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Гортаючи сторінки газет тридцятирічної давності не можна не дивува-
тися винахідливості й майстерності тогочасних ідеологічних інститутів,
підпорядкованих їм журналістів, які прагнули за будь-яку ціну переконати
власний народ, весь цивілізований світ у справедливості історичної місії
союзних військ у Чехословаччині. Численні інформаційні повідомлення,
інтерв’ю, коментарі вчених і політиків ставили за мету довести пересічно-
му читачеві, що вона стала відповіддю контрреволюційному підпіллю, яке
прагнуло «відірвати Чехословаччину від країн соціалістичного табору»,
«відкрити шлях в центрі Європи світовому імперіалізму». При цьому за-
мовчувався факт про те, що не квіти, не усміхнені дитячі обличчя, а масові
мітинги, пікети, барикади зустріли війська країн Варшавського договору в
містах Чехії та Словаччини.
Вторгнення союзних військ на територію ЧССР супроводжувалося вста-

новленням жорсткої політичної цензури. Зокрема, було зроблено все, щоб змуси-
ти замовкнути державне радіомовлення, відоме своїми ліберальними тенденці-
ями. За вказівкою секретаря ЦК КПЧ Алоїса Індри, повністю зорієнтованого
на Москву, директор Центральної служби засобів масової інформації Карл Хоф-
фман перервав радіопередачі 21 серпня близько 2-ї години ночі. Кількома го-
динами раніше припинила свою діяльність редакція газети «Руде право». Під
тиском представників окупаційних військ редактори, наборщики, друкарі були
змушені залишити приміщення редакції 1.
Пізніше, відновивши видання газети, журналісти не відмовилися від своїх

опозиційних настроїв. Символічною, в зв’язку з цим, стала зміна на логотипі
«Руде право» гасла «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» на гасло «Поверну-
ти соціалізму людське обличчя!». Подібне вільнодумство не могло не викли-
кати роздратування вищого політичного керівництва СРСР та командування
союзних військ. Під їх натиском колектив редакції було змінено 2.
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Прорвати щільну блокаду могла лише нелегальна інформаційна мережа,
яка, незважаючи на оперативні заходи спецслужб, продовжувала діяти протя-
гом усього періоду окупації, доносила до своїх земляків і світового співтова-
риства правду про те, що насправді відбувалося в країні. Вже 21 серпня 1968 р.
радянські органи держбезпеки виявили значну кількість нелегальних радіо-
передавачів, які здійснювали мовлення в різних регіонах ЧССР. На 22 серпня
вони практично перекрили всю територію країни. З інформаційно-аналітич-
них матеріалів КГБ СРСР довідуємося також про те, що протягом наступних
6 днів було з’ясовано місцезнаходження 35 потужних радіостанцій, що місти-
лися в адміністративних будинках, житлових корпусах тощо. Частина з них
були пересувними 3.
Зокрема, нелегальні радіостанції були виявлені на території заводу «Світ»

у м. Готвальдові, в будинку радіоконтррозвідувальної станції МВД ЧССР у
Братиславі, в приміщеннях штабу громадянської оборони та райкому партії в
м. Банська-Бистриця. 23 серпня потужна радіостанція «Братислава-2» була
виявлена у Братиславі. Її очолював начальник відділу словацького радіомов-
лення та телебачення Франтішек Курила.
За своїм спрямуванням підпільні радіостанції можна умовно поділити на

три основні групи. До першої входила мережа синхронного підпільного радіо-
мовлення, що використовувала як офіційно діючі, так і підключені радіопере-
давачі. До 27 серпня вони цілодобово вели передачі в діапазонах довгих, се-
редніх і коротких хвиль. Лише за першу декаду в районах Пардубіце, Шумперк,
Литомишль (Східно-Чеська і Північно-Моравська області) було зареєстрова-
но понад 150 таких радіопередавачів. Поширюючи різноманітну інформацію,
вони водночас передавали звернення громадських організацій, окремих осіб,
в яких закликали рішуче чинити опір окупаційним військам. Так, 24 серпня
під час трансляції передач радіостанції «Голос на Дунаї», було оприлюднено
звернення до всіх власників магнітофонів і до фотолюбителів, в якому про-
понувалося збирати і нагромаджувати фотофонодокументи про трагічні події,
що розгорталися у Чехословаччині.
Радіостанції другої групи використовували радіопередавачі, які не входили

до синхронної радіомережі, а діяли автономно — в схованках, автомобілях,
поїздах. Серед іншого вони передавали відомості про офіційних осіб, співробіт-
ників органів безпеки ЧССР, які тісно співпрацювали з союзними військами.
Третю — найчисельнішу групу радіостанцій — складали любительські

передавачі, які безконтрольно працювали в ефірі. На 27 серпня радянськими
спецслужбами було виявлено 68 таких передавачів. Користуючись ними, че-
хословацькі радіоаматори впливали на формування світової громадської дум-
ки, закликали уряди інших країн надати політичну, моральну та військову
допомогу ЧССР. У деяких радіопередачах висловлювалося прохання до урядів
Австрії та ФРН створити всі необхідні умови для організації трансляцій з їх
території. Чехословацькі радіоаматори також докладали чималих зусиль для
налагодження контактів зі своїми радянськими колегами, в т.ч. з тими, які



3

працювали в Україні. Таким чином, радіолюбительський зв’язок тривалий
час залишався одним із серйозних каналів проникнення об’єктивної інфор-
мації про події в Чехословаччині на територію радянських республік.
Аналізуючи тематику передач нелегальних радіостанцій необхідно зазна-

чити, що, як правило, вони поширювали відомості, які, із зрозумілих при-
чин, не потрапляли до легальних засобів масової інформації. Так, наприк-
лад, радіостанція «Південна Моравія» передала, що секретар Їлгавського
райкому КПЧ з ідеологічних питань Шебеста заявив, що підписане в Москві
комюніке було «нав’язане шляхом прямого диктату». Радіостанція «Північна
Моравія» познайомила своїх слухачів з обміном думок на пленумі Північно-
Моравського обкому КПЧ, на якому було заявлено, що «результати перего-
ворів неприйнятні ні для кого з нас» і що чехословацькі керівники були зму-
шені вести їх «під сильним тиском».
Інформацію підпільних радіостанцій приймали і поширювали різними

мовами радіостанції «Голос Америки», «Німецька хвиля», Бі-Бі-Сі, «Вільна
Європа» та інші.
Поряд з підпільними радіостанціями вже з перших днів окупації вступи-

ли в дію 4 нелегальних телеканали, репортажі для яких готувалися у винят-
ково складних, небезпечних для тележурналістів умовах. Характерно, що вся
нелегальна телерадіомережа працювала в Чехословаччині під безпосереднім
керівництвом Гейзлара, який, починаючи з 26 серпня, фактично перебрав на
себе обов’язки завідуючого ідеологічним відділом ЦК КПЧ. Він за короткий
проміжок часу зумів створити кореспондентські пункти на численних про-
мислових підприємствах, в організаціях, установах, у сільських населених
пунктах.
Свій високий обов’язок перед читачами продовжувала виконувати чехос-

ловацька преса, яка послідовно виступала проти окупації Чехословаччини, а
також підписання Московської угоди. Як повідомляв начальник Першого Го-
ловного управління Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР А.Са-
харовський, журналісти закликали своїх прихильників «витримати», щоб
потім продовжити «перерваний шлях до соціалізму з людським обличчям», нав-
читися «читати між рядками», оскільки вони «обмежені цензурою». Водно-
час працівники преси у міру своїх можливостей бойкотували рішення уряду
щодо обмежень у поширенні інформації. Так, у міській друкарні м. Брно ви-
пускався «закритий додаток» до газети «Руде право», в якому публікувалися
матеріали, відхилені органами цензури. Згадане видання розповсюджувалося
серед партійних працівників, керівників державних організацій і установ.
Поступово налагоджувався і випуск нелегальних видань. Серед них: «Літе-

рарні лісти», «Студент», «Млада Фронта», «Репортер», «Праце», «Смена»,
«Політіка» та деякі інші 4. Тональність опублікованих у них матеріалів можна
яскраво продемонструвати на основі статті В.Неффа «Хвала переломній си-
туації», оприлюдненій газетою «Літерарні лісти» 28 серпня. В ній, зокрема,
говорилося: «Народ ЧССР в ці дні прокинувся від сплячки і виявив усі прихо-
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вані в ньому сили, які за останні 20 років дрімали в ньому, приспані байду-
жістю... Бог не допустить того, щоб... народ знову опинився в темряві на-
півжиття». В іншій замітці, вміщеній в цьому ж номері, виправдовуються
будь-які виступи проти союзних військ, у тому числі і збройні 5.
Прагнучи протистояти неправдивій інформації, розповсюджуваній краї-

нами Варшавського договору, чехословацькі журналісти підготували т.зв.
«Чорну книгу», в якій були представлені яскраві свідчення про те, що дове-
лося пережити народу ЧССР. Вражаючий за своєю силою документ було пе-
редруковано в цілому ряді видань зарубіжних країн 6.
У досліджуваний період спостерігається сплеск петиційної кампанії, роз-

повсюдження листівок і прокламацій. Значна їх частина відзначалася крайнім
радикалізмом і антикомуністичною спрямованістю. Так, в одній з листівок
говорилося: «...Люди, не дозволяйте дезорієнтувати себе комуністичною
пропагандою, отримуйте інформацію з передач західного радіо. Пам’ятай-
те про одне: потрібно вийти з підпорядкування зрадницького Варшавського
договору, щоб західна демократія могла нам допомогти і армії західних дер-
жав готові нанести воєнний удар. Західні союзники у випадку необхідності
не зупиняться перед знищенням сателітів СРСР». Листівка закінчується
закликом: «Хай живе вільна, нейтральна ЧССР» 7.
З метою розповсюдження об’єктивної інформації про події в Чехословач-

чині широко практикувалося спрямування звернень, листівок, петицій на ад-
ресу центральних і місцевих партійних комітетів, підприємств, організацій і
установ, окремих політичних, державних та громадських діячів. Так, президія
Східно-Чеського обкому КПЧ у своєму зверненні до Чернігівського обкому
Компартії України від 6 вересня 1968 р. відзначала: «...Прийшло 21 серпня
1968 року. Окупаційні війська 5-ти держав вдерлися в нашу країну під приво-
дом, що їх покликали відповідні партійні та радянські органи на допомогу
проти контрреволюції, можливо, ця аргументація переконлива у Вас вдома.
Однак важко переконати чеського і словацького громадянина, що Вас покли-
кали «відповідні партійні та державні органи», коли Ви заарештували пер-
шого секретаря ЦК КПЧ, голову парламенту, голову уряду, голову Чеських
національних зборів, ізолювали президента республіки, перешкоджаючи ро-
боті легальних представників та інститутів. Ви хочете переконати прос-
того нашого громадянина в тому, що прийшли допомагати нам боротися
проти контрреволюції, а самі загрожуєте йому вогнепальною зброєю, вби-
ваєте і раните його братів, порушуєте Женевську конвенцію, нападаючи на
медичні заклади, на культурні інститути, навіть на найстаріший в світі сло-
в’янський університет. Важко виправдати цей акт як допомогу КПЧ, якщо
блокуєте її центральний орган і загоните його в підпілля. Таким чином Ви не
лише розірвали узи, але і нанесли удар міжнародному комуністичному руху» 8.
У прокламації Братиславської вищої економічної школи всім економіч-

ним інститутам соціалістичних країн від 26 серпня 1968 р. говорилося: «Хоча
нам дуже важко використовувати слово «загарбник», однак наш обов’язок
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викладачів змушує нас сказати, що ті, хто в 1945 році виявилися нашими
визволителями, сьогодні, на жаль, поводять себе як загарбники... Єдності
комуністичного і передового руху в усьому світі все ж не можна домогтися
шляхом насильства, а лише на основі довіри і врахування специфічних умов
кожної окремої країни» 9.
Учасники ансамблю народної пісні і танцю «Олшава» при заводському

клубі м. Угерський Брод у своєму листі профспілковим організаціям України
від 26 серпня 1968 р. писали: «Товариші, ми знаємо, що ви особисто не винні,
але наші ображені патріотичні почуття і гірке відчуття від зради з боку
радянського уряду не дозволяють нам чинити інакше. У нас не було і немає
контрреволюції, ми всі лише хочемо будувати демократичний гуманний соціа-
лізм, і радянський уряд це добре знає» 10.
Користуючись особистим знайомством з Героєм Соціалістичної Праці,

депутатом Верховної Ради СРСР А.Д.Довженко, Рихнівський-над-Княжною
райком КПЧ просив її 30 серпня 1968 р. протестувати «...проти беззаконної
окупації нашої республіки, проти знищення моральних і матеріальних ціннос-
тей, проти беззаконних арештів представників нашого громадського і полі-
тичного життя» 11.
Необхідно зазначити, що народ Чехословаччини не залишився наодинці

зі своєю трагедією. Хвиля протестів як на урядовому, так і неурядовому рівні
прокотилася через всі континенти. Не залишилися осторонь і широкі право-
захисні кола СРСР. Вже 25 серпня 1968 р. о 12 годині дня на Червоній площі
у Москві раптово з’явилися гасла російською та чеською мовами: «Руки геть
від ЧССР!», «За вашу і нашу свободу!», «Геть окупантів!», «Хай живе вільна
і незалежна Чехословаччина!». Їх підняли відомі правозахисники Л.Богораз,
П.Литвинов, В.Делоне, В.Дремлюга, екскурсовод Павловського музею у Ле-
нінграді В.Файнберг, інженер Державного інституту з проектування театраль-
них та видовищних споруд Н.Горбаневська, молодший науковий співробіт-
ник Інституту російської мови та літератури АН СРСР К.Бабицький, студентка
Історико-архівного інституту Баєва, науковий співробітник Інституту світової
економіки і міжнародних відносин Корхова, експерт Всесоюзного науково-
дослідного інституту патентної експертизи Русаківська 12.
Акція, проведена в Москві, знайшла своє належне відображення в історії

правозахисного руху. Значно менше відома позиція українських інакодумців,
які не могли і не хотіли змиритися з фактом агресії. Одним з перших висловив
свою позицію щодо цього старший викладач Кіровоградського педагогічного
інституту ім. О.С.Пушкіна, кандидат фізико-математичних наук Г.О.Дубовов,
який 24 вересня 1968 р. за підписом «старий комуніст», направив на адресу
Чехословацького посольства в Москві лист, в якому настійно радив врахува-
ти уроки минулого, підготуватися до активної і тривалої боротьби проти оку-
пантів. Перехоплений органами державної безпеки цей документ став підста-
вою для вироку Кіровоградського обласного суду, який 27 січня 1969 р. засудив
Г.О.Дубовова до позбавлення волі терміном на 6 років у виправно-трудових
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колоніях посиленого режиму з подальшим висланням і забороною займати-
ся викладацькою діяльністю протягом 5 років 13.

14 жовтня 1968 р. Управління КГБ при Раді Міністрів УРСР повідомляло
ЦК КПУ про вчинок робітника Вінницького заводу №45 Ю.П.Ольховського,
який з місцевого поштамту надіслав петицію Українському радіо, в якому
порівняв вторгнення радянських військ до Чехословаччини з фашистською
агресією 1938 р. Лише недостатність доказів не дала підстав для порушення
проти Ольховського кримінальної справи 14.
На відміну від Ольховського не уникнув покарання студент фізичного

факультету Ужгородського державного університету 24-річний Р.Д.Гринь,
засуджений 23 березня 1970 р. судовою колегією Закарпатського обласного
суду до 3-х років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого ре-
жиму. Його провина полягала в тому, що вже 22 серпня 1968 р. він від імені
«Комітету по підтримці визвольного руху в Чехословаччині» надіслав листа
до празького радіо з підтримкою справедливої боротьби народу ЧССР 15.
Лише випадковість врятувала від ув’язнення студента філологічного фа-

культету Чернівецького університету 19-річного П.О.Ардюкова. Останній
дозволив собі в листах до найближчих друзів висловлювати серйозні сумні-
ви з приводу доцільності рішення керівництва КПРС про введення військ до
Чехословаччини, дати високу оцінку діям тих, кого в СРСР брутально нази-
вали ревізіоністами 16.
Не вважав за доцільне приховувати власні погляди і викладач Харківсько-

го військового інституту Г.А.Алтунян. У своїй розмові з відповідальним пра-
цівником Харківського обкому КПУ в 1969 р. він прямо заявив: «Що сто-
сується Чехословаччини, то мені здається, що введення військ більше
принесло шкоди, ніж користі. Нас ніхто не запрошував.., «запрошення» не
було підписане, повідомлення про нього з’явилося після введення військ. Крім
того, на початку вересня «Руде право» писала, що ніякого «запрошення» не
було. Навряд чи можна виправдати введення військ і з військової точки зору.
При сучасних засобах доставки ми встигли б це зробити і пізніше, коли та-
кий крок був би продиктований не особистими міркуваннями окремих лю-
дей, а реальною загрозою зі сторони ФРН» 17.
Власний непересічний погляд на проблему введення військ до Чехословач-

чини ліг в основу обвинувального висновку у справі В.М.Долішнього, пору-
шеній 21 лютого 1972 р.: «Проводячи серед свого оточення антирадянську
пропаганду в усній формі, Долішній протягом 1968-1969 рр. зводив наклепи на
заходи КПРС, Радянського уряду та інших соціалістичних країн по придушен-
ню антисоціалістичного заколоту в Чехословацькій Соціалістичній Республіці,
заявляв, що такі дії є «насильством», «окупацією» стосовно народу ЧССР,
який нібито піднявся на боротьбу за свої національні права, в своїх судженнях
висловлював заклики до проведення подібних дій на Україні» 18.
В полі зору органів КГБ опинилися працівники редакції газети «Радянсь-

ка Україна» А.Друкаренко та І.Кухар, які в розмовах з колегами висловлюва-
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ли свою підтримку реформаторам у партійно-державному керівництві Че-
хословаччини 19.
З документів вищого політичного керівництва України довідуємося, що в

різних регіонах республіки були випадки розповсюдження листівок, в яких
висловлювалася солідарність з народом ЧССР, засуджувалися неправомірні
дії партійно-державного керівництва СРСР. Так, 13 вересня 1968 р. у Черні-
вецькому університеті, в під’їздах будинків по провулку Українському, вули-
цях Леніна, Міцкевича та Шевченка були виявлені листівки такого змісту:
«Товариші! Пропаганда в нашій країні обрушує шквал наклепів на народ,
Комуністичну партію, органи друку і молодь соціалістичної Чехословаччи-
ни. Намагаючись звести наклеп на партійних та державних діячів ЧССР,
радянська пропаганда використовує брудні плітки і домисли, в черговий раз
демонструє прийоми шантажу і погроз. З продажу вилучені газети най-
більших комуністичних партій світу. Ганьба прислужникам брудної пропа-
гандистської кампанії».
В іншій листівці, вилученій у Чернівцях, говорилося: «Події в Чехосло-

ваччині доводять, що купка осіб, які захопили владу в нашій країні й партії,
заради збереження свого пануючого становища продала інтереси миру,
соціалізму і пролетарської солідарності. Їх авантюристичні дії знову втяг-
нули світ в жахи холодної війни, зірвали підписання договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї і викликали небувалий до цього часу розкол в комуніс-
тичному русі. Геть зганьбившу нашу країну політику авантюристів!» 20.
Через декілька днів у Київському університеті було виявлено листівку за

підписом «Голос народу», в якій чехословацькі студенти ставилися за взірець
відданості інтересам власної держави, ідеалам, проголошеним «Празькою
весною» 21. Подібні приклади були непоодинокими. Вони яскраво свідчать,
що, незважаючи на встановлені бар’єри, в Україну різними каналами дохо-
дила об’єктивна інформація про події в Чехословаччині, яка породжувала
опозиційні настрої серед різних верств населення, викликала обурення полі-
тикою вищого політичного керівництва СРСР, яке відмовляло в праві на са-
мобутній і демократичний розвиток навіть своїм найближчим союзникам.
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