
Za vaši
   a naši svobodu

Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR
Protests against the invasion of Czechoslovakia in August 1968: Bulgaria, Hungary, 
East Germany, Poland and the Soviet Union  

Z dopisu východoněmeckého spisovatele Reinera Kunzeho, který 28. srpna 1968 adresoval zástupci západo-

německého nakladatelství Rowohlt Berntovi Richterovi a který zachytila Stasi (Reiner Kunze: Deckname „Lyrik“. 

Eine Dokumentation von Reiner Kunze, Frankfurt am Main 1990, s. 17)

„Poslouchám téměř nepřetržitě český rozhlas. Během tohoto týdne (21.–28. 8. 1968) jsem zestárl o deset let.“

From a letter addressed by East German writer Reiner Kunze on August 28, 1968 to Bernt Richter, an offi  cial of 

the West German publishing house Rowohlt. The letter was intercepted by the Stasi (Reiner Kunze: Deckname 

„Lyrik“. Eine Dokumentation von Reiner Kunze, Frankfurt am Main 1990, p. 17)

“I´m listening to the Czech Radio almost incessantly. During this week (August 21–28, 1968) I aged ten years.“  

„
„

Hodnocení okupace Československa maďarským fi losofem György Lukácsem, který na podzim 1968 zaslal kri-

tický dopis Ústřednímu výboru Maďarské socialistické dělnické strany. Ukázka je ze záznamu jeho rozhovoru 

s pracovníkem československého velvyslanectví v Budapešti (Depeše z velvyslanectví ČSSR v Budapešti 14. října 

1968, zdroj: Archiv MZV)

„Nejdříve vojensky obsadili ČSSR a nyní k tomu zkouší najít různé teoretické podklady, jako  kontrarevoluce, tichá kontrarevoluce, volání o pomoc 

atd. Celá tato politika však skončila katastrofou, neboť nemohli najít v ČSSR pro svoje cíle ani pět vedoucích státních nebo stranických funkcionářů.“

Evaluation of the occupation of Czechoslovakia by the Hungarian philosopher György Lukács who sent a cri-

tical letter to the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers Party in the autumn of 1968. This 

passage comes from a recording of his interview with an employee of the Czechoslovak Embassy in Budapest 

(Message sent by the Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic in Budapest on October 14, 1968, source: 

Archive of the Ministry of Foreign Aff airs)

“First of all, they occupied Czechoslovakia militarily and now they are trying to fi nd various theoretical grounds for the action, such as counterrevo-

lution, creeping revolution, calls for assistance etc. However, this whole policy has ended up in a disaster since they could not even fi nd fi ve leading 

government or party offi  cials in Czechoslovakia to meet their objective.“

„
„

Z dopisu bulharského politického vězně Georgi Zarkina, který v srpnu 1968 napsal ve vězení ve Staré Zagoře 

(zdroj: Słownik Dysydentów. Tom I, Varšava 2007)

„Pokud mám věřit, že Rusko je ‚osvoboditelem‘ Bulharska, tak musím stejně věřit, že vlk je býložravým zvířetem. Od čeho pět armád osvobodilo 

Československo?“  

From a letter by the Bulgarian political prisoner Georgi Zarkin, written in prison at Stara Zagora in August 1968 

(Source: Słownik Dysydentów. Tom I, Warszaw 2007)

“If I am to believe that Russia is the ´liberator‘ of Bulgaria, I must also believe that wolf is a herbivorous  animal. What did the fi ve armies liberated 

Czechoslovakia from?“  

„
„

Dopis Ryszarda Siwce, který napsal své manželce několik hodin před tím, než se 8. září 1968 na protest proti 

okupaci Československa zapálil na Stadionu Desetiletí ve Varšavě (zdroj: Archiv IPN, Varšava)

„Milá Maryszo! Neplač! Škoda sil a budeš je potřebovat. Jsem si jist, že jsem právě kvůli tomu žil 60 let, odpusť, nešlo to jinak, aby nezahynula prav-

da, lidstvo, svoboda... Je to menší zlo než smrt milionů, nejezdi do Varšavy, mně už nikdo nepomůže. Přijíždím do Varšavy a píšu ve vlaku, proto je 

to  nakřivo. Je mi tak dobře a cítím takový vnitřní mír – jako nikdy v životě! Milé děti, nezlobte maminku, učte se, protože to je teď váš nejdůležitější 

úkol. Ať o vás Bůh pečuje. Líbá vás otec.“

Letter from Ryszard Siwiec written to his wife several hours before his self-immolation in protest of the 

occupation of Czechoslovakia at the Decades Stadium in Warsaw on September 8, 1968 (Source: IPN Archive, 

Warsaw)

“Dear Marysza! Do not weep! Save your strength, you’ll need it. I am sure that this is exactly what I have lived for those 60 years, forgive me, I couldn’t 

act otherwise than support truth, humanity and freedom... It is a lesser evil than death of millions, do not go to Warsaw, nobody can help me 

anyway. I’m arriving in Warsaw, writing this letter in the train, that’s why my writing is so crooked. I am so well, feeling such an inner peace – as never 

in my life! Dear children, be good to your mum and  study hard because that is now your most important task. Let God look after you. Kisses from 

your father.“

„
„

„

„

Vzpomínka Natalie Gorbaněvské na demonstraci na Rudém náměstí, kde 25. srpna 1968 spolu s přáteli protes-

tovala proti okupaci Československa (Hospodářské noviny, 2. červen 2008)

„Chtěli jsme mít čisté svědomí. A kromě čistého svědomí jsme měli i čistou radost. Jak to řekl u soudu jeden z nás, Vadim Delone: těch pět minut 

svobody na Rudém náměstí mi stálo za roky vězení. My jsme to udělali pro sebe. Ano, napsali jsme na plakát: Za vaši a naši svobodu. Samozřejmě že 

jsme dávali československou a vůbec cizí svobodu na první místo a tu svoji až na druhé. Ale právě ta naše vnitřní svoboda, naše potřeba žít v soula-

du se svědomím a zbavit se toho studu, to nás přivedlo na náměstí. Takže neříkejme, že se něco stalo kvůli Československu. A když už o tom mluví-

me: stalo se to vlastně kvůli těm, kteří do Československa poslali armádu.“

Natalia Gorbanevskaya´s recollections of a demonstration in the Red Square in Moscow where she and her 

friends protested against the occupation of Czechoslovakia on August 25, 1968 (Hospodářské noviny, June 2, 

2008)

“We wanted to have a clean conscience. And in addition to a good conscience, we felt unadulterated joy. As one of us, Vadim Delone, later told the 

court: For me, those fi ve minutes of freedom in the Red Square were well worth years in prison. We did it for our own sake. Yes, we wrote on a banner: 

For Your Freedom and Ours. Naturally, we placed Czechoslovakia’s and other countries´ freedom fi rst, and our freedom second. But what brought us 

to the Red Square was that inner freedom of ours, our need to live in harmony with our conscience, and the need to get rid of that shame. So, let’s 

not say that something happened because of Czechoslovakia. And speaking about it now: it actually happened because of those who had sent 

an army to Czechoslovakia.“

Václavské náměstí v Praze 21. srpna 1968 (zdroj: ABS)

Wenceslas Square in Prague on August 21, 1968 (Source: Security Services Archives)



Invaze do Československa 21. srpna 1968 představovala největší vojenské manévry v Evropě od druhé světové války. Rozhodnutí sovětského 

vedení a jeho čtyř satelitů násilně potlačit Pražské jaro se setkalo s takřka jednomyslným odporem domácí veřejnosti, která vystoupila na podporu 

zatčených československých představitelů. Dne 23. srpna 1968 popsal první tajemník PSDS Władysław Gomułka situaci v okupované zemi 

jednoznačně: „Vyhráli jsme vojensky, ale politicky jsme byli zcela poraženi.“ 

Srpnová intervence měla obrovský ohlas po celém světě. V jejím důsledku se rozštěpilo komunistické hnutí a byly zásadně diskreditovány ideje 

komunismu. Zhoršily se také vztahy mezi velmocemi. V řadě světových metropolí se konaly veřejné manifestace na podporu Pražského jara a invaze 

do Československa se stala předmětem jednání Rady bezpečnosti OSN. Odpor většiny československé veřejnosti se Kremlu podařilo za pomoci 

staronového vedení KSČ pacifi kovat až na počátku sedmdesátých let. V Československu zůstaly dvaadvacet let okupační sovětské jednotky, 

které defi nitivně odešly v červnu 1991. 

Pražské jaro a jeho násilné potlačení mělo také velký ohlas ve státech, jejichž jednotky se na invazi přímo podílely. Archivní dokumenty a vzpomínky 

pamětníků dokládají různé formy aktivního odporu. Nejsilnější byl v NDR a Polsku, kde jsou doloženy stovky případů protestních pouličních 

shromáždění, rozšiřování letáků či malování nápisů na veřejných místech. Ve všech zemích „varšavské pětky“ se našli jednotlivci, kteří otevřeně 

manifestovali svůj odmítavý postoj. Řada z nich neváhala vsadit svoji svobodu a za svůj čin zaplatila pobytem ve vězení, nuceným „léčením“ 

v psychiatrických klinikách, vyhnanstvím či odchodem do exilu. Ryszard Siwiec a Sándor Bauer obětovali – obdobně jako Jan Palach – dokonce svůj 

život. Nesouhlas se srpnovou okupací přivedl řadu lidí k opozici vůči komunistickému režimu a stal se východiskem pro spolupráci disidentských 

skupin ve východním bloku.

Oběti srpnové okupace v Československu

Srpnová invaze armád pěti států Varšavské smlouvy do Československa přinesla hned v prvních dnech několik mrtvých a řadu vážně zraněných 

československých občanů. Největší počet mrtvých na jednom místě zůstal po střetu sovětských vojáků s neozbrojeným davem v okolí budovy 

Československého rozhlasu v Praze. Oběti však byly hlášeny také nejen z dalších čtvrtí hlavního města, ale i z jiných měst a obcí (například z Liberce, 

Brna, Bratislavy, Košic či Popradu). Okupace Československa si vyžádala jen do konce roku 1968 celkem 108 mrtvých, okolo pěti set těžce a další stovky 

lehce zraněných československých občanů. Také mezi okupačními jednotkami byly zaznamenány ztráty na životech, včetně několika sebevražd.  

The invasion of Czechoslovakia on August 21, 1968 represented the largest military manoeuvres in Europe since World War II. The decision of the 

Soviet leadership and its four satellites to suppress the Prague Spring movement violently met with virtually unanimous protests and resistance 

from the domestic public that came out in support of the arrested Czechoslovak leaders. On August 23, 1968, Władysław Gomułka, the First 

Secretary of the Polish Socialist Workers Party, described the situation in the occupied country quite cogently: “We have won militarily, but 

politically we have been totally defeated.“ 

The Soviet-led military intervention in August 1968 caused an uproar throughout the world. In fact, it resulted in a split in the communist 

movement and principally discredited the ideas of communism. The relations between the two superpowers also deteriorated. Public rallies 

in support of the Prague Spring pro-democracy movement were held in many big cities in the world, and the invasion of Czechoslovakia was 

discussed by the UN Security Council. Helped by the old-new leadership of the Communist Party of Czechoslovakia, the Kremlin eventually 

succeeded in pacifying the opposition of most Czechoslovak citizens only in the early 1970s. The Soviet occupation troops stayed on in the country 

for 22 years, leaving for good in June 1991. 

The Prague Spring and its violent suppression also had a great impact on the countries whose troops were directly involved in the invasion. Archive 

documents and recollections of eyewitnesses illustrate many diff erent forms of active resistance. These were strongest in the German Democratic 

Republic and Poland, where hundreds of protest rallies, distribution of leafl ets or writing of slogans in public spaces were recorded. There were 

individuals in all the member countries of the “Warsaw Five“ who openly showed their fl at refusal of the invasion. Many of them did not hesitate to 

sacrifi ce their own freedom and risk imprisonment, forced “treatment“ in psychiatric clinics, banishment or exile. Ryszard Siwiec and Sándor Bauer – 

just like Czech student Jan Palach – made the ultimate sacrifi ce: laid down their own lives. Opposition to the August 1968 occupation brought many 

people to resistance to the communist regime and became a basis for the cooperation among dissident groups in the Eastern bloc. 

Victims of the August Occupation in Czechoslovakia

During its very fi rst days, the August invasion of Czechoslovakia by the fi ve Warsaw Treaty armies caused several deaths and serious injuries among 

Czechoslovak citizens. The highest number of deaths in one place occurred during a clash between Soviet troops and an unarmed crowd of people 

around the Czechoslovak Radio in Prague. However, victims were reported not only from other parts of the capital, but also from other towns and 

villages (for instance Liberec, Brno, Bratislava, Košice and Poprad). By the end of 1968 alone, the occupation of Czechoslovakia exacted a total of 

108 casualties, around fi ve hundred people seriously wounded and many others lightly injured. There were casualties among the occupation units 

as well, including numerous suicides. 

5. Leták, který byl rozdáván vojákům okupačních armád v srpnu 1968 

(zdroj: Libri prohibiti)

5. A leafl et circulated among the troops of the occupation armies in 

August 1968 

(Source: Libri prohibiti)

Srpnová okupace / August Occupation 

4. Prohlášení vlád států „varšavské pětky“ k občanům Československé 

socialistické republiky bylo rozšiřováno okupačními jednotkami po celém 

území ČSSR 

(zdroj: Libri prohibiti) 

4. Statement by the governments of the “Warsaw Five“ to the citizens of 

the Czechoslovak Socialist Republic distributed by the occupation units 

throughout Czechoslovakia 

(Source: Libri prohibiti) 

1. Obálka týdeníku Reportér z 31. července 1968

2. Setkání v Bratislavě 3. srpna 1968, v první řadě zleva: Todor Živkov (BLR), 

Ludvík Svoboda (ČSSR), Leonid Brežněv (SSSR), Władysław Gomułka (PLR), 

Walter Ulbricht (NDR), Alexander Dubček (ČSSR), Michail Suslov a Pjotr 

Šelest (SSSR) (foto: Miroslav Vojtek, zdroj: ÚSD)

3. Sovětské tanky v ulicích Prahy (zdroj: ABS)

1. Cover of the weekly magazine Reportér from July 31, 1968

2. Meeting in Bratislava on August 3, 1968, fi rst row from the left: Todor 

Zhivkov (BPR), Ludvík Svoboda (CSSR), Leonid Brezhnev (USSR), 

Władysław Gomułka (PPR), Walter Ulbricht (GDR), Alexander 

Dubček (CSSR), Mikhail Suslov and Piotr Shelest (USSR) 

(Photo: Miroslav Vojtek, source: ÚSD)

3. Soviet tanks in the streets of Prague (Source: Security Services Archive)
Mapa se zakresleným pohybem okupačních vojsk 21. srpna 1968 (zdroj: Antonín Benčík: Operace „Dunaj“. 

Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty. ÚSD, Praha 1994)

Map showing the movements of the occupation forces on August 21, 1968 (Source: Antonín Benčík: Operace 

„Dunaj“.  Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty. ÚSD, Prague 1994)
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Na konci šedesátých let upevnil v Sovětském svazu své postavení generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv. Se stejnou razancí, s jakou 

přistupoval k domácím  disidentům, vystupoval také v mezinárodních vztazích. Jeho postoj k Pražskému jaru byl od počátku jednoznačný. Již 

v březnu 1968 velice ostře kritizoval na drážďanské schůzce československé vedení a o několik měsíců později rozhodl s podporou představitelů 

čtyř satelitních států o vojenské okupaci. Československá krize byla první zkouškou Brežněva na mezinárodní scéně. Na bipolárním poli studené 

války sice těžil Sovětský svaz z problémů, které měly Spojené státy ve Vietnamu, na druhou stranu sám musel čelit výraznému polycentrismu 

v rámci komunistického hnutí – rozpadu jednotného komunistického hnutí na několik vzájemně nepřátelských center. Nejnebezpečnějším 

konfl iktem se v tomto směru stal střet s Čínou, který v roce 1969 přerostl v regulérní pohraniční válku. V důsledku násilného potlačení Pražského 

jara se také prudce zhoršily a ochladily vztahy Kremlu s Rumunskem, Jugoslávií a částí západního komunistického hnutí. Sovětský svaz vyslal  

největší okupační armádu, kterou tvořilo v první vlně přibližně sedmnáct divizí (odhaduje se 150 000 vojáků). Celkový počet sovětských vojáků se 

ovšem během několika týdnů výrazně zvýšil, další jednotky zůstávaly u československých hranic v záloze.

Nejznámější protest proti okupaci Československa představuje demonstrace na Rudém náměstí, které se 25. srpna 1968 zúčastnilo osm osob. 

Až na jednu studentku byli ostatní odsouzeni k vyhnanství, pobytu v pracovním táboře nebo se museli „léčit“ na psychiatrické klinice. Na jejich 

obranu vystoupila v Sovětském svazu řada osobností, včetně Andreje Sacharova. Nově publikované dokumenty a vzpomínky pamětníků umožňují 

připomenout i další případy. Proti srpnové invazi veřejně protestoval například představitel krymských Tatarů Mustafa Džemilev. Jiným případem 

je radikální akce lotyšského studenta Ilji Ripse, který se 13. dubna 1969 po vzoru Jana Palacha pokusil o sebeupálení před Památníkem svobody 

v Rize. V rukou držel transparent s nápisem „Protestuji proti okupaci Československa“. Okolními chodci byl uhašen. Za svůj čin byl následně vyloučen 

z univerzity a odsouzen k nucenému pobytu na psychiatrické klinice. Mnoho dalších osob v různých koutech Sovětského svazu bylo v souvislosti 

s kritikou srpnové okupace na veřejných schůzích propuštěno ze zaměstnání nebo muselo odejít z univerzity.

At the end of the 1960s, Leonid Ilyich Brezhnev, the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, 

strengthened his position in the USSR. He employed the same iron-fi st policy in international relations he was using in his approach to domestic 

dissidents. His attitude to the Prague Spring was quite clear since its very outset. Already at the Dresden meeting in March 1968, he sharply 

rebuked the Czechoslovak leadership, and several months later he decided – with the help of the leaders of the four satellite states – on military 

occupation. The Czechoslovak crisis was Brezhnev´s fi rst acid test on the international scene. True to say, in the bipolar world of the cold-war era 

the Soviet Union profi tted from America’s problems in Vietnam, on the other hand, Moscow itself had to face distinct polycentrist tendencies 

within the international communist movement – disintegration of a unifi ed communist mainstream into several competing and hostile centres. In 

this respect, the most dangerous was the rift with China, which escalated into a regular border war in 1969. The Kremlin’s relations with Romania, 

Yugoslavia and part of the Western communist movement also deteriorated as a result of the violent suppression of the Prague Spring.

The best-known protest against the occupation of Czechoslovakia was the demonstration in Moscow’s Red Square, staged by eight people on 

August 25, 1968. With the exception of one student, the other demonstrators were all sentenced to internal exile, sent to labour camps and 

compulsory “treatment“ in psychiatric clinics. A number of personalities in the Soviet Union, including Andrei Sakharov, came out in support of 

the demonstrators. The newly published documents and recollections of eyewitnesses help us in bringing to light other cases. For instance, Mustafa 

Djemilev, a representative of Crimean Tatars, staged a public protest against the August invasion. Another case in point was the radical protest by 

Latvian student Ilya Rips who, following Jan Palach´s example, tried to burn himself in front of Riga’s Liberty Memorial on April 13, 1969. He held 

a banner in his hands saying: “Protesting against the occupation of Czechoslovakia“. The fi re was put out by passers-by, and Rips was subsequently 

expelled from his university and sentenced to compulsory treatment in a psychiatric clinic. Many other people in various corners of the Soviet 

Union were dismissed from their jobs or had to leave their universities for their criticism of the August occupation.

6. Zpráva vedení KGB Estonské sovětské socialistické republiky 

byla věnována manifestaci vysokoškoláků, při níž 19. října 

1968 zazněla také hesla odmítající okupaci Československa 

(zdroj: Ritvars Jansons – Iveta Skinke: The Aftermath of Prague 

Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics)

6. Report from the headquarters of the KGB of the Estonian 

Soviet Socialist Republic devoted to a demonstration by 

university students held on October 19, 1968. Slogans 

denouncing the occupation of Czechoslovakia were also 

heard at the rally. (Source: Ritvars Jansons – Iveta Skinke: The 

Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics)

Protesty ve Svazu sovětských socialistických republik  
Protests in the Union of the Soviet Socialist Republics

5. Obydlí Pavla Litvinova ve vyhnanství v Usguli, kam byl poslán soudem 

za účast na demonstraci na podporu Československa 25. srpna 1968 

(zdroj: Sdružení Memorial, Moskva)

5. Pavel Litvinov´s dwelling at Usguli where he was sent by court for his part 

in the demonstration in support of Czechoslovakia on August 25, 1968 

(Source: Memorial Association, Moscow)

4. Maja Kopelevová, Pavel Litvinov a Larisa Bogorazová 21. srpna 1968 ráno 

před soudem s Anatolijem Marčenkem 

(zdroj: Sdružení Memorial, Moskva)

4. Maya Kopelevova, Pavel Litvinov and Larisa Bogorazova in the morning 

on August 21, 1968 before the trial of Anatoliy Marchenko 

(Source: Memorial Association, Moscow)

1. Leonid Iljič Brežněv (1906–1982)

2. Zpráva TASS o „bratrské pomoci“ byla 21. srpna 1968 otištěna ve všech 

sovětských denících 

(zdroj: Libri prohibiti)

3. Sovětští vojáci v Praze 21. srpna 1968 

(zdroj: Národní archiv) 

1. Leonid Ilyich Brezhnev (1906–1982)

2. A TASS report on what was called “fraternal assistance“ was printed in all 

Soviet dailies on August 21,1968 

(Source: Libri prohibiti)

3. Soviet troops in Prague on August 21, 1968 

(Source: National Archive) 

From Larisa Bogorazova´s fi nal speech at a trial in Moscow on October 11, 1968 (Source: Natalia Gorbanevskaya: 

Red Square at Noon. André Deutsch Limited, New York 1972)   

“I was faced by the choice of protesting or stay silent. Staying silent would have meant for me sparing in the general approval of actions which I did 

not approve. Staying silent would have meant lying. I do not consider mine is the only right action, but to me it was the only action possible.” 

Ze závěrečné řeči Larisy Bogorazové před soudem v Moskvě 11. října 1968 (zdroj: Natalia Gorbanevskaya: Red 

Square at Noon. André Deutsch Limited, New York 1972)   

„Stála jsem před rozhodnutím, zda protestovat, nebo zůstat mlčet. Kdybych zůstala mlčet, připojila bych se k všeobecnému souhlasu s kroky, které 

pro mě byly nepřijatelné. Kdybych zůstala mlčet, žila bych ve lži. Nemyslím si, že jsem si zvolila jedinou správnou možnost, nic jiného jsem udělat 

nemohla.”

„Sláva Dubčekovi! Sovětští okupanti ven z ČS[S]R!“ Tento nápis a podobná hesla psal na ulicích lotyšské Rigy a Siguldy tiskař Aldis Cilinskis od srpna 1968 až do května 1969. Po zatčení byl soudem poslán 

do psychiatrické léčebny, odkud byl propuštěn až v roce 1973 (zdroj: Ritvars Jansons – Iveta Skinke: The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics)

“Cheers for Dubček! Soviet Occupiers Out of CS[S]R!“ These and similar slogans were written in the streets of the Latvian cities of Riga and Sigulda by printer Aldis Cilinskis from August 1968 until May 1969. 

After his arrest, a court committed him to a psychiatric institute. He was released as late as in 1973 (Source: Ritvars Jansons – Iveta Skinke: The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics)

„ „
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V poledne 25. srpna 1968 se v centru Moskvy sešlo osm sovětských občanů, kteří se rozhodli veřejně vyjádřit nesouhlas s vojenskou invazí 

do Československa. Na Rudém náměstí se Larisa Bogorazová, Konstantin Babickij, Vadim Delone, Vladimir Dremljuga, Viktor Fajnberg, Taťána 

Bajevová a Pavel Litvinov posadili na zem a rozbalili transparenty s nápisy „Ať žije svobodné a nezávislé Československo!”, „Hanba okupantům!“, 

„Ruce pryč od ČSSR!“, „Za vaši a naši svobodu!“ a „Ztratili jsme nejlepší přátele“. Vedle nich stála Natalia Gorbaněvská s tříměsíčním synem v kočárku 

a mávala československou vlaječkou. Téměř okamžitě po zahájení protestu se k demonstrantům seběhlo několik neuniformovaných příslušníků 

KGB, začali je fyzicky napadat a trhat jim transparenty z rukou. Během několika minut byli všichni demonstranti odvezeni na policejní stanici. Kromě 

Gorbaněvské a Bajevové byli obviněni ze „spolčování vedoucímu k narušení veřejného pořádku“, „rozšiřování vědomě lživých a pomlouvačných 

informací proti sovětskému vedení“ a „narušení provozu veřejné dopravy“.

Již 22. července 1968 napsal blízký přítel demonstrujících Anatolij Marčenko (1938 –1986) otevřený dopis adresovaný světovému tisku. Odsoudil 

v něm politiku Sovětského svazu vůči Československu a vyjádřil obavy, že Kreml nedovolí pokračování Pražského jara. Týden nato byl zatčen, 

obviněn z „neplnění přihlašovací povinnosti“ a 21. srpna 1968, ironií osudu v den invaze do ČSSR, byl odsouzen na jeden rok v pracovním táboře. 

Trest si odpykával v Permské oblasti na Urale. Dne 26. srpna 1969 byl místo propuštění odsouzen na další dva roky vězení za „hanobení sovětského 

politického systému“. Důsledky svých činů nesli ruští disidenti ještě dlouhá léta, někteří až do své smrti. Hrozba dalšího věznění, vyhnanství či 

nuceného pobytu v psychiatrických klinikách nakonec přinutila některé z nich k odchodu do exilu. Ti, kteří zůstali, neunikli novému pronásledování. 

Například Anatolij Marčenko žil od roku 1968 téměř nepřetržitě ve vyhnanství, pracovních táborech či věznicích. V prosinci 1986, za vlády Michaila 

Gorbačova, zemřel ve vězení v Čistopolu.

Eight Soviet citizens who decided publicly to express their opposition to the Soviet-led military invasion of Czechoslovakia gathered in the centre 

of Moscow at noon on August 25, 1968. Larisa Bogoraz, Konstantin Babitsky, Vadim Delone, Vladimir Dremlyuga, Viktor Fainberg, Tatiana Baeva 

and Pavel Litvinov sat down in the Red Square and unfurled banners with slogans such “Long Live Free and Independent Czechoslovakia!”, 

“Shame on Occupiers!“, “Hands Off  ČSSR!“, “For Your Freedom and Ours!“ and “We Have Lost the Best Friends“. Next to them stood Natalia 

Gorbanevskaya with her three-month son in a pram and waved a Czechoslovak fl ag. Almost immediately, several plainclothes KGB policemen ran 

up to the demonstrators and began assaulting them and pulling the banners from their hands. Within a matter of minutes, all the demonstrators 

were taken away to a police station. With the exception of Gorbanevskaya and Baeva, all were charged with “conspiracy leading to the breach 

of the public order“, “dissemination of deliberately false and infl ammatory information against the Soviet leadership“ and “obstructing public 

transport“.

On July 22, 1968, Anatoly Marchenko (1938–1986), a close friend of the demonstrators, sent an open letter addressed to the world press. In 

the letter he condemned the Soviet Union’s policy towards Czechoslovakia, expressing fears that the Kremlin would not allow the Prague Spring 

movement to continue. A week later he was arrested, charged with “failing in his reporting duty“ and on August 21, 1968, ironically on the day of 

the invasion of Czechoslovakia, he was sentenced to one year in a labour camp. He spent his prison term in the Perm region in the Urals. Instead of 

his release, he was sentenced on August 26, 1969 to another two-year imprisonment for the “defamation of the Soviet political system“. As a matter 

of record, the Russian dissidents had to bear the consequences of their action for many years to come, some until their death. The threat of further 

imprisonment, internal exile or forced stay in psychiatric clinics made some of them leave the country. Those who stayed did not escape renewed 

persecution. For instance, from 1968 onwards Anatoly Marchenko lived almost constantly in internal exile, labour camps and prison. He died in 

Chistopol prison in December 1986, during the reign of Mikhail Gorbachev.

Protest na Rudém náměstí / Protest in the Red Square

Konstantin Babickij 

(1929–1993)
Konstantin Babickij vystudoval fi lologii na Moskevské 

univerzitě. Od roku 1960 pracoval v akademii 

věd, kde 22. srpna 1968 veřejně odsoudil invazi 

do Československa. Zúčastnil se demonstrace 

na Rudém náměstí s transparentem „Ať žije svobodné 

a nezávislé Československo!“. Byl zatčen a v říjnu 1968 

odsouzen ke třem letům vyhnanství, která strávil 

v autonomní republice Komi. Pracoval zde jako truhlář 

v továrně. Krátce po demonstraci byl vyloučen z akademie 

věd. Do konce života pracoval jako řezbář a restaurátor 

nábytku. Překládal také básně do ruštiny.

Konstantin Babitsky studied philology at Moscow 

University. In 1960, he began working in the Academy of 

Sciences where he publicly condemned the invasion of 

Czechoslovakia on August 22, 1968. He took part in the 

Red Square demonstration with a Czech-language banner 

saying: “ Long Live Free and Independent Czechoslovakia“. 

He was arrested and in October 1968 sentenced to three-

year internal exile spent in the Autonomous Republic of 

Komi. He worked as a joiner in a local factory. Shortly after 

the demonstration, he was expelled from the Academy of 

Sciences. He was a wood-carver and furniture restorer until 

the end of his life. He also translated poetry into Russian.

Taťána Bajevová 

(nar. 1947)
Narodila se v Krasnojarském kraji, kam byl otec odeslán 

do vyhnanství. Po návratu do Moskvy studovala právnickou 

fakultu, odkud byla v roce 1968 vyloučena. Byla však 

přijata k studiu historie a archivnictví na Moskevské 

univerzitě. Připojila se k demonstraci na Rudém náměstí 

a byla zatčena. Ocitla se v cele policejní stanice, kde ji 

Pavel Litvinov, Larisa Bogorazová a Konstantin Babickij 

před výslechem přesvědčili, aby vypověděla, že byla 

na Rudém náměstí náhodou. Po domovní prohlídce 

byla propuštěna a trestní stíhání proti ní bylo zastaveno. 

Týden po demonstraci však byla vyloučena z univerzity. 

Až do svého odchodu do exilu byla aktivní v disidentském 

hnutí. Od rozpadu SSSR žije střídavě v Moskvě a New Yorku.

She was born in the Krasnoyarsk Region where her 

father had been sent into internal exile. After returning 

to Moscow, she studied at the Law Faculty from where 

she was expelled in 1968. But she was admitted to study 

history and archive-keeping at Moscow University. She 

joined the demonstration in the Red Square, was detained 

and found herself in the same cell at a police station with 

Pavel Litvinov, Larisa Bogoraz and Konstantin Babitsky who 

persuaded her still before her interrogation to say she had 

come to the Red Square by accident. She was released after 

a house search and her criminal persecution was stopped. 

But she was expelled from the university a week after the 

demonstration. Up to her exile she was an active member 

of the dissident movement. Since the disintegration of the 

USSR, she has lived alternately in Moscow and New York.

Larisa Bogorazová 

(1929–2004)
Narodila se v Charkově, kde vystudovala fi lologii. 

V polovině šedesátých let přednášela lingvistiku 

na Novosibirské univerzitě. V roce 1965 se zapojila 

do disidentského hnutí. Za účast na demonstraci proti 

okupaci Československa byla odsouzena ke čtyřem 

letům vyhnanství v Čuně v Irkutské oblasti. Ve vyhnanství 

pracovala jako pomocná dělnice v dřevozpracující továrně. 

V roce 1972 byla propuštěna a opět byla činná v opozičním 

hnutí. Psala články a otevřené dopisy o porušování 

lidských práv v SSSR. Usilovně bojovala za svobodu svého 

manžela Anatolije Marčenka. Až do své smrti patřila mezi 

nejvýraznější obhájkyně lidských práv v Rusku. 

She was born in Kharkov where she fi nished her philology 

studies. In the mid-1960s, she lectured linguistics at 

Novosibirsk University. She joined the dissident movement 

in 1965. She was sentenced to four years internal exile at 

Chuna in the Irkutsk region for her participation in the 

demonstration against the occupation of Czechoslovakia. 

During her exile she worked as a hand in a wood-

processing factory. After her release in 1972 she resumed 

her active work in the opposition movement, writing 

articles and open letters on the violation of human rights in 

the USSR. She fought hard for the freedom of her husband 

Anatoly Marchenko. Up to her death she ranked among the 

most prominent defenders of human rights in Russia. 

Vadim Delone (1947–1983)
Narodil se v Moskvě, kde studoval matematiku a fi lologii. 

V roce 1967 se zúčastnil demonstrace na podporu 

souzených spisovatelů Jurije Galanskova a Alexandra 

Ginzburga. Byl zatčen a odsouzen k jednomu roku 

vězení podmíněně a zákazu pobytu v Moskvě. V reakci 

na okupaci ČSSR rozvinul na Rudém náměstí společně 

s Pavlem Litvinovem transparent s textem „Za vaši a naši 

svobodu“. V říjnu 1968 byl odsouzen k 34 měsícům pobytu 

v pracovním táboře. Ačkoliv trpěl srdečními problémy, byl 

společně s kriminálními vězni nasazován na nejtěžší práce. 

V listopadu 1975 odešel do pařížského exilu.

He was born in Moscow where he studied mathematics 

and philology. In 1967 he took part in a demonstration 

in support of the prosecuted writers Yuri Galanskov and 

Alexander Ginzburg. He was arrested and sentenced to 

one-year suspended sentence, and was banned from 

Moscow. When protesting - together with Pavel Litvinov 

- against the occupation of Czechoslovakia, he unfurled 

a banner in the Red Square with the text ”For Your Freedom 

and Ours“. He was sentenced to 34-month stay in a labour 

camp in October 1968. Even though he suff ered from 

a heart condition, he was sent to do the hardest jobs 

together with common criminals. In November 1975, 

he went to exile in Paris. 

Vladimir Dremljuga 

(nar. 1940)
Narodil se v Saratovu na Volze. V roce 1965 se přestěhoval 

do Moskvy, kde pracoval jako elektrikář. Dne 29. července 

1968 doprovázel Petra Grigorenka a Ivana Jachimoviče 

k velvyslanectví ČSSR, kde odevzdali dopis na podporu 

Pražskému jaru. Dne 24. srpna 1968 se dozvěděl 

o připravované demonstraci. Doma si vyrobil transparent 

z roztrhaného prostěradla s nápisy „Svobodu pro Dubčeka” 

a „Pryč s okupanty”. Byl zatčen na Rudém náměstí 

a odsouzen ke třem letům vězení v pracovním táboře 

v Murmansku. Krátce před vypršením trestu byl odsouzen 

k dalšímu tříletému trestu, který strávil v pracovním 

táboře v Jakutsku. V květnu 1974 byl Dremljuga propuštěn 

na svobodu. Od roku 1975 žije v USA.

Born in Saratov on the Volga, he moved to Moscow in 

1965, working as an electrician. On July 29, 1968, he 

accompanied Petr Grigorenko and Ivan Yakhimovich to the 

Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic to hand 

over a letter in support of the Prague Spring. On August 

24, 1968 when he learnt of the scheduled Red Square 

demonstration, he prepared a home-made banner of a torn 

bed sheet with the inscriptions “Freedom for Dubček” and 

“Down with the Occupiers”. He was arrested in the Red 

Square and sentenced to three years in a labour camp in 

Murmansk. Shortly before having served his sentence, 

he was given another three-year term, which he spent in 

a labour camp at Yakutsk. Released in 1974, Dremlyuga has 

lived in the United States since 1975. 

Viktor Fajnberg 

(nar. 1931)
Narodil se v Charkově na Ukrajině. Vystudoval fi lologii 

na univerzitě v Leningradě. Poté pracoval jako průvodce 

v carském paláci v Pavlovsku. Když se dozvěděl o invazi 

do Československa, odjel do Moskvy. Zúčastnil se 

demonstrace na Rudém náměstí, kde byl brutálně 

napaden příslušníky KGB. Bez soudu byl vězněn 

ve vězeňské psychiatrické klinice v Leningradu. V roce 

1971 zde spolu s Vladimirem Borisovem zahájil hladovku. 

Výsledkem byla izolace, násilné podávání jídla a upoutávání 

na lůžko. Na jejich podporu vystoupil Andrej Sacharov, 

jehož zásluhou západní rozhlas informoval o jejich osudu. 

V „psychuškách“ strávil celkem pět let. V roce 1974 odešel 

do Velké Británie a později se přestěhoval do Francie. 

Born in Kharkov in Ukraine, he fi nished his philology 

studies at Leningrad University and then worked as 

a guide in the Czarist Palace at Pavlovsk. When he learnt 

of the invasion of Czechoslovakia, he left for Moscow. He 

attended the demonstration in the Red Square where he 

was brutally assaulted by KGB men. He was committed 

to a prison psychiatric clinic in Leningrad without court 

proceedings. In 1971, he and Vladimir Borisov began 

a hunger strike in jail. As a result, he was put into isolation, 

force-fed and confi ned to bed. It was Andrei Sakharov who 

came out in their support and who deserved credit that 

Western radio stations reported on their fate. Fainberg 

spent a total of fi ve years in psychiatric institutions. In 1974 

he left for Britain and then moved to France. 

Natalia Gorbaněvská 

(nar. 1936)
Absolvovala v roce 1964 Leningradskou univerzitu. 

Koncem dubna 1968 vydala první číslo samizdatového 

periodika Kronika současných událostí. Po 21. srpnu 1968 

byla rozčarována ofi ciálními prohlášeními o jednomyslné 

podpoře sovětského lidu této „bratrské pomoci” a rozhodla 

se proti invazi protestovat. Při demonstraci na Rudém 

náměstí byla zatčena, ale jako matka tříměsíčního syna 

byla propuštěna. V prosinci 1969 byla opět zatčena. O rok 

později byla prohlášena za duševně chorou a umístěna 

do vězeňské psychiatrické nemocnice v Moskvě a následně 

v Kazani. Po návratu v roce 1972 se opět zapojila 

do disidentského hnutí. Pod hrozbou dalšího uvěznění se 

rozhodla odejít do exilu. Od roku 1975 žije v Paříži.

She graduated from Leningrad University in 1965. At 

the end of April 1968, she published the fi rst issue of the 

samizdat periodical Chronicle of Current Events. After 

August 21, 1968, she was disillusioned with the offi  cial 

statements claiming the Soviet people’s unanimous 

support for what was called fraternal assistance to 

Czechoslovakia, and decided to stand up against the 

invasion. She was arrested during the Red Square 

demonstration but as mother of a three-month-old son she 

was released. She was re-arrested in December 1969. One 

year later, she was declared mentally ill and committed to 

a prison psychiatric hospital in Moscow and subsequently 

in Kazan. After her return in 1972, she resumed her 

activities in the dissident movement. Under the threat of 

re-arrest she decided to leave the country. She has been 

living in Paris since 1975.

Pavel Litvinov (nar. 1940)
Narodil se v Moskvě jako vnuk někdejšího ministra zahraničí 

SSSR Maxima Litvinova. Po studiu matematiky a fyziky 

nastoupil do akademie věd. Na konci šedesátých let byl 

jednou z vůdčích osobností moskevského disentu. V roce 

1967 byl propuštěn ze zaměstnání. Po invazi do ČSSR byl 

jedním z iniciátorů demonstrace na Rudém náměstí, při 

níž držel transparent s nápisem „Za vaši a naši svobodu“. 

V říjnu 1968 byl odsouzen k pěti letům vyhnanství. Z věznice 

Lefortovo byl eskortován přes Sverdlovsk, Novosibirsk, 

Irkutsk, Čitu až do Usguli na Sibiři, kde pracoval do roku 

1973 jako elektrikář v dolech. Po návratu z vyhnanství 

odešel do exilu. Žije v USA a podporuje hnutí za lidská práva 

po celém světě. 

He was born in Moscow as the grandson of the former 

Foreign Minister of the USSR Maxim Litvinov. After his 

studies of mathematics and physics, he found a job at the 

Academy of Sciences. At the end of the 1960s he was one 

of the leading personalities of the Moscow dissent. He 

was dismissed from his job in 1967. After the invasion of 

Czechoslovakia he was one of the initiators of the Red Square 

demonstration where he held a banner saying ”For Your 

Freedom and Ours“. He was sentenced to fi ve-year internal 

exile in October 1968. From the Lefortovo prison he was 

escorted via Sverdlovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Chita as far as 

Usguli in Siberia where he worked until 1973 as an electrician 

in mines. He left the Soviet Union after his return from 

internal exile. He lives in the United States, supporting 

the human rights movement throughout the world. 

„Vzpomínka Taťány Bajevové na předvečer demonstrace na Rudém náměstí (zdroj: Natalia Gorbaněvská: Red 

Square at Noon. André Deutsch Limited, New York 1972)   

„Čím více jsem situaci chápala, tím větší zlost se ve mně probouzela. Intuitivně jsem vnímala probíhající násilí a skutečnost, že se má země 

opět stala četníkem Evropy. Věděla jsem, že půjdou i moji kamarádi a já půjdu s nimi. Rozhodli se jít s Československem. Dávali svoji svobodu 

Československu. Já ji dala svým kamarádům. Věděla jsem, že mě čeká pracovní tábor a připravila se na to. V noci jsem uklidila byt a napsala dopis 

kamarádům a rodičům. V mé mysli nebyly žádné pochybnosti.” 

Tatiana Baeva´s recollection of the eve of the demonstration in the Red Square (Source: Natalia Gorbanevskaya: Red 

Square at Noon. André Deutsch Limited, New York 1972) 

“The more I understood the situation, the greater anger it evoked in me. Intuitively I perceived the ongoing violence and the fact that my country has 

again become a gendarme of Europe. I knew that my friends would go as well and that I would join them. They decided to support Czechoslovakia, 

giving their freedom to Czechoslovakia. I gave it to my friends. I knew a labour camp was in store for me and I prepared for that. At night I cleaned up 

my fl at and wrote a letter to friends and parents. There were no doubts in my mind whatsoever.”

„

1., 2. Fotografi e dvou transparentů, které drželi účastníci demonstrace na Rudém náměstí 25. srpna 1968 

(zdroj: Sdružení Memorial)

1., 2. Photograph of two banners held by the demonstrators in the Red Square on August 25, 1968 (Source: 

Memorial Association)

3. Kniha Natalie Gorbaněvské Poledne. Zpráva o demonstraci 25. srpna 

1968 na Rudém náměstí mohla dlouhá léta vycházet pouze v zahraničí. 

Postupně vyšla v několika jazycích, mezi nimiž paradoxně doposud chybí 

čeština (Possev-Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 1970)

4. Samizdatové ruské vydání zprávy Natalie Gorbaněvské se v roce 1969 

dostalo také do Československa (zdroj: Libri prohibiti) 

3. For long years, Natalia Gorbanevskaya´s book Red Square at Noon could be 

published only abroad. It was gradually printed in several languages, with 

Czech – quite paradoxically – still missing 

(Possev-Verlag, Frankfurt am Main, 1970)

4. Russian Samizdat release of Natalia Gorbanevskaya´s report also found its 

way into Czechoslovakia in 1969 (Source: Libri prohibiti)

Fotografi e účastníků demonstrace na Rudém náměstí pocházejí ze sbírek 

Sdružení Memorial (Moskva).

Photographs of the demonstrators in the Red Square come from the 

collections of the Memorial Association (Moscow).

Anatolij Marčenko (1938–1986)

3

4

1 2



Polské vedení se k Pražskému jaru stavělo od počátku s velkou nedůvěrou. V prvních měsících roku 1968 bylo totiž konfrontováno se studentskými 

protesty, které nechalo násilně potlačit a současně je využilo k antisemitským čistkám ve vládnoucí straně. Na poradách „varšavské pětky“ 

interpretoval první tajemník PSDS Władysław Gomułka události u jižních sousedů jako kontrarevoluci a patřil k hlavním zastáncům radikálního 

řešení. Polská armáda vyslala po 21. srpnu 1968 do Československa postupně téměř 30 000 vojáků, 750 tanků, 592 obrněných transportérů a kolem 

7 000 automobilů. Působení těchto jednotek přineslo několik osobních tragédií. Největší se stala v Jičíně, kde 7. září 1968 opilý polský voják Stefan 

Dorna zastřelil dvě osoby a šest (včetně dvou polských vojáků) těžce zranil. 

Účast polských jednotek na okupaci sousední země vnímala značná část polského obyvatelstva jako národní hanbu. Své rozhořčení vyjadřovala 

různým způsobem, od tichých projevů sympatií Pražskému jaru přes zvýšený poslech zahraničního rozhlasu až po aktivnější formy protestu. Polští 

historici doložili již před pěti lety celkem 143 případů kolportáží letáků v 64 městech. V dalších 49 městech se objevily nápisy na zdech. Polská 

Státní bezpečnost zachytila stovky anonymních protestních dopisů, které byly adresovány stranickému a státnímu vedení. V rámci akce „Podhale“ 

bylo v souvislosti s protesty proti invazi zadrženo okolo osmdesáti občanů, kteří většinou skončili u soudu. Několik stovek osob bylo také pozváno 

k preventivním výslechům. Desítky z nich byly odsouzeny k nepodmíněným trestům. Okupaci veřejně odmítla řada známých polských osobností, 

mezi nimi spisovatelé Jerzy Andrzejewski a Sławomir Mrożek. Nejradikálnější formu protestu zvolil otec pěti dětí Ryszard Siwiec, který se 8. září 1968 

polil rozpouštědlem a zapálil se ve Varšavě na Stadionu Desetiletí, kde se okolo sta tisíc lidí účastnilo slavnosti dožínek. Utrpěl popáleniny na více 

než osmdesáti procentech těla a po čtyřech dnech zemřel. Za účast svých jednotek se Polsko ústy poslanců Sejmu omluvilo v srpnu 1989 jako první 

země „varšavské pětky“.

Poland’s leaders were highly distrustful of the Prague Spring since its very beginning. During the fi rst months of 1968, Poland itself had to cope 

with its own student protests, which were eventually suppressed by force and misused for anti-Semitic purges in the ruling Party and in society 

as a whole under the pretext of combatting Zionism. At the meetings of the “Warsaw Five“, the First Secretary of the Polish Socialist Workers Party 

Władysław Gomułka, who interpreted the events in Poland’s southern neighbour as a counterrevolution, fi gured among the main proponents of 

a radical solution. After August 21, 1968, the Polish army gradually sent to Czechoslovakia almost 30,000 troops, 750 tanks, 592 personnel armoured 

carriers and some 7,000 army vehicles. Operations of such a military force caused many personal tragedies. The most serious one occurred in Jičín on 

September 7, 1968 when a drunk Polish soldier Stefan Dorna shot two people dead and seriously injured another six (including two Polish soldiers).

A large section of the Polish population perceived the involvement of its troops in the occupation of a neighbouring country as a national disgrace. 

The Poles manifested their popular indignation in many diff erent ways, ranging from covert signs of sympathy for the Prague Spring, greater interest 

in listening to the transmissions of foreign radio stations to more active forms of protest. Already fi ve years ago, Polish historians documented 

as many as 143 cases of circulation of leafl ets in 64 Polish cities. Protest slogans also appeared on the walls in another 49 Polish towns. Poland’s 

State Security (secret police) intercepted hundreds of anonymous protest letters addressed to the country’s party and government leaders. Within 

the framework of an operation codenamed “Podhale“, some 80 Polish citizens were detained for protests against the invasion, most of them tried 

in courts. Several hundreds people were also summoned for preventive interrogations, dozens of them being later given unconditional sentences. 

The occupation of Czechoslovakia was condemned by a number of well-known Polish personalities, including writers Jerzy Andrzejewski and 

Sławomir Mrożek. However, the most radical form of protest was chosen by Ryszard Siwiec, father of fi ve children, who poured himself with solvent 

and burnt himself on September 8, 1968 in Warsaw’s Decades Stadium where some 100,000 people were attending harvest-home celebrations. He 

suff ered burns on more than 80 percent of his body and died four days later. Poland, as the fi rst country of the “Warsaw Five“, eventually apologized 

to Czechoslovakia for the involvement of its troops in the invasion through the deputies of its Sejm (Parliament) in August 1989.

Coded message from the Czechoslovak Ambassador in Warsaw Antonín Gregor, August 24, 1968

In person[al] interviews, feelings of sympathy and support [are] expressed to us, and we are told the Poles are well informed about the real situation in 

our country. Our information proves that a considerable portion of the Polish population is listening to [foreign] radio stations in Polish. An inscripti-

on featuring “USSR – swastika“ was painted on the building of the Mini[stry] of the Interior close to our R[representative] Off [ice]. Leafl ets saying “Poles 

should condemn the act of aggression“, “The press is lying about Czechoslovakia“, “Freedom for Czechoslovakia“ were [also registered].

(Source: Archives of the Ministry of Foreign Aff airs)

Šifrovka československého velvyslance ve Varšavě Antonína Gregora, 24. srpen 1968 

V osob[ních] rozhovorech [jsou] nám vyjadřovány sympatie a podpora s tím, že jsou informováni o skutečném stavu. Naše informace svědčí 

o tom, že značná část polského obyvatelstva naslouchá různým zahr[aničním] vysíláním v polštině. Na budově min[isterstva] vnitra blízko našeho 

Z[astupitelského]Ú[řadu] byl namalován nápis „SSSR – hákový kříž“. Také [byly zaznamenány] letáky s textem „Poláci odsoudit agresi. Tisk o ČSSR lže. 

Svobodu pro ČSSR.“ (zdroj: Archiv MZV)

Kornel Morawiecki (nar. 1941)
V roce 1963 vystudoval teoretickou fyziku na univerzitě ve Vratislavi. 

V březnu 1968 se účastnil studentských stávek. V srpnu 1968 rozšiřoval 

spolu s přáteli letáky proti invazi do Československa. V lednu 1969 

rozšiřoval letáky reagující na sebeupálení Jana Palacha. Od roku 1979 

byl redaktorem opozičního periodika Biuletyn Dolnośląski. Patřil mezi 

představitele Solidarity v dolnoslezském regionu. V červnu 1982 založil 

radikální Bojující solidaritu (Solidarność Walcząca). Až do 9. listopadu 

1987, kdy byl zatčen, působil v ilegalitě. V dubnu 1988 vycestoval 

na Západ. V srpnu 1988 se tajně vrátil do vlasti a skrýval se až do roku 

1990. Na jaře 1989 odmítl vyjednávání s vládnoucí mocí u kulatého stolu. 

(foto: archiv K. Morawieckého)

He fi nished his studies of theoretical physics at Wroclaw University in 

1963. In March 1968, he took part in students´ strikes, and in August 

1968 he and his friends circulated leafl ets against the invasion of 

Czechoslovakia. In January 1969, he distributed leafl ets on the self-

immolation of Jan Palach. He became an editor of the opposition 

periodical Biuletyn Dolnośląski in 1979. One of the offi  cials of the 

Solidarity trade union movement in the Lower Silesian Region, he 

founded a radical group called Fighting Solidarity (Solidarność Walcząca) 

in June 1982. Morawiecki worked underground from December 13, 1981 

until November 9, 1987 when he was arrested. In April 1988, he travelled 

to the West, but he secretly returned home in August 1988, hiding 

until 1990. In the spring of 1989, he refused to sit down at round-table 

negotiations with the ruling power. (Photo: K. Morawiecki´s archive)

Protesty v Polské lidové republice  
Protests in the Polish People’s Republic

Teresa Stodolniak (Ordyłowska, 

nar. 1935) 
Matka dvou dětí kolportovala ve Varšavě letáky a psala nápisy po zdech 

s protestem proti okupaci v Československu. Snažila se také přesvědčit 

ostatní, aby se zapojili. Vyzvala k demonstraci před sovětským 

velvyslanectvím. V září 1968 byla zatčena Státní bezpečností a později 

byla odsouzena k jednomu roku vězení. V souvislosti s výročím založení 

Polské lidové republiky byla v roce 1969 amnestována.

(foto: archiv T. Ordyłowské)

A mother of two children, she distributed leafl ets and wrote 

inscriptions on the walls in Warsaw protesting against the occupation 

of Czechoslovakia. She also tried to persuade others to join in protests 

and called on people to attend a demonstration in front of the Soviet 

Embassy. She was arrested by the State Security in September 1968, and 

later sentenced to one year in prison. She was granted amnesty in 1969 

in connection with an anniversary of the Polish People’s Republic.

(Photo: T. Ordyłowska´s archive)

1. První tajemník Polské sjednocené dělnické strany Władysław Gomułka 

(zdroj: Archiv IPN)

2. Propagandistická fotografi e polských a sovětských vojáků  

na československém území 

(zdroj: Archiv IPN)

3. Tento leták byl 24. srpna 1968 rozšiřován ve Varšavě 

(zdroj: Ośrodek Karta)

1. Władysław Gomułka, the First Secretary of the Polish United Workers Party 

(Source: IPN Archive)

2. A propaganda photo showing Polish and Soviet troops in Czechoslovakia 

(Source: IPN Archive)

3. A leafl et distributed in Warsaw on August 24, 1968 

(Source: Ośrodek Karta)

„ „

Sebeupálení Ryszarda Siwce 8. září 1968 (zdroj: Archiv IPN)

Self-immolation of Ryszard Siwiec on September 8, 1968 (Source: IPN Archive) 

ých stávek. V srpnu 1968

Československa. V lednu

álení Jana Palacha. Od r

1

2

3



Protesty v Německé demokratické republice
Protests in the German Democratic Republic

From its very onset, the reform movement in Czechoslovakia was perceived by the East German leadership very negatively. Already at the Dresden 

meeting of the Eastern bloc leaders in March 1968, Walter Ulbricht spoke of what he called “a creeping counter-revolution“ in Prague, and 

ha later became one of the main proponents of a military solution. In May 1968, the SED (German Socialist Unity Party) leadership launched 

a massive media campaign against the Prague Spring, a move that eventually made the East German public more interested in developments 

in Czechoslovakia. The SED leadership used two theories to explain the situation. According to the fi rst notion, the Communist Party of 

Czechoslovakia lost control of the situation in its own country, while the other claimed that the tightness of Czechoslovakia’s western border with 

the German Federal Republic and Austria was threatened. Even though the East German army was not directly involved in the invasion on August 

21, 1968, as Moscow had feared historical parallels with Nazi occupation, there were two East German army divisions ready along the border 

with Czechoslovakia to intervene, if needed. The East-German soldiers, who were seen in the Czechoslovakian territory, were part of the Second 

Intelligence Regiment and their task was to provide a radio connection with East-German Ministry of Defence.

Most of the East German population rejected the August invasion in no uncertain terms. By November 21, 1968, East Germany’s security services 

registered more than 2,000 protests against the occupation of Czechoslovakia. These protests included mainly leafl et campaigns in the streets 

and slogans painted on the walls. By early September 1968, over 3,500 of such cases were registered in East Berlin alone. Protests were spreading 

throughout the German Democratic Republic, and only a massive clampdown by the secret police prevented at least 80 diff erent attempts at 

staging rallies in support of the Prague Spring. During the fi rst days after the invasion, hundreds of East Germans kept coming to the Czechoslovak 

Embassy to express their support for the Prague Spring. For many East German citizens, August 1968 turned out to be a key experience and an 

impetus on their way to the dissent movement. Furthermore, some of them were tried for the fi rst time in their lives for their part in various forms 

of protest.

Coded message from the Czechoslovak Ambassador in East Berlin Václav Kolář, August 23, 1968

“The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic and the H[ouse] of Cz[echoslovak] C[ulture] are visited by dozens of delegations, especially young 

people, but also workers from industrial plants, families with children and individuals, bringing fl owers and resolutions in support of Czechoslovakia.“ 

(Source: Archive of the Ministry of Foreign Aff airs)

Šifrovka československého velvyslance ve Východním Berlíně Václava Koláře, 23. srpen 1968

„Velvyslanectví ČSSR a D[ům] Č[eskoslovenské] K[ultury] navštěvují nadále desítky delegací, zejména mládeže, ale i závodů, rodiny s dětmi 

i jednotlivci, přinášejí květiny a rezoluce na podporu ČSSR.“ (zdroj: Archiv MZV)

1. Walter Ulbricht (1893–1973)

2. Ohlášená účast NDR na okupaci vyvolávala v ČSSR jednoznačné paralely. 

Karikatura Waltera Ulbrichta byla vyvěšena v České Lípě, srpen 1968 

(zdroj: Archiv ÚSD)

3. Fotografi e jednoho z letáků, který v srpnu 1968 zabavila v NDR tajná 

policie (zdroj: RHG Berlin)

1. Walter Ulbricht (1893–1973)

2. The German Democratic Republic’s announced involvement in the 

occupation of Czechoslovakia evoked in Czechoslovakia specifi c parallels. 

Caricatures of Walter Ulbricht appeared in Česká Lípa, August 1968 

(Source: ÚSD Archive)

3. Photo of a leafl et seized in August 1968 by the secret police in the German 

Democratic Republic 

(Source: RHG Berlin)

Toni Krahl (nar. 1949)
Za rozšiřování letáků a účast na demonstraci proti podílu 

NDR na intervenci 21. srpna 1968 byl odsouzen do vězení. 

Od poloviny sedmdesátých let zpíval v populární rockové skupině 

City. Ta v roce 1987 vydala desku „Casablanca“, kterou ostře 

napadla cenzura, neboť v jedné písni byl odkaz na intervenci 

do Československa. V září 1989 byl spoluatorem petice rockových 

hudebníků a písničkářů za demokratizaci východoněmecké 

společnosti.  (zdroj: RHG Berlin)

He was sentenced to a prison term for distributing leafl ets and 

demonstrating against the German Democratic Republic’s 

participation in the intervention on August 21, 1968. By the 

mid-1970s, he began singing in a popular rock group called City. 

In 1987, the group had released a disc “Casablanca“, which was 

sharply attacked by the censors since one song referred to the 

invasion into Czechoslovakia. In September 1989, Krahl was co-

author of a petition fi led by rock musicians and singers, calling for 

democratization of the East German society. 

(Source: RHG Berlin)

Franziska Groszerová (nar. 1945)
Se zájmem sledovala Pražské jaro a v srpnu 1968 se podílela 

na výrobě letáků proti okupaci Československa. V roce 1969 patřila 

k spoluzakladatelům komuny (K1 Ost) ve východoberlínské čtvrti 

Friedrichshain, ke které patřil mimo jiné i Frank Havemann, syn 

východoněmeckého disidenta Roberta Havemanna. Po prvním veřejném 

čtení v první polovině 70. let jí režim znemožnil dále publikovat. V září 

1976 se připojila k dopisu Erichu Honeckerovi, ve kterém více jak 

třicet signatářů kritizovalo kampaň proti evangelickému faráři Oskaru 

Brüsewitzovi (v srpnu 1976 se upálil na protest proti církevní politice 

státu). V roce 1977 odchází do Spolkové republiky Německo, kde píše 

knihy pro děti a mládež. (zdroj: archiv F. Groszerové)

She was following the Prague Spring with a great interest and in October 

1968 she participated in publishing leafl ets against the occupation of 

Czechoslovakia. In 1969 she was one of the founders of the Commune 

(K1 Ost) in the East Berlin quarter Friedrichshain. Frank Havemann (son 

of Robert Havemann - one of the key fi gures of the East German dissent) 

was also member of this group. After the fi rst public reading of her texts 

(in the early 1970s) she was banned from any activities in literature. In 

September 1976, she signed a letter addressed to Erich Honecker. In the 

letter more than 30 activists criticized a libel campaign against Oskar 

Brüsewitz, an evangelical priest, who burned himself to death in protest 

against the Church policy. In 1977, she moved to the Federal Republic 

of Germany and she has been living and working (she writes books for 

children and youth) there ever since. (Source: F. Groszer´s archive)

Bernd Eisenfeld (nar. 1941)
Od roku 1964 se aktivně zapojil do odporu proti východoněmeckému 

režimu. Po odmítnutí vojenské služby se zbraní v ruce v roce 1966 

narukoval do Bausoldaten, odmítl však složit přísahu. Od této doby 

byl sledován tajnou policií. V srpnu 1968 se podílel na protestech proti 

okupaci. Poslal telegram velvyslanectví ČSSR ve Východním Berlíně 

a rozšiřoval letáky. V září 1968 byl zatčen a v únoru následujícího roku 

odsouzen k třiceti měsícům odnětí svobody. Po propuštění z vězení 

v březnu 1971 podal žádost o opuštění republiky, které bylo vyhověno 

až v roce 1975. V současné době se jako historik věnuje dějinám opozice 

a odporu v NDR. (zdroj: RHG Berlin)

He became actively involved in the resistance movement against the East 

German regime in 1964. After refusing to serve in the army with weapons 

he began his conscription in Bausoldaten in 1966, but he refused to 

take the prescribed oath. Since then he was pursued by the secret 

police. In August 1968, he took part in protests against the occupation 

of Czechoslovakia, sending a wire to the Czechoslovak Embassy in East 

Berlin and distributing leafl ets. In February 1969 he was sentenced to 

30-month imprisonment. When released in March 1971, he asked for 

permission to leave the country, but his request was not granted until 

1975. As a historian, he now applies himself to the history of dissent and 

resistance in the German Democratic Republic. 

(Source: RHG Berlin)

Reformní pohyb v sousední zemi byl od počátku vnímán východoněmeckým vedením velmi odmítavě. Walter Ulbricht již na drážďanském 

setkání vedoucích představitelů východního bloku v březnu 1968 hovořil o „plíživé kontrarevoluci“ v Praze a později patřil k hlavním zastáncům 

násilného řešení. V květnu 1968 zahájilo ve sdělovacích prostředcích vedení SED masivní kampaň proti Pražskému jaru, která ovšem spíše přinesla 

zvýšený zájem východoněmeckého obyvatelstva o situaci v Československu. Vedení SED nejčastěji používalo dvě základní teze. Podle první se 

představitelům KSČ vymykala kontrola nad společností a podle druhé byla ohrožena bezpečnost československé státní hranice s Německou 

spolkovou republikou a s Rakouskem. Ačkoliv se východoněmecká armáda nepodílela bezprostředně na invazi 21. srpna 1968, neboť Moskva měla 

velké obavy z historických paralel, připravené dvě divize stály na hranicích s Československem a měly v případě potřeby zasáhnout. 

Srpnovou invazi většina východoněmecké společnosti jednoznačně odmítla. Do 21. listopadu 1968 zaznamenal bezpečnostní aparát více než dva 

tisíce protestů proti okupaci ČSSR. Ve valné většině případů se jednalo o letáky a nápisy na zdech. Jen ve Východním Berlíně bylo zaznamenáno 

do počátku září 1968 více než tři a půl tisíce případů. Protesty se šířily po celé NDR. Jen masivní zásah tajné policie zabránil téměř osmdesáti 

pokusům o uspořádání demonstrací na podporu Pražského jara. V prvních dnech po okupaci  přicházely stovky východoněmeckých občanů 

na československé velvyslanectví a vyjadřovaly podporu Pražskému jaru.  Pro značné množství východoněmeckých občanů se tak srpen 1968 stal 

klíčovým zážitkem na jejich cestě k disentu. Někteří z nich navíc stanuli za svou účast na rozličných formách protestů poprvé před soudem.

„ „

Leták s nápisem „Okupanti! Pryč z Československa“ přilepili dva mladíci v noci z 24. na 25. srpna 1968 na církevní vývěsku v obci Naundorf nedaleko Freibergu (zdroj: RHG Berlin)

“Occupiers! Out of Czechoslovakia.“ A leafl et stuck by two youths during the night of August 24, 1968 on a church notice board in the village of Naundorf near Freiberg (Source: RHG Berlin)
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Protesty v Maďarské lidové republice 
Protests in the Hungarian People’s Republic

1. János Kádár (1912–1989)

2. Maďarské jednotky v Košicích v srpnu 1968  

(foto: Gabriel Bodnar, zdroj: Open Society Archives, Budapešť, HU OSA 391)

3. Kopie usnesení vlády MLR o stažení jednotek z československého území, 

které bylo přijato 17. října 1968  

(zdroj: Archiv ÚSD) 

1. János Kádár (1912–1989)

2. Hungarian units in Košice in August 1968  

(Source: Open Society Archives, Budapest) 

3. Copy of a resolution of the Government of the Hungarian People’s 

Republic on the withdrawal of its troops from the Czechoslovak territory, 

adopted on October 17, 1968  

(Source: ÚSD Archive) 

Ágnes Hellerová (nar. 1929)
Její otec byl v roce 1944 deportován do Osvětimi, kde zahynul. V roce 1947 se 

přihlásila na univerzitu v Budapešti. Po vzoru marxistického myslitele György 

Lukácse začala studovat filosofii. Od roku 1955 přednášela na budapešťské 

univerzitě. Od roku 1947 byla členkou Maďarské socialistické dělnické 

strany, z níž byla po roce 1956 vyloučena. Musela odejít z univerzity, kam 

se vrátila v roce 1963. Po okupaci ČSSR v srpnu 1968 podepsala protestní 

deklaraci v Korčule, v níž bylo kritizováno potlačení Pražského jara. V roce 

1973 byla z politických důvodů propuštěna z univerzity. V roce 1977 odešla 

do australského exilu. Od roku 1986 je profesorkou na univerzitě v New Yorku. 

Po roce 1989 se stala členkou-korespondentkou Maďarské akademie věd. Je 

autorkou řady odborných studií. (zdroj: archiv Á. Hellerové)

Her father was deported to Auschwitz in 1944 where he perished. In 1947, 

she began her studies at Budapest University. Influenced by the Marxist 

thinker György Lukács, she later started studying philosophy. From 1955 

onwards, she was a lecturer at Budapest University. Heller was a member 

of the Hungarian Socialist Workers Party since 1947, but she was expelled 

after 1956. She had to leave the university, but she returned in 1963. After 

the occupation of Czechoslovakia in August 1968, she signed a protest 

declaration in Korchula that criticized the suppression of the Prague Spring. 

In 1973, she was dismissed from the university for political reasons. She left 

Hungary for exile in Australia in 1977. Since 1986, she has been professor 

at the University of New York. After 1989, she became a corresponding 

member of the Hungarian Academy of Sciences. She has written a number 

of scholarly works. (Source: Á. Heller´s archive)

György Márkus (nar. 1934)
Studoval filosofii na univerzitě v Budapešti a v Moskvě. Poté vyučoval 

na univerzitě v Budapešti. Patřil mezi hlavní představitele marxistické 

filozofické školy György Lukácse. Po okupaci ČSSR v srpnu 1968 podepsal 

protestní deklaraci v Korčule, v níž bylo kritizováno potlačení Pražského 

jara. V roce 1973 byl z politických důvodů propuštěn z univerzity. 

V roce 1977 odešel spolu s rodinou (jeho manželka je socioložka Maria 

Márkusová) do australského exilu, kde vyučoval na univerzitě v Sydney. 

Dnes je emeritním profesorem, členem Australské akademie humanitních 

věd a externím členem Maďarské akademie věd.  

(zdroj: archiv G. Márkuse)

He studied philosophy at the universities in Budapest and Moscow. 

He later lectured at Budapest University, ranking among the chief 

representatives of György Lukács´s school of Marxist philosophy. After 

the occupation of Czechoslovakia in August 1968, he signed a protest 

declaration in Korchula that was critical of the suppression of the Prague 

Spring. He was dismissed from the university on political grounds 

in 1973. Four years later, he left Hungary with his family (his wife is 

sociologist Maria Márkus) for Australia where he lectured at Sydney 

University. Today, he is professor emeritus, member of the Australian 

Academy of Humanities Sciences, and an external member of the 

Hungarian Academy of Sciences.  

(Source: G. Márkus´s archive)

Coded message from the Czechoslovak Ambassador in Budapest Jozef Púčik, August 29, 1968

“There are growing manifestations of sympathy for the Czechoslovak Socialist Republic and for Dubček in the Hungarian People’s Republic. 

According to our information from public sources, a rally was held in Eger, with the demonstrators chanting slogans in support of our (Czecho-

slovak) leading party and state officials. The police and the army intervened. Workers in the OZDU iron works are openly expressing sympathy for 

Czechoslovakia. Kádár is said to have told the authorities to deal with the people expressing sympathy for the Czechoslovak Socialist Republic 

and the Communist Party of Czechoslovakia in a humane fashion and to consider their actions with restraint. Hungarian citizens keep coming to 

the Em[bassy] with financial gifts, offering free accommodation to our (Czechoslovak) tourists, bringing flowers etc.“ (Source: Archive of the Ministry 

of Foreign Affairs)

Šifrovka československého velvyslance v Budapešti Jozefa Púčika, 29. srpen 1968

„V MLR se množí projevy sympatií k ČSSR a k Dubčekovi. Podle informací občanů byla v Egeru demonstrace, kde byla provolávána hesla na podpo-

ru našich vedoucích stranických a státních činitelů. Zasahovala policie a armáda. V železárnách OZDU projevují dělníci otevřené sympatie k ČSSR. 

Kádár dal prý dispozici, aby proti lidem, kteří projevují sympatie k ČSSR a KSČ, bylo postupováno lidsky a jejich činy byly posuzovány s rozvahou. 

Na Z[astupitelský] Ú[řad] přicházejí občané MLR a dávají peněžní dary, nabízejí bezplatné ubytování pro naše turisty, přinášejí květiny atd.“  

(zdroj: archiv MZV)

Maďarské vedení při jednáních představitelů států sovětského bloku zastávalo k změnám v Československu spíše umírněné stanovisko. János 

Kádár, který se dostal do čela Maďarské socialistické dělnické strany po potlačení povstání v roce 1956, však současně již v únoru 1968 podrobně 

telefonicky informoval Leonida Brežněva o rozhovoru s Alexandrem Dubčekem. Maďarské vedení se nakonec rozhodlo připojit k srpnové intervenci 

a do Československa vyslalo jednu armádní divizi, která měla okolo 20 000 vojáků. Ze všech okupačních armád patrně právě tato jednotka nejvíce 

podléhala demoralizaci. Ve zprávě maďarského ministerstva obrany z počátku září 1968 je uvedeno, že řada důstojníků musela být odvolána nebo 

dokonce zatčena, neboť byla infikována názory Pražského jara. Jedním z důvodů byly také protesty příslušníků maďarské menšiny na Slovensku, 

která ve své většině jednoznačně invazi odmítla. 

O Pražské jaro se od počátku živě zajímala také maďarská společnost, která většinou vítala změny v sousedním státě se sympatiemi. Po zprávách 

o okupaci Československa se však většina Maďarů stáhla do soukromí a okupaci interpretovala jako nutné zlo. Pouze jednotlivci se rozhodli 

k jasnému a veřejnému protestu. Nejznámější je postoj pětice maďarských filosofů a sociologů (mezi nimi György Márkus, Maria Márkusová a Ágnes 

Hellerová), kteří podepsali Korčulskou deklaraci, v níž odsoudili okupaci Československa jako potlačení demokratické formy marxismu. Řada 

maďarských občanů také přicházela po 21. srpnu 1968 na československé velvyslanectví v Budapešti, omlouvala se za své vedení a vyjadřovala svůj 

nesouhlas s účastí maďarských jednotek. Nejradikálnější protest proti komunistickému režimu v Maďarsku a jeho účasti na okupaci Československa 

zvolil 20. ledna 1969 sedmnáctiletý student Sándor Bauer, který se po vzoru Jana Palacha upálil před Národním divadlem v Budapešti. Jeho čin však 

nevešel v širší povědomí a nevyvolal v maďarské společnosti žádnou viditelnou odezvu. 

Among the Soviet satellite states, the Hungarian leaders adopted the most restrained attitude to the changes in Czechoslovakia. However, 

already in February 1968, János Kádár, who had come to the helm of the Hungarian Socialist Workers Party after the suppression of the uprising 

in 1956, gave Leonid Brezhnev detailed information in a phone call on his conversation with Alexandr Dubček. The Hungarian leadership 

eventually decided to join the August 1968 invasion into Czechoslovakia, sending one army division numbering some 20,000 men. Of all 

the occupation armies, it was probably the Hungarian contingent that was most prone to demoralization. A report from the Hungarian Defence 

Ministry prepared in early September 1968 says that a number of officers had to be called back or even arrested since they had been “infected“ 

with the ideas of the Prague Spring. One of the reasons lay in the protests by members of the Hungarian minority in Slovakia who denounced 

the invasion outright. 

The Hungarian public showed a lively interest in the Prague Spring since its very beginning, mostly welcoming the changes in 

the neighbouring country. But after reports on the occupation of Czechoslovakia most Hungarians withdrew into their private lives, perceiving 

the invasion as a necessary evil. There were only individual voices that found courage for a clear-cut public protest. The best-known attitude 

in this respect was taken by five Hungarian philosophers and sociologists (including György Márkus, Maria Márkus and Ágnes Heller) who 

signed the Korchula Declaration denouncing the occupation of Czechoslovakia as a suppression of a democratic form of Marxism. Many 

Hungarians also  kept coming to the Czechoslovak Embassy in Budapest after August 21, 1968 to apologize for the country’s leaders and to 

express disagreement with the involvement of Hungarian troops. The most radical protest against the communist regime in Hungary and its 

participation in the occupation of Czechoslovakia was chosen on January 20, 1969 by 17-year student Sándor Bauer. Following the example of 

Jan Palach, he burnt himself in front of the National Theatre in Budapest. However, his deed did not reach a wider public, nor did it evoke any 

visible response in the Hungarian society. 

Depeše československého velvyslance v MLR Jozefa Púčika varovala Prahu před okupací na základě informací neznámého maďarského občana 

již 20. srpna 1968 v odpoledních hodinách (zdroj: Archiv MZV)

A message from the Czechoslovak Ambassador in Hungary Jozef Púčik that warned Prague of the imminent occupation based on information 

from an unknown Hungarian citizen already in the afternoon of August 20, 1968 (Source: Archive of the Ministry of Foreign Affairs)
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Protesty v Bulharské lidové republice  
Protests in the Bulgarian People’s Republic

1. Todor Živkov (1911–1998)

2. Bulharští vojáci na ruzyňském letišti v srpnu 1968 

(zdroj: archiv Ivany Skálové)

3. Obálka knihy Georgi Markova, kde jsou v češtině publikovány jeho eseje 

o potlačení Pražského jara (zdroj: Euroslavica – Bulharské kulturní středisko, 

Praha 1990)

1. Todor Zhivkov (1911–1998)

2. Bulgarian troops at Prague’s Ruzynì Airport in August 1968 (Source: Ivana 

Skálová´s archive)

3. Cover of Georgi Markov´s book which published in Czech his essay on the 

suppression of the Prague Spring (Source: Euroslavica – Bulgarian Cultural 

and Information Centre, 1990) 

Georgi Zarkin (1940–1977)
Pracoval jako fotoreportér v novinách. V roce 1964 se zapojil do přípravy 

státního převratu v Bulharsku, který vedl Ivan Todorov-Gorunia. V roce 

1966 byl zatčen a odsouzen za údajný podíl na přípravě atentátu 

proti vysokým představitelům BLR k šesti letům vězení. Po potlačení 

Pražského jara držel ve vězení 28 dnů hladovku, napsal také dopis 

adresovaný vězeňské správě, v němž odmítl okupaci ČSSR. Byl autorem 

řady vlasteneckých povídek a básní. V roce 1974 byl za vytvoření tajné 

opoziční skupiny opět odsouzen, tentokrát k osmi letům vězení. Dne 

7. srpna 1977 zemřel na následky fyzického týrání ve vězení v Pazardžiku.

(zdroj: Ośrodek Karta)

Worked as a photo journalist for a newspaper. In 1964, he was involved 

in preparation for a coup d´etat in Bulgaria led by Ivan Todorov-Gorunia. 

He was arrested in 1966 and sentenced to six-year imprisonment for 

his alleged part in preparing an assassination of high-ranking Bulgarian 

offi  cials. After the suppression of the Prague Spring, he went on 

a hunger strike for 28 days, and also wrote a letter addressed to the 

prison administration, denouncing the occupation of Czechoslovakia. 

He wrote a number of patriotic short stories and poems. Zarkin was 

again sentenced in 1974, this time for eight years in prison for setting 

up a secret opposition group. He died on August 7, 1977 as a result of 

physical torture in Pazardjik prison. (Source: Ośrodek Karta)

Alexandăr Dimitrov (nar. 1947)
Bývalý spolužák Eduarda Genova, za účast na protestech 

proti okupaci Československa odsouzený v roce 1969 na dva 

roky. Po propuštění byl vystěhován do vesnice Ovčí mohyla 

u Svištova. Do Sofi e se vrátil v roce 1974, zůstával však nadále pod 

dohledem Státní bezpečnosti. V roce 1989 se podílel na prosazení 

demokratického systému v Bulharsku. V devadesátých letech 

vystudoval mezinárodní vztahy na sofi jské univerzitě.

A former classmate of Eduard Genov, he was sentenced in 1969 for 

two years of imprisonment for protesting against the occupation of 

Czechoslovakia. Having served the sentence, he was  transported 

to a small village near Shvistov. He came back to Sofi a in 1974, but 

he still remained in the charge of the State Security. In 1989 he 

participated in the process of democratization of Bulgaria. In the 

1990s he studied international relations at Sofi a University.

Eduard Genov (nar. 1946) 
V roce 1968 studoval historii na sofi jské univerzitě. Spolu se studenty 

Alexandărem Dimitrovem a Valentinem Radevem vyrobil a rozšiřoval desítky 

letáků s textem „Vojska loutky Živkova pryč z ČSSR“. Když se dozvěděl 

o demonstraci na Rudém náměstí v Moskvě, vytvořil s přáteli další letáky. 

Dne 29. října 1968 byla trojice studentů zatčena. V lednu 1969 byl Genov, 

který jako jediný odmítl obhájce i uznání své viny, odsouzen k pěti letům 

vězení. V odvolacím řízení byly tresty sníženy: Genov – 3 roky, Dimitrov – 2 

roky, Radev – 14 měsíců. Na podzim 1969 se zapojil do vězeňské vzpoury 

ve Staré Zagoře a byl odsouzen k dalším osmi letům vězení. V roce 1988 byl 

donucen odejít do USA. (zdroj: Ośrodek Karta)

He was studying history at Sofi a University in 1968. Together with fellow 

students, Alexandãr Dimitrov and Valentin Radev, he produced and 

distributed dozens of leafl ets with the text: “Troops of Zhivkov, the Puppet, 

out of Czechoslovakia“. When he learnt of the demonstration in Moscow‘s 

Red Square, he produced other leafl ets with his fi ends. The three students 

were arrested on October 29, 1968. In January 1969, Genov, the only one 

to refuse a defence counsel and to admit his guilt, was sentenced to fi ve-

year imprisonment. The sentences were reduced in subsequent appellate 

proceedings as follows: Genov – 3 years, Dimitrov – 2 years, Radev – 14 

months. In the autumn of 1969, Genov joined a prison rebellion at Stara 

Zagora and was sentenced to another eight years in jail. He was forced to 

leave Bulgaria for the USA in 1988. (Source: Ośrodek Karta)

Bulharsko bylo jedinou zemí účastnící se srpnové intervence, která s tehdejším Československem nesousedila. Přesto se jeho politické vedení 

zapojilo do politických příprav a následné vojenské akce velmi aktivně. První tajemník Ústředního výboru Bulharské komunistické strany Todor 

Živkov již v březnu 1968 hovořil na stranickém zasedání o možnosti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Srpnové okupace se 

účastnily dva motostřelecké pluky bulharské armády, které podléhaly sovětskému vojenskému velení. První pluk z vojenské posádky ve městě 

Elchovo v počtu 1 206 mužů působil na Slovensku. Úkolem druhého pluku v počtu 962 vojáků z posádky ve městě Charmanli byla obrana letišť 

Ruzyně a Vodochody. Oba pluky odešly z ČSSR na konci října 1968. V Československu tragicky zahynul jeden bulharský voják – seržant Nikolaj 

Cekov Nikolov byl při pokusu o dezerci zastřelen třemi Čechy, kteří chtěli získat jeho zbraň. Bulharský parlament se za účast na srpnové 

okupaci omluvil v roce 1990.

V Bulharsku neexistovalo v tomto období žádné disidentské hnutí a ani reakce na srpnovou intervenci nenabyla větších rozměrů. Přesto nebyly 

projevy nesouhlasu s bulharskou účastí na okupaci ČSSR zcela ojedinělé. Odsuzující názory většinou zaznívaly jen v přátelských kroužcích, ale byly 

zaznamenány i otevřenější reakce. V jejich důsledku bylo v druhé polovině roku 1968 z Bulharského svazu mládeže vyloučeno několik desítek členů 

za „nepřátelskou a protisovětskou“ propagandu v souvislosti s potlačením Pražského jara. Pozastavením pedagogické činnosti byl potrestán docent 

Christo Nestorov z Fakulty historie univerzity v Sofi i, který intervenci odsoudil před posluchárnou plnou studentů. Nejvýraznější projev nesouhlasu 

v bulharské veřejnosti představovala činnost tří studentů historie, Eduarda Genova, Alexandăra Dimitrova a Valentina Radeva, kteří byli za výrobu 

a rozšiřování letáků odsuzujících srpnovou intervenci zatčeni. Známým protestním hlasem je Český cyklus spisovatele Georgiho Markova, který však 

nebyl zveřejněn v Bulharsku. Markov pod vlivem srpnových událostí a prohloubené tvůrčí nesvobody opustil v roce 1969 vlast a odešel do Velké 

Británie. Jeho esej 21. 8. 1968 odvysílala až v roce 1970 rozhlasová stanice BBC. Až do své smrti v roce 1978, kdy se stal obětí atentátu připraveného 

bulharskou tajnou službou, Markov napsal dalších šest esejí, v nichž se vracel k srpnovým událostem. 

Bulgaria was the only country participating in the August 1968 invasion of the then Czechoslovak Socialist Republic which had no border with that 

country. And yet its leadership joined the political preparations and the subsequent military operation very actively indeed. As early as in March 

1968, Todor Zhivkov, the First Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, told a party meeting about a possibility of 

the Warsaw Treaty armies entering Czechoslovakia. Two motorized infantry regiments of the Bulgarian army, subjected to the Soviet command, 

took part in the invasion. The fi rst regiment from the garrison town of Elchovo, numbering 1,206 men, operated in Slovakia. The task of the second 

962-strong regiment from the garrison town of Charmanli was to protect the Prague airports at Ruzyně and Vodochody. Both regiments left 

Czechoslovakia at the end of October 1968. One Bulgarian soldier lost his life in a tragic accident in Czechoslovakia – sergeant Nikolaj Cekov 

Nikolov was shot dead during an attempt at deserting by three Czechs who wanted his gun. The Bulgarian Parliament apologized for the country’s 

participation in the August invasion in 1990.

There was no dissident movement in Bulgaria to speak of at that time and public response to the August 1968 invasion in Bulgaria assumed no 

great dimensions. Yet, manifestations of opposition to Bulgaria’s involvement in the invasion were not rare. Denouncements came from groups of 

friends, but there were open reactions as well. As a result of those protests, several dozens of young Bulgarians were expelled from the Bulgarian 

Union of Youth in the second half of 1968 for their “hostile and anti-Soviet“ propaganda following the suppression of the Prague Spring. 

Suspension of his pedagogical activities was the punishment meted out for associate professor Christo Nestorov from the Faculty of History at 

Sofi a University, who condemned the occupation in front of a packed lecture room. The most prominent sign of public opposition was the case of 

three Bulgarian history students, Eduard Genov, Alexandãr Dimitrov and Valentin Radev, who were arrested for the production and distribution of 

leafl ets denouncing the August intervention. However, the best-known case of opposition was the Czech Cycle by writer Georgi Markov, which was 

not published in Bulgaria. Under the infl uence of the events in August 1968 and a tightening of restrictions of creative freedom, Markov left his 

country in 1969 for Britain. His essay called 21. 8. 1968 was broadcast by the BBC as late as in 1970. Until his death in 1978, when he fell victim of an 

assassination masterminded by the Bulgarian secret service, Markov wrote another six essays devoted to the August events in Czechoslovakia. 

Valentin Radev´s recollections of distributing leafl ets denouncing the occupation of Czechoslovakia (Our Sixty 

Eight, July 1994)

“We expected an opposition movement to emerge in our society, protesting against that act of aggression cynically described as ´fraternal 

assistance´. We were wrong… It turned out how little we knew the Bulgarian psyche and nature. How little we knew about the power of absolute 

fear. […] We did not manage to distribute the other part of the leafl ets. They gave us no time. By the end of October 1968, we knew we were being 

followed. We knew the noose around us was tightening. We were locked up on October 29. Edi was caught just as he was trying to hand over part 

of the leafl ets to a friend. I was apprehended on Rakovski Street. A new stage of my life was beginning - a phase that determined and shaped my 

future life. It became my destiny. A fate I would never wish others to have. A fate I would never like to change with anyone else. Even if I could, I´d 

never change it… It is only mine. It belongs to me and my friends Edi a Sasha.“

Vzpomínky Valentina Radeva na rozšiřování letáků s protestem proti okupaci ČSSR (Náš šedesátý osmý, 

červenec 1994)

„Očekávali jsme, že v naší společnosti vznikne odpor proti agresi, cynicky nazývané ‚bratrská pomoc‘. Mýlili jsme se… Ukázalo se, jak málo známe 

bulharskou psychiku a povahu. Málo víme o síle naprostého strachu. […] Druhou část letáků už jsme rozšířit nestihli. Nedali nám čas. Na konci říj-

na 1968 už jsme věděli, že nás sledují. Věděli jsme, že smyčka kolem nás se stahuje. Dne 29. října nás zavřeli. Ediho chytli ve chvíli, kdy se pokoušel 

předat část našich letáků svému známému. Mě chytli na Rakovského ulici. Začínala nová etapa mého života. Etapa, která určila a poznamenala můj 

další život. Stala se mým osudem. Osudem, který bych nikomu nepřál. Osudem, který bych s nikým nevyměnil. I kdybych mohl, neměnil bych… 

Je jen můj. Můj a mých přátel Ediho a Saši.“

„ „

Fotografi e hlavní budovy univerzity v Sofi i. Na přednášky historie zde chodila skupina studentů, která po 

21. srpnu 1968 rozšiřovala protestní letáky proti okupaci Československa

A photograph of the main building of Sofi a University. A group of its history students distributed leafl ets 

denouncing the August intervention
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Odchod sovětských vojsk / Departure of the Soviet Troops

1. Předseda vlády ČSSR Oldřich Černík [vpravo] a předseda rady ministrů 

SSSR Alexej Kosygin podepisují 16. října 1968 v Černínském paláci 

dohodu mezi vládami ČSSR a SSSR o podmínkách dočasného pobytu 

sovětských vojsk na československém území. Vzadu zleva Ludvík 

Svoboda, Josef Smrkovský, Gustáv Husák a Alexander Dubček 

(foto: Jiří Rublič, zdroj ČTK) 

2. Vojenská přehlídka, která se 17. srpna 1970 uskutečnila v rámci přivítání 

Střední skupiny vojsk Sovětské armády v Plzni 

(foto: Jiří Vlach, zdroj: ČTK)

3. Demonstrace 21. srpna 1989 na Václavském náměstí se zúčastnili také 

zástupci maďarské opozice 

(foto: Petr Merta, zdroj: ČTK)

1. Prime Minister of the Government of the Czechoslovak Socialist Republic 

Oldřich Černík (right) and Chairman of the Council of Ministers of the 

USSR Alexei Kosygin signing an agreement between the governments 

of ČSSR and USSR on the conditions for the temporary stay of the Soviet 

troops in the Czechoslovak territory in the Černín Palace in Prague on 

October 16, 1968. Behind left are Ludvík Svoboda, Josef Smrkovský, 

Gustáv Husák and Alexander Dubček (Photo: Jiří Rublič, source: ČTK) 

2. A military parade on August 17, 1970 was held as part of a welcoming 

ceremony for the Central Group of Soviet Army Forces in Plzeò (Photo: Jiří 

Vlach, source: ČTK)

3. Demonstration on August 21, 1989 was also attended by Hungarian 

opposition leaders (Photo: Petr Merta, source: ČTK)

4. Setkání na Pražském hradě po podepsání Protokolu o ukončení odsunu 

sovětských vojsk z Československa 25. června 1991, první zleva Václav 

Havel, třetí předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem 

sovětských vojsk Michael Kocáb, dále velvyslanec SSSR v ČSFR Boris 

Pankin, zmocněnec vlády SSSR pro odchod sovětských vojsk z našeho 

území generálplukovník Eduard Vorobjov a zmocněnec vlády ČSFR 

pro odchod sovětských vojsk z našeho území generálporučík Rudolf 

Ducháček při přijetí na Pražském hradě 

(foto: Michal Kalina, zdroj: ČTK)

4. A meeting at Prague Castle after the signing of the Protocol on the 

completion of the withdrawal of the Soviet troops from Czechoslovakia 

on June 25, 1991, from the left: President Václav Havel of the Czech and 

Slovak Federal Republic, Michal Kocáb, chairman of the parliamentary 

commission supervising the withdrawal of the Soviet troops, Boris Pankin, 

Soviet Ambassador to the Czech and Slovak Federal Republic, Colonel-

General Eduard Vorobyov, Soviet government envoy for the withdrawal of 

the Soviet troops from our territory, Lieutenant-General Rudolf Ducháček, 

government envoy of the Czech and Slovak Federal Republic for the 

withdrawal of the Soviet troops from our territory, during a reception 

at Prague Castle. 

(Photo: Michal Kalina, source: ČTK)

Pražské jaro se pro řadu představitelů opozičních hnutí v sovětském bloku stalo důležitým symbolem a východiskem pro jejich spolupráci. Při 

desátém výročí v roce 1978 se v Krkonoších setkali disidenti z Polska a Československa a ve společném prohlášení připomněli tragické srpnové 

události. Při dvacátém výročí se 21. srpna 1988 v centru Prahy uskutečnila pouliční demonstrace, jejíž účastníci v přijatém prohlášení požadovali 

vedle jiného odchod sovětských jednotek z Československa. Ve stejný den demonstrovalo za stejný požadavek několik set sovětských občanů 

na Puškinově náměstí v Moskvě. Dne 17. srpna 1989 se za účast polských jednotek na okupaci Československa omluvil polský Sejm. Obdobné 

stanovisko přijalo ve stejném období předsednictvo Maďarské socialistické dělnické strany. Jedním z hlavních požadavků Občanského fóra 

v listopadu 1989 byl rychlý odchod sovětských jednotek. Dne 3. prosince 1989 se poprvé kriticky k srpnové okupaci vyjádřila sovětská strana 

a o den později byla intervence na moskevském setkání představitelů Varšavské smlouvy popsána zástupci Bulharska, Maďarska, NDR a Polska jako 

„neopodstatněný a chybný akt“. Následné jednání o odchodu sovětských vojsk z Československa však bylo poměrně zdlouhavé. Poslední sovětský 

voják opustil československé území až 27. června 1991.

Změna politického režimu v Československu umožnila slavnostně poděkovat alespoň některým lidem, kteří v zahraničí protestovali proti srpnové 

okupaci. Patřili mezi ně také občané států, jejichž jednotky se přímo na invazi 21. srpna 1968 podílely. Svým činem často velmi riskovali a nasazovali 

svou svobodu nebo dokonce život. V roce 1991 přijeli do Prahy žijící účastníci někdejší demonstrace na Rudém náměstí a byli přijati s poctami 

nejvyššími československými státními představiteli. V roce 2001 prezident České republiky Václav Havel udělil in memoriam nejvyšší státní 

vyznamenání, Řád Tomáše Garrigue Masaryka prvního stupně, polskému občanu Ryszardu Siwcovi. Ten se 8. září 1968 upálil ve Varšavě na protest 

proti účasti polské armády na okupaci Československa. Na polské státní vlajce, kterou při svém činu držel v rukou, měl příznačně napsáno „Za naši 

a vaši svobodu, čest a vlast“. 

For many people active in the opposition movements in the Soviet bloc countries, the Prague Spring proved to be a major symbol and a starting 

point on their way to mutual cooperation. To mark its tenth anniversary in 1978, dissidents from Poland and Czechoslovakia met in the Giant 

Mountains in Czechoslovakia and recalled the tragic events in August 1968 in a joint statement. On August 21, 1988, the day of the twentieth 

anniversary, a public rally was staged in the centre of Prague, with the demonstrators demanding - among other things - the departure of 

the Soviet troops from Czechoslovakia. On that same day, several hundred Soviet citizens were demonstrating in Moscow’s Pushkin Square for 

the pullout of the Soviet units as well. On August 17, 1989, the Polish Sejm apologized to Czechoslovakia for Poland’s involvement in the 1968 

invasion. At about the same time, a similar stance was adopted by the leadership of the Hungarian Socialist Workers Party. In actual fact, one of 

the chief demands posed by the Civic Forum in November 1989 in Czechoslovakia was a speedy withdrawal of the Soviet troops from the country. 

For the fi rst time since the August 1968 invasion, the Soviet side issued a critical opinion of the occupation on December 3, 1989, and one day 

later, at the Moscow meeting of the Warsaw Treaty offi  cials, the occupation was described by representatives from Bulgaria, Hungary, the German 

Democratic Republic and Poland as an “unsubstantiated and erroneous act“. The subsequent negotiations on the departure of the Soviet troops 

from Czechoslovakia were relatively protracted. The last Soviet soldiers left the Czechoslovak territory only on June 27, 1991.

Change of the political regime in Czechoslovakia made it possible at least to thank offi  cially some of the people who had protested abroad against 

the August 1968 occupation of Czechoslovakia. These include citizens of the states whose troops directly participated in the invasion on August 21, 

1968. Those people often ran great risks, jeopardizing their own freedom and even their lives. In 1991, the surviving participants in the Red Square 

demonstration arrived in Prague and were received with highest honours by the top-ranking Czechoslovak offi  cials. In 2001, Czech President Václav 

Havel awarded the highest state distinction - Order of Tomáš Garrigue Masaryk, fi rst degree - in memoriam to the Polish citizen Ryszard Siwiec 

who burnt himself in Warsaw on September 8, 1968 in protest against the involvement of the Polish army in the occupation of Czechoslovakia. 

The Polish national fl ag he was holding in his hands during his act bore an appropriate inscription: “For Our Freedom and Yours, for Honour and 

the Homeland“. 

From Charter 77´s document No. 43/88 “Expression of Genuine Friendship“ which was addressed on August 

25, 1988 to the Democratic Union in Moscow (Source: Information on Charter 77, No. 16/1988, pp. 4–5) 

“Charter 77 expresses its thanks and respect to those Soviet citizens who, on August 21, 1988, the day of the 20th anniversary of the military 

aggression against Czechoslovakia, demonstrated in Pushkin Square in Moscow their resolve thruthfully to evaluate the historical event that 

tragically aff ected our nation and whose adverse eff ects we carry to this day. At a moment more favourable for truth than the time 20 years ago, 

they repeated a deed of seven courageous people who had demonstrated in the Red Square on August 25, 1968. At that time, those several brave 

individuals were sent for long years to the ´Gulag Archipelago´, today’s several hundred courageous citizens were selectively punished by several 

days in prison or a disciplinary fi ne. We believe that time has to come when demonstration for an open and truthful standpoint will no longer 

pose any risks and when society and nations of our countries will be emancipated from the yoke of lies and violence. We are convinced that your 

demonstration on the day of the twentieth anniversary of the military aggression against our country will be no small step on this path.“

Z dokumentu Charty 77 č. 43/88 „Výraz skutečného přátelství“, jenž byl 25. srpna 1988 adresován Demokratic-

kému svazu v Moskvě (zdroj: Informace o Chartě 77, č. 16/1988, s. 4–5) 

„Charta vyjadřuje dík a úctu těm sovětským občanům, kteří 21. srpna 1988, v den 20. výročí vojenské agrese proti Československu, manifestovali 

na Puškinově náměstí v Moskvě své rozhodnutí pravdivě zhodnotit historickou událost, jež tragicky zapůsobila na naše národy a jejíž nedobré 

následky neseme dodnes. V době pro pravdu příznivější, než byla doba před dvaceti lety, zopakovali čin sedmi statečných, kteří manifestovali 

na Rudém náměstí 25. srpna 1968. Tehdy bylo těchto několik odvážných jedinců posláno na dlouhá léta léta na ‚Souostroví Gulag‘, dnešních několik 

set statečných bylo selektivně postiženo několikadenním vězením a pořádkovou pokutou. Věříme, že musí přijít doba, kdy manifestace otevřeného 

a pravdivého postoje nebude už spojena s žádným rizikem a kdy společnost a národy našich zemí budou emancipovány z područí lži a násilí. Jsme 

přesvědčeni, že vaše manifestace v den dvacátého výročí vojenské agrese proti naší zemi byla na této cestě nikoliv nevýznamným krokem.“

Za vaši
   a naši svobodu

„ „

Slavnostní nástup sovětských vojáků pod nápisem „Odchod vojsk – nové myšlení v praxi“ se 

uskutečnil 26. února 1990 ve Frenštátu pod Radhoštěm (foto: Petr Berger, zdroj: ČTK)

Parade of Soviet troops under the banner “Departure of Troops – New Thinking in Practice“ took 

place at Frenštát pod Radhoštěm on February 26, 1990.  (Photo: Petr Berger, source: ČTK)
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Za vaši
   a naši svobodu

Sovětští vojáci 21. srpna 1968 na Staroměstském náměstí, kde byla krátce před okupací otevřena výstava o sovětském umění dvacátých let (zdroj: ABS) 

Soviet soldiers on August 21, 1968 in the Old Town Square in Prague, where an exhibition displaying Soviet 1920s art has been installed shortly before the occupation (source: ABS)
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