
F. X. Šalda: KARAKTBR A HEROISMUS

Tuhle dvojí věc směšuje zprisobem logicky nepŤípustnfm
p. dr. Sekanina v Tvorbě, snaže se tam namluvit čtenáŤrim,
jako bych schvaloval bezkarakternost. Nehájil jsem nijaké
bezkarakternosti, již proto ne, že se jí Hora a Seifert nedo-
pustili. Nezapírají pŤece svého pŤesvědčení; nevytrhávají
sv1ich bojovně komunistickfch básn| ze sv ch sbíre k a neza-
pírají jich; dále se otevŤeně pÍiznávaj|ke komunismu; nepíší
nic proti komunismu : nezrazujÍ tedy. Jejich domnělá ,,i,,-
karakternost,, zá|eží v tom, že si hledají živobytt' v podnicích
sociaiistick1ích (ne buržoazn(ch), když by se o ně maině uchá-
zeii v podnicích komunistickfch. Ale statisíce a statisíce, ne-li
miliÓny komunistri obživují se takto v podnicích buržoaznlch,
poněvadž jin1ich prostě není; a nejsou to ani komunisté ze
Strany vyloučení !

. Heroismus je pojem etického absolutna a o něm, opa-
kuji to znova, plati, že se mriže sice od někoho očekávat, ale
nesmí se od nělro vymáhat a nesmí Se mu ukládat jako norma
a jako povinnost. Podstupují-li takovf heroismus jednotliví
dělníci komunističtí, smeknu pŤed nimi klobouk a člnu jejich
se obdivuji jako mravní velikosti. Ale taktiku strany poli-
tické, která takového heroismu žádá, s ním počítá a na něm
staví, pokládám za špatnou taktiku a odsuzuji ji. Lidem,
kteŤí sedí v teple za pec|, se takov1i mravní absolutismus
velmi snadno diktuje; ale kdo je vnitňně pravdivf, nebude
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jej nikomu ukládat, aspoii pokud sám neprošel vítězně po-

dobnou zkouškou. Ten teprve má vnitŤní právo hodit kame-

nem; ale právě takovf jímházívá nejméně... Jsem natolik
havlíčkovec, abych život a ptáci za nějakou věc cenil víc

lež tzv.,,obětování se,, za ní; a zásadně po mučitelích nej-
více nenávidím mučedníky. Každá rozumná a čestná strana
musí se dnes zaiídit tak, aby s obětmi, s heroismem a s mu.
čednictvím (a heroismus, je-li ptav!, není nic než forma mu-
čednictví) počítala co nejméně, nebo lépe: nepočítala vribec.
Alespori se nepŤepočte. Dnes nezní dilema v komunistické
straně, jak píše p. dr. Sekanina, rozhodnout se mezi revolucí
a panem Paďourem. Dnes dilema zni: rozhodnout se mezi
revolucí, , ,která nepííchází.. ( jak stojí v jedné básni
Horově z doby, kdy bylještě chloubou komunistické partaje),
a neužitečn1im mučednictvím pro ni,  , ,nepŤicházej|c|,,
_ llnezi prac|pro ni a bojem pro ni, po pŤípadě i mimo
rámec strany komunistické. Neboé i takto je možno pŤipra.
vovatjejí cesty a uspišovatjejí pŤíští.
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