
se striktně a ne platně. A co bude, nevíme a neprorokujeme.
2. Štyrského obža|oba této ,,generace,, a avantgardy nebyla

pohňíchu žádnou kritikou a sebekritikou, n1ibrž ritokem reak-
cionáŤe: aby byl kvitován potleskem napravo i nalevo, snažil
se mátožnou a lžipoetickou stylizací nikde nenarazit. Divím
se, že paušální obvinění a kul'atá slova jeho invektivy nebyla
od počátku dosti podezŤelá.

3. Kritika avantgardy plní poctivě svťrj rikol, i když nepra-
cuje s Ťeznicky vykasanfmi rukávy jako Štyrsk1i: jedná
zodpovědně a seriÓzně, ale oškliví si dryáčnick1i postoj,jak m
Štyrskf chté| zaktj,t nedostatek literární a kritické kvalifikace,
tak pŤíliš zÍejm! z jeho ostatních literárních slohovfch cvičení,
z jeho ,,boje.. proti osvobozenému divadlu, z jeho ,,kritik..
omezujících se na citování cizích risudkri. Funkce kritiky je
totiž analyzovat, hodnotit a soudit, nikoliv skandalizovat.
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Z 3, č|sla Odeonu, jenž vzbudil takovy rozruch, odpo-
vídá v 22. čísle Tvorby Ivan Sekanina s dobrou a upňímnou
vťrlí věc rázně naptavit a znemožnit napŤíště tak rižasné ne-
dorozumění' jaké pŤipravil revolucionáňťrm člen Devětsilu.
Rovněž Julius Fučík činí jakési pokání; zato však Karel
Teige v 23. čísle Tvorby vystoupil velmi energicky, vykládá
jako marxista toto nedorozumění z motivri téměň nízce
osobních a tvrdí, že pr!, hnecl pŤi prvém čísle Odeonu, ne.
pocllehnuv iluzi, ,,nováčkovi v literatuňe.. pŤíliš nedrivěňo-
val, že prf dokonce tohoto ,,neznámého.. mu člena Devětsilu
zkoušel a ejhle i objevil. Naštěstí nevěŤíme této kritické prozí.
ravosti a pŤedvídavosti, jež docházi k živelnému pňesvědčení
o,,kocourkovském.. talentu kamaráda cestou experimentu.
Což Karel Teige nepomáhal Štyrskému k jeho artificielismu?
Což teprve článek v 1. čísle odeonu probudilv Teigovi kritic-
kou skepsi? PŤípad Štyrského, jenž vychází z kruhu mladych
intelektuál sociální revoluce a jenž se náhle ,,uvolĎuje..
ocl leva i prava, není ojecliněl..i. Tento pňevrat proclělává dnes
celá ňada neujasněnfch publicistťr, ktei.í v zostňujícím se So-
ciálním boji, vyžadujícírn na intelektuá1ovi stupřovanou
drislednost v myšlení, odcházeji raději z fr.onty a snad ani
nevědí, že vlastně pŤebíhají. Zdá se nám však nesprávné
vysvětlovat Štyrského pŤesvědčení tírn zpťrsobem, jak to činí
Teise.
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