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Ve dnech 25. a 26. listopadu 1989 se na Letenské pláni v Praze shromáždily statisíce lidí, aby podpořily Občanské fórum (ČTK, foto: Petr Josek)
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On 25 and 26 November 1989, hundreds of thousands of people gathered on the Letná Plain in Prague to support the Civic Forum (ČTK, Petr Josek)
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Hlavním tématem výstavy je pád komunistického režimu v Československu
v mezinárodním kontextu, zejména rozpadu sovětského bloku. Pozornost je proto
věnována nejen domácím událostem v letech 1987–1989, ale také zásadním
historickým mezníkům v dalších státech sovětského bloku s přesahem až do
roku 1991. Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se tehdy výrazně navzájem
ovlivňoval, stejně jako důsledky globálního zápasu velmocí. Výmluvně se hovoří
o dominovém efektu, v jehož důsledku miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy
samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách,
neboť umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace.

The theme of this exhibition is the fall of the Communist regime in Czechoslovakia
in an international context, particularly in relation to the collapse of the Soviet Bloc.
It therefore focuses not only on the domestic events of 1987–1989, but also on major
historical milestones in other countries, reaching up until 1991. Developments
in individual Soviet satellites influenced the others significantly, as did the results
of the clash between global powers. As a result of the domino effect (a telling
metaphor), the satellite states have become independent and millions of people have
gained their freedom. The “wonderful year” was also a breakthrough in European
history: it made it possible to open a whole new chapter in European integration.
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Václavské náměstí 21. srpna 1968, kdy Československo okupovala pod vedením SSSR vojska pěti států Varšavské smlouvy (Národní archiv)
Wenceslas Square on 21 August 1968 when Czechoslovakia was occupied by five Warsaw Pact armies led by the USSR (National Archives)

SOVĚTSKÝ BLOK

en/

THE SOVIET BLOC

Sovětské impérium postupně pohltilo řadu států,
mezi nimi baltské, východoevropské a středoevropské.
Některé z nich si formálně zachovaly samostatnost,
ale ve skutečnosti byly pouhými satelity. Přestože cesta
k jejich sovětizaci byla někdy odlišná, výsledkem bylo
ustavení totalitního režimu stejného typu. Při velkých
systémových krizích v satelitních státech (Berlín 1953,
Budapešť 1956, Praha 1968, Varšava 1981) neváhala
Moskva použít brutální násilí. Podobný tragický osud
byl jedním z důvodů, proč v opozičních prostředích
v jednotlivých státech sovětského bloku hrálo důležitou
roli vědomí vzájemné solidarity.

The Soviet empire gradually absorbed a number
of countries, including in the Baltics, Eastern Europe,
and Central Europe. Some formally retained their independence
but were in fact mere satellites. Although their paths to
“Sovietisation” were sometimes different, the result was
always the same: the construction of a totalitarian regime
of the same type. Moscow did not hesitate to use brutal
violence during major systemic crises (Berlin 1953, Budapest
1956, Prague 1968, and Warsaw 1981). This common tragic
fate was one of the reasons the awareness of solidarity played
such an important role for opposition groups in individual
states within the Soviet Bloc.

1/ Mapa rozdělené Evropy, 70. léta 20. století (APB)

1/ Map of divided Europe, 1970s (APB)

2/	Revoltu východoněmeckých dělníků v Berlíně 17. června 1953
potlačily sovětské tanky. Improvizovaný pomníček jedné z obětí

2/	The revolt of East German workers in Berlin on 17 June 1953 was crushed
by Soviet tanks. An improvised memorial for one of the victims (ČTK/AP)

(ČTK/AP)

3/	Maďarské povstání bylo v roce 1956 utopeno v krvi. Na snímku
povalená Stalinova socha v Budapešti, 23. říjen 1956 (ČTK/AP/Arpad Hazafi)
4/	Maďarské povstání bylo v roce 1956 utopeno v krvi. Na snímku
povalená Stalinova socha v Budapešti, 23. říjen 1956
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3/	The Hungarian Uprising of 1956 was drowned in blood. A knocked-down
statue of Stalin in Budapest, 23 October 1956 (ČTK/AP/Arpad Hazafi)
4/	Military patrol in Warsaw after a state of emergency was declared, an attempt
to forcibly suppress the Solidarity movement, 22 December 1981 (ČTK/PAP, Teodor
Walczak)

(ČTK/PAP, Teodor Walczak)
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 Ani v období pražského jara nebyla opuštěna vedoucí úloha komunistické strany. Prvomájový průvod v Praze, 1. 5. 1968 (ČTK)

CZ/

 Even during the Prague Spring, the Communist Party continued to play the leading role. Labour Day parade in Prague, 1 May 1968 (ČTK)

EN/

CZ/

KOMUNISTICKÝ REŽIM
V ČESKOSLOVENSKU

en/

THE COMMUNIST REGIME
IN CZECHOSLOVAKIA

Po druhé světové válce se Československo ocitlo
v sovětské sféře vlivu. Místo otevřené prvorepublikové
parlamentní demokracie byl ustaven systém Národní
fronty Čechů a Slováků, ve kterém klíčovou roli hrála
Komunistická strana Československa, která měla
masovou stranickou základnu. Zásadním způsobem se
v důsledku nuceného vysídlení německého obyvatelstva
proměnilo národnostní složení. V únoru 1948 KSČ
provedla převrat a začala budovat totalitní systém.
Tisíce skutečných i domnělých odpůrců režimu byly
postiženy represí. Okolo 240 osob bylo z politických

After WWII, Czechoslovakia found itself within the Soviet
sphere of influence. The open parliamentary democracy of
the First Republic was replaced by the National Front of Czechs
and Slovaks wherein the Communist Party of Czechoslovakia
(a party with a massive base) played a key role. As a result
of the forced expulsion of the German population, the
country’s ethnic composition changed dramatically. After
the coup in February 1948, the Communist Party began to
build a totalitarian system. Thousands of both real and alleged
opponents of the new regime were affected by repression.
About 240 people were executed for political reasons. The

důvodů popraveno. Podoba komunistického režimu
se v jednotlivých dekádách proměňovala. Pokus
o vytvoření socialismu s lidskou tváří, jak bývá zkratkovitě
označováno období pražského jara, skončil srpnovou
okupací. V období tzv. normalizace, kdy byla na počátku
sedmdesátých let opět obnovena autoritativní forma
vlády, ztratila KSČ v důsledku čistek reformní potenciál.
Postupně začalo být, zejména zásluhou Charty 77,
viditelnější opoziční hnutí. Na rozdíl od Polska či
Maďarska však komunistický režim v Československu
zůstal velmi rigidní až do svého pádu.

form of the Communist regime changed over the decades.
The attempt to create “socialism with a human face”, as the
period of the Prague Spring is inaccurately termed, ended
with the occupation in August 1968. During the period of
normalisation, the authoritarian form of government was
restored in the early 1970s and the Communist Party, affected
by internal purges, lost its potential for reform. Gradually, the
opposition movement became more visible, mainly thanks to
the Charter 77 initiative. Unlike in Poland or Hungary, however,
the Czechoslovak communist regime remained quite rigid until
the very end.

1/ N
 a počátku 50. let se uskutečnil velký politický proces, ve kterém byla
k trestu smrti odsouzena Milada Horáková. Popravena byla společně
s dalšími třemi odsouzenými 27. června 1950 (ČTK, Rostislav Novák)

1/ I n the early 1950s, a large political trial took place during which Milada
Horáková was sentenced to death. She was executed together with three
others on 27 June 1950 (ČTK, Rostislav Novák)

2/ M
 apa Československa se zakreslenými pohyby vojsk v rámci operace
Dunaj, jak zněl krycí název pro okupaci Československa 21. 8. 1968

2/ A
 map of Czechoslovakia depicting troop movements for Operation Danube
(the codename for the occupation of Czechoslovakia), 21 August 1968

(ÚSD AV ČR)

3/ V
 roce 1975 se Československo stalo signatářem Závěrečného aktu
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách,
ve kterém se zavázalo vedle jiného dodržovat lidská a občanská práva.
Nedodržování tohoto závazku následně často kritizovala Charta 77. Na
snímku generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák při
projevu v Helsinkách, 30. červenec 1975 (ČTK/LEHTIKUVA)

1/

(ÚSD AV ČR)

3/ I n 1975, Czechoslovakia became a signatory to the Final Act of the
Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) in Helsinki,
whereby it undertook to respect human and civil rights. Subsequently, the
failure to comply with this obligation was often criticised by the Charter 77.
General Secretary of the Central Committee of the Communist Party and
President of Czechoslovakia Gustáv Husák during a speech in Helsinki,
30 July 1975 (ČTK/LEHTIKUVA)
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 enerální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan si v Bílém domě ve Washingtonu 8. prosince 1987 vyměňují podepsanou smlouvu
G
o odstranění raket středního a krátkého doletu (ČTK/AP, BOB Daugherty)

EN/

 oviet General Secretary Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan exchange signed copies of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. White House,
S
Washington, 8 December 1987 (ČTK/AP, Bob Daugherty)

CZ/

DOMINOVÝ EFEKT

en/

THE DOMINO EFFECT

Politický vývoj v Československu zásadním způsobem ovlivnila v druhé polovině

The political situation in Czechoslovakia in the second half of the 1980s was substantially

osmdesátých let mezinárodní situace. Zásadní změny nastaly především ve vztazích mezi
velmocemi, když Sovětský svaz kvůli vnitřní krizi a neúnosným nákladům na zbrojení
uzavřel s USA v roce 1987 ve Washingtonu smlouvu o stažení raket středního a krátkého
doletu. V jeho důsledku vedle jiného odešla část sovětských jednotek z československého
území již před listopadem 1989. Zásadní změny nastaly záhy také přímo v sovětských
satelitech, zejména v Polsku a Maďarsku, jejichž občané se vydali na cestu k nezávislosti
jako první. Následoval pád Berlínské zdi na podzim 1989. Vývoj v těchto státech ovlivnil
zásadně přístup Moskvy, pro kterou bylo její vnější impérium ekonomickou přítěží. Snaha
nalézt nový modus vivendi nakonec paradoxně přispěla k rozpadu nejen sovětského bloku,
ale také samotného Sovětského svazu.

influenced by international developments. Major changes occurred particularly in relations
between the superpowers, when, as a result of an internal crisis and unsustainable defence costs,
the Soviet Union signed a treaty with the USA in Washington in 1987 to withdraw intermediate and
short-range missiles. As a result, some Soviet forces left Czechoslovakia the next spring. Soon,
substantial changes also took place inside other Soviet satellites, particularly Poland and Hungary,
the citizens of which were the first to embark on the journey to independence. This was followed
in autumn 1989 by the fall of the Berlin Wall. These developments fundamentally influenced
Moscow’s approach, with the Soviet empire turning into an economic burden. Paradoxically,
the effort to find a new modus vivendi contributed to the collapse of the Soviet Bloc and the Soviet
Union itself.

1/	Důležitou roli při rozpadu sovětského bloku sehrál také helsinský efekt, jak bývá nazýván důsledek mnoha schůzek
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Na snímku rakouský ministr zahraničí Alois Mock 6. března 1989
při zahájení vídeňského jednání ministrů zahraničí účastnických zemí KBSE (ČTK)

1/	The Helsinki Effect, as the impact of the many CSCE meetings in Europe is sometimes called, also played an important role
in the collapse of the Soviet Bloc. Austrian Foreign Minister Alois Mock opens a meeting of foreign ministers from CSCE
member countries, Vienna, 6 March 1989 (ČTK)

2/	Rakouské pohraniční jednotky otevřely na maďarsko-rakouské hranici 19. srpna 1989 hraniční bránu. Symbolicky
byla otevřena pro tzv. Panevropský piknik. Otevřené hranice využilo okolo 500 občanů NDR a uteklo na Západ

2/	On 19 August 1989, Austrian border guards opened a gate at the border with Hungary, symbolically organised for the PanEuropean Picnic. About 500 GDR citizens used the opportunity to flee to the West (ČTK/PICTURE ALLIANCE, Votava)

(ČTK/PICTURE ALLIANCE, Votava)

3/	Vývoj v jednotlivých státech se vzájemně výrazně ovlivňoval. Na snímku jsou prázdná auta ponechaná
východoněmeckými uprchlíky v Praze, 4. 10. 1989 (ČTK)
4/	Dne 13. listopadu 1989 byla svatořečena Anežka Česká. V chrámu sv. Petra ve Vatikánu přihlíželo obřadu téměř
10 000 poutníků z Československa. Některé z nich osobně pozdravil papež Jan Pavel II. Zvolení Poláka Karola
Wojtyly do čela katolické církve v roce 1978 povzbudilo věřící v sovětském bloku (ČTK/AP)

3/	Developments in individual countries influenced the others significantly. Empty cars left by East German refugees in Prague,
4 October 1989 (ČTK)
4/	Agnes of Bohemia was canonised on 13 November 1989, with almost 10,000 pilgrims from Czechoslovakia watching the
ceremony at St Peter’s Basilica in the Vatican. Some were personally greeted by Pope John Paul II. The election of the Pole
Karol Wojtyla as the head of the Catholic Church in 1978 encouraged believers throughout the Soviet Bloc (ČTK/AP)
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 Leták vydaný aktivisty opoziční skupiny České děti s portrétem Jana Palacha (Libri prohibiti)

CZ/

 Leaflet with a portrait of Jan Palach issued by activists from the Czech Children opposition group (Libri prohibiti)

EN/

CZ/

PALACHŮV TÝDEN

en/

PALACH WEEK

V lednu 1989 se v centru Prahy odehrála při příležitosti 20. výročí sebeupálení Jana Palacha

In January 1989, on the 20th anniversary of Jan Palach’s self-immolation, a series of demonstrations

série pouličních demonstrací, které předznamenaly pád komunistického režimu. Během
nich demonstrovaly na Václavském náměstí a jeho okolí tisíce lidí. Rozháněli je brutálně
příslušníci bezpečnostních složek a Lidových milicí. Jistou výjimkou byla středa 18. ledna
1989, kdy se ve Vídni podepisoval závěrečný dokument ze schůzky členských států KBSE.
Týden protestů vyvrcholil poutí do Všetat, kde byla tehdy uložena urna s popelem Jana
Palacha. Malý městys se 21. ledna 1989 stal obleženou pevností, kam tehdy příslušníci
SNB nevpustili nikoho podezřelého. Během Palachova týdne bylo celkem zadrženo více než
1400 osob. Uvězněno a následně odsouzeno bylo několik představitelů opozičních skupin
včetně Václava Havla. Na jeho podporu vznikla petice, kterou podepsala řada osobností
i mimo opoziční hnutí. Solidaritu s vězněnými projevili rovněž disidenti z jiných států
sovětského boku, západní politici a organizace hájící lidská práva.

took place in the centre of Prague which foreshadowed the fall of the Communist regime. Thousands
of people demonstrated on and around Wenceslas Square. They were brutally dispersed by security
forces and the People’s Militia. One exception was Wednesday 18 January 1989, when the final
document from the CSCE meeting in Vienna was signed. The week of protests culminated with
a pilgrimage to Všetaty where Palach’s remains were being stored. On 21 January 1989, the small
town became a besieged fortress into which the police did not allow anyone suspicious. In total,
more than 1,400 people were arrested during Palach Week. Several representatives of opposition
groups, including Václav Havel, were imprisoned and subsequently convicted. A petition was created
to support Havel and signed by many people from both within the opposition movement and outside
it. Dissidents from other Soviet Bloc countries, Western politicians, and human rights organisations
also expressed solidarity with the prisoners.

1/ P
 říslušníci Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti připraveni zasáhnout proti demonstrantům na Václavském
náměstí 15. ledna 1989 (ČTK, Zuzana Humpálová)

1/ A police Emergency Regiment is ready to intervene against demonstrators on Wenceslas Square, 15 January 1989  

2/ Zadržení demonstranti na Václavském náměstí, leden 1989 (ČTK, Michal Krumphanzl)

2/ Demonstrators detained on Wenceslas Square, January 1989 (ČTK, Michal Krumphanzl)

3/ Samizdatový leták s portréty vězněných opozičních aktivistů v souvislosti s demonstracemi v lednu 1989 (Libri prohibiti)

3/ Samizdat leaflet with portraits of opposition activists imprisoned in connection with demonstrations in January 1989

(ČTK, Zuzana Humpálová)

(Libri prohibiti)

4/ Podzemní známku na paměť Jana Palacha a Jana Zajíce vydala v roce 1989 polská opozice v Gdaňsku (APB)
4/ An underground stamp in memory of Jan Palach and Jan Zajíc issued in 1989 by the Polish opposition in Gdansk (APB)
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 ignatáři Charty 77 Rudolf Bereza a Tomáš Hradílek přišli pozdravit olomoucký prvomájový průvod v roce 1987 nezvyklým transparentem. Drželi ho přibližně půl
S
hodiny, poté byli zatčeni a následně odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody (Libri prohibiti)

1970

1/

 harter 77 signatories Rudolf Bereza and Tomáš Hradilek greeting the 1987 Labour Day parade in Olomouc with an unusual banner asking for courage from citizens.
C
After holding it for approximately half an hour, they were arrested and then given suspended sentences (Libri prohibiti)

NEZÁVISLÉ
INICIATIVY

en/

INDEPENDENT
INITIATIVES
2/

V druhé polovině osmdesátých let sílilo v Československu
opoziční hnutí, v jehož prostředí se začala angažovat nová
generace nezatížená traumatem srpna 1968. Vedle Charty 77
se na konci osmdesátých let postupně objevily nové opoziční
skupiny (Společnost přátel USA, České děti, Nezávislé mírové
sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti, Hnutí
za občanskou svobodu, Demokratická iniciativa, Mírový klub
Johna Lennona atd.), z nichž některé již vznášely jednoznačné
politické požadavky včetně zrušení vedoucí úlohy KSČ
a vypsání svobodných voleb. Jejich aktivisté se podíleli na vydávání samizdatových časopisů a organizaci mnoha petičních

The Czechoslovak opposition movement was getting stronger
in the late 1980s, creating the environment for a new active
generation unburdened by the trauma of August 1968. Alongside
Charter 77, new opposition groups gradually emerged (including
the Society of Friends of the USA, Czech Children, Independent
Peace Association – Initiative for the Demilitarisation of Society,
Movement for Civil Freedom, Democratic Initiative, and John
Lennon Peace Club). Some made clear political demands,
such as for free elections and the abolition of the Communist
Party’s leading role. The activists helped to publish samizdat
magazines and organise numerous petition campaigns,

kampaní, pouličních demonstrací a dalších protestních
akcí. V únoru 1989 ohlásila svou existenci Obroda – Klub
za socialistickou přestavbu, kde se angažovali bývalí členové
KSČ, vyloučení po násilném potlačení Pražského jara. Pokusy
vytvořit společně zastřešující opoziční platformu, která by podle
polského vzoru zahájila jednání s komunistickou mocí, nebyly
až do listopadu 1989 úspěšné.

demonstrations, and other protest events. In February 1989,
Revival – the Club for Rebuilding Socialism proclaimed their
existence, uniting former members of the Communist Party
expelled after the violent suppression of the Prague Spring.
Until November 1989, all attempts to create a single umbrella
opposition platform that would follow the Polish model to start
negotiations with the Communist power failed.

1/	Petice reagující na smrt Pavla Wonky, posledního politického vězně
v Československu, 26. dubna 1988 v Hradci Králové. Její iniciátoři Ivan Martin
Jirous a Jiří Tichý byli následně odsouzeni, Jirous na 16 měsíců nepodmíněně

1/	Petition responding to the death of Pavel Wonka, the last political prisoner in
Czechoslovakia, in Hradec Králové on 26 April 1988. The creators of the petition,
Ivan Martin Jirous and Jiří Tichý, were subsequently sentenced, Jirous to
16 months (ČTK/ITAR-TASS)

(ČTK/ITAR-TASS)

2/	Ivana Martina Jirouse odváží 9. března 1989 eskorta ze dvora jihlavského
soudu (Přemysl Fialka)

2/	Ivan Martin Jirous is escorted from the courthouse in Jihlava on 9 March 1989

3/	Leták požadující propuštění členů Hnutí za občanskou svobodu, 1989 (Libri prohibiti)

3/	Leaflet demanding the release of members of the Civil Liberties Movement, 1989

(Přemysl Fialka)

(Libri prohibiti)

4/	Obálky dvou samizdatových časopisů: Bulletin NMS a Koruna, kterou vydávaly
České děti (Libri prohibiti)

4/	Covers of two samizdat magazines: the Independent Peace Association Bulletin
and Koruna from Czech Children (Libri prohibiti)
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 enerální tajemník ÚV KSČ a předseda Národní fronty ČSSR Miloš Jakeš při projevu na mimořádném zasedání ÚV KSČ 24. 11. 1989, na kterém rezignoval na všechny
G
funkce (ČTK, Jiří Kruliš)

1970

1/

 eneral Secretary of the Central Committee of the Communist Party and Chairman of the National Front of the Czechoslovak Socialist Republic Miloš Jakeš gives
G
a speech at an extraordinary meeting of the Central Committee on 24 November 1989 in which he resigns from all offices (ČTK, Jiří Kruliš)

KŮL V PLOTĚ

en/

ALONE IN THIS WORLD

V prosinci 1987 odešel po dlouhých osmnácti letech z postu
generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáv Husák. Jeho odchod
byl důsledkem boje o moc, který vypukl se změnou sovětské
politiky po nástupu Michaila Gorbačova do čela Komunistické
strany Sovětského svazu. Nový pražský satrapa nebyl ovšem
rozhodně prototypem reformního komunisty. Naopak, na počátku sedmdesátých let řídil stranické čistky po násilném
potlačení Pražského jara. Formálně se přihlásil k politice
přestavby, ale žádná viditelnější změna nenastala. Jakeš se
proti rostoucímu vlivu opozičního hnutí snažil více mobilizovat
veřejnost a zapojit stranickou strukturu. Jeho snaha neměla
žádný úspěch. Stranu začali dokonce v posledních měsících
před pádem komunistického režimu opouštět řadoví členové.
Někteří se dokonce zapojili do protestních petičních akcí.

In December 1987, Gustáv Husák resigned as General
Secretary of the Communist Party after 18 long years. His
departure was the result of a power struggle following a change
in Soviet policy after the arrival of Mikhail Gorbachev as the
head of the Soviet Communist Party. Miloš Jakeš, the new
satrap in Prague, was certainly not a prototype for a reform
communist. On the contrary, in the early 1970s he had led party
cleansing after the violent suppression of the Prague Spring.
Although he formally claimed allegiance to the policy of reform,
there was no visible change. He tried to mobilise the public
and engage the party against the growing influence of the
opposition movement, but his efforts led nowhere. Moreover,
during the final months of the regime the rank and file of the
party began to deflect. Some even signed protest petitions.

V červenci 1989 unikla na veřejnost nahrávka tragikomického
Jakešova projevu, který přednesl na stranické schůzi. Tehdejší
mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra poslal tuto nahrávku do
zahraničí, odkud byla vysílána Rádiem Svobodná Evropa. Miloš
Jakeš se stal symbolem úpadku komunistického režimu.

In July 1989, a recording leaked to the public of a tragicomic
speech Jakeš delivered at a party meeting. Alexandr Vondra,
then the spokesman for Charter 77, sent it abroad where it was
broadcast by Radio Free Europe. Jakeš thus became a symbol
of the decline of the Communist regime.

Složitý záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu,

What a complicated matter this all is. And that’s why it’s so important

aby my jsme mohli říct: né my si to přejeme, to je ten lid, to žádá taky,

to have support from below so we can say: it’s not just us who want

my s tím souhlasíme s tím lidem, my plníme jeho vůli a ne prostě,

this, but the people, they want it too. And we agree with the people,

aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě neměli jediný, jediné slovo

making their will be done, not just so we’d be there alone, alone in this

podpory.

world, without a single word of support.

Ukázka z projevu Miloše Jakeše v Červeném Hrádku (17. červenec 1989)

Excerpt from Miloš Jakeš’s speech at Červený Hrádek (17 July 1989)

2/

3/
1/	Miloš Jakeš a Michail Sergejevič Gorbačov v Moskvě, 17. duben 1989
(ČTK/ITAR-TASS)

1/	Miloš Jakeš with Mikhail Sergeyevich Gorbachev in Moscow, 17 April 1989
(ČTK/ITAR-TASS)

2/	Miloš Jakeš na snímku pořízeném z videozáznamu jeho projevu na Červeném
Hrádku 17. července 1989 (ČT)

2/	A still from the recording of Miloš Jakeš’s speech at Červený Hrádek
on 17 July 1989 (ČT)

3/	Měsíc po pádu Miloše Jakeše několik dnů v prosinci 1989 zahájil
specializovaný útvar StB sledování jeho vily. Návrh a plánek místa sledování
akce „Alfa-1“ (ABS)

3/	A month after the fall of Miloš Jakeš, a special department of the STB (secret
police) surveilled his house for a few days. Surveillance proposal and site plan
for the Alpha-1 operation (ABS)

1980

1990

2000

annus mirabilis
Czechoslovakia
and the fall
of the soviet bloc

1987 1989

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

1/

2/

3/

4/

Leták vytiskli jako pozvánku na demonstraci 28. října 1988 aktivisté opoziční skupiny České děti (Libri prohibiti)

CZ/

 A leaflet used as an invitation to a demonstration on 28 October 1988 by the opposition group Czech Children (Libri prohibiti)

EN/

CZ/

POULIČNÍ DEMONSTRACE

en/

DEMONSTRATIONS IN THE STREETS

Postupná mobilizace veřejnosti se projevila také na ulicích. Dne 10. prosince 1987
se na Staroměstském náměstí v Praze uskutečnila po dlouhých osmnácti letech

The growing mobilisation of the public could also be seen in the streets. The first large anti-regime demonstration in Prague after 18 long years was organised on 10 December 1987 at

větší protirežimní pouliční demonstrace. Do listopadu 1989 se odehrála řada dalších,
nejvýznamnějšími byly svíčková demonstrace věřících v Bratislavě na Velký pátek roku
1988 a pražské pouliční demonstrace, které se uskutečnily 21. srpna 1988, 28. října 1988,
během Palachova týdne v lednu 1989, 21. srpna 1989 a 28. října 1989. Většina z nich
byla násilně potlačena bezpečnostním aparátem, který používal často také stříkací vozy,
obrněné transportéry či speciálně vycvičené psy. V lednu 1989 byli někteří ze zadržených
účastníků demonstrace vyváženi mimo Prahu na opuštěná místa v lesích. Vedle
pohotovostních jednotek Veřejné bezpečnosti se těchto zásahů účastnili také příslušníci
Státní bezpečnosti a členové Lidových milicí, paramilitárních oddílů KSČ.

the Old Town Square. By November 1989, many others had taken place, the most important
being the Christian candlelight demonstration in Bratislava on Good Friday 1988 and several
Prague demonstrations on major anniversaries (21 August 1988, 28 October 1988, during Palach
Week in January 1989, 21 August 1989, and 28 October 1989). Most of them were forcibly
suppressed by security forces using car-mounted water sprayers, armoured vehicles, and
specially trained dogs. In January 1989, police brought some detainees from demonstrations
out of Prague to deserted places in the woods. In addition to police emergency units, the
crackdowns were joined by StB (secret police) agents and members of the People’s Militia,
the Communist Party’s paramilitary arm.

1/ D
 ne 25. března 1988 se v Bratislavě konala na Velký pátek demonstrace věřících požadujících dodržování
náboženských svobod (Ústav paměti národa)

1/ O
 n 25 March 1998, a Christian demonstration took place in Bratislava on Good Friday with believers demanding
the upholding of religious freedom (Nation’s Memory Institute)

2/ Demonstrace 21. srpna 1988 na Václavském náměstí v Praze (Archiv Stanislava Pence)

2/ Demonstration on 21 August 1988 in Wenceslas Square in Prague (Stanislav Penc’s Archive)

3/ L
 eták vytiskli jako pozvánku na demonstraci 21. srpna 1988 aktivisté Nezávislého mírového sdružení – Iniciativy za
demilitarizaci společnosti (Libri prohibiti)

3/ A leaflet used as an invitation to a demonstration on 21 August 1988 by the Independent Peace Association (Libri prohibiti)
4/ Emergency Regiment intervenes against a demonstration on 28 October 1988 in Wenceslas Square in Prague

4/ Zasahující příslušníci Pohotovostního pluku VB ČR proti demonstraci 28. října 1988 na Václavském náměstí v Praze
(Archiv Stanislava Pence)

(Stanislav Penc’s Archive)
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 Účastníci setkání na Králickém Sněžníku 10. července 1988, zleva Mirosław Jasiński, Radosław Gawlik, Zbigniew Romaszewski, Petr Uhl, Józef Pinior, Zbigniew Janas,
Václav Havel, Petr Pospíchal, Adam Michnik, Jan Lityński, Mieczysław Piotrowski, Jaroslav Šabata, Jan Urban, Jacek Kuroń, Danuta Winiarska, Stanislav Devátý,
Zbigniew Bujak, Anna Šabatová, Ladislav Lis, Václav Malý, Alexander Vondra, Ján Čarnogurský (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“, Andrzej Łuc, Henryk Prykiel)
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 Participants in a meeting at Kralický Sněžník, 10 July 1988. From the left: Mirosław Jasiński, Radosław Gawlik, Zbigniew Romaszewski, Petr Uhl, Józef Pinior, Zbigniew
Janas, Václav Havel, Petr Pospíchal, Adam Michnik, Jan Lityński, Mieczysław Piotrowski, Jaroslav Šabata, Jan Urban, Jacek Kuroń, Danuta Winiarska, Stanislav Devátý,
Zbigniew Bujak, Anna Šabatová, Ladislav Lis, Václav Malý, Alexander Vondra, Jan Čarnogurský (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“, Andrzej Łuc, Henryk Prykiel)

EN/

CZ/

HRANICÍM
NAVZDORY

en/

REGARDLESS
OF BORDERS

Dlouhodobou spolupráci se v druhé polovině 80. let
podařilo navázat československým a polským opozičním
aktivistům. Významnou roli v koordinaci sehrála Polsko-československá solidarita, která v roce 1981 vznikla
ve Vratislavi. Její aktivisté navazovali na kontakty mezi
disidenty z obou zemí, jejichž nejznámějším projevem
se v roce 1978 staly schůzky v Krkonoších. V polovině
80. let se jim podařilo opět na zelené hranici uskutečnit
řadu setkání, při kterých pašovali samizdaty a domlouvali
společné akce. Připravili několik společných velkých
schůzek, které měly velký ohlas v zahraničí. Postupně

In the late 1980s, Czechoslovak and Polish opposition
activists managed to establish long-term cooperation. PolishCzechoslovak Solidarity, founded in 1981 in Wrocław, played an
important coordinating role in this endeavour. The activists in
this group established contact between dissidents from the two
countries, with the most famous result being gatherings in the
Krkonoše Mountains in 1978. In the mid-1980s, the initiative
managed to hold a series of meetings at the green border,
smuggling samizdat publications and arranging joint events.
They organised several large joint meetings, which were well
received abroad. Gradually, dissidents from other countries

se do spolupráce zapojili disidenti také z dalších států.
Vyvrcholením činnosti Polsko-československé solidarity
byl Vratislavský festival na počátku listopadu 1989.

joined the cooperation. The culmination of the activities of
Polish-Czechoslovak Solidarity was the Wrocław Festival in early
November 1989.

Viděli jsme, co se stalo v Maďarsku s pokusem o ozbrojený

We saw what happened in Hungary after the attempted armed resistance.

odpor, viděli jsme v Československu, co se stane, když jde

We saw what was to happen in Czechoslovakia when it was an attempt

o reformní pokus shora. Skončilo to stejně. A vzali jsme si

at reform from above. It ended up the same. And we learned the lesson

poučení, že to nejde zbraněmi a že je nesmysl čekat na změny

that weapons do not work and that it is nonsense to wait for changes

shora. Je nutné udělat si všechno sami. Ale je tu dnes něco navíc.

from above. We have to do everything ourselves. But there is something

Vidíte – Maďaři vystoupili – prohráli, Čechoslováci vystoupili –

new today. You see – the Hungarians tried and lost, the Czechoslovaks

prohráli. My jsme vystoupili se Solidaritou – a taky jsme prohráli.

tried and lost. We tried with Solidarity – and we also lost. They overcame

Všichni se rozložili. Z toho plyne jedno jediné poučení – teď

everyone. There was only one lesson to be learned from this – now we

musíme všichni naráz.

have to all try together.

Ukázka z rozhovoru Lidových novin se Zbigniewem Bujakem (1988)

Excerpt from an interview with Zbigniew Bujak (Lidové noviny, 1988)

1/ Prohlášení ze setkání otiskl zpravodaj Polsko-československé solidarity

1/	The declaration from the meeting was published by the Polish-Czechoslovak
Solidarity Bulletin (Libri prohibiti)

(Libri prohibiti)

2/ P
 oláci vytiskli pro Chartu 77 aršík známek k jejímu desátému výročí.
Grafický návrh vytvořil Pavel Přibyl z Brna (APB)

2/ T
 he Poles printed a special stamp sheet to mark Charter 77‘s 10th anniversary,
designed by Pavel Přibyl from Brno (APB)

3/ O
 bálka časopisu Kontur, který byl v roce 1989 vydán u příležitosti
Vratislavského festivalu (APB)

3/ C
 over of the magazine Kontur, published in 1989 on the occasion of the Wrocław
Festival (APB)

4/ Č
 eští písničkáři ve Vratislavi 4. listopadu 1989. Zleva Pavel Dobeš, Pepa
Nos, Jaroslav Hutka, Josef Streichl, Petr Dopita, Petr Rímský a Vladimír
Viet. Mimo záběr fotografa zůstal Jaromír Nohavica. Na Vratislavském
festivalu vystoupili ještě Svatopluk Karásek, Zdeněk Vokatý a Vlastimil
Třešňák (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“, Tomasz Kizny)

4/ C
 zech songwriters in Wrocław , 4 November 1989. From the left: Pavel Dobeš,
Pepa Nos, Jaroslav Hutka, Josef Streichl, Petr Dopita, Petr Rímský, and Vladimír
Viet. Jaromír Nohavica is off-camera. Others who appeared at the festival include
Svatopluk Karásek, Zdeněk Vokatý, and Vlastimil Třešňák (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość“,
Tomasz Kizny)
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 edním z proslulých happeningů Společnosti za veselejší současnost (SVS) byla imitace policejního zásahu proti účastníkům protestního korza 15. srpna 1989
J
v centru Prahy. Účastníci si jako helmy vzali vydlabané slupky od melounů a místo obušků okurky. Uprostřed s improvizovaným tlampačem hlavní tvář SVS
Luboš Rychvalský (Foto: Lubomír Kotek)

1/

 famous happening organised by the Society for a Merrier Present: Armed with carved watermelon hulls and cucumbers instead of helmets and batons,
A
the participants recreated a police crackdown against a protest march held on 15 August 1989 in the Prague centre. In the middle marches Luboš Rychvalský,
a major figure in the society, with an impromptu loudspeaker (Photo by Lubomír Kotek)

KARNEVAL
REVOLUCE

en/

A CARNIVAL
OF REVOLUTION

Americký historik Padraic Kenney nazval
středoevropské události roku 1989 karnevalem
revoluce. V poutavé knize zmapoval aktivity nových
opozičních hnutí, která se postupně formovala v druhé
polovině osmdesátých let. Navazovala na starší
protirežimní tradice, ale jejich zakladatelé patřili
k mladé generaci a byly jim cizí či lhostejné ideologické
boje předchozích období. O možnostech reformovat
politický režim, ve kterém se narodili, si nedělali žádné
iluze. Zaměřovali se na veřejné akce, pořádali různé
pouliční demonstrace, hladovky, petice či happeningy.

The American historian Padraic Kenney called the Central
European events of 1989 “a carnival of revolution”. In
his engaging book, he mapped the activities of the new
opposition movements cropping up gradually in the second
half of the 1980s. Although inspired by preceding antiregime traditions, the founders of these new groups were
from the younger generation and were divorced from and
indifferent to previous ideological struggles. They had no
illusions about the possibility to reform the political regime
into which they had been born. Instead, they focused on
public events, organising various demonstrations, hunger

Zajímali se o alternativní kulturu a ochranu životního
prostředí. Oslovovaly je také události v sousedních
státech sovětského bloku, především v Polsku,
kde bylo v tomto období nejsilnější opoziční hnutí.
Výrazně svými aktivitami ovlivnili atmosféru konce
osmdesátých let.

strikes, petitions, and happenings. They were generally
interested in alternative culture and environmental
protection. They also reacted to events in other countries
within the Soviet Bloc, especially Poland, where the
opposition was strongest. Through their activities, they
significantly affected the atmosphere of the late 1980s.

1/	
Na obálce knihy Padraika Kenneyho, která vyšla v roce 2010, je použit
motiv trpaslíka, symbolu polské Pomerančové alternativy, která
proslula svými happeningy (APB)

1/	
The cover of Padraic Kenney’s book (published in 2010) features the motif
of a dwarf, the symbol of the Orange Alternative, the Polish movement
renowned for their happenings (APB)

2/ Kniha

o polské Solidaritě vyšla v roce 1987 zásluhou Výboru
na podporu Solidarity (The Committee in Support of Solidarity)
v exilovém nakladatelství Rozmluvy. Solidarita se v dalších satelitních
státech sovětského bloku stala legendou (APB)

2/	
This book on the Polish labour union Solidarity was published in 1987 by
Rozmluvy (“Dialogues”), an exile publisher, thanks to the Committee in
Support of Solidarity. Solidarity became a legend in other Soviet satellite
states (APB)



3/ 	Obálka nejvýznamnějšího exilového časopisu Svědectví, který vydával
Pavel Tigrid v Paříži (Libri prohibiti)

3/	
The cover of Svědectví (“The Testimony”), the most important exile
magazine, published by Pavel Tigrid in Paris (Libri prohibiti)

4/ Samizdatová samolepka k 10. výročí vzniku Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných (Libri prohibiti)

4/	
A samizdat sticker made on the 10th anniversary of the founding of the
Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted (Libri prohibiti)
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V paláci Rady ministrů PLR ve Varšavě začaly 6. února 1989 rozhovory u kulatého stolu, kterých se zúčastnili představitelé komunistického režimu a umírněné opozice (ČTK)

EN/

Round-table talks began at the Ministers’ Palace in Warsaw on 6 February 1989. They were attended by representatives of the Communist regime and the moderate opposition (ČTK)

CZ/

KULATÉ STOLY

en/

Poland entered a deep crisis at the end of the 1980s. A new
wave of strikes and demonstrations in summer 1988 eventually
forced the Communist leaders to conduct a great experiment.
They set up round-table talks in February 1989 where they
began to negotiate with the moderate opposition. This kind of
negotiations also played an important role in several other Soviet
Bloc countries, including Czechoslovakia. In early April 1989, the
negotiations ended with an agreement to legalise Solidarity and
hold partially free elections. Nevertheless, the agreement was
attacked by opposition radicals, who rejected any compromise
with the communist elite and held a series of demonstrations.
Turnout at the June elections was only about 60%. Nevertheless,
Solidarity won overwhelmingly, gaining approximately 94% of
the vote. Following an agreement between the opposition and

dohody mezi vládou a opozicí byl následně zvolen prezidentem
Wojciech Jaruzelski a premiérem Tadeusz Mazowiecki. Polsko
se stalo první zemí, kde proběhl přechod od komunistického
režimu k parlamentní demokracii.

government, Wojciech Jaruzelski became President and Tadeusz
Mazowiecki Prime Minister. Poland thus became the first country
to make a transition from a Communist regime to a parliamentary
democracy.

Chodili jsme po ulicích, náměstích a mostech nejkrásnějšího města této

“We walked the streets, squares, and bridges of the most beautiful city in

části světa a měli jsme neodbytný pocit, že jsme svědky představení

this corner of the world, and we had this persistent feeling that we were

s titulem Konec komunismu v Praze… Říkali jsme to našim českým

witnessing a performance entitled ‘The End of Communism in Prague’...

přátelům, ale ti nás vyváděli z omylu. Opakovali nám: Československo

We told our Czech friends, but they were too sceptical. Czechoslovakia is

není Polsko a Češi nejsou Poláci. My tu žijeme v absurdním

not Poland and Czechs are not Poles, they kept telling us. Here, we live in

začarovaném kruhu mezi Švejkem a Kafkou.

an absurd, vicious circle between Švejk and Kafka.”

Vzpomínka Adam Michnika na návštěvu Prahy v létě 1989,
kam přijel již jako poslanec Sejmu (1999)

Adam Michnik’s memory of his visit to Prague in summer 1989,
where he came as a new member of the Sejm (1999)

1/	Nejznámější volební plakát Solidarity v roce 1989 vytvořil pomocí motivu
z filmu Pravé poledne student Tomasz Sarnecki (APB)

1/	The best-known Solidarity election poster was created in 1989 by the student
Tomasz Sarnecki using a motif from the movie High Noon (APB)

2/	Prezident USA George Bush se během oficiální návštěvy Polska sešel
11. července 1989 v Gdaňsku s představitelem Solidarity Lechem Wałęsou

2/	US President George Bush meets Lech Wałęsa from Solidarity during an official
visit to Poland (ČTK/PAP, Damazy Kwiatkowski)

(ČTK/PAP, Damazy Kwiatkowski)

4/	V srpnu 1989 se poslanci Sejmu omluvili Československu za účast polských
jednotek na srpnové okupaci. Text omluvy otiskl v září 1989 zpravodaj Polsko-československé solidarity. U fotografie je mylně uvedeno, že se jedná o snímek
z Prahy roku 1968, ve skutečnosti byl tehdy pořízen v Bratislavě (Libri prohibiti)

1980

1/

ROUND TABLES

Polsko se na konci osmdesátých let dostalo do hluboké krize.
V létě 1988 se zde uskutečnila nová vlna stávek a demonstrací,
což nakonec přimělo komunistické vedení k velkému
experimentu. Společně s umírněnou částí opozice zahájilo
v únoru 1989 u kulatého stolu jednání o budoucím vývoji.
Tento způsob vyjednávání sehrál důležitou roli také v několika
dalších státech sovětského bloku včetně Československa.
Na počátku dubna 1989 skončila jednání dohodou, na jejímž
základě byla vedle jiného legalizována Solidarita a uspořádány
částečně svobodné volby. Proti dohodě se postavila radikální
část opozice, která odmítla kompromis s komunistickou elitou
a uspořádala řadu protestních demonstrací. K červnovým
volbám přišlo pouze asi 60 % voličů. Drtivě je přesto vyhrála
Solidarita, která získala přibližně 94 % hlasů. Na základě

3/	Předseda rady ministrů PLR Tadeusz Mazowiecki přednáší 24. srpna 1989
po svém zvolení programové prohlášení na zasedání Sejmu PLR (ČTK)

1970

3/	Tadeusz Mazowiecki, newly elected Chairman of the Polish Council of Ministers,
delivers his policy statement at a Sejm session, 24 August 1989 (ČTK)
4/	In August 1989, members of the Sejm apologised to Czechoslovakia for the
participation of Polish troops in the occupation of August 1968.The apology was
published in September 1989 by the Polish-Czechoslovak Solidarity Bulletin.
The picture caption (“Praga 1968”) is wrong as it is actually a picture of Bratislava
(Libri prohibiti)
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