Tsjekkoslovakia; Frigjøring og kommunistisk maktovertakelse 1945-48
De første årene etter den andre verdenskrig var skjellsettende for landets framtid. Med Store Norske
Leksikon (kan absolutt anbefales på mange områder framfor Wikipedia og generell «googling») som kilde
og direkte sitert om disse årene:
Den første tsjekkoslovakiske etterkrigsregjeringen ble konstituert i det befridde Košice 5. april 1945. Beneš
ble bekreftet som president, den kommunistvennlige sosialdemokraten Zdeněk Fierlinger ble statsminister og
Tomáš Masaryks sønn, den partiløse Jan Masaryk, utenriksminister. Etter frigjøringen ble det straks
gjennomført grunnleggende reformer innen økonomi og samfunnsliv, som bante vei for en innlemmelse av
Tsjekkoslovakia i den sovjetiske innflytelsessfære: nasjonalisering av større industribedrifter, banker og
forsikringsvesen, jordreform, masseutvisning av tyskere og konfiskasjon av deres og tsjekkoslovakiske
kollaboratørers eiendommer.
Utenrikspolitisk forsøkte man ennå å «bygge bro» mellom øst og vest, men regjeringens spillerom var
begrenset, blant annet på grunn av en vennskaps- og bistandspakt som president Beneš hadde undertegnet
med Sovjetunionen i desember 1943. I 1947 nedla således Josef Stalin forbud mot at Tsjekkoslovakia deltok
i Marshallplanen. Ved valget til nasjonalforsamling i mai 1946 fikk kommunistene 40 prosent av stemmene i
de tsjekkiske land og 30 prosent i Slovakia, og kommunistpartiets formann Klement Gottwald dannet ny
koalisjonsregjering.
Uoverensstemmelser i regjeringen om blant annet den kommunistiske innenriksministerens ledelse av
politiet, utløste en regjeringskrise der tolv ikke-kommunistiske ministere innleverte sine avskjedssøknader i
februar 1948. Under velorganisert press av kommunist-organiserte massedemonstrasjoner, følte president
Beneš seg tvunget til å godta at statsminister Gottwald supplerte regjeringen med mer føyelige elementer 25.
februar. Utenriksminister Jan Masaryk, som var gått med i den nye regjeringen, ble 10. mars funnet død
nedenfor et vindu i sin embetsbolig.
De politiske partiene ble nå utsatt for hardhendt utrensking og tvunget inn i en «gjenfødt nasjonal front», og
i april 1948 ble kommunistpartiet og det sosialdemokratiske partiet slått sammen. I mai ble det vedtatt en
ny, «folkedemokratisk» forfatning og gjennomført ytterligere samfunnsreformer (blant annet fullstendig
sosialisering av industri og handel, utvidelse av landbrukskooperasjonen henimot kollektivisering).
President Beneš avslo å sanksjonere den nye forfatningen og gikk av; han døde samme høst. Til hans
etterfølger valgte nasjonalforsamlingen Klement Gottwald.
Link til hele artikkelen, forfattere Jardar Seim og Ådne Goplen: https://snl.no/Tsjekkoslovakias_historie
Hvordan påvirket dette frimerkepolitikken?
Rett etter frigjøringen i 1945 var det stor mangel på egne stempler, etiketter mv. Egne frimerker var tidlig i
bruk, men ikke i hele landet av praktiske årsaker. Lokalt «florerte» det med lokale, provisoriske utgaver den
første tiden. Filatelistisk er kanskje de første årene mest interessante med provisorier som nevnt over; Rene
provisorier, bruk av stempler fra den første republikken og nasjonaliserte utgaver av spesielt tyske stempler
og etiketter.
Fram til kommunistkuppet i 1948 var mange av utgavene relativt nøytrale ift øst/vest, dog med en liten
overvekt til Sovjet og på slutten av perioden ble tendensen mer og mer østlig. Etter kommunistkuppet var alt
svært sovjetinspirert og «beordret». «Fløykampen» kan leses av/i motivvalg og trykningssted, det vises til
eksemplene under.

1945: Fra venstre; Eksempler på provisorier og deretter de to Kosiceutgavene, trykket i Moskva.

1945: Nøytrale utgaver; Landsfader Masaryk, falne «allierte» soldater, riksvåpenet: «Bratislavautgaven»

1945: Nøytral utgave; Nasjonalsymbolet lindeblad, «Prahautgaven». Slovakiaoppstanden ett år

Fra venstre: 1945/1947: Bruksutgave med landsfedrene fra 1918 Masaryk, Stefanik og Benes.
Benes også med et minnemerke fra 1948. Det var gyldig kun en-1 måned!
Til høyre en luftpostutgave med førsteflygning til New York.

1948 Folkerepublikken. Til venstre: Sokolkongressene. Sokolbevegelsen ble forbudt, «fjernet» kort tid etter.
I midten: Republikkens tredveårsjubileum. Blokkutgave med flere typer.
Til høyre: Bruks- og bursdagsutgave for president Gottwald. Han var allerede da, fem år før sin død sterk
alkoholisert og «befengt» med syfilis. Interessant er at disse merkene var gyldige til han døde, mens
minneutgaven for hans forgjenger hadde en måneds gyldighet.
Litteratur og kilder; Se de tidligere kronikkene

