1, velectěný
paJxe' posIat1 ván hnr r.'aďepsaÍrou ''Satlrská koroed'Íe,,, by-

3rc



1a k ní př11ožena }oI1vkova hudební part1tuT&o

Ve1tce Vás, palxe ťLo}ctore, prosím bud. o vrácení na-

šÍch prací, nebo o zpránr Jak s nÍmÍ naLožíte.

S uýrazem hluboké úcty

v]-. Vnněurar

Pra}ra, II. pŤíéná 2.

Jďc H1lar odpověd.ěl, nevím. VÍnohrad'ské d.-ívadJ.o

hnr neuved.lo a sá^nr H1lar, Jenž brzy pote. pž'evzal ved'eaí

ě1no.hry l{árodního d.1vad.1a, Jl arr1. pozděJ1 do repertoánr

nezařad'll. 
i '

i

.irleJde J1stě o niJak zvLáíÍ s7ýznaa;lrÝ fa}ct z; dí1a

Vladíslava Vaněury, a}'e nepochybně o prrrní setkání K. H.
- . t:

Hilaia s dílen V1ad.1slava Varrěutlr Jako fl3alnaf,tfuq. Saaťl Je

to a'lespoň pro odboz:rí}ry zajímavé. '
. .

Alespoň touto malou glosou přispívám oo sbonxí}ír

věnovanélro přítell z ne jm1le j Éích.

, .

V l l  c1&v  štěp ' án

l-
Zry




