Předsednictvo ÚV KSČ 1. dubna 1970
Vytvoření Ústavu marxismu – leninismu ÚV KSČ
Jedním z hlavních poučení z minulého období je to, že byla nepřípustně zanedbávána a
oslabována teoretická a ideologická činnost strany. Nevědeckým subjektivistickým přístupem
byl snižován význam této činnosti. Na druhé straně vzrůstal vliv buržoazní ideologie
v různých podobách od vysloveného antikomunismu k tzv. levým demokratickým proudům.
Současně uvnitř strany revizionistické i dogmatické deformace oslabovaly i tak nedostatečnou
teoretickou činnost strany, a to ve svém souhrnu vedlo k tomu, že se labilizovaly základní
principy a zásady marxismu-leninismu. Strana se tak dostávala do postavení, kdy nemohla
zvládnout stále složitější teoretické a ideové problémy a účinně tak plnit svoji vedoucí úlohu.
Jak v předlednovém, tak i v polednovém období byla a je celá řada vědeckých a
vědeckopedagogických pracovníků v oblasti společenských věd, kteří důsledně vycházeli
z marxistických pozic. Jejich síla a vliv nebyly dostačující, mimo jiné proto, že byli roztříštěni
a nemohli tak čelit promyšlené a organizované síle pravice a její ideologii. Zřízení
teoretického stranického pracoviště by pomáhalo nutné diferenciaci celé společenskovědní
oblasti.
Posláním Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ je přispět k obnově vedoucí úlohy strany
v teoretické a ideologické oblasti, pomoci překonat současný stav a vytvářet podmínky pro
principiální názorový boj s buržoazní ideologií i antikomunismem, revizionismem a
dogmatismem. Ústav by také měl pomoci při pozitivním rozvoji marxisticko-leninské teorie.
Ústav by svou činností byl spjat s praktickou prací strany, její politikou.
Organizační výstavba pracoviště bude odpovídat nejmodernějším poznatkům z vytváření a
struktury společenskovědních pracovišť. Zejména je nutné, aby v něm byly vytvářeny
interdisciplinární týmy k realizaci plánu práce, kde by pracovali interní a externí pracovníci.
Součástí Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ bude i úsek dějin KSČ, který dosud byl
v Ústavu dějin socialismu. Nově vytvořený ústav (od 1. 5. 1970) přebírá majetek, fondy a
archiv zrušeného Ústavu dějin socialismu.
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