
pasívně nesete svoje členství, anebo se stáváte lhostejn1ími
z pochopitelné omrzelosti, na vás je, abyste projevili svou vúli
k nápravě v komunistické straně, ke znovuobnovení její síly.
Uvědomte si, že nadešla osudná hodina strany' jež- iznikia
a vyrostla, aby se stala nástrojemopravdu proletáÍské revoluční
politiky. Uvědomte si, že v rozhodnou hodinu musíte, máteJi
zájem o stranu' promluvit sami a nenechat se vléci bezvolně
do slepé uličky, kam vás chce vést neschopné velikášství
soudruhri z vedení strany, jež má s leninskfm učením společná
jen slova, ale jemuž je skutečnf leninskf duch zhola cizí.

Ujměte se iniciativy, vynuéte si nápravu! Nechaé je svolán
mimoŤádn1i sjezd strany, nechaé je zlikvidován ve smyslu
jednoty spor o odborové otganizace, nechaé jsou do veáení
strany dosazeni komunisté, kteňí chtějí jednotu a davovost
strany, odstraůte frakční terorismus a uveďte stlanu ve stav.
kdy dělnické masy nabudou znova víry v sebe a ve vedení,
jež si samy zvolily. Komunistická strana je v nebezpečí, sou.
druzi! Nikdy ještě nebyla ve větším. Každé jejízeslatení zna.
mená novf rispěch reakce, v níž se dusíme. Musíte promluvit,
musíte jednat, nechcete.li, abyste jednoho dne stáli nad tros.
kami toho, co jste milovali, več jste věňili a oč jste se opírali

19 svém boji za jednotu dělnictva a za lepší zítÍek proletariátu
Ceskoslovenské republiky. Povězte nahlas, co si myslíte: že
nejste spokojeni, že nechcete sektáŤství, ale jednotu, že si
pňejete mimoŤádnf sjezd a že na něm chcete rozhod.ovat.

^ Podepsdni: Josef Hora, Marie Majeroud, Helena Maltiouri,
St. K. Neumann, ruan olbracht, Jaroslau Seifert, Vladislau Vančura

PROJBV SEDMI

Sedm českfch spisovatelú, organizovanfch v komunistické

straně, vydalo leták proti straně. Sedm členťr KSČ se dopusti-

1o činu po stránce formální navlas stejného, jakf svého ču'1_

po vyloučen|Jana Skály _ provedli Karel Vaněk a MUDr.

Bouček.
Každ! člen komunistické strany má právo uplatĎovat své

mínění uvnitŤ strany, ve své buřce, na konferencích a sjez-

dech. Každf člen komunistické strany má právo obrátit se se

svfmi projevy k ristÍedí strany a v pŤípadě nutnosti i k nejvyšší
instanii světového komunistického hnutí, ke Komunistické
internacionále. Sedm spisovatelri nezvolilo tuto cestu. V době
pňedsjezdové diskuse, kdy každému členu strany by|a ďána
nejširší možnost projevit svťrj názor na další vedení dělnickfch
zápasri, sedm spisovatelri mlčelo. Dnes vystupují pŤed měš.
éáckou veŤejnost, aby v okamžiku, kdy strana vede nej.
ťrpornější zápas s likvidátory a rozkolníky Rudfch odborri,
vyzvali členstvo k odboji proti pravoplatnfm sjezdem Ťádně
a jednbmyslně zvolenému vedení strany' aby se pokusili roz.
razit jednotnou frontu všech poctivfch revolučních dělníkú'
bojujících proti likvidátorrim, reformistrim a policii, která
nad nimi drží ochrannou ruku.

Žádnému členu komunistické strany, ať je slavnf spisovatel
nebo prostf dělník, není dovoleno, aby pŤed měšéáckou veŤej-
ností vystupoval proti straně. AutoŤi a inspirátoŤi projevu
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sedmi jsou si dobie vědomi, že z takového činu proti straně
se vždy vyvozova|y a budou vyvozovat nejostÍejií d.i.i.Jky.
l'"" i.'i vě|omi, že jejich č.in je,nejen nejhiubším p;;š;;í-
stranické disciplíny- která platí pro Laždélio, n!b ž; j";;;.
vém slova smyslu činem rozbíječskfm.

Takovf čin si bere na svědomí ján t.n, kdo se chce s politi.
kou komunistické strany rozejit na celé čáŤe. A proto. musÍ
dělníci velmi bedlivě uvažovat, jaké politická pririny
vedly sedm spisovatelri a jejich inspirátory k tomuto rozkolnic-
kému kroku, jakou politiku .'avrh.,.ii dělnické ti.iac ti, r.aolsou
pŤesv.ědčeni, že museli vystoupit i za cenu rozkolnickych
kroku.

. Na první pohled je v projevu sedmi velmi málo politicky
zásadního. Autoňi se nevyslovuj í, považují.li za správi'il;-
sení VI. kongresu Kominterny a.V. sjezdu nasistrany, sou-hlasí-li se'zostŤenfm bojem proti refor"mismu, s novou ,..u..-gií a taktikou hospodáňskfch bojri, s perspektivami politické
situace a taktick1imi směrnicemi,3."t 3" vytyčily Komi,,ter.,u
a naše strana. Na prv1í pohled by se zdálo, ze jedinym poža.
davkem sedmi je svržení dnešního vedení stiany 

" "iei"ed.g'T.ť skupinyJílek _ Bolen, která se ve vedení iak ,,osvěd-
:il.::...T" 

je na politickou platformu trochu má|o, zv|áště
když ji píše dosavadni politickf redaktor ristŤedního o.ga,,,,
strany. ]\{á.li bft svďán mimoiádnf sjezd strany j." p;;;;
aby se dostalo z*ovu k veslu několik děinictvem 

"a'"""i"y.íveličin Jílkovy skupiny, pak je zbytečno s tímto požadavkem
vribec polemizovat.

Ale projev sedmi pÍece politickou platformu obsahuje. Je5ice skryta -- jak to v1!r u. or9rtunistrilfv á, a|e je tu, a je iopla tforma oportunistické. skupiny Jilkovy * íol.,iouy, ;y'íj.j; -
cí se rapidním tempem k otevŤeném.' iik,,idáto.,tui.-

' o fto shupině se mnozí členové dlouho domnívali, že je
levá.' NěkteŤí ji považovali dokonce za ultralevou. atá anlsje každému jasno, že vridcové této skupinyjsou vylože"r 

"|",-tunisté, kteŤí chtějí vést stranu dop.aia,,směrem k reformis-
mu, a nedaňí-li se jim to, sahají i k rozkolnickfm krokrim.
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Tato ideologie je také velmi zňejmá z projevu sedmi spisovate.
lri, jehož politická linie se shoduje s prohlášeními soudruhťr
Bolena a J 1|ka a za kter!. je politicky o dpovědnf Ivan olbracht,
členJílkovy skupiny.

V jaké situaci byl vydán projev sedmi spisovatelťr? V oka-
mžiku, kdy likvidátoňi v MVS se násilím a podvodem ZmoC-
nili dělnické organizace, kdy obsadili policií její jmění' kdy
dali zatknout Ťadu dělnick ch funkcionáŤri a kdy veškeré
dělnictvo _ členstvo Rudfch odborri vede proti nim jednotn ,
ripornf a rozhoŤčenÝ boj. A projev sedmi spisovatelri nejen
nenaLézá ani slova odsouzení pro rozkolníky, chráněnce po.
licie a lupiče dělnického majetku, nejen ani slovem se neobrací
proti uzurpátorrim, kteŤí v zájmu bltžoazie chtějí pŤevésti
část Rudfch odborri do tábora stávkokazeckého reformismu,
nlbrž napadá na celé čáňe vedení strany a dává likvidátorrim
za pravdu.

,,V komunistické straně...,.. praví projev, ,,staly se události,
jež všechno dělnictvo a všechny pŤíslušníky naplnily odri.
vodněnou roztrpčeností... Ne tedy v Rudfch odboreclr, ale
v komunistické straně se staly věci, jež lvana Olbrachta a jeho
clrulry roztrpčují. Haisriv puč, povolání policie proti dělní.
krim, denunciace dělníkri u policie likvidátorskfmi rozbíje-
či..., to vše sedm spisovatelri ncpobuŤuje.

Ale pobuňuje je postup strany. PobuŤuje je, že dělničtí dele.
gáti na V. sjezdu, zvoleném nejdemokratičtější cestou a po
nejrozsáhlejší a nejotevŤenější diskusi, kterou znají dějiny
naší strany, jednomyslně odsoudiii a svrhli neschopné a opor-
tunistické Jílkovo vedení. Rozčiluje je, že revoluční dělníci si
nedali líbit Haisriv puč a nepodrobili se diktátu likvidátor.
skfch sekretáĚri a poti"i". A dále ! Dochází prf k rozkolrim,
jež ,,plynou z chyb, kter'/m propadají soudruzi, kteňí v na.
prostém nepochopení dělnické povahy i celkové situace ve-
dou československy proletariát do politicky ryze frakčního
nazardu, jenž nemriže skončit jinak, rrež zničenim davovosti
KSČ a podlomením ritočné sily proletariátu v našem(l)
státě...
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Tedy: rozkol v Rud}ích odborech nezavinili likvidátoŤi,
nfbtž vedení strany! Vedení strany prf nechápe ,,dělnickou
povahu.. a ,,celkovou situaci... A konečně: politiko., vedení
j. pry ohrožen masovf charakter strany.

Už jste viděli oportunistu, kterf by nepočínal pokŤikem:
,,Je ohrožen masovf ráz strany,,? Nézačínal s tím Bubník
nehlásali to Skála, F'8er, Kovanja? Už jste viděli sociálpatriol
ta, kterf by neŤíkal, že politika komunistri p|yne z neáalosti
dělnické povahy a celkové situace v ,,našem státě..? StačÍ
citát z včerejšího Práva lidu :

,,Je pozoruhodné, že právě levě orientovaní komunis.
tičtí spisovatelé kritizují slovy neobyčejně drirazn mi
a tvrd1imi tzv.|evlr kurs dnešního polbyra. Praví o nim,
že se ocitl ,v nafirostém nepochopení lděhické povahy;
i situace československého prole táriátu, tedy že dnešái
vedení komunistické strany je plně a naprosto neděl-
nické _ to Ťíkali jsme a Ťíkámel my - že v voi KSČ
směňuje ke zničení její davovosti (Šmeral Ťíkal lmaso-
vost.), že KSČ čini z komunistickfch dělníkri ,pokus-
né J<rálíky papírového revolucionáňství., že dáie ,na.
dešla osudná hodina strany., kterou vede ,neschopné
a dětinské velikášství soudruhri z vedení strany., u tonet
v kacíňském vo|án|, aby byl svolán mimoŤádn1i sjezd
KSČ. Je také pozoruhodné, že se v tomto projevu
ani slovem nepraví ničeho o osamostatnění 'Řud'Ích
odborri. od politického vedení KSČ, že se vribec .,.oa-
suzuje akce generálního sekretáňe MVS Haise...

Ano, Právo lidu dobŤe chápe politickou platťormu svfch
spojencri. ,,Frakční terorismus.. , ,,nezral!, fanatismus.., ,,ík.táňství.., ,,pokusní králíci papírového revolucionáňstvíi. 

._ 
to

j9 
1ejen terminologie, ale táké ideologie kovandovc a so.

ciálních demokratri.
Shrnujeme: Sedm spisovatelri se dopustilo nejhrubšího

porušení disciplíny. Sedm spisovatelri w;Ý"á člensivo k po.
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vstání proti vedení strany. Sedm,spisovatelri ani slovem neplo-

testuje proti rozbíječství likvidátorri. Sedm spisovatelú dává

Haisovi za pravdu tvrzením, že vedení strany zaviĎuje rozkol

v Rudfch odborech. Sedm spisovatelri tvrdl, že revoluční
taktika strany neodpovídá ,,dělnické povaze,, a ,,celkové
situaci... Sedm spisovatelri se hlásí k politické platformě likvi.
dátorri a sk||zl za to pochvalu a souhlas Práva lidu.

Taková je situace. Likvidátorská fronta se rozšíŤila o sku-
pinu zbankrotovavších politickfch vťrdcri Jílkovy_ Bolenovy
skupirry. Rozšíiila se i o několik vjznačnlch jmen literátri,
kteŤí S komunismern sympatizovali a mají legitimaci KSČ.

Měšéáckf tisk pŤirozeně má radost. Hleďme: odboroví
vridcové, sekretáňi, spisovatelé, pr1i i ňada poslancri a senátor
odpadá od revolučního komunismu a vrací se ke ,,zdravému
rozumu.. reformismu. Buržoazíe zapomíná na jedno: komu.
nistická strana a revoluční hnutí nejsou vybudovány ani na
sekretáÍích, ani na poslancích a senátorech, ani na spisovate-
lích. Komunist ickou stranu tvoŤí revoluční dělnictvo.
Toto revoluční dělnictvo dnes pod vedením ristňedí strany
bojuje jednotně proti likvidátorrim. ono se vypoňádá také
s jejich pomocníky.

Právo lidu nazvalo tragickfm omylem, že sedm spisovatelri
tak dlouho vydrželo v komunistické straně. Snad to byl sku-
tečně tragickf omyl, že lidé radikálně maloměšéáckfch ná.
zorli, kteŤí snad mohli revolučnímu hnutí ptokázat Ťadu plat-
n ch služeb jako sympatizujíci, pŤišli pŤímo do ňad strany)
aby se pak v kritickém okamžiku pokusili její Ťady rozbít. Ale
tady tragick/ omyl končí a zač(ná omyl tragikomickf. Sedm
spisovatelri, kteňí se domnívají, že. odpovídá ,,dělnické pova-
ze,, v dnešní době zostien ch tŤídních bojri a prohloubené
krize kapitalistického ňádu likvidátorská politika, pohoÍí
u dělnictva stejně jako jejich bubníkovští a ečerovští pňed-
chridci. 

(Rudé prtiao)
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