
Karel Čapek: POZNÁMKA

Četli jste zd.evyznán|viry avyhled do budoucna; s obojím
ovšem těžko se pŤíti. Ale je tu i jakfsi obraz pňítomnosti, a
k tomu poznamenávám: nejenže dnešní pňeměna světa a spo-
lečnosti se mi nezdá tak svatá, povznášející a tak docela vni.
terná, ale nevidím ani dnešní stav umění tak jednoznačně
vytčen jako pisatel PŤedobrazri. Ano, je možno zjednodušit
si ten poněkud složity obraz dnešního umění rozdělením na
směry,,včerejší.. a ,,z|tŤejš|,, ; ale toto rozdělení je umělé a libo.
volné. V umění se spojuje včerejšek se zítŤkem pÍíliš hluboce
a skrytě, než aby naše pŤíležitostná dělidla byla něčím více
než povrchovj,mroztÍíděním. _ MluvÍme o umění; nejde tu
o Ťád světa a Ťád světa nám také k ničemu nepomriže; mluvme
raději o Ťádu v malíŤství. A v tom ohledu je, myslím, pramálo
,,pŤekonáno.. v ňádu, kter1i pŤejím áme z dnešního stavu umění.
Požadavek formální čistoty, skladnosti a pTostorové harmonie
zistává nadále rikolem dobrého dělníka umění, ktet!. je zá-
roveř dobrfm dělníkem vfvoje. A v těchto hodnotách malíŤ-
ské práce zistává nadále veliká a pňíkladná mravní hodnota
moderního malíŤství.

(Musaion II, jaro l92l)
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František Gotz: SDRUŽENÍ MLADÝCH
MORAVSKÝCH SPISOVATELŮ

V Brně ustavilo se právě sdružení mladfch moravskfch spi.

sovatelri. Skutečnost, že se to stalo pňímo pŤed chystanou re-

organizac|KoIa moravskfch spisovatelri, mohla by dát látku
k mnohfm dohadrim, pověstem a legendám. odtud těchto
několik poznámek informativních.

PŤedně prohlašujeme otevŤeně, že nechcem tvoŤit nějakou
novou literární školu, která by si dala honem jméno' vypraco'
vala program, formulku ažádal'a na sv ch členech, aby je na-
plřovali. Sledovali jsme pozorně vfvoj francouzské literatury
v posledních desetiletích a jsme pŤesvědčeni, žekaždáliterárn1
škola je v samé své podstatě absurdní, poněvadž program spl.
rluje opravdově jen zak|adate|, kdežto ostatní - chtějí-li to
činit _ mrzačí svou duši a tvoií díla polovičatá,ktetá nemají
vnitŤního tepla samostatně rozdychtěné a probíjející se duše.
My však si chceme zachovat zce|a vo|né ruce, nechceme pro.
cesu, jímž bude každf rea|ízovat sebe v básnickém díle , rušit
nějak1im vnějším programem, kterf by byljistě kompromisem
a nevyhovoval by tudíž plně žáďné ze sdnlžen:!,ch osobností.

Pňesto však cítíme nutnost sdružit se. Souvisí to hlavně
s psychologií nové doby, již plní chaos vnější i vnitňní. Nové
záhaďy, problémy, novf duchovf obsah plní duši evropského
lidstva. Jsou tu všude podmínky nového krystalizování lidské
duše, světového názoru, základních vztahi ke světu, vesmíru,
absolutnu. V této pŤechodné době sdružujeme se my mladí,
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