
Anonym ze ŠlehŮ:
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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měněnl vědomí v tvar. Proto privodnost a kvalita jsou nej.
jistějšími kritérii tzv. levosti v umění. Jakékoliv hodnocení
vzhledem k osobnosti či ideji, již jsme uzna|i za moderní, je
pochybné, poněvadž toto hodnocení pÍipouští větší či menší
epigonství, jež je vždy elementem poškozujícím umění a jež
vždy svědčí buď o nemístné kariéristické ješitnosti, či o lenosti
ducha.

Levá umělecká fronta je nevidite|ná vzájemná sympatie
a respekt, pojící opravdu originální, hodnotné tv rce. Umění
není válka. Pryč s vojenskfmi metaforami. Svobodné zápo-
lení duchri je nejkrásnější podívaná dějin. A bohat1í tvrirce
není kapitalistou. NevykoŤiséuje nikoho. A dává své bohatství
všem, kdož _ je chtějí chutnat.

(Tam-tam 1, č. 5, prosinec l925)
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Vladislav Vančura:
PRoTI SEKRETÁŘotvl SVE STRANY

Není pochyby, že historickf materialismus a leninismus

.|sou disciplíny, které |ze vyznávati bez zevrubné znalosti.
Ars est longa, nuže, tyto obory se prakticky laz,fvaji lázorem,
avšak nejsou již více než názorem v nejužším smyslu politic-
kém. V komunistické straně mluví se o zprisobech tiídního
boje a vlád, o požadavcich proletariátu, ale nikdy nepadlo
slovo o pracovním dnu dělníkri, o komunistické tvorbě. V ko-
munistické straně dělnictví, odbornost a styl neplatl za nic,
právě tak jako jinde. Všechny ohavnosti demokracie (dile-
tantismus, diskuse, volby, sněmování atd.) nalezly místo
uvnitŤ partaje, jejíž povinností je nebfti partají, jejíž povin-
ností je p|án a tea|izace nového pracovního systému, vědecká
kritika organizace moci. Zat1mco jinde vznikají nové tvary,
pracují marxistické fakulty a semináíe, u nás se hlomozně
věŤí. Nejprostší a nejsilnější je víra sekretáŤri, víra ve všech
polohách svfch vfkyvri stejně prudká. V drisledku této víry
a jakéhosi pravědomí věci, jevící se sekretáŤrim, jsou snadné
a jasné. Spolehlir,y muž mriže spoléhati, že všechno správně
tuší a že všemu rozumí: divadlu, vfstavám, politice, odborrim,
družstevnictví a všemu, čeho je tÍeba, neboť kdysi v dávno.
věku zbŤídili jeho dělnickou jistotu v žargon všestrann1ích
rozumbrad . Na vrub této sekretáŤské ctnosti padaji všechny
kulturní omyly a škody, jako jsou ochotníci, bezvěrci, prolet.
kult atd. Za tohoto režimu volební manifest komunistickÝ
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