
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.



182 Doufám, že po tomto vysvětleIrí tršetŤí rnne p. Kvapil nadálc dvojsmyslnfmi
polilonami' jež se chtějí tváňit nesmlrně supcriorně a ironicl.y. Nernaji k tomu, jak
jasně vidí nynÍ, naprosto žádné pŤíčiny.

Praha, 9. ledna 1898

o utnění, poesii, socialismtt,, charakternosti,inteligenci i rad,i-
kalismu a uuozoakách i bez nich, chlebaístuí a histrionstaí
i jinlch ještě aěcech božsklch, liitskjch i ďábelsklch

Redakci Radikdlnich IisI a p. Vticlauu Htad,ikoui za rameček _ od I,,' X. Šaldu.
Píšu několik s|ov obrany a vysvětlení jako odpověď na nepravclivé, falešné

a fanatické utoky p. Illadíka v ,,zaslánu.. Nár. Iistti z 9. května a Anonyma (ten
rytíŤskf pán se totiž zapomněl pocl svrlj elaborát podepsat) z 38. čts|a RaclikálnÍch
listri.

Píšu je nerad, s neclrutÍ, s hnusenr. Řekl jsem si jednu chvíli: NaÓ orlpovídat?
VŽdyť jsou ťo jen nepravdy, pÍekrucovánl, nepochopcní, uráŽky, bombast a pathos
pro druhou galcrii. Nač se namáhat? Ti lidé potŤebují kraválri a utokri pro sv j
krám a obchoď _ jim nelze vrlbec nic vysvětlit, poněvadž a priori neposlouchajl,
neuvaŽují, nemyslí.

Řekl jsem na pÍ. zcela jasně v protestnÍ schrizi v Typogr.afické besedě, Že ne-
mluvÍm jako politick! straník a stoupenec sociálnÍ demokracic, Že stojínr pouze na
stanouisku uměleckém, že jen s něho - a vykládal jsem, jak a proč - protestuju
proti vylučovánl sociálnÍ demokracie z NárodnÍho dir'adla a šÍŤo proti monopolisaci
umění pro určité vrstvy a kasty nároclnl.

A kdo si toho vširnl?
Nikdo.
Poněvadž dnes neumí se nikdo v jistfch kruzÍch v Čechách dÍvat na žádnj ve.

ňcjn1i čin a proJev čtstě,nezaujatlm, nepodezíraulm zrakem, poněvaclž nevěŤí nikdo
u spontdnnost a samoučclnost žádnélro skutltu, poněva.JŽ kažclj jedná s tak s]oŽitou
matematickou nrotivacÍ, v takové do poslednílro zlonku vypočtené asociaci, že
nevěŤí, že mrlže někomu běŽet pouze o projcv ideje a obhájení vnitiní určité, kon-
kretnÍ pravdy. Tak se Žijc v klikách a koteriích, Že se podezírá kaŽclf skutek jako
strategickj manévr, Žě neplatí Žádnf skutck nic srÍrn sebou, že se neváŽÍ jeho myš-
lenkovf ulastní kurs dŮuod a prautlg, nfbrž jen postrannost spojenecké konstelace.
Došli jsme tak daleko v klikaienÍ a s tranictvl, Že nikdo se neptá: co Íekl?, a|e kaŽd!,:
kdo uedle něho stdl? a ještě častěji kdo s nim nesldl?

Ten hnusnf, morov1l' puclr strategického manévrování, to podcziránl z ano-
nymnÍho spiklenectvi a lrlikaŤení, ta ztracená čistota a naivnost nazÍrání a ceněnI
v1y'roku pro vjrok, pro pravdu a d vocl jeho _ jen to mne pŤirrrělo k tomu, Že jsem
vzal  pero do ruky.

Litost, že nenÍ již dnes v jistfch kruzÍch v Čecháclr duše, která by dovedla po. /89

chopit, Že mohou b1/t lidé, kteŤÍ se sejdou bez mluv, bez koalicí, bez plánrl a po.

koutnÍclr myšlenek o zisku, kteŤÍ se sejdou na minutu, aby se pak zase rozešli, které

svede idea, o jejíž vyŤknutí a obhájenÍ běŽí, a kíeíí, když je LoLo unum necessarium

vyĚízeno, klidně se rozejdou, zítra se o sebe nestarají a po pňÍpadě pozejtŤí - káŽe-li

to jiná idea _ spolu se bijí jako se bili pŤedevčírem.

Jen lítost, že se nerozumÍ této bezzdjmouosti a této samoťlčelnosti ideie a Že naopak

kupci a klikaňi pohazujÍ ji nadávkou bezcharakternosti - jen to mne posadilo k psa-

címu sto]u.
Jen to, abych Íekl pňímo, otevňeně a pak za sebe: Podcpsal jsem protestnl scht}zi

a nestaral se o to, kdo ji podepiše nebo nepodepiše uedle mne, poněYaďŽ jsem neuza-

vírat s nimi bunt a spolek, nfbrŽ odpovidal poctivě na položenou otázku: čí je Ná.

rodní divadlo?
Mluvil jsem na schtizi, jak jsem ňekl hned na počátku' s hlediska uměIeckého

a kulturního pokroku a ne z politického stranictví a spiklenectvl' Mluvil jsem proto,

poněvadž vytlačování sociálnÍ demokracie z Národního divadla mne rozhoÍěilo

a rozrušilo, mne jako čIouěka a indiuíduum, jako srdce o duši. Mluvil jsem za sebe,

sur17 hněv a suoli lítost _ bez ohledu, kdo mluvil pŤede mnou a kdo bude mluvit

po mně _ mluvil jsem sebe a ne kolektivní program ani smluven;7 manévr.

Tato Ťcč bude se snad těžko chápat klikaÍrim a stranÍklim _ ale je jiŽ tomu tak:

nevzali jsme ani závdavek, ani rozdělené partesy na koncert.

Svij rgze lidsfu hněv a rgze lidskou a uměleckou lítost pŤišel jsem vydat na

schr1zi té inteligence v husích noŽičkách (kterfŽ sazečskj vtip zplagovaly RadikáInÍ

listy po lorlskfch vlasteneckjch denÍcÍch). A hlavně ]Ítost a hněv za zuboŽené lrmě.

lecké bilance našeho divadla.
Dlouho pozoruju jeho uměleckf rlpadek a dlouho si hledim vyanalysovat jeho

piÍěiny. A vidím, Že je v první Ťadě jím vinn'o obecenstuo, buržoasíe pražskti, dav bez

urněleckého charakteru a polarisace, nejhorší materiál, jcjŽ si lze pŤedstavit. Bez

každé kultury citové i umělecké, pŤitom hloupě blaseovaná, superiorně domfšlivá

a pitvorně prázdná, Jakou dovede bft jen moderní parvenu' kterf ve falešné pseudo.

civi]isaci ztratil pÍirozenf lidskf cit a nenabyl náhradou za něj skutečnou ku]turu

vkusu a uměleckého vnímánÍ, j ichŽ lze dospět vcelku jen tradicí,  d louhou prací,

trenážÍ celjch genergcí.
A zde jsem hned u druhé pŤIčiny naší divadelnÍ mizerie: u žurnalistícké kritikg,

která je jen trpn;/m echem dojmri a pocittl, zdání a klam , nepoclropení a lenosti

obecenstva, která místo aby šla pied nlm, pÍipravovala je, zasvěcovala v latentní

krásy, jeŽ unikají jeho tuposti _ lichotí mu a činÍ z něho neprozíravě instanci roz-

hodujícÍ bez odvo|ánÍ o umělecké hodnotě' Ano, obecenstvo je systematicky kaŽeno

tou kritikou, která je jen prodloužením jelro nemyslivosti a jcho kuloárnÍho žvastu,

která pňeŽvykuje jeho bonnroty a napodobl jeho afektovanou rredbalost a mělké

požlvavé lenošstvÍ.
Řada nejlepšÍch moclerních prací dramatickfch měla díky těmto dvěma spo.

jencrlm: kritice i obecenstvu rtspěch prostŤcdní neb podprostieclni a Ťada sn'rrtelnfch

hŤíchťr proti pocsii a uměnl vyprodané domy.




