
RUSKÍ VOJACI NA UKRAJINE 
SÚ OKLAMANÍ. 
AKO TÍ V ČESKOSLOVENSKU 
V ROKU 1968 
Ruskí vojaci na Ukrajine sú na tom podobne, ako boli tí sovietski v Československu v roku 1968. „Aj vtedy to boli 
mladí chlapci, ktorí dostali politické školenie, že idú oslobodzovať bratský národ od ‚kontrarevolúcie.‘ A potom boli 
prekvapení, že ich nikto nevítal,“ hovorí Ľubor Matejko z Filozofickej fakulty UK.

Text: Barbora Tancerová
Foto: Tomáš Madeja, Archív ÚPN

Docent Ľubor Matejko (FiF UK) s mapou ČSSR, na ktorej sú 
vyznačené trasy vpádu okupačných vojsk v roku 1968



V rokoch 2018 – 2020 Katedra rusistiky 
a východoeurópskych štúdií FiF UK 
realizovala medzinárodný projekt 
Prelomový rok/Game-Changing 
Year 1968 (GACY ʼ68), ktorý hľadal 
spomienky na udalosti roku 1968 
v desiatich krajinách. „Zaujímali nás 
nielen príbehy ľudí, ktorí boli verejne 
činní, ale aj tých, ktorí patrili k ‚mlčiacej 
väčšine‘. Tak sme našli aj bývalých 
vojakov, ktorí sa zúčastnili na invázie 
armád Varšavskej zmluvy,“ hovorí. Okrem 
sovietskej armády 21. augusta 1968 do 
Československa vtrhli aj armády Poľska, 
Maďarska, Bulharska a vtedajšieho 
východného Nemecka. 
Dôvody, ktorými vojakom vysvetľovali 
potrebu okupácie Československa, 
boli vo všetkých armádach rovnaké 
– v Československu prebieha 
„kontrarevolúcia,“ teda pokus o zvrhnutie 
socialistického zriadenia, ktorému 
treba zabrániť, a oslobodiť nevinných 
Čechov a Slovákov. Aj pri súčasnej 
situácii vidíme, že Rusi si už dlho pred 
inváziou pripravovali „pôdu“ silnou 
propagandou, kŕmili svoje obyvateľstvo 
informáciami o fašistami utláčanom 
obyvateľstve na Ukrajine, ktoré treba 
oslobodiť. Výskum projektu GACY ʼ68 
ukázal, že podobne sa správali Sovieti 
aj v roku 1968. „Už od marca 1968 sa 
v sovietskej tlači a v tlači ostatných 
socialistických krajín objavovala kritika 
vývoja v ČSSR. Vtedy bolo vidieť prvé 
výraznejšie zmeny v československej 
spoločnosti, napríklad odišiel z funkcie 
prezident Antonín Novotný, začali sa 
reformy, bola zrušená cenzúra, nastala 
zmena atmosféry v televíznom vysielaní. 
Štruktúry sovietskej tajnej služby toto 
všetko registrovali,“ vysvetľuje docent 
Matejko. 
Podľa neho nie je celkom pravda, 
že vojaci vôbec nevedeli, kam idú. 
„Vedeli, kam idú, vedeli aj to, že idú 
potláčať kontrarevolúciu. Ale boli to 
väčšinou vojaci základnej vojenskej 
služby, 18- a 19-roční chlapci. V rámci 
‚politického školenia mužstva‘ 
dostávali propagandistické informácie 
a neuvedomovali si súvislosti. Nedokázali 
kriticky rozlišovať,“ hovorí docent 
Matejko. 

Oklamaní chlapci

Zaznamenali výskumníci u vojakov po 
rokoch nejakú reflexiu? „Hovorili sme 
s bulharskými vojakmi, ukrajinským 
tankistom a dvoma Estóncami. Bulharskí 
vojaci sa spätne s porozumením dívali 
na to, ako sa vyvíjalo Československo 
pred okupáciou. A bolo im ľúto, že 
sa zúčastnili potláčania Pražskej 
jari. Spomínali si, že sa vtedy u nich 
v objavili aj slabé pokusy o odpor, hoci 
len vo forme protivojnových nápisov 

na toaletách. Aj u estónskych vojakov 
bolo vidieť pokus o kritickú reflexiu. 
Ukrajinský tankista bol bežný člen 
mužstva, jednoduchý chalan na základnej 
vojenskej službe. U neho tá reflexia bola 
slabšia, bral to tak, že bol v službe, dostal 
rozkaz a bolo.“ 
Aj pri prebiehajúcom konflikte ukrajinská 
vojnová propaganda ukázala ruských 
vojnových zajatcov, ktorí tvrdili, že ich 
oklamali, že im povedali, že idú na 
vojenské cvičenie a namiesto toho 
ich poslali do boja na Ukrajinu. „Mám 
tendenciu im veriť. Tak ako vojaci 
v roku 1968 nemali celý obraz o situácii, 
oklamali ich, že ich tam budú vítať, že 
idú Ukrajinu oslobodiť. A nečakali, že to 
privítanie sa nebude konať.“ 

Žiadne kytice kvetov

Okupační vojaci v roku 1968 v ČSSR 
nezažili aktívne boje. Vedenie 
Československa vtedy vyzvalo 
obyvateľstvo, aby nekládlo ozbrojený 
odpor. Nezažili však ani žiadne vítanie 
s kyticami kvetov, ale nenávisť a odpor. 
Objavili sa prípady, že si ľudia ľahli pred 
tanky alebo sa snažili s okupačnými 
vojakmi diskutovať a presviedčať ich, 
že u nich žiadna kontrarevolúcia nie 

je. Ľudia robili drobné záškodnícke 
akcie, menili smerové tabule, aby 
nasmerovali tanky zlým smerom. 
„Sovietska propaganda vtedy šírila, že 
sa v Československu našli sklady zbraní, 
ktoré chceli využiť kontrarevolucionári. 
Ale to boli všetko fake news, nikdy sa 
nepotvrdilo, že by sa pripravovali nejaké 
ozbrojené aktivity,“ hovorí doc. Matejko. 
Československo sa okupácii vojensky 
nebránilo. Do dvoch rokov bola krajina 
„znormalizovaná“, viedla ju Sovietom 
poslušná vláda, realita roku 1968 sa 
dvadsať rokov popierala a prekrúcala. 
„Ešte pred vypuknutím vojny som sám 
pre seba prišiel k názoru, že vtedy Dubček 
nemal vyzvať vedenie krajiny na to, aby 
nekládlo okupantom odpor. Áno, odpor by 
priniesol obete, ale nepochybne by mal 
katarzný účinok na Čechov a Slovákov. 
Vidíme, že na Ukrajine sa rodí moderný 
ukrajinský politický národ. A katarzný 
účinok pôsobí v celej Európe. V tej 
našej usedenej, spokojnej, blahobytnej 
a konzumnej Európe sa zrazu ozývajú 
hlasy, že sme nemali tolerovať Rusom ich 
násilie, neustupovať, nenechať zvíťaziť 
naše pohodlie a zisky. Za normalizácie 
v Československu si tieto otázky nikto 
nemohol klásť a došlo k devastácii 
mravov,“ myslí si docent Matejko. 

Sovietski vojaci na Šafárikovom námestí v auguste 1968
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