Další schůzka příznivců filmového klubu „Film
v úterý

a historie“ se uskuteční

6.3. 2018 v učebně dějepisu od

7:10 hod.

„PRAŽSKÝ PROCES“ -1952
(tragédie Rudolfa Slánského; aneb
komunistická revoluce požírá své děti)
Téma :

„Vítězný únor 1948“ znamenal začátek diktatury KSČ trvající téměř 42 let. Pokud
někteří občané očekávali od nového režimu „světlé zítřky“a rychlé zlepšení svých životů, byli brzy zklamáni...
Mezinárodní vztahy ovládla studená válka mezi Stalinovým komunistickým
blokem a západními demokraciemi. Z bývalých válečných spojenců se stali nepřátelé.
Ukazoval to vývoj v Německu, který vyústil v berlínskou krizi (1948-49) a následně
ve vznik komunistické NDR a prozápadní Adenauerovy SRN. V roce 1949 bylo založeno NATO, komunistická RVHP a Mao Ce-tung vyhlásil v říjnu 1949 v Číně komunistický stát. V roce 1950 vypukla horká vláda na Korejském poloostrově...
Uvnitř komunistického bloku v létě 1948 revoltuje proti Stalinovým pokusům
o neomalené zásahy do vnitropolitických poměrů komunistický vůdce Jugoslávie
J. Broz-Tito, hrdina partyzánské války proti ustašovcům, Italům a německým nacistům. Jugoslávie byla vyloučena z INFORMBYRA a Stalin v ostatních komunistických
státech řádně „utáhl šrouby“. Sovětský model socialistické společnosti byl náhle prohlášen za jediný možný a všechny Stalinovy satelity ho musely kopírovat.
Paranoidní Stalin se s největší pravděpodobností chystal na další konflikt se Západem (1949 vybuchla první sovětská jaderná bomba) a ČSR s vyspělým průmyslem
přisoudil roli „kovárny socialismu“. Do ČSR byli vysláni „sovětští poradci“, kteří se
pak stali v podstatě skutečnými pány v komunistické ČSR. Ostatně Stalina se velmi
bál i prezident K. Gottwald. Stalin se domníval, že čím rychleji se buduje socialismus,
tím více se zostřuje třídní boj mezi komunisty a poraženými vykořisťovatelskými třídami (buržoazií). Tito reakcionáři se dokonce mohou vetřít do komunistické strany,
aby mohli budování socialismu více škodit. Ty je nutno vypátrat a postavit před soud.
Tak tomu bylo ve 30. letech v SSSR, když Stalin likvidoval Leninovy spolupracovníky.
A tak tvrdou pěst třídní justice (obhajoba je součástí obžaloby..., mučení při výsleších,...) po kulacích, „západních“ důstojnících, nekomunistických politicích (M. Horáková), farářích,...poznali i ti, kteří „kola brutální komunistické mašinérie“ pomáhali roztáčet. Jedním z nich byl i Gottwaldova „pravá ruka“ Rudolf Slánský. On a dalších 10 soudruhů dostali jako západní špioni z „protistátního spikleneckého centra“
trest smrti. Čím kdo zachází,... Gottwaldovi se jistě ulevilo, na místě Slánského mohl
být klidně on. Měl štěstí. Stalin si vybral Slánského.
Všechny zájemce srdečně zve
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