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Posledrrí události v Komunistické straně Československa
a pŤedevším vystoupení sedmi spisovatelri dobrého jména,
organizovanfch v KSČ, nutí i nás, organizované i neárgani.
zované pracovníky v moderní kultuŤe, Ťíci slovo, které nechce
pÍesahovat meze naší kompetence, které však chce jasně vy.
značjt stanovisko, jež je pro nás samozŤejmé.

Jsme pŤesvědčeni, že skutečn tozvoj moderní kultury je
závis|!, na revolučním dělnickém hnutí a že její vítězství je
podmíněno vítězstvím dělnické tÍídy. Jsme pŤesvědčeni, že je
to komunistická strana, která má a jediná mriže b1ít vridcem
revoluce, a tím i nositelkou všeho našeho kulturního snažení.
Pociéovali jsme vždy jako vlastní oslabení každ! krok, kterf
j i  sváděl z její revoluční l in ie. A tu dnes, právě dnes, kdy
z c e | a  j a s n ě  v i d íme ,  j a k  s t o up á  j " j í  r e v o l uční
e nergie , dnes, kdy konečně na|ézá sílu zbavit se všelro bez-
zásadovéhol právě dnes vystupuje sedm spisovatelťr, sedm
našich kamarádri, a staví se tam, kde nikdy neměli stát:
proti revoluční dělnické otganizaci.

Aé si jejich krok vykládáme sebelépe, ať hledáme kclekoliv
drivody jejich akce, nem žeme jejich projev vidět jinak než
jako těžkou chybu, jako nepochopení v,fznaml revoluční-
ho hnutí, jako naprosté nedocenění revoluční síly dělnické
tŤídy, a tím jako nebezpečí pro moderní kulturní tvorbu.

Sedm spisovatelri využilo svfch literárních jmen k politic-
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kému ťrtoku proti straně, která pro nás znamená život a ktetá

"i.á.'"a 
znimen;'a životi pro ně. Nevybočili však pouze ze

Jue r.á*p".ence, vybočili z linie, po n|ž musíme všichni jít,

.,.*a-..ti se zpronevěÍit svému ťrkolu, a proto vystupujeme
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korigovali jejich chybu - ale abychom zdri-

razn7|i, že zďe se naše cesty tozcházejí.
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