
F. X. Šalda: pŘÍrteo SEBEKRITIKY

U Fromka zača| vycházet měsíčník, Iiterární kurfr odeon
redakcí J. Štyrského. V l. čísle vedle znamenit ch Nezvalo-
vych pŤekladri Rimbauda a statí o něm upoutává vášnivá
obžaloba nejmladších od - jednoho z nich, JindŤicha Štyr-
ského. Tedy: konec koncri sebeobžaloba. A to je právě na věci
krásné. To, že se na ni nejmladší generace zmohla a že ji do-
vedla pronést s takovou krvavou opravdovostí a mravně
obrazoboreckou nenávistí, jako se stalo v tomto pŤípadě
J. Štyrskym, mluví pro nic vic než celé archy pochvah1rch
kritik. Neboé mnohé generace pňed ní, které k ní měly alespoĎ
tolik, ne-li víc povinností i dťrvodri, se jí opatrně r,ryhnuly,
libujíce si naopak ve farizejském pŤebarvování skutečnosti
a v samolibé indolenci, ne-li dokonce v zcela neostyšné vzá-
jemné podpoňe z vulgárních motivťr hmotnfch, jak to činila
a činí tzv. generace pragmatická. Hněvná slova Štyrského se
nesou mnohem, mnohem dál než do Ťad nejbližších: zasahují
největší většinu všeho žijícího spisovatelstva i básnictva české-
ho až na několik málo v1ijimek zce|a Ťídkfch. Proto je zde
otiskuji: jsou dokonallé zrcad|o dnešního mravního stavu čes.
kého l i te rá ts tva .  | . . . . . l

Karel Teige: 1929

Zatímco se slepuje jakási staronová vládní koalice, v níž
tentokrát mají pňisluhovat i Strany sociálfašistické, získavší
v Ťíjnovfch volbách pozoruhodn1i pŤírristek hlasri a mandátú,
aby opět do pŤíštích voleb ztratily téměň vše, čeho dodnes,
dík své opozičnosti, byé velice blahovolné, dovedly nabft,
trvá dále ono po Ťadu letjiž vyzkoušené a osvědčené kulturně
politické dusno a temno: v hospodáňské krizi, která dnes, kdy
vysoká konjunktura je už u konce, začíná velmi všestranně,
v ČSR;ako v ostatních státech, potňebuje právě kapitalistická
vláda ričinnou pomoc reformistri a sociálfašistťr, aby se poku.
sili neutralizovat radika|tzaci mas, aby dovedně a teroristicky
organizovali stávkokaze ctví a sabotovali mzdové zápasy;
v hrdirrné a bojovné stávce severočesk ch horníkťr ostatně již,

a nikoli poprvé, sociálfašisté dokáza|i, co dovedou, aže zaru-
čeně nezklamou očekávání a naděje kapitalistťr.

Komunistická strana zaznamelala v Ťíjnovfch volbách
ztráty, které byly sice očekávány a jež jsou ostatně jen pŤímfm
odrazem teroTu a perzekuce proti straně, která je u nás zba-
vena téměŤ riplné možnosti legální propagandy, jejíž schrize
a shromáždění jsou systematicky zakazovány a rozpouštěny,
jejíž tisk je ve velkém konfiskován, zastavován a hospodáňsky
bojkotován: pŤipočtěte k tomu ještě okolnost, že vážná krize
strany byla teprve nedávno zlikvidována, že bolševická očista
nebyla dosud zriplna provedena a že v pňípravách pro volební
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