Další schůzka příznivců filmového klubu „
v úterý
Téma:

Film a historie“ se uskuteční

7. 5 . 2019 v učebně dějepisu od

7:10 hod.

Nikolae Ceausescu (1918- 1989)
(rumunský

komunistický diktátor)

N. Ceausescu byl neomezeným pánem socialistického Rumunska celé čtvrtstoletí.
Vytvořil kolem své osoby pozoruhodný kult osobnosti (dost podobný tomu Stalinovu). A Rumuni ho do jisté míry respektovali kvůli jeho nezávislé politice na Moskvě.
To se změnilo v 80. letech, kdy Ceausescův režim zabředl do hospodářských problémů a Ceausescova megalomanie (Palác lidu v Bucurešti) se Rumunům začala zajídat.
V prosinci 1989 vypuklo proti Ceausescovu režimu revoluce a diktátor byl (společně
se svou manželkou Elenou /„velká vědkyně“ –údajně vynikala v chemii/) povstalci
postaven před soud, odsouzen k trestu smrti a ihned zastřelen.
N. Ceausescu se narodil v rolnické rodině v jižním Rumunsku. Brzy odešel do Bucurešti (1929-obuvnický učeň) a ve 30. letech se zapojil do činnosti v ilegální komunistické straně. Byl několikrát vězněn. V roce 1944 uprchl z koncentračního tábora a zapojil se v srpnu 1944 (po vstupu Rudé armády na území Rumunska) do boje s Hitlerovým spojencem maršálem Antonescem. Po válce se Rumunsko stalo součástí sovětského Stalinova bloku. Rumunsku od roku 1947 vládli komunisté. Ceausescu začal
stoupat ve stranické hierarchii vzhůru. V roce 1965 byl zvolen po smrti stalinisty
Gheorgieu-Deje do čela Rumunské KS a v roce 1974 se stal i rumunským prezidentem. Za podpory straníckých intelektuálů a umělců se stal uctívanou ikonou (obrazy,
básně, sochy, muzikály, školy,...). V 60. a 70. letech si ve světě získal značnou popularitu svou nezávislou politikou na Sovětském svazu, doma vsadil na rumunský nacionalismus. Rumunsko se nezúčastnilo invaze států Varšavské smlouvy do Československa 21. 8. 1968. Ceausescu se začal orientovat více na Čínu, byl přijímán západními státníky (španělský král, američtí prezidenti R. Nixon a G. Ford, v roce 1978 navštívil Velkou Británii,...). N. Ceausescu odmítl sovětský bojkot LOH v Los Angeles
v roce 1984. Jeho pokusy modernizovat zaostalé Rumunsko vedl k zadlužení Rumunska ve výší 10 miliard dolarů. V 80. letech 20. století se proto prudce zhoršovala životní úroveň prostých Rumunů. Začalo nedobrovolné stěhování vesničanů do měst
(paneláky), v Sedmihradsku rostlo napětí mezi Rumuny a Maďary. V Bucurešti začal
od poloviny 80. let budovat pompézní „Palác lidu“. Muselo mu ustoupit mnoho starých historických budov i kostelů. Rumuni dlouho otevřeně neprotestovali (strach
z mocné tajné policie Securitate), ale nespokojenost obyvatel (zásobování!!!) rostla.
Gorbačovova perestrojka a následný rychlý rozklad komunismu v Evropě (1989- „Rok
zázraků“) se stal osudným i pro N. Ceausesca. Na rozdíl od ostatních komunistických
předáků zaplatil životem...
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