
180 oilpouěď n,a zaslá,no pá,ně KaapíIouo ze čtartého čísla Literá,r.ních listti

Ve č|vrt'ém čís]c l'čclrl,o list prováilí pan Jarosiav l(vapil kalendáňovf drikaz,Že Flauptmannovo pohárJl<o.r.e ai:"." ,,rlfi"j.", 
"*,'.. 

nemohlo ani mít vlivuv jeho ,,Pampeiišku... Netyká .. .l"u ..,J.."rá"ía. i'lstorie, ale, poněvadž pan Kvapilclrce nlÍt už jednou skoIrčeno ,,to r,reaa.,i ci"]c,i.r'tiv a vzor .., jsem ochoten pŤi.
;'ff.ti|]' 

svou troškou k tonrí zaa"'.i-' 
"."'"rtátu a 1lovčclět, co o tom vím a si

Tedy i já neviclÍni žá.d.né ideoué, komposičnifiliace tnezi Potopenym zvonema ?anrpe]iškou, ale slyšcl jsem v ní itt,,tí,-sii,které zněly cchcm Hauptmanno-vych vysokych ,,o, ," 
1|'o^:|: 

ktcré cnyialy no;"l.-;";i.r' toulru i scn, kterj nám s]i-bovaly myšlenkovÝ i 
:l!o'vi' 

rozhled ár,áá',"j"rr"..ptmannovi' ovšem clrama vestaubě a struktuťe své nesplnilo tento s'ib: .'..'i.,,..'ě.,' nejen té slibované, ale Žádnéperspcktivy vribec. A o.:': j,..m .'"p."t, z"iy iJ.:: 
ť'"" 

nějaké vnějŠi, neorganické,

:,i,ix"ď i il;, í."-}ffi il.i j : : lí.'mť::*'i.]" * a dekora ce,, n an "j,,ys o o -
to sátn pr:obkÁ ̂  tažoi,,-,, 

." 
;;.';;::l'::1"j': " 

oy1u' . . 
-. 

kdeŽto tr Hauptmanna je
Rozumíte mi? o žár!_.....l'o 

i{o.Slunce je nou! kult' noug ,a,o, ií,i, , ,,eto.
tŤi ďckoračních verš . 

dnou ideu, Žádnou konrposici tu ne;aej;on o.tí.r"""ilril al,ou
Pan Kvapil dokazuje, Že ani tg nemohly v něm byt vyvolány nebo navoděnyHauptmannem' neboť bámpcriškť ;;;;;;xi a. ri,top".ru 1896. HauptmannrlvZvon nemohl čisti pŤed 2.-prosincem t. 

". 
f jo,ioraloá 

se knih divadelní kanceláŤe.Pravda a všecko v l9r1or<u. 1. p.""a".J;"'i15u.nn9".. co pan Kvapil zamlčujea co Jeho vyvody poasfutně zesralu;". r",, i.'""ou skut.ečně zadal PampeliŠku poprué divadltr 3' listopaclu * ale tati É";;;;;"".Spatrila divade]ní prkna. TatoprvnÍ jcjÍ ver.se byJa Psana pr'Ózou,jak se vi or."io .r, rit..e..'l.r' r..u"i.f,p"azstyctr,a byla p. Kvapilovi irdcena. V prošinct',n}, i.J" 
" 

době, kdy Flauptmannr'v Zvon
i',:.i'|ffii"ť\:J:x:i:,:y: olu".o 

"oií,'pi}},o,,,auntp. Kvapii prÓzovou vcrsi
.reri ,'" a-láar ;,;":;t7;#?::u, 

k^ter,ou.zaclal,' tušÍm, u lertnu 1897 a kte;;; jsme vi-ťrvahu.Vt"tái""ii",;::j1:i:ilf *TT#.i;il,"::ff 'l!i:x;ffi l"*Tiw:;
.,':"* t:'HT 

tom smyslu, jak jsem p."i 
"'*j.í referátě a píšu dnes ve svém za-

IJroč o tom všenr pÍšu? Proto, žt:na lnne padl z toho rrcpoclaňeriého kalencláÍo.voho clrikazu p. Kvaritova tat<ovy .rz*l',..áí*v snrutok, kter.élro se chci těmitoňáclky zbft, Je nri totiŽ si1ašně .-ut.,o ," i.;;:;:"se proti rnně někdo brání drika-
ílo'1;,i,x'.T.1ťlllT;#Ť::.':t činltn'ětaá,.ffi.:: č,t'c? Cožvystupuji jako po.katcnc]áŤovf á-*;ffi in:'"#ii:i...'".'lJJ'lil':ť:,:,i!:::^::í*í**t
i"lllťil;#Til,'"..T.i!.|lěli vyŤiz;;a;';"l1"i."n bolesti, r.Ždyclty takov17 -ilffi J #. - * T:il 

"l 1T'1.ť l t i"ff ::Ť j ffi*::-':xT"*l['*i' "'

181
odpoaěď p, F. X. Šaldy

KpŤedchozÍmul i s tup .Kvap i lovuodpovídánášspo lupracovníkarecensent .
..Panrpelišky.l toto:''. *^il 

p*'' kvapil pfiznáud mlčkg a tím potvrzuje ve svém posledním listě, jinak

, .,o1ur.ko., pŤÍmo árlvtipností stilisovaném, u jddfe ušecko, co isem turdíI, toLiŽ..

z".ov'v duě uirse, duě |ormg,,Pampelišky.. (prvnÍ zěásti prozaická, zčásti veršovaná;

á.''iái* veršovaná), Že,,Pampeliška.. ve versi první byla sice zadána 3. listopadu

|agj,;" v ní však nebgla prouozoudna, llbtŽ ve v9r-si druhé, a že tuto druhou versi

oálijo""r p. Kvapil u tlobě,-kdy liŽ,,Potopenf zvon.. Hauptmannrlv čÍsti a znáti mohl.
''".. 

z. ujt'puie teay p. Kvapil mlčky od svého prvotního d kazu (Že Hauptmann v

..Zvon,, ani. znati nemohl) a obmezuje se na pouhé turzení, Že ,,Potopen1f' zvon.,

i"r.ii.r.v neznal v tlobě, káy pielíval Pampelišku do druhé formy _ tvrzcní to, jcž

mu věŤiti m žeme, ale nemusíme.. - B . , , V r d t i l o . l imud i v ad ] op r vn íp r o s a i c k ou f o rmuPampe l iŠky , l i u gždda l - I i

si jí p. ívapil sám, poradili-li mu jinl ku pŤepracovánÍ či pňišel.li na tuto myšlenku

sánr,'je .r, nnš.,,, sporu lhostejno. Rozhodnf je jen fakt, že ,,PampeiiŠka.. nebyla

prouozoudna v té formě a versi, v níž byla zadána.

4 .Tvrdí- l ip .Kvap i l ,žedruhf tex tveršovanfne líš isen ičímodprvn lhopro .
saického aŽ na rytmus * 

"y.y 
- musÍ se tomu znatel jen usmát. Což lze opravdu

slouo za slouemprettt z prozy aá veršri, nota bene ďo rlmouanlch veršri? A neznamená

j iŽ takovázásadnázměnaformysamaosobě, ikdybybásníknechtěI toml luědomě
a umgslně, změnu ndladg, stílu, ouzdušl?

r. ean xvapil vzdává mi na konci listu za pozornost, již jsem mu věnoval,

komplimenty' které mu, jak v této situaci nemolrlo ani jinak bft, zhoŤkly |roclru

v ustecli. Lituju jen, Že nJmolru jich pŤijmout, poněuadž mně nepa\f l a poněvadž se

mi j ich dostalo jen omYlem.
Já to t iŽvěnujup.Kvap i lov i s te jněpozornost i jakokaždémuj inému'autorou i ,

o jehož práci mám z mandáiu p. redaktora těchto listri psát _ nic mi , nic uíc.

ujistu;i p. Kvapila' že se u mne v tomto směru netěšÍ pÍes všechnu svou originalitu

a geniatitu žádnému zvláštnímu privilegiu a že se stardm, po pŤípadě nestardm

o řěho, jako o každého jiného smrtelníka, o jehoŽ práci mám referovat: totiž že ji po.

zorně piečtu, nebo ugslechnu u diuadle, Nic uic, nic míri.

zejmona ujišťuju p. I(vapila, Že nepodplácím jeho služebnictvo, abych si

opatŤil informaáe o jeho chystanfch arciclílech, a že neŽivím se zpravodajstvím

z jeho básnické dílny rlo světovfch Žurnálťr a divadelnÍch agentur'

6' Dík p. Kvapilriv 
"" 

*ojl informovanost patÍí tedy jin m kruh m a na

jinorr aclresu. P. Kvapil .t,,po..nu si snacl laskavě, že své práce, clŤíve než je zadá

clivadlu, rád dává číst nebo pÍedčítává a dává posuzovat rťrznjm su m zndmlm lite.

rdtúm a re|erent m časopiseikEm i nouindíski1m. a ž,e těm tecly je pŤirozeně známo

fakIrrtlr clvoj1 formy ,,Parnpeliščiny.. . . .
NuŽe, tak je tedy rozluštěna zálracla, orlkud jsem zvěděl o tomto mysteriu'

a rrjišťujrr p. Kvapila, Že jsem o něm zvěděl čirou nálrodou, bez každé snahy a ná.

many. Ňepultikoval bych rro b$val vribec, kdyby mnc k to mu neugzual skoro p. I(va.

pil sám svfm pŤestÍelen;?ln, nepodaÍenfm, kalcnclái.ov1im clťtkazem.




