
Julius Fučík: GENERACE NA DVOU Z,IDLÍCH]

Citujeme na jiném místě článek JinclŤicha Štyrského z no.
vého literárního měsíčníku odeon, neboé je to článek velmi
pŤiznačn|r pro nové tňídění duchri, k němuž u nás nyní clochir-
zí. Štyrsk1i není sám. Konečně začíná neorganizovan sice,
ale pŤesto scustŤeclěnf ritok na nečistotu, s níž kulturní pra-
covníci právě mladé generace' která pňece niá jasné rikolv,
od sv1ich prvních krokri dovedou vplouvat do vod měšťácké
oficiáinosti, dávají se korumpovat a kupovat své pňesvědčr:rlí
aé už politické nebo kulturní.Ještěje několik časopis nedotče .
n ch takovou hnilobou. ,,Čistktr., začínaji o,1eon, Signál,
ReD - je tŤeba ji stupĎovat, je tňeba ji prováclět velmi dri-
kladně. I{ebo celá generace zahyne tak bídně jako tŤída, na
jejíž žid|i si piisedává.
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JindŤich Štyrskf : PoVEDENÝ TROJLÍSTEK

Dokud si Voskovec a Werich hráli na geniální dítky, byli
zábavni a s vfjimkami i srněšní. l{edávno jsme se však dočetli,
že se tito dva bulvároví šašci jmenovali uněieckfnri šéfy
osvobozeného divadla. I byli jsme právem zvědavi na jejich

novoll činnost, neboť hru Voskor'ce a Wericha na umělecké
vedení jsme ještě neviděli. Zjistii i jsme však, že Voskovec
a Werich nejsou ve stadiu vfvoje, ale ve stadiu měny, a že se
sanri podceĎují, pokládají-li své mozky za poklaclnice humoru,
neboť jsou vpravdě pokizrdnarni skutečn!mi.

Tato pÍoslulá dvojice pi'ičlenila k sobě tňetí dimenzi v po.
době Ference Futuristy, v ušleclrtiié snaze získat tímto kasov-
ním tahein současně také jeho obecenstvo. Nehledě k taktické
chybě, jíž tato cvojice páše sama na sobě tín, že si zajišéuje
kariéru jakfmkoliv obecenstvem, olupuje tímto angažováním
osvobozené divadlo o 50 o/o svého obecenstva' neboé je proble-
matické, že by mladá gcilcrace' již chtělo osvobozené divadlo
soustŤedit v této sezÓně, snesla ve své blíz}<osti flekovskou elitu.

ZďáIo se, že Voskovec a Werich skončí svou kariéru, anlž
pňestŤihnou pupeční šĎťrru' jež je spojuje, ale vidíme, že ji

teprve začínaji, a tak, abychom nepieclbíirali událostem, kon.
statuje me prozatím dle novinovych zpráv a reklamních syčkťr,
že ve Werichovi, Voskovcovi a Ferencovi, jak se zdá, |:ují
a rostou nám tŤi noví Baťové.




