Příloha 1
První parlamentní projev Klementa Gottwalda – 21. 12. 1929
„… Vy říkáte, že štveme a rušíme klid. Ano! My štveme a rušíme váš klid. My budeme
štvát hladové dělníky proti fabrikantům, my budeme štvát domkáře proti velkostatkářům,
my budeme štvát utlačovaný národ proti utlačovatelům, my budeme štvát vojáky proti
generálům a drobné státní zaměstnance proti ministrům. Zkrátka my budeme štvát a
rušit váš klid. Nedáme vám ani na chvíli pokoj, abyste mohli v klidu strávit to, co jste
vydřeli z proletariátu…
Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Nu! To
je tak: vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weidemanna, Preisse, vy jste pod
komandem Společnosti národů, tj. společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte
pro rozum k Petschkům, Reimannům, Rothschildům a Preissům, abyste se naučili vydírat
pracující lid ještě lépe než dosud.
A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním
štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských
bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A víte, že ruští bolševici jsou
v tom mistry.
Budeme se rvát s vámi a s vaší vládou o každou skývu chleba pro dělníky a drobné
zřízence, budeme se bít o řádnou podporu pro nezaměstnané, budeme bojovat proti
zvýšení a za snížení činže, budeme bojovat proti vašemu zlodějskému hospodářství
v nemocenských pokladnách, budeme bojovat za požadavky vesnické chudiny, domkářů
a malorolníků, budeme se bít o ulice, o svobodu tisku, svobodu shromažďovací, svobodu
spolčovací, o svobodu stávkovat pro proletariát, proti vašemu policejnímu fašistickému
teroru postavíme proletářskou obranu.
Budeme bojovat proti národnímu útlaku a za osvobození utlačovaných národů v tomto
státě. Budeme bojovat proti vaší imperialistické válce a za válku občanskou. Budeme
pracovat pro vítězství Sovětského svazu a pro vaši porážku!
A v průběhu těchto denních bojů pozná pracující lid, že je nutno a možno úplně zúčtovat
s vaším režimem: ozbrojeným povstáním, sociální revolucí, diktaturou proletariátu. Aby
proletáři mohli vyvlastnit banky, fabrikanty a keťasy! Aby zemědělští dělníci a malí rolníci
mohli vyvlastnit velkostatkáře! Aby utlačované národy tohoto státu mohly svrhnout své
utlačovatele.
Přejde vás smích!
My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti, houževnatě, cílevědomě, do té doby,
až vaše panství bude smeteno.
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