
10?106 Staropr a žslt,é lepty J aromír a Str etti - Z arnp oniho

- Šest tisk , tri barevné a tÍi t6nové' spojil tímto názvemv cvklus p. Jar. Stretti.
Pan Stretti jest, samouk, kterého pudí k umění opravdová vnitÍní láska, samou\,
kte4i ví' že lásky jsou proto nasvětě, aby jim ělověk píinášel všecky oí,ěti. Jsou
samoukové' kteÍí soudí, že ]áska k umění sama stačí a žé není tŤeba učiti se jazyku,
technico, v-i,razov.!,m prostŤedkrim' Z todl těchto titěrnfch a slabošsk-vch snílkri
není však p' Stretti. Jeho láska mÁ mužnou opravd'ovost, jeho technikaJe vyspělá,jeho cí nem:r,Jichernf, jeho pojetí umění vážné a aut,okriiické. Jeho šti,roprazst<é
lepty nemají nic lJn.icky 

-nasládlého a povrchně zčeieného, iat<J;si prisir1r nia
a chladné,.bystré a jasnézÍení je pňíjemně vyznačují. Není po"iryby, že p. Stretti
není posud tam, kam míÍí; jeho vid tvárnf musi se jesto prohtouiit a práspělo by
mu velmi i zducho.rrnění, ale i tak jest možno jiz dnes upozorniti se sympatÍ na jer'o
snahu.

Poučné čtení o ,,aždy uctiuém,. J. Mahenoui

. . P1'Mahen v;ryravuje v Moravskoslezské revui o mně jakési ,,skoro pohádky..,jak sám v4z1arye praví, čili bea eufemismu: klepy. Pr ze msty oup."il,u. '"-pŤíznivou kritiku o jeho Janošíkovi,l ze msty $fi, ,i to, že psal i do"Lumíra
!':yž?Ý!si nazpět ode mne jakousi prÓzičku, - io-j" struěn1,í tenor jeho ďouhého
Ííkání. Té básnické noblesy! Ťíkám si vzdycky. A jak je fu milJ českét Ňa'|isJ oo"oli
rozbor díla, podáš dťrvody svého soudu a domnivas se, že máš právo alespoĚ navěcnou odpověď! Á tu máš! Stále stejná písniěka. PÍijde t. zv. básník a t<tepe trrir
nez.syilk9yá. baba. Když zaéíná, t. zv. básník noblesy mahenovské 

"yp.uooo"t,,pohádky..,-jest dobie vyhledat si v zásuvce koresponáenci s nim a zacítávat, z runěco.- Je vidět pak hned, jaké jsou to pohádky i iat;; ;e ten pohádkái.
24. prosince minulého roku uveÍejnil jsem v 

.xovi"o 
feuilteton ze so.i"h re.dakěnich zkušen.ostí. B.ylv v;íztramné ' poočily mne o mnohém; leccos z nicii uložil

Jsem do ''.ťohárlky o literárním karakteru ěeském.. ve 4. čísle III. roěníkrr.2 Stávalo
se' že lidé, prostí a bezelstní'venkovští čtenáŤi, psávali mně: ',P"o.í. oa., oy..,ět]"t"
ná m' jací jsou to ti literáti lirlé. Tisknou klidně práce v listeclrnejprotivnajsiát, si. No.jdo nam to dobie na rozum'.. Ábych si uspoŤil liorospondenco, vyloŽil :."álolua"o"provždy dobrák m v ironickém feui]letoně ze 4. čísla o Havlovi ' Š."roJ.

. To bylo 24. prosince. l0. bŤezna - tedy po jed,enácti' nedělích! _ dostanu náhle
nakvašen1i list od p. Mahena.: platil..li pryien feuilleton i jemu; 5".ri |"/i.te uu".karakterní, že dává také.práce Dykovi,.Mrštíkor.i atd.? Ýzayt.prí, i ái 

"u;nrizsipÍátelé tisknou v Z|até Ptaza.
Já ve svém feui]]etoně neměl la mysli p. Mahena. Soudil jsem vžrlycky o p'Mahenovi' žo jest to muž psavJÍ, kterému nipostačí jeden list i ti"Jo'."'l **izaplavovat listri iadu. Tu psavost mu mno"í zaz]íiali u po..í,,uli",J3i.'ar" 1esoudil, že se snad takto alespoů vypíšo dŤíve ze sv ch rrizn;fch mátoť a marota dobere svého lepšího jádra.

odpovědě l j semtec lyp . IvÍahenov i i ron icky , -{omr i j feu i ] le ton jes t . .psánna

",";š;il';b"o.H"ml"tooJ' 
,,Koho svědí, ať se škrabe... Píší-Ii moji piátelé do

ii^iě-w"ny, že v tom nevidínr nic zlého, poněvadž nemohu potisknout všecko,

::.;il;ilii' a Z|atá Praha ostatně že je list zcela eklektick;y'. Psát do Lumíra

li.i Ň""*"''.á te iitjest trochu choulostivější _ tožejo již věc osobního svědomí

:;;;r;. iíJ'ui.,e 
"uy"tyt 

p. Mahen k]idenl že píšo sám totik, že by mne nemohl

í''i '"i.".á', než kdíby;;ě to všecko poslal: nepotiskl by-ch toho ani za. deset'|et!

Ža ně]<olik dní sentimentáIní odpověď p. Mahenova. Zo mu ublrzull a ze mu

n..i.oui* bolest; že mne měl v srd.ci jako člověka; že mnoho neprodukuje; že so

#;í;.;;ildnout ještě; že čte l1ěrkegaatda; že je }rlavně driležité,. aby měl

i,:r""o^r.-a"u""' duši; na Siovácku že je jaio a žo mu lidé odtamtud píší dojemné

"e"i. 
eta. A podpis starodávny: ,,Váš stále uctiqf J. Mahen...'""w'"!tr'r 

i."* " 
novém ljstě p. Mahenovi ještě leccos, co mu nebylo jasné,

i to, i".a-" pÍece jen povinnost v urěit c}r pŤípadech rozhodovat se i v literatuŤe

,,e p.o P"t.u nebo Pavla, nfbrž pro bílé nebo Óerné.
"" tpo., 

Uurr"" ztichnrrl riptno. r souilil jsem: Qui tacet, consentiro videtur - e ne'

pŤikládal jsem našemu dopisovému inte-rmezzu vÝznamu. _

".. Ň' p"Ěatr.u ročníku poslal mně p. Mahen dvě.tratičké prÓzy. Dal jsem je tis.

w,"c, iy"l došla na ně iada, kdhtiskárna vysadila jednu z nich a poslala korek.

turu p. Mahenovi.-A 
nyní nov;í list p. Mahenriv: jak to. že tisknu jeho práci?

oap"o'uaor i."., Ť'g piišla na Íadu. ostatně píát jste si sam, abych lišil mezi

literátem a ěIověkem. A oitatně: nepíejete-ti si mit prdci, a Nwině, ilopište tm,ě nebo

tisktirně obratem a iltim ji roznxe,tat.
Pan Mahen nic; proto vyšla první jeho pr6ziěka. A zaso ticho. Soudil jsem

tedy, že muž ehce míti tištěnu i druhou prácičku.

í 
"o.", 

došIa na ni i'ada; tiskárna posla]a korekturu p. Mahenovi. Tentokrát

p. Mahen napsal jí listl nepÍeji si, aby byla tištěna' Bon. Dal jsem rozmetat sazbu.
' 

coz i".t celá iistorie á""i 'r1"oo u pun"* Mahenem, dokumentárně vyasaná.

Áby"bylo čtenáii pŤíště jasno, jest iieba povědět ještě, jakf by1.poměr mezi

p. ltuť".'"* a mnou. Ňe"nal"jsenp. Mahena osobně a p. Mahen p-osílal mně již své

Lnihy a provázel je listy obsahující.mi prosbu, abych o nich psal. ',Jsem nyď zvědav

jen ,,n jád.,o' co iomu ieknete Ýy,.. siojí v jednom psaní. ,,Noá|eží.mně na niěím

soudě neŽ na Vašem,.. stojí jinde. Když jsem napsal ieferátek v l. sešitě II. ročníku

o Baladách p. Mahenovjcť 1nebyl "ro"na 
hymnickf)l, p.s.1l mně p. Mahen v listě

(21. prosince 1908): ,,A za tu r"itit." v Novině _ co dě]at _ děkovat? Slova

jsou.ma,lo a jsou siabá. Jen to bych Yám rti,d íekl,, že oil Vds harn byla by nlně snad,

mi,lejší. než oa itng"n chudla. Jčn rnlčeni, Vašeby mnebolelo, A bylo mně smutno,
že snad knížka sJVám pŤece jen nezamlouva|a. Dnes už jo dobie...

l\tit;i pane l\fahene, áol,"d"t"-li se pak ještě zarďit, až to pieĎtete? Vy dnes
píšete,-žďse musíme pro literat'uru nej.dŤív pierodit ethicky, a vy jste muž, kter;f
opravdu ví, co píše a proě to píše. . .

Ano, abych pověděI ještě o tom Janošíkovi.
Vyšli Kamaráď svobody, pan Mahen ,,vždy uctiv]f.. poslal mně je s deďikací.
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[Viz Kritické p"oj"vy 7, gtr. 385_388'l r . lviz Kritické projevy 7' str. 135-137.]




