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KNIHA PRo KARBANÍKY

V. Nezval je mnohostrann,f člověk a básník. Spolupracuje
právě tak v listě divokého katolicismu Rozmachu, r,rydávaném
Jaroslavem Durychem, jako ve vlastenecky pŤebíravém a pro.
tiklerikálním Národním osvobození nebo v komunistickém
Rudém právu. Proč by nemohl byt také odborníkem v kar.
banictví ?

To si myslel také Julek Vintr z Husovic, když si koupil
u Pospíšila l\ezvalovu knížku Falešn)i mariáš.

,,Krucifix!., nadáva| v neděli v hospodě U t}í hrbri v Huso-
vicích. ,,Tolikrát mne už r,yhodili z hospod, Že pré hraju
falešně. Tak sem si koupil tu knížku o tfm falešnfm ma-
riášu, že tam bude něco taky o tfm, jak se má šikovně v kar-
tech fixlovat _ a tu máš ! Švindl je to ! O kartech ani slova !
Samo jak1ísi učenf ilkán(, kterfmu čerta kdo rozumí ! Dybych
to nebyl aspoĚ rozÍeza|!,,

Jak vidět, Nezvalovy více i méně duchaplné nápady ani
pod tak |ákavi,m názvem, jako je Falešnf mariáš, neproniknou
mezi lid a nedojdou pochopení.

(Šlehy 6, č. 3, ťrnor l926)
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Vítězslav Nezval:
LEVÁ FRONTA UMĚNÍ _

A MODERNA KVALIT

PŤednedávnem se objevila otázka sjednotit levé umělce.
Na koho se vztahuje? Je mnoho kritérií, z nichž se dá vy-
cházeti. Zptvu rozhodovalo o levosti umělce politické pŤe-
svědčeni, později tzv. tvátná revolučnost.

Jedinfm prav1ím kritériem, jak se rni zdá,je rozhodná no-
vost a kvalita.

Každé dílo je tvoŤeno na zák|adé minulfch umění a sou.
časnfch poznatkri. ZáIeži ve kvalitě tvrircově.

Pňirovnejme vědomí k regálu o mnoha vrstvách. Tzv. tra-
diční uvázli v některé pŤedposledn| zásuvce, Tzv. moderní,
tj. ortodoxní stoupenci některé moderní školy, berou z nej.
hornější zásuvky, jež je pŤeplněna aktualitami současného
života. Toto je nesporně povrchni moderna, jež parafrázqe
a pňijímá za obecná pravidla ,,dobovost.. či r,ymoženosti ně-
které opravdově tvrirčí individuality. Opravdu tvrirčí jednot-
livec není vázán poslední vlstvou svého vědomí. Jeho tvoňení
je smělé, neukázněné, to jest nepodléhajícikáznijiného tvrir-
čího individua. Dovede vyprazdfiovat v libovolném poiadí
vrstvy svého vědomí, směšuje jejich obsahy, tvoŤí opravdu
nové a originální kombinace. Jeho vfvoj není pŤedem deter-
minován jako u slabfch individuí, má vlastní odvahu.

Revolučností není tedy dogmatické pŤipětí se k vymože.
nostem některého velkého rnoderního uměleckého reformá-
tora, ''opakování něčí odvahy.., nlbrž vlastní svobodné pŤe-
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