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Dopis OV KSČ Olomouc se stanoviskem ke sjezdu Čse spisovatelů 
-------------------------------------------------------------

Předsednictvo ~V KSČ 

P r a h a ---------
Vážení soudruzi, 

OV KSČ v Olomouci projednal na svém plenárním zasedání 
dne 12. 7e 1967 informaci ÚV KSČ o průběhu a výsledcích 4. sjez-

. . 
du Svazu československých spisovatelů. Rozhodl, _aby s touto in-
formaci byl také seznámen stranický aktivo 

Dovolte nám, soudruzi, abychom vám tlumočili stanovisko 
OV KSČ, které vychází z diskuse plenárního zasedání a z připo
mínek stranického aktivu. 

Celá naše komunistická strana pod vedením ÚV KSČ usiluje 
o realizaci závěrů XIII. sjezdu ve všech oblastech politiky, eko
nomiky a ideologie. Usnesení XIII. sjezdu a zejména rezoluce ke 
kultuře dala našim tvůrčím a uměleckým pracovníkům prostor 
k vlastnímu projevu, dala jim možnost aktivně se podílet na reali
zaci sjezdových usnesení. 

Značně nás proto pohoršilo vystoupení některých spisovatelů 
na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů, zejména komunistů, 
kteří podle podané informace ÚV KSČ namísto plodného a konstruk
tivního řešení otázek literatury a kulturní politiky hrubým a 
neseriozním způsobem napadli politiku naší Komunistické strany Čes
koslovenska a podstatu socialistického státu, čímž se dostali do 
rozporů se stanovami naší strany a vyloučili se sami z řad přísluš
níků KSČ - aktivních bojovníků za realizaci závěrů XIII. sjezdu. 

Plně se stavíme za obsah vystoupení s. Jiřího Hendrycha na 
tomto sjezdu a s. Novotného u příležitosti vyřazení absolventů 
VŠP v Praze a vysoce oceňujeme jejich zásadní - principiální posto: ; 
který správně formuloval stanovisko celé naší strany. Je si jen 
přát, aby tak vystupovali všichni naši představitelé. 
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Nejsme proti dialogu, proti vzájemné výměně názorů na řeše
ní problémů, protože to je jedna z cest, jak najít správné výcho
disko. Domníváme se však, že by si zejména takoví občané, jako 
jsou spisovatelé, měli plně uvědomit obsah a smysl protistranic
kých a proti podstatě socialistického státu směřujících názorů. 

Žádáme jménem okresní organizace Komunistické strany Čes
koslovenska olomouckého okresu, aby z jednání těch spisovatelů, 
kteří se prohřešili proti s traně a socialistickému státu, byly 
vyvozeny ty nejpřísnějš í závěry. Současně však plně podporujeme 
postup ÚV KSČ v tom, aby se dostalo plné podpory a prostoru pro 
tvůrčí činnost té části našich spisovatelů - umělců, kteří stojí 
pevně a nekompromisně na pozicích strany a socialismu. 

I 

Tlumočíme ÚV KSČ náš názor, že události, které proběhly na 
sjezdu spisovatelů, jsou určitým vyvrcholením proudů a tendencí 
v této oblas ti. Byli jsme svědky vystoupení určité části umělců 
a kulturních pracovníků vůč i politice strany a státu již na 2.iljezdu 

v r oce 1965. Sous t avné invektivy v Liter ár ních novinách , v Hostu do 
do domu v Tváři v televizi , v některých divadelních inscenacích 
a filme~h, j ako ž 'i v literární tvorbě proti straně , dělnické 
třídě , rolníkům a socialistickému zřízení; proti předsta-
vitelům s trany a státu i ;;•oti umělcům , kteří naplňují rezo luci 
XIII . sj ezdu KSČ o kulturní politice, jsou toho důkazemo 

Naše občany uráží troufalost mnohých umělců. Čl enům strany 
i os tatním pracujícím v našem okrese nebylo a není lhostejné, j ak 
j e j e jich činorodá práce a život uměl ecky zobrazován, což také 
nepříznivě ovlivňuj e myšlení a j ednání celé řady poctivých, a l e ide o
vě ne vyhraněných občanů i komunistů . Můžeme to dokumentovat na
šimi zkušenostmi z řešení členských otázek , kdy nám i dlouholetí 
členové strany argumentují tím, co všechno se promí jí těm , kteří 

svým jednáním ovl ivňují veřejné mínění . 
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Oceňujeme úsilí a snahu ÚV KSČ řešit problémy na tomto 
úseku. Se zájmem jsme sledovali a v naší činnosti také podporova
li usnesení k Literárním novinám, televizi, dramatické tvorbě a 
k jiným problémům v této oblasti. Přijatá usnesení nejsou však 
náležitě respektována, jsou plněna liknavě a v mnohých případech 
dokonce ignorována, jak to vidíme v Literárních novinách, v .mno
hých filmech a televizních inscenacích, což svědčí o nedůslednosti 
v kontrole plnění těchto usnesení, i o malé náročnosti stranické
ho řízení těchto úseků. 

Odpovědnost za vytvořenou situaci padá především na 
ideologickou komisi a ideologické oddělení ÚV KSČ, které v minu
losti nevyžadovaly důsledně plnění usnesení stranických orgánů; 
především těmi, kteří z pověření strany zastávají vedoucí funkce 

I 

na úsecích kulturní a umělecké fronty. Platí to také plně o čle-
nech ÚV z této oblasti, soudruzích ministrech a dalších funkcioná
řích svazu, pracovnících ministerstva, Československé televize, 
rozhlasu i tisku a konečně také umělcích, členech a kandidátech 
, v 

UV KSC. 

Dovolujeme si také poznamenat, že nemalý vliv na vytvoře
nou situaci má ta skutečnost, že Rudé právo - ústřední deník 
strany, otiskuje bez komentářů a závěrů celou řadu problematických, 
polemických článků, z nichž si ne každý dovede udělat správný ná
zor, zejména z úseku společenských věd a životní úrovně. 

Rozhodný boj by měl sehrát proti nesprávným názorům, kte
ré jsou různým způsobem předkládány naší veřejnosti, stranický 
časopis pro kulturu Kulturní tvorba. Zatím jsou ale také jeho 
stránky zaplněny různými úvahami a hlavně zážitky z cest po růz
ných západních zemích světa. Takováto náplň kulturního časopisu 
strany plní snad všeobecně poznávací, informační funkci, ale 
rozhodně neplní úlohu kulturního časopisu strany. Je jisté, že 
mlčíme-li k nesprávným názorům, upevňujeme i v poctivých a oběta·

vých komunistech a bezpartijních domnění, že se strana s tímto sta
vem ztotožňuje. 
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V neposlední míře, podle našeho názoru, přispěla k nasta
lé situaci i značná odtrženost většiny spisovatelů, ale i dalších 
pracovníků kulturně umělecké fronty od života pracujících. Ne 
nadarmo se volá po tom, aby žili i v dalších městech naší republi
ky a nebyli koncentrováni převážně jen v Praze. Usnesení i v tom
to směru ÚV přijal téměř před 10 lety, ovšem jeho výsledky jsou 
velmi neuspokojivé a život potvrzuje i dnes jeho správnost a 
aktuálnost. 

Vážení soudruzi, 

jsme přesvědčeni, že po zkušenostech z průběhu a výsledků 
4. sjezdu Svazu československých spisovatelů přijme ÚV patřičná 
opatření jak proti těm, kteří se provinili proti straně, tak také 
k důslednějšímu a zásadnějšímu stranickému i státnímu řízení 
v celé této oblastio 

Naše okresní organizace strany stojí pevně za ÚV KSČ a 
jeho předsednictvem. Jsme přesvědčeni, že rozhodnost,principiál
nost, ale přitom uvážlivost, přinese kladné výsledky, které se 
projeví v dalším upevnění jednoty naší KSČ a všeho pracujícího 
lidu. 

Okresní výbor KSČ Olomouc 

Miroslav Č a p k a Vo r. 
vedoucí tajemník 

RQ 1 


