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Anotace 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 na dlouhé roky zcela převrátila vývoj 

vnitřní i zahraniční politiky v Československu. Na čas ovšem ovlivnila i diplomacii v jiných 

státech světa, které musely na ruské tanky v Praze reagovat. Tato práce tak porovnává 

zahraniční politiku Polska a Rumunska před operací Dunaj a po ní, aby ukázala, jak odlišné 

kroky podnikaly na mezinárodní scéně tyto dva státy, které přitom byly oba členy východního 

bloku, a dokonce i Varšavské smlouvy, a jaký vliv na ně a jejich diplomacii měla samotná 

invaze. Důraz je zde kladen na události ze srpna roku 1968 a jejich plánování, které na první 

pohled na světové politické scéně příliš velký otřes nezpůsobilo, existují ovšem zdroje, které 

potvrzují, že například v Rumunsku stálo za intenzivnějšími dialogy se západními státy včetně 

Francie a Spojených států amerických, sousední Jugoslávií, ale i Moskvou. Naopak v Polsku 

na čas stabilizovala režim, který byl již nyní zcela závislý na Sovětském svazu, a bilaterální 

jednání se vrátila k hospodářským otázkám. Cílem práce je tak porovnat rozdíly mezi 

přístupem Varšavy a Bukureště k Moskvě, Praze, ale také jejich kroky v případě rozděleného 

Německa či Izraele po šestidenní válce. 

Annotation 

The Warsaw Pact invasion in August 1968 changed the direction of internal and foreign 

policy of Czechoslovakia for many years. For a short period of time it also influenced 

the diplomacy in other countries, which had to respond to the Russian tanks in Prague. This 

thesis compare the foreign policy of Poland and Romania before the Operation Danube 

and after it to show how different steps these two states, which were in fact both members 

of the Eastern bloc and even Warsaw Pact, took on the international scene and how 

the invasion influenced them and their diplomacy. Emphasis here is placed on the events 

of August 1968 and its planning, which at first glance did not cause much shock 

on the international political scene, but there are sources that confirm that in Romania, 

for example, it caused more intensive dialogue with Western countries, including France 

and the United States of America, neighboring Yugoslavia, but also Moscow. In Poland, 

on the other hand, it stabilized the regime, which was for already dependent on the Soviet 

Union, for a time, and the bilateral negotiations returned to economic issues. The aim of this 

work is also to compare the differences between the approach of Warsaw and Bucharest 

to Moscow, Prague, but also their steps in the case of divided Germany and Israel after the Six 

Day War. 
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Úvod 
 

Události z 21. srpna roku 1968 patří mezi ty nejdůležitější v české poválečné historii. Invaze 

vojsk Varšavské smlouvy tehdy ukončila období politického uvolňování a reformních procesů 

obecně známých jako pražské jaro. Vzápětí byla opět nastolena tvrdá vláda komunismu, 

znovu zavedena cenzura a co je nejdůležitější, obyvatelé Československa, kteří věřili v konec 

tuhé diktatury, dostali pocit, že liberálnějšího řízení země dosáhnout nelze. 

Ve své bakalářské práci se věnuji mnohokrát probírané invazi z roku 1968, nepopisuji ovšem 

samotné srpnové události, ale porovnávám protichůdnou roli a zejména reakci nejvyššího 

vedení dvou států z východního bloku na tuto operaci. 

Konkrétně na následujících stránkách představuji vojenské řešení pražského jara jako událost, 

která ukazuje obrovské rozdíly ve směru zahraniční politiky dvou členů Varšavské smlouvy – 

v Polské lidové republice a Rumunské socialistické republice. 

Hypotéza, se kterou do práce vstupuji a kterou budu v závěru buď potvrzovat, nebo vyvracet, 

tvrdí, že pro zachování nastaveného směru vlastní diplomacie po invazi do Československa 

v srpnu 1968 udělaly oba státy naprosto odlišné kroky v zahraniční politice. Moje práce 

se věnuje tomu, proč tomu tak bylo. 

Toto hodlám zkoumat pomocí komparace zahraniční politiky obou zemí v šedesátých letech 

minulého století. V práci je samozřejmě kladen důraz na vztahy s Moskvou, které byly 

pro jednání obou států a směřování tamního ústředního výboru komunistické strany velice 

důležité. A to i v případě Rumunska, které zůstávalo pod vedením totalitní komunistické 

ideologie, ale přitom se hodlalo vymanit z vlivu Sovětského svazu a navazovat styky se státy 

západní Evropy i Spojenými státy americkými. Naopak Polsko, které zažilo krátké uvolnění 

atmosféry, od roku 1959 nastolilo totalitní směr vlastní politiky, kterou ještě více navazuje 

na Sovětský svaz. 

Jedna z podkapitol je potom věnována i egyptsko-syrsko-jordánsko-izraelskému konfliktu, 

který je známý jako Šestidenní válka. Právě reakce na tento kratičký boj arabských zemí 

s mladým židovským státem měla dalekosáhlé důsledky na dění ve východní Evropě. S tímto 

tématem pracuji jako s bodem zahraniční politiky obou států, kde je také dobře patrný zcela 

odlišný přístup dvou komunistických republik. 
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Při tvorbě rešerše i samotném psaní práce jsem nenarazil na žádný text, který by jasně 

srovnával stejné zájmy Gomułky a Ceaușesca, a sice upevnění vlastní pozice a zejména 

deklarování jasného vztahu s Moskvou v situaci, kdy polská města zažívala velké nepokoje 

a v Rumunsku byl ve vedení země tehdy prakticky nový čelný představitel. 

Po přečtení této práce by tak mělo být zřejmé, proč tyto země volily zcela odlišný přístup 

ve vztahu k Moskvě, Izraeli a zejména Československu. V tomto je má práce pro chopení 

tohoto problému přínosná. 

Co se týče zdrojů, které se věnují popisu složitých vztahů v rámci Varšavské smlouvy, 

čerpám především z knih a sborníků, jako je například A Cardboard Castle?1 
od editorů 

Vojtěcha Mastného a Malcolma Byrnea, The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion 

of Czechoslovakia in 1968
2
 od editorů Güntera Bischofa, Stefana Karnera a Petera 

Ruggenthalera. Skvělým zdrojem je i sborník Eastern Europe in 1968,
3
 který dali dohromady 

editoři Kevin McDemott a Mathew Stibbe. Vedle těchto knih mi byl cenným zdrojem 

informací také digitální archiv The Cold War International History Project Wilsonova centra, 

který obsahuje několik důležitých a zajímavých přepisů bilaterálních jednání mezi 

představiteli zemí, ale i mezi diplomaty, kteří mnohdy lépe a srozumitelněji formulovali 

představy, názory a zájmy států, které zastupovali. Pro pochopení dějin Rumunska jsem 

využíval zejména knihy tuzemského historika Miroslava Tejchmana, například jeho knihu 

Nicolae Ceauşescu: Život a smrt jednoho diktátora,
4
 zatímco pro historii Polska mi byla 

cenným zdrojem kniha Dějiny Polska
5
 od profesora Marceliho Kosmana z Univerzity Adama 

Mickiewicze v Poznani. 

Když jsem prováděl rozbor literatury, zjistil jsem, že se velká část zdrojů na téma invaze 

do Československa v roce 1968, zejména v češtině, věnuje především samotným událostem 

ze srpna 1968. Buď se při tom orientují na vojenské řešení a popisují čas příchodu polských 

divizí a podobně – zde například knihy Operace „Dunaj“: Vojáci a Pražské jaro 1968
6
 či 

Operace Dunaj: Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968,
7
 nebo popisují 

                                                           
1 Vojtěch Mastný a Malcolm Byrne, eds., A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact (Budapest: Central European 
University Press, 2005). 
2 Günter Bischof, Stefan Karner a Peter Ruggenthaler, eds., The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968 

(Washington: Lexington Books, 2009). 
3 Matthew Stibbe a Kevin McDermott, eds., Eastern Europe in 1968: Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact Invasion (London: 

Palgrave Macmillan, 2018). 
4 Miroslav Tejchman, Nicolae Ceauşescu – Život a smrt jednoho diktátora (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004). 
5 Marceli Kosman, Dějiny Polska (Praha: Karolinum, 2011). 
6 Antonín Benčík, Operace „Dunaj“ Vojáci a Pražské jaro 1968 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994), XX 
7 Daniel Povolný, Operace Dunaj – Krvavá odpověď Varšavské smlouvy na pražské jaro 1968 (Praha: Academia, 2018). 
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průběh invaze z konkrétního místa – Plzeň v srpnu 1968
8
 a Brno okupované.

9
 Přičemž tři 

poslední jmenované knihy vyšly v roce 2018 (ne náhodou – například Brno okupované vyšlo 

přímo u příležitosti padesátého výročí srpnové okupace), což ovšem znamená, že se řada 

aktuálních zdrojů k tomuto tématu zabývá spíše dílčími otázkami a méně se věnuje neméně 

zajímavému tématu – složitým geopolitickým jednáním mezi nejednotnými státy východního 

bloku. Právě v tom se má práce liší od části literatury, která na toto téma vyšla v posledních 

letech. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V té první se zaměřuji na vývoj zahraniční 

politiky v Polsku a Rumunsku před rokem 1968. Popisuji, jaké měly tyto země vztahy 

se Sovětským svazem, Československem, ale i Izraelem či státy západní Evropy a USA. 

V té druhé, stěžejní, pak díky popsanému směru diplomacie ukazuji, jak se tento změnil po 

invazi v srpnu 1968 a jestli měla akce vojsk Varšavské smlouvy na jeho vývoj nějaký vliv. 

V závěru pak zjištěné informace porovnávám s hypotézou uvedenou výše. 

  

                                                           
8 Jiří Plzák, Plzeň v srpnu 1968 (Praha: Nava, 2018). 
9 Alexandr Brummer a Michal Konečný, Brno okupované: Průvodce městem v letech 1968–1969 (Brno: Host, 2018). 
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1. Vztah vybraných členů Varšavské smlouvy k ČSSR a SSSR 
 

Sovětský svaz po vítězství v druhé světové válce inicioval vznik takzvaného nárazníkového 

pásma. To se skládalo z několika socialistických zemí, které oddělovaly hranice SSSR 

od států, které tvořily nově vzniknuvší Severoatlantickou alianci. Tyto země byly politicky, 

ale i ekonomicky navázané na Moskvu a jejich loajalita zaručovala fungování tohoto pásma 

v případě války se Západem. Vůdci lokálních komunistických stran se zodpovídali 

nejvyššímu představiteli komunistické moci v Sovětském svazu (na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let minulého století tedy Josifu Vissarionovičovi Stalinovi). Dokonce i válečný 

potenciál, o kterém si země nemohly samy rozhodovat, z nich dělal opravdu spíše 

nárazníkové státy Sovětského svazu než plnohodnotné země.
10

 

Sama Moskva v první polovině padesátých let hledala odpověď na několik palčivých 

geopolitických otázek. Zejména jak si veřejně obhájit přítomnost vlastních vojsk na cizím 

území po osmi a více letech od porážky nacismu. Tento problém rozvířilo především 

Rakousko, které se zavázalo k vojenské neutralitě a na základě státní smlouvy získalo 

od vítězných mocností v roce 1955 zpět vlastní suverenitu. To znamenalo také odchod 

spojeneckých vojsk včetně sovětské armády.
11

  

Zároveň bylo třeba ještě více upevnit vazby států východního bloku na Moskvu. Po smrti 

Stalina v roce 1953 a během prvních ekonomických problémů (například v Československu 

z části řešené měnovou reformou ve stejném roce) tak bylo více než kdy předtím třeba 

semknout celý Východ. Sověti proto v roce 1955 iniciovali vznik vlastního vojenského paktu, 

jehož existenci oficiálně vysvětlovali vstupem západního Německa do struktur 

Severoatlantické aliance.
12

 

Tento vojenský pakt vznikl na základě „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ 

a vstoupil do dějin podle místa podpisu jako Varšavská smlouva. Jejími členy byly v době 

podpisu Albánská lidová republika, Bulharská lidová republika, Československá republika, 

Maďarská lidová republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Svaz 

sovětských socialistických republik a od roku 1956 také Německá demokratická republika.
13

 

                                                           
10 Stephen A. Smith, The Oxford Handbook of the History of Communism (London: Oxford University Press, 2014), 7. 
11 Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2019), 714. 
12 Laurie Crump, The Warsaw Pact Reconsidered: International Relations in Eastern Europe, 1955–1969 (New York: Routledge, 2015), 22. 
13 Ibid., 22–23. 
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1.1. Polsko a jeho zahraniční politika do roku 1968 
 

Silné polsko-sovětské vazby se táhnou celou historií země po druhé světové válce. Jsou 

způsobeny jak bilaterální smlouvou o investicích, dodávkách surovin, zbraní a vojenského 

vybavení z roku 1950, která zaručovala propojení obou ekonomik,
14

 tak i Moskvou 

garantovaným vedoucím postavením komunistické Polské sjednocené dělnické strany 

(PSDS). Ve světle zhoršujících se vztahů mezi Východem a Západem hrála také důležitou roli 

obří polská armáda, která byla větší než tehdejší armáda Velké Británie.
15

 

Posilování vztahů mezi zeměmi postupně sílilo. Měl jej na svědomí stalinistický prezident 

a později premiér a generální tajemník PSDS Boleslaw Bierut, který stál za polským 

podpisem Varšavské smlouvy, tedy paktu, který ještě zvýšil dominanci Moskvy na úkor 

zájmů satelitních států.
16

 

Důležitým obdobím v poválečné polské historii je pak rok 1956. Zkraje roku vystoupil 

na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu generální tajemník Nikita Chruščov, 

který veřejně odsoudil Stalinův kult osobnosti. Politické vakuum, které tím vzniklo, ještě 

zhoršila nenadálá smrt Bieruta. Další ranou byly problémy s dodávkami potravin, které zemi 

ve stejné době potkaly. Ekonomika byla po vzoru Sovětského svazu plánována z Varšavy 

a stranila těžkému průmyslu, gigantickým projektům a zbrojní výrobě.
17

 Špatná ekonomická 

situace vygradovala protivládními bouřemi. Tyto protesty byly tvrdě potlačeny polskými 

pořádkovými silami, ovšem nepokojů si všímal Chruščov, který stále potřeboval stabilizované 

nárazníkové pásmo. Jednu dobu tak reálně hrozilo, že Sovětský svaz využije svých jednotek 

na polském území k násilnému ukončení nepokojů.
18

 

Zajímavé pro pochopení vztahů ve střední Evropě je právě toto veřejné varování před 

intervencí ze strany Sovětského svazu. Možnost vojenského zásahu ve Varšavě totiž tehdy 

podpořili svým souhlasem straničtí představitelé z NDR i Československa.
19

 

                                                           
14 Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera a Miroslav Tejchman, Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989 (Praha: Libri, 2017), 
258. 
15 Norman Davies, Evropa: Dějiny jednoho kontinentu (Praha: Prostor, 2015), 1118. 
16 Kosman, Dějiny Polska, 350. 
17 Vykoukal, Východ, 260. 
18 Jiří Friedel, Tomasz Jurek, Miloš Řezník a Martin Wihoda, Dějiny Polska (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2017), 522. 
19 Kosman, Dějiny Polska, 353. 
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1.1.1. Příchod Gomułky do čela země 

Do čela země byl v této nestálé situaci dosazen rehabilitovaný Władysław Gomułka. 

Na sklonku roku 1956 se mu na jednu stranu úspěšně podařilo přesvědčit sovětskou delegaci, 

které se zúčastnil i sám Chruščov, o tom, že v zemi nehrozí kontrarevoluce a do varšavských 

ulic nemusí vyjet sovětské tanky, jako se tomu stalo v Budapešti. Z druhé strany se v zemi 

dařilo mírnit i protivládní nálady. Z části díky samotné postavě Gomułky, kterého řada lidí 

viděla po Bierutovi jako politika přeci jen modernějšího střihu.
20

 

Gomułkův režim přestal s agresivní kampaní za kolektivizaci, zemi se dařilo vyřešit vleklý 

problém repatriace, v rámci které se v příštích třech letech do Polska vrátilo více než 200 tisíc 

lidí.
21

 Historik Jan Křen píše o Polsku v tomto období jako o „nejvolnější socialistické 

diktatuře”.
22

 

1.1.2. Polsko jako geopolitický hráč 

Pokud bychom hledali příležitosti, kdy na mezinárodní úrovni překročila Varšava stín 

Moskvy, mnoho příkladů bychom nenalezli. Zmínku si ovšem zaslouží dva programy, 

a sice snaha Polska vytvořit v samém srdci Evropy bezjadernou zónu a krátké období zlepšení 

vztahů se Spojenými státy. 

Co se týče prvně jmenovaného, snažila se tím Varšava vzbudit dojem, že praktikuje 

samostatnou zahraniční politiku. Tehdejší ministr zahraničí Adam Rapacki tak v říjnu 1957 

na zasedání OSN představil plán na odstranění jaderných zbraní z Československa, Polska 

a obou částí Německa. Iniciativa, kterou ve skutečnosti Poláci dopředu konzultovali 

s Moskvou, dostala po svém zástupci název Rapackého plán, ovšem nikdy se ji nepodařilo 

prosadit.
23

 

Do země také na oficiální návštěvu zavítal tehdejší viceprezident za vlády Dwighta 

Eisenhowera Richard Nixon. Důvodem byla právě řada reforem, která naznačovala, 

že se Polsko stane centrem liberálního komunismu. Varšava po vyplacení odškodného 

za znárodněný americký majetek dokonce od Washingtonu získala řadu půjček. Vztahy mezi 

                                                           
20 Křen, Dvě století střední Evropy, 676–677. 
21 Vykoukal, Východ, 294. 
22 Křen, Dvě století střední Evropy, 702. 
23 Friedel, Dějiny Polska, 525. 
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zeměmi se zhoršily až dlouho poté – až když Polsko tvrdě vystoupilo proti Spojeným státům 

kvůli válce ve Vietnamu.
24

 

V polovině šedesátých let, tedy v době, kdy už série liberálních reforem s názvem Gomułkovo 

tání dávno skončila a v zemi byl opět nastolen tuhý socialismus (tento proces nazývaný malá 

stabilizace trval od roku 1959 do roku 1966), se Polsko ještě jednou dostalo mezi výraznější 

geopolitické hráče, alespoň co se situace v Evropě týče. V roce 1965 skupina polských 

biskupů vedená Bolesławem Kominekem pronesla v rámci navázání vztahů 

se západoněmeckými kněžími známá slova „odpouštíme a prosíme za odpuštění“.
25

 Tím 

se představitelé církve de facto rozhodli za zády státu otevřít téma složitých poválečných 

německo-polských vztahů, a to v době, kdy byl v celém východním bloku podporován 

protiněmecký narativ.
26

 

1.1.3. Polsko a německá otázka 

Pro celý sovětský blok byla velice důležitá situace v Německu. Poté, co se nepodařilo zabránit 

remilitarizaci SRN a jejímu vstupu do NATO, vznikla Varšavská smlouva, kam v roce 1956 

vstoupilo i NDR. Rozdělení Německa tak bylo definitivní, ovšem v srdci NDR – v Berlíně – 

zůstávala otevřená sektorová hranice a zároveň bylo v provozu i letiště na západní straně 

metropole, které tak využívaly tisíce lidí k emigraci. Komunistický vůdce NDR Walter 

Ulbricht dlouhodobě žádal řešení tohoto problému, až v roce 1961 bylo město definitivně 

rozděleno známou Berlínskou zdí. 

Veškeré události v Německu ale vedle Moskvy bedlivě sledovala také Varšava. Pro Polsko 

bylo totiž velice důležité uznání linie Odra-Nisa jako oficiální německo-polské státní hranice. 

Právě nedostatečný důraz na řešení tohoto problémy ze strany Moskvy Varšavu dlouhodobě 

trápil. Komunistická vláda považovala samozřejmě Sovětský svaz za garanta vlastní územní 

celistvosti, ovšem například podle historičky Wandy Jarząbek sovětští představitelé používali 

tuto otázku v bilaterálních jednáních k usměrňování Polska, když seznali, že se polští politici 

snaží jednat až příliš nezávisle.
27

 

Situace se začala měnit až po roce 1966, kdy západní Německo samo iniciovalo diskusi 

s východním blokem. Za novým konceptem diplomacie stál ministr zahraničí a pozdější 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid., 527. 
26 Ibid. 
27 Wanda Jarzabek, The Impact of the German Question on Polish Attitudes toward CSCE, 1964–1975, Journal of Cold War Studies 18, č. 3 

(2016): 139–157, dx.doi.org/10.1162/JCWS_a_00655  (staženo 15. dubna 2021). 
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kancléř Willy Brandt, jehož Ostpolitik měla nahradit dosud platnou Hallsteinovu doktrínu, 

která existenci NDR neuznávala.
28

 

Většina států na toto reagovala snahou o intenzivnější mezinárodní obchod, ovšem Polsko 

se začalo obávat, že součástí těchto diskusí nebude jednání o jeho západní hranici. Toto 

zlepšování vztahů, které mělo nahradit dosud tvrdý zákaz Bonnu o navazování styků se státy, 

které oficiálně uznávají východní Německo, Varšavu vyděsilo, jelikož mohlo vést 

ke konečnému sjednocení Německa ještě předtím, než byly formálně uznány jeho hranice.
29

  

Rumunsko, Bulharsko či Maďarsko se totiž o územní problémy Německa nezajímaly, a tak se 

Polsko bálo, že jeho problém ustoupí prioritám zahraničního obchodu s nyní již velice 

bohatým západním Německem. Což se brzy ukázalo jako oprávněný strach, protože Bukurešť 

skutečně kvapem navázala s Bonnem dialog (viz kapitola 1.2.2. Rumunsko jako geopolitický 

hráč, s. 23). Myšlenku zlepšení vztahů kromě Polska kvůli otázce hranice nelibě nesl celý 

„železný trojúhelník“, čili ještě samozřejmě východní Německo a Československo.
30

 Polsko 

tak jednu dobu čelilo paranoidnímu strachu, že přijde o „vlastní nárazníkové pásmo“ 

v podobě NDR a ČSSR a bude ze dvou stran obklopeno imperialistickými státy. 

Konference, na které by došlo k vyřešení vleklého problému, se ovšem odkládala. Důvody 

byly zejména dva, vnitřní politický vývoj v Polsku, kdy studentské protesty, ale i kritika 

zevnitř strany oslabovaly Gomułkovu pozici, a účast polských vojáků na invazi 

do Československa.
31

 

Toto oslabení pozice šéfa PSDS způsobilo mnoho dalších aspektů. Jedním z nich byla 

i nespokojenost se silnou antiklerikální kampaní v zemi, v rámci které byly z továren i škol 

odváženy kříže a byla zakazována výuka náboženství.
32

 Pozornost PSDS se ovšem měla vedle 

katolíků obrátit také proti další náboženské skupině v zemi – Židům. Primárním důvodem byl 

jen několik dní trvající konflikt, který se odehrál tisíce kilometrů od Varšavy. 

1.1.4. Šestidenní válka a Polsko 

V druhé polovině šedesátých let Polsko zažívá ohromnou antisionistickou (protiizraelskou) 

kampaň. Ta byla Moskvou prosazována v celém východním bloku, respektive u všech 

promoskevských členů Varšavské smlouvy, protože například v Rumunsku byla situace 

                                                           
28 Křen, Dvě století střední Evropy, 737. 
29 Ibid. 
30 Ibid., 780. 
31 Jarzabek, „The Impact of the German Question on Polish Attitudes toward CSCE“, 139–157.  
32 Vykoukal, Východ, 401. 
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odlišná.
33

 Její důvod je prostý – válka vyvolaná nenávistí mezi arabskými státy Egypta a Sýrie 

a mladým židovským státem Izraelem. Situace v severní Africe a na Blízkém východě 

v šedesátých letech byla totiž ve skutečnosti pro Sovětský svaz velice důležitá. Spojenectví 

s Egyptem a Sýrií Moskvě zaručovalo vliv na zdejší poměry, který ovšem narušoval silný 

spojenec Západu – Izrael.
34

 

Po debaklu při obraně proti náhlému výpadu židovského státu na počátku Šestidenní války 

(na  25 padlých arabských vojáků připadal jeden izraelský
35

), kdy Tel Aviv věděl 

o intenzivních přípravách na invazi a rozhodl se zničit hrozbu dříve, než přeroste v otevřený 

útok na izraelské pozice, přerušila Moskva zahraniční styky s židovským státem a totéž žádala 

po všech zemích Varšavské smlouvy.
36

 

Jediný, kdo se v tomto případě odmítl podřídit diktátu Moskvy, byl v té době nový šéf 

Komunistické strany Rumunska Nicolae Ceaușescu.
37

 O důležitosti Egypta a Sýrie 

pro Moskvu svědčí ještě i úvahy izraelské tajné služby, která před vypuknutím bojů počítala 

i s možností, že se Sovětský svaz přidá na stranu protivníka a zaútočí na izraelské pozice.
38

  

Totální rozchod mezi Izraelem a Sovětským svazem s jeho satelity vzbudil v Evropě novou 

vlnu antisemitismu (protižidovství). Na obzvláště úrodnou půdu padla tato rétorika v Polsku, 

jelikož zde ve stejné době potřeboval Gomułka najít entitu, kterou by bylo možné obvinit 

za veškeré problémy, které zemi trápily. O tématu píše například Štěpán Pellar ve své knize 

Hrdí Orli ve smrtelném obklíčení, kde vysvětluje, že Gomułkovi, jehož žena byla židovského 

původu, „nezbývalo nic jiného než se na vlně antisemitismu svézt a doufat, že se nepotopí“.
39

 

V zemi zavládly čistky, které zasáhly polskou armádu, ale i vysoké školy a úřady. Není bez 

zajímavosti, že v roce 1968 podali na protest proti tomuto procesem demisi předseda státní 

rady Edward Ochab, ministr financí Jerzy Albrech a již zmíněný ministr zahraničí Adam 

Rapacki.
40

 

Tato kapitola v polských dějinách přitom podle mého názoru ukázala začátek trendu, který 

se bude v dějinách Gomułkova Polska ještě minimálně dvakrát opakovat, a sice naprostá 

podpora krokům Moskvy, kterou Varšava vyjadřovala během vlastní krize. 

                                                           
33 Vykoukal, Východ, 441. 
34 Milan Švankmajer a kol., Dějiny Ruska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010), 747. 
35 Michael Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East (London: Oxford University Press, 2003), 305. 
36 Křen, Dvě století střední Evropy, 773. 
37 Vykoukal, Východ, 441 
38 Oren, Six Days of War, 149. 
39 Štěpán Pellar, Hrdí orli ve smrtelném obklíčení polské stereotypizované vidění moderního světa (Praha: Dokořán, 2009), 179. 
40 Křen, Dvě století střední Evropy, 774. 
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Polsko tak pro řešení situace promptně zahájilo kampaň proti sionistickým buřičům. V jejím 

čele stál samotný Gomułka, který v létě 1967 označil Židy za sionisty, za pátou kolonu 

a veřejně odsoudil jakékoli proizraelské postoje.
41

 Tuto kampaň vedla PSDS cíleně proti 

podporovatelům Izraele a v oficiálních vyjádřeních se snažila vyhnout zmínkám o Židech. 

Logicky totiž nechtěla, aby bylo na Poláky nahlíženo jako na antisemity, což bylo i více 

než dvacet let po válce podle mého názoru stále třaskavé téma. V rámci toho se například 

polský premiér Józef Cyrankiewicz nechal slyšet, že „není možné zachovávat loajalitu 

najednou k socialistickému Polsku a imperialistickému Izraeli… Kdo chce tuto situaci řešit 

emigrací, tomu nebudou do cesty kladeny žádné překážky“.
42

  

To se ukázalo jako lež. Každý, kdo chtěl zemi v rámci této kampaně opustit, musel uvést své 

náboženství jako judaismus a cíl cesty jako Izrael. Zároveň ztratil nárok na svůj byt, který 

patřil státu, a ještě navíc musel uhradit zhruba pět tisíc zlotých, což byly v tu dobu dva slušné 

měsíční platy.
43

 

Celou náladu přiživil ještě text Inspirátoři z varšavského deníku Kurier Polski, který také 

obvinil z nestálé situace sionisty.
44

 Ze škol tak byli vyhazování profesoři, kteří se církevních 

představitelů či kolegů s židovským původem zastávali, ale i studenti. Odcházela inteligence, 

což byla další rána pro státem plánovanou ekonomiku. Mezi lidmi, kteří opustili Polsko, byl 

vysokoškolský titul osmkrát častější než mezi běžnými Poláky.
45

 

1.1.5. Protivládní protesty 

Rozkolísanou náladu ve společnosti ovšem žádný z vládních kroků v šedesátých letech 

nevyřešil. Režim se tradičně opíral o dělníky v továrnách a pracovníky v loděnicích, kteří 

podle mého názoru jistě byli velice citliví na vlastní finanční situaci. A ta se během 

šedesátých let začínala povážlivě zhoršovat. 

Dělnické třídě v Polsku na počátku vlády Gomułky totiž imponovala velká bytová výstavba 

a další projekty, ovšem postupem času nadšení sláblo. Zemědělství sice nedusila kolektivizace 

jako v Československu, ovšem stejně se venkovu nedařilo městskou poptávku uspokojovat. 

Není náhodou, že spolu s tím rostla závislost na Sovětském svazu. Obrovské sovětské 

hospodářství se stávalo pro Polsko nepostradatelné, svědčí o tom například růst importu 

                                                           
41 Friedel, Dějiny Polska, 529. 
42 Dariusz Stola, „Anti-Zionism as a Multipurpose Policy Instrument: The Anti-Zionist Campaign in Poland, 1967–1968“ Journal of Israeli 

History 25, č. 1, (2006): 175–201, https://doi.org/10.1080/13531040500503021 (Staženo 15. dubna 2021). 
43 Vykoukal, Východ, 406. 
44 Ibid. 
45 Stola, „Anti-Zionism as a Multipurpose Policy Instrument“, 175–201. 

https://doi.org/10.1080/13531040500503021
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z SSSR do Polska. Pokud se podíváme na obrat polského zahraničního obchodu, uvidíme, 

že se konkrétně Sovětský svaz podílel na celkovém importu země v roce 1960 31,1 %, v roce 

1970 už 37,7 %.
46

 

Problémy přitom nebyly pouze na straně hospodářské produkce. Polsko trápila i energetická 

nesoběstačnost, a tak tamní ekonomika více než kdy dřív potřebovala dodávky sovětských 

surovin.
47

 Během bilaterálních jednání se tak nejvíce řešily právě ceny, kdy se Polsko 

pokoušelo vyjednat různé výhody a slevy.
48

 

Špatná ekonomická situace, pomalý růst mezd a především nulová šance na změnu, jelikož 

veškerá moc byla centralizována už více než deset let v rukách jednoho muže, jenž právě 

seškrtával většinu investic, které by mohly zamrzlá kola ekonomiky roztočit. O reformách 

nemohla být řeč, což bylo pro Poláky jistě zvláštní, neboť se k nim dostávaly zprávy o tom, 

že jinde ve východním bloku je omezována cenzura, zavádí se ekonomické reformy a vůbec 

je odklon od tuhé totality možný. V sousedním Československu se totiž na pozici prvního 

tajemníka ÚV KSČ dostal tehdy šestačtyřicetiletý Alexander Dubček, který s sebou nesl řadu 

reformních procesů.
49

 

Příchodem Dubčeka do čela KSČ Gomułka znejistěl. Rozsáhlé reformy, pro které se vžilo 

označení pražské jaro, zaváděly do té doby neslýchané věci prosazované na poměry 

sovětského bloku až neuvěřitelně rychle. V lednu se Alexander Dubček ujal vedení strany 

po Antonínu Novotném. Za sebou měl reformní křídlo, ve kterém nechyběla řada velice 

schopných ekonomů.
 50

 Ještě než reformisté stihli prosadit hospodářský plán, který obsahoval 

řadu změn, zejména orientaci ekonomiky na spotřební zboží, stihl Gomułka nabídnout 

Československu svůj pohled na nastalou situaci. 

A tak již sedmého února 1968 varoval polský vůdce Prahu, že „československé reformy by 

mohly být záminkou dalších protestů v Polsku“.
51

 To jen dokazuje míru sebereflexe, které 

byli ve Varšavě schopni. Situace eskalovala o měsíc později, kdy studenti při protestech 

v polském hlavním městě provolávali: „Polsko čeká na svého Dubčeka.“
52

 To bylo 

                                                           
46 Vykoukal, Východ, 408. 
47 Ibid., 407. 
48 Ibid. 
49 Jan Rataj a Přemysl Houda, Československo v proměnách komunistického režimu (Praha: Oeconomica, 2010), 238–239. 
50 Ibid. 
51 Crump, The Warsaw Pact Reconsidered, 217. 
52 Ibid.  
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pro Gomułku obzvlášť citlivé téma, jelikož to definitivně znamenalo, že obliba z roku 1956 je 

definitivně ztracena.
53

 

Gomułka přitom z československého případu pochopil ještě jednu lekci – Brežněv je více než 

ochotný vyměnit předsedu lokální komunistické strany, pokud jeho míra neoblíbenosti 

překročí únosnou mez. Svalování viny za nepokoje na Židy už dávno nefungovalo a tehdejší 

nejvyšší představitel PSDS si podle mého názoru musel být vědom, že pokud si chce udržet 

moc v zemi, musí si zajistit jednoznačnou podporu Moskvy.  

Naštěstí pro něj se mělo v následujících měsících uskutečnit několik schůzek členů Varšavské 

smlouvy, během kterých mohl Gomułka přednést svůj pohled na dění v sousedním státě, 

ale zároveň se uchýlit k něčemu, co mu dosud vždy stabilizovalo rozhoupanou židli v čele 

země – opět vyjádřit bezvýhradnou podporu Sovětskému svazu. 

První příležitost dostal na schůzi v Drážďanech ještě na konci března. Zatímco českoslovenští 

představitelé byli oficiálně pozvání na ekonomické fórum o spolupráci států východní 

Evropy, představitelé ostatních zemí věděli, že se jedná o schůzi kvůli nestálé politické situaci 

v Praze. Z československé skupiny byl o pravém tématu schůze informován pouze samotný 

Dubček.
54

 

Zde poprvé mohl Gomułka Brežněvovi říct, že se podle něj v Praze schyluje ke kontrarevoluci 

a že situaci může zvrátit pouze intervence.
55

 

1.2. Rumunsko a jeho zahraniční politika do roku 1968 

Zatímco se ostatní země po pátém březnu 1953 pomalu smiřovaly se smrtí Stalina, Rumunsko 

projevilo až obdivuhodnou rychlost, co se vyrovnání se s novým poměrem sil ve východním 

bloku týče. Země, kterou tehdy vedl šéf komunistické strany (v té době ještě pod názvem 

Rumunská dělnická strana) Gheorghe Gheorghiu-Dej, si dobře uvědomovala největší 

překážku v rozmachu hospodářství v zemi. Byly jí takzvané sovromy, což byly společné 

sovětsko-rumunské podniky, které se zabývaly jak ropným a dřevařským průmyslem, 

tak i dopravou či pojišťovnictvím.
56

 V praxi tyto společnosti sloužily k vykořisťování 

                                                           
53 Ibid. 
54 Ibid., 218. 
55 Ibid., 219. 
56 Kurt W. Treptow, Dějiny Rumunska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000), 171. 
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Rumunska nad rámec reparací, které země platila za napomáhání nacistickému Německu 

během druhé světové války.
57

 

Již sedmého března se tak Gheorghiu-Dej na sjezdu politbyra nechal slyšet, že „sovětští 

inženýři z vedení těchto podniků (zmíněných sovromů) musí předat zástupcům našeho státu 

funkce, které doposud zastávali“.
58

 

Brzy po vzniku Varšavské smlouvy, jejímž členem bylo i Rumunsko, a Churščovovu projevu 

o konci kultu osobnosti se Gheorghiu-Dej rozhodl ještě více posílit samostatnost země a začal 

tlačit na odchod sovětských vojsk. Zřejmě s pocitem, že doba tuhého stalinistického 

komunismu je pryč a cesty Bukurešti a Moskvy se konečně můžou rozejít, a samozřejmě 

s tím, že otěže země zůstanou nadále nezpochybnitelně v rukou komunistické strany. Takové 

jednání bylo ovšem na sovětské velení, které nebylo zvyklé na odpor, příliš, a tak začaly první 

vlaky plné vojáků vyrážet směrem na Moskvu až o tři roky později.
59

 

Co se různých cest k socialismu týče, je zajímavé, že Rumunsko rezolutně odmítlo návrh 

Kremlu na rozdělení států na industriální a zemědělské. Československo, východní Německo 

a Sovětský svaz se podle těchto idejí měly stát industriálními velmocemi, zatímco Rumunsko 

a další státy by byly odsouzeny k pěstování pšenice a kukuřice. Situaci shrnuje Kurt W. 

Treptow v knize Dějiny Rumunska. „Dej, podporovaný polskými a maďarskými delegáty, byl 

nejrozhodnějším odpůrcem podobných projektů. Debata o nich trvala několik let, a nakonec 

Rumunsko zvítězilo. Bylo to poprvé, co Sovětský svaz musel změnit své plány pro odpor 

svých komunistických spojenců.“
60

 

Dalším prvkem, který signalizoval rozchod s Moskvou, bylo ukončení povinné výuky ruštiny 

na školách. Vedle toho byla řada lidí propuštěna z vězení, někteří dosud cenzurovaní autoři 

a historici mohli opět publikovat a až na jedinou výjimku – Sovrom Quartz těžící strategický 

uran – bylo dokončeno rušení veškerých rumunsko-sovětských podniků.
61

 

Počátky šedesátých let se dále nesly v duchu rozkolu s Moskvou. Rumunsko, ale i Bulharsko 

a Albánie tvrdě kritizovaly snahy Moskvy o nadnárodní ekonomické plánování (které 

podporovalo zmíněné NDR a Československo, jelikož s nimi se počítalo jako s industriálními 
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tygry na úkor balkánských sýpek na obilí). Od roku 1963 rumunská delegace vetovala 

všechny podobné návrhy na jednáních RVHP a vyhrožovala, že z této struktury vystoupí.
62

 

Na první pohled je s podivem, jak je možné, že zemi kritika Moskvy dlouhodobě procházela. 

Podle mého názoru za to může zejména poloha země. Zatímco obří Polsko se svou armádou 

stálo mezi Německem a Sovětským svazem, a sloužilo tak jako zřejmě nejdůležitější prvek 

zmíněného nárazníkového pásma, Rumunsko, obklopené dalšími komunistickými státy, 

nebylo pro Moskvu stěžejním regionem. Zároveň odklon od Moskvy neznamenal odklon 

od komunismu. Kontrarevoluce v zemi nehrozila, Gheorghiu-Dej, o kterém řada autorů tvrdí, 

že si budoval vlastní kult osobnosti, držel stále situaci pevně ve svých rukou. Z pohledu 

Moskvy se navíc Bukurešť tolik nevymaňovala ze struktur Sovětského svazu, jako tomu bylo 

v případě Jugoslávie Josipa Broze Tita.
63

 

1.2.1. Příchod Nicolae Ceaușesca do čela země 

Když v roce 1965 Gheorghe Gheorghiu-Dej zemřel, zaujal obratem místo v čele strany tehdy 

sedmačtyřicetiletý Nicolae Ceaușescu. Na první pohled se může zdát, že o novém 

představiteli Rumunska ani nemusela být řeč, Ceaușescu totiž dosud v zemi zastával důležité 

pozice. Byl to navíc právě on, kdo v roce 1961 navrhl samotného Deje na místo předsedy 

nově vytvořené Státní rady a aby byl opět zvolen prvním tajemníkem ústředního výboru 

všemocné strany.
64

 Patřilo mu zároveň i čestné místo u rakve při Dejově pohřbu.
65

 

Toto tvrzení o nezpochybnitelné volbě Ceaușesca do čela země ovšem později popřel šéf 

rumunské rozvědky Ion Pacepa, který po emigraci v roce 1978 uvedl, že si Gheorghiu-Dej 

za svého nástupce zvolil tehdejšího premiéra země Iona Gheorghea Maurera.
66

 Nejvyšší 

pozici v zemi ovšem nakonec opravdu získal Ceaușescu, a sice z toho důvodu, že jako mladý 

a nezkušený měl být také snadno ovlivnitelný.
67

 

Záhy po svém jmenování do čela země zavedl novou ústavu a změnil názvy Rumunské lidové 

republiky na Rumunskou socialistickou republiku a Rumunské dělnické strany 

na Komunistickou stranu Rumunska (KSR). O dvojí tváři Ceaușesca svědčí z jedné strany 

liberální reformy, v rámci kterých bylo povolené soukromé podnikání a v zemi začaly růst 
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penziony a dílny,
68

 z druhé nekompromisní postup tajné služby. Podle Daviese „proti jeho 

(Ceaușescově) obávané Securitate vypadala KGB té doby jako sbor pravých džentlmenů“.
69

 

Generální tajemník Komunistické strany Rumunska a nově i prezident Rumunské 

socialistické republiky zcela odvrátil zrak od Sovětského svazu. Navenek působil jako 

reformátor, což vzbuzovalo zájem Západu.
70

 

1.2.2. Rumunsko jako geopolitický hráč 

Maska reformátora otevírala Ceaușescovi dveře, které zůstaly ostatním státům východního 

bloku zavřené. To se projevilo zejména na ekonomické úrovni, kdy Rumunům pomáhali 

Francouzi s výrobou vozů značky Dacia a země mohla začít obchodovat s méně rozvinutými 

zejména africkými zeměmi, což bylo pro Rumunsko důležité, jelikož jeho výrobky nemohly 

konkurovat západní produkci.
71

 

Nezůstalo ovšem jen u ekonomické diplomacie. Rumunská delegace včetně premiéra Maurera 

v červenci 1964 navštívila Paříž, kde ji tehdejší prezident Charles de Gaulle ubezpečil, 

že pokud by se Rumunsko rozhodlo ještě více svůj trh orientovat na západní Evropu a ještě 

intenzivněji usilovat o hospodářskou a politickou nezávislost, může počítat s francouzskou 

pomocí.
72

 Západ se tak snažil podporovat zemi, které v takovém případě mohla hrozit izolace 

ze strany okolních komunistických států. Na stejné schůzce dokonce podle historika 

Miroslava Tejchmana Francie rumunskou delegaci ubezpečila, že by ji v případě útoku 

Varšavské smlouvy podpořila dodávkami zbraní.
73

 O důležitosti všech těchto jednání 

se přesvědčíme v době bezprostřední po invazi do Československa v srpnu 1968. 

Když se pak tato informace donesla až do Moskvy, řekl podle Tejchmana Chruščov Antonínu 

Novotnému, že „lze tolerovat snahy Rumunů o hospodářskou nezávislost na RVHP, 

ale kdyby chtěli vystoupit z Varšavské smlouvy, pak by poslední slovo měli naši vojáci, ne de 

Gaulle“.
74

  

Důležitý byl poté i únor 1967, kdy země navázala diplomatické styky se Spolkovou 

republikou Německo, což nelibě neslo hlavně sousední Polsko, Československo a NDR.
75

 

                                                           
68 Ladislav Cabada a Markéta Kolarčíková, Balkánské komunismy (Praha: Libri, 2016), 62. 
69 Davies, Evropa, 1116. 
70 Tejchman, Balkán ve 20. století, 277. 
71 Ibid. 
72 Tejchman, Nicolae Ceauşescu , 59. 
73 Ibid.  
74 Ibid.  
75 Vykoukal, Východ, 441, 



24 
 

Východní blok totiž jako celek neměl uznat Spolkovou republiku Německo a neměl 

bez svolení Moskvy jednat s Bonnem.
76

 

1.2.3. Šestidenní válka a Rumunsko 

V případě vztahu k Izraeli je třeba vypíchnout, že zatímco zbylé státy Varšavské smlouvy 

(ale i Jugoslávie) rušily po Šestidenní válce na příkaz Moskvy se židovským státem 

diplomatické styky, Bukurešť vztahy s Tel Avivem ostentativně udržovala.
77

 Tento krok 

Rumunsko zřejmě nepodniklo v rámci podpory země, ale spíše proto, aby se ukázalo 

Spojeným státům americkým v dobrém světle.  

Tuto domněnku potvrzuje zápis o schůzce rumunského velvyslance v Haagu George Eliana, 

který se obzvláště snažil o zlepšení vztahů mezi západní supervelmocí a Bukureští, 

s americkým velvyslancem v Nizozemsku Williamem Tylerem. Během ní sice Elian zmínil, 

že Spojené státy a Rumunsko sdílí stejný pohled na situaci na Blízkém východě, zároveň 

ovšem prozradil, že všichni rumunští velvyslanci dostali z Bukureště výzvu, aby svým 

západním protějškům otevřeně naznačili, že Rumunsko a USA jsou v tomto zajedno.
78

  

Nutno dodat, že vytrvalý tlak se vyplatil a v roce 1969 navštívil Rumunsko při oficiální 

návštěvě nyní už prezident Spojených států Richard Nixon. O západním směřování země 

svědčí fakt, že toto byla první návštěva úřadujícího amerického prezidenta v zemi sovětského 

bloku v poválečné historii.
79

 

V době, kdy Gomułka tvrdil, že izraelský útok na Egypt byl koordinovaný s Amerikou 

v rámci jejích imperialistických ekonomických zájmů a Walter Ulbricht z východního 

Německa popisoval, že útok izraelského letectva nebyl nic jiného než akce NATO a je třeba 

spolupráce socialistických států k odražení této hrozby, Ceaușescu zůstával neoblomný 

a odmítal uznat Izrael jako agresora.
80

 V tomto se rozcházely dokonce i cesty Rumunska 

a Jugoslávie. Během roku 1967 se šéf KSR sešel s  Titem, který ovšem měl dobré vztahy 

s egyptským prezidentem Gamalem Abdelem Nasserem, a tak v tomto konfliktu stranil 

arabským státům.
81

 Na zmíněné schůzce se dokonce Tito za Nassera zaručoval, jelikož tvrdil, 

že jej zná 15 let, že válku nechtěl a že útočníkem je v tomto případě rozhodně imperialistický 
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Izrael. Načež Ceaușescu odpověděl, že může upřímně říci, že Rumunsko nasbíralo informace, 

podle kterých byl Izrael do války zatažen.
82

  

1.2.4. Rumunsko v roce 1968 

Zkraje roku tak 1968 byly vztahy Rumunska a Sovětského svazu včetně jeho satelitů na bodě 

mrazu. Není proto překvapením, že Ceaușescu nebyl zván na porady Varšavské smlouvy, 

které ovšem stále byl oficiálně členem, podobně jako Albánie. Země se už ani neúčastnila 

společných vojenských manévrů.
83

 Zajímavé je, že v březnu 1968 dokonce Moskva uvažovala 

o vyloučení Rumunska z Varšavské smlouvy, jak později zjistil historik Mark Kramer.
84

 

Rumunsko ještě předtím několikrát hlasitě kritizovalo existenci obou vojenských bloků, 

jelikož tyto byly podle KSR v příkrém rozporu s existencí národní nezávislosti států. Mimo 

to ještě v rámci interních jednání Rumuni kritizovali postavení Sovětů v rámci Varšavské 

smlouvy (každý z postupně celkem pěti vrchních velitelů Varšavské smlouvy byl sovětský 

maršál) a navrhovali, že by se důležité posty obsadily po dohodě všech členů.
85

 Sověti zprvu 

ustoupili a dali rumunským návrhům za pravdu, poté je ovšem začali ostentativně přehlížet.
86

 

O tom, za jak nespolehlivého partnera pokládala Moskva Bukurešť, svědčí i to, že KSR 

nebyla pozvána ani na březnovou schůzi v Drážďanech, kde mělo být Československu 

naznačeno, na jak ostré hraně stojí. Sověti se rozhodli, že rumunská delegace nebude pozvána 

na žádnou z řady schůzí, které se týkaly Československa, a Brežněvova doktrína o záchraně 

socialismu bude muset fungovat i bez účasti rumunských vojsk.
87
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2. Polsko, Rumunsko a československá krize roku 1968 
 

Během krizového roku 1968, dvanáct let po poslední sovětské invazi do Maďarska, byla 

situace vypjatá. Uskutečnila se řada setkání mezi sovětskými satelity a Moskvou, 

a sice na té nejvyšší úrovni. Na březnové schůzce v Drážďanech slíbil Alexandr Dubček, 

že se přijetím Akčního programu upevní mocenský monopol strany.
88

 Byl přitom 

v nezáviděníhodné situaci, jelikož musel z jedné části přesvědčit Sověty, ale i Poláky, 

východní Němce a Bulhary – jen Maďarsko dávalo Praze za pravdu, že se o kontrarevoluci 

nejedná
89

 – o tom, že má situaci pevně v rukou, zároveň bylo třeba publiku v Československu 

dokázat, že se před delegací z východu nezalekl a neopustil směr slibných reforem.
90

 

Je přitom zajímavé, že ještě na zmíněném setkání v Německu, nedaleko československých 

hranic, nebylo Polsko největším zastáncem nekompromisního řešení reformních procesů 

v Praze. „Daleko ostřeji hodnotili situaci vůdcové Německé demokratické republiky Walter 

Ulbricht a Bulharska Todor Živkov,“ píše historik Marceli Kosman.
91

 Z druhé strany uvádí 

Vladimír Čermák v knize 1968 – Kořeny tragédie, že Gomułka byl, co se týče útoků 

na českou delegaci za pomoci všelijakých obvinění, která se běžně objevovala v polském, 

bulharském i sovětském tisku, rozhodně nejhlasitější. „Zdálo se, že (Gomułka) zapomněl, 

kde je. Jeho hlas se stále zvyšoval, jakoby chtěl překřičet všechny. Svůj ukazovák zabodl do 

naší delegace a doslova křičel…“
92

 Samotné Rumunsko se na přípravě invaze nepodílelo. 

Jako nezvedeného syna jej Moskva na důležitou schůzku do Drážďan nepozvala. 

Situaci v Československu ovšem nestabilizoval ani nový rehabilitovaný prezident Ludvík 

Svoboda, ani Akční program. Ten sice potvrdil vedoucí úlohu KSČ
93

, ovšem k zastavení 

reformních procesů nedošlo. 

První měsíce roku 1968 byly důležité i pro Rumunsko. Bylo třeba sepsat aktualizovanou verzi 

rumunsko-ruské smlouvy o přátelství, předseda vlády se vydal utužovat vztahy s Vatikánem 

a navazovat vztahy s italskými komunisty.
94
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Přestože jak Polsko, tak Rumunsko mělo tehdy napilno s řadou důležitých vnitrostátních 

i zahraničních procesů, obě země bedlivě sledovaly, co se děje v Praze. V případě Polska byla 

motivace k zájmu o situaci na jihu zřejmá. Varšava, ale i další města totiž dál volaly 

po změně.  

Gomułkovi šlo ale ještě o jednu věc. V případě dokonání kontrarevoluce, o které ovšem nikdy 

nebyla v Praze oficiálně řeč, by bylo Polsko přímo vystaveno Západu. Dosud jeho hranice 

chránilo východní Německo z jedné strany a Československo z té druhé. A hranice 

východního Německa také stály na vratkých nohách (viz kapitola 1.1.3. Polsko a německá 

otázka, s. 15). 

Země se poté zúčastnily setkání v Moskvě, nyní již bez zástupců Československa, kde bylo 

rozhodnuto, že bude v ČSSR provedeno vojenské cvičení Šumava a KSČ bude nabídnuta 

podpora k řešení krize. Přesto (přes Živkovův nesouhlas) byla oficiální rétorika stále taková, 

že strana situaci vyřeší sama.
95

 

S podobným zájmem sledovala situaci i Bukurešť. Velvyslanec Obradovici pilně informoval 

rumunské ministerstvo zahraničí o poměrech v Praze i o vývoji ve straně.
96

 Ovšem jak byly 

komplikované vztahy liberálního Československa a konzervativního Polska, tak byly složité 

přístupy Rumunska a Československa ke směřování země.  

Dubček totiž vedle reforem a snů o vztazích se Západem, což měl se svým rumunským 

protějškem společné, zároveň zpochybňoval neochvějnou pozici strany v čele státu. A to bylo 

něco, co bylo Ceaușescovi naprosto cizí. Tito dva se spolu setkali jedinkrát
97

, zřejmě i proto, 

aby Dubček nezavdával Kremlu další příčinu k podezřívavosti. Z druhé strany Ceaușescu 

odsuzoval zahraniční intervence. Nesouhlasil by s invazí vojsk Varšavské smlouvy 

do Československa, jistě by ale podle mého názoru navrhoval vlastní stanné právo a obecně 

situaci, která ostatně nastala na počátku 80. let v Polsku. 

Rozhodně tak neplatí, že by Dubčekovi a Ceaușescovi šlo o totéž. Při návštěvě rumunského 

komunisty v Praze v polovině srpna 1968 byl sice vítán jako reformní politik, který jistě musí 

chápat pokusy o zavedení „socialismu s lidskou tváří“, podle historika Tejchmana je ovšem 

nabíledni, že šlo o přetvářku.
98

 Na oficiální notě tak Rumunsko snahy Čechoslováků 
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podporovalo, přitom ale jediný průsečík reformních procesů v Praze a v Bukurešti bylo 

vymanění se z vlivu Moskvy. V ostatním nebyl Nicolae Ceaușescu o nic větší bratr Pražanů, 

než byl Leonid Brežněv. Demonstrativně ovšem byla 16. srpna 1968 podepsána „Smlouva 

o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Rumunskou socialistickou republikou 

a Československou socialistickou republikou“. V té se státy zavázaly usilovat o mír, vzájemně 

se podporovat v boji proti imperialismu či například deklarovaly upevnit hospodářskou 

a kulturní spolupráci.
99

 

Władysław Gomułka dosud neplatil za největšího podporovatele invaze, v tomto jej předčil 

oddaný stalinista Živkov, který dokonce ve své době navrhoval připojení Bulharska 

k Sovětskému svazu po bok Ukrajiny a Běloruska.
100

 To ovšem neznamená, že by se Polsko 

zdráhalo použít tvrdou sílu k řešení pražského jara. 

Momentem, kdy se z ještě alespoň trochu váhajícího Gomułky stal „proválečný jestřáb“, bylo 

vydání dokumentu Dva tisíce slov 27. června 1968. V Československu tento manifest 

Ludvíka Vaculíka určený „dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům, umělcům, všem“ 

způsobil rozruch, a podle kritiků reformních procesů se stal důkazem, že je role strany v čele 

státu zpochybněna.
101

 Otevřenost výzvy ostatně vyděsila i samotné vedení KSČ, které v rámci 

snahy o zmírnění důsledků tohoto textu manifest oficiálně odmítlo.
102

 O tom, že je vyznění 

dokumentu až příliš protestní vůči roli KSČ v čele státu, svědčí i reakce ze zahraničí. Dobový 

západní tisk podle historika Křena obsah manifestu označoval za „taktickou chybu 

liberálů“.
103

 

Situaci ještě zhoršilo, když se později tuzemská delegace rozhodla nezúčastnit se schůzky 

ve Varšavě v červenci. Podle Čermáka si totiž Dubček a jeho spolupracovníci už v březnu 

v Drážďanech uvědomili, že se zástupci Moskvě věrných satelitů nelze vést diskusi.
104

 Na této 

schůzce byl také sepsán dopis pro KSČ, který stranu varoval před kontrarevolucí.
105

 

Na domácí půdě během varšavské schůzky Gomułka, podle všeho otřesen událostmi z června 

a vydáním zmíněného manifestu, nešetřil kritikou na Prahu. „Je zde zřejmé nebezpečí, 

že náš blok bude oslaben,“ varoval šéf PSDS. Až nábožně se přitom opíral o celou 
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Varšavskou smlouvu, když říkal, že: „Na rozdíl od Kuby, Číny či Severní Koreje je to ona, 

která představuje socialismus.“ Tradičně vzhlížel k Brežněvovi, když připomínal, že „je to náš 

sovětský bratr, který reprezentuje sílu“.
106

 Ještě mnohokrát v dlouhém proslovu zmínil hrozbu 

oslabení socialismu, připomněl invazi do Maďarska (zatímco ho měl u mikrofonu vystřídat 

Maďar János Kádár) a varoval před přechodem k „neokapitalismu“.
107

 

O tom, jak se k situaci v Československu stavěl Sovětský svaz, poté svědčí slova Jurije 

Andropova: „Metody a formy, kterými se teď pracuje v Československu, velice připomínají 

maďarské.“
108

 Andropovův životopis zahrnuje jak pozici velvyslance v Maďarsku během 

povstání v roce 1956, tak i vedení obávané KGB.
109

 

Sověti poté za pomoci zbylých států invazní skupiny zorganizovali na československém 

území vojenské cvičení Šumava. Poslední schůzkou byla vagónová jednání v Čierné nad 

Tisou na přelomu července a srpna.
110

 Brežněv (doprovázený předsedou Rady ministrů SSSR 

Alexejem Kosyginem) se zde setkal s Dubčekem. Je zřejmé, že sovětská delegace odcházela 

s pocitem, že Dubček pochopil vážnost situace a udělá vše pro to, aby se situace v Praze 

stabilizovala.
111

 Ani v následujících dnech ovšem nedošlo k razantním změnám poměrů 

v zemi, a tak v noci z 20. na 21. srpna překročily jednotky pěti států hranice Československa, 

přičemž po Sovětech byla největší armáda právě z Polska.
112

 

2.1. Vývoj zahraniční politiky Rumunska po invazi v srpnu 1968 

 

Jak byly špičky KSČ, které se nepodílely na tvorbě zvacího dopisu, až do poslední chvíle 

přesvědčené, že k invazi nedojde, tak byl zřejmě přesvědčen i šéf rumunských komunistů. 

A proto byl také tak dokonale překvapen, když se k němu donesly informace, že Praha čelí 

sovětské armádě.
113

 Bylo totiž nasnadě, že Moskva může vydat příkaz k obsazení všech 

neposlušných satelitů najednou, aby v nich za pomocí tvrdých čistek v rámci normalizace 

sjednala pořádek a tyto vykolejené národy navrátila na cestu ke konečnému vítězství 

komunismu, ovšem po sovětských kolejích. 
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A tak Ceaușescu musel, když se o invazi dozvěděl, okamžitě jednat. Ještě téhož dne – 

21. srpna, odsoudil agresi, aby ovšem v proslovu ubezpečil naslouchající Sověty, že není 

důvod vysílat tanky i směrem na Bukurešť. Konkrétně řekl: „Snad zítra někdo prohlásí, 

že i v Rumunsku hrozí kontrarevoluce. Všem odpovídáme: celý rumunský lid nikomu 

nedovolí narušit teritorium naší vlasti.“
114

 V návaznosti na tento proslov a všeobecné odmítání 

silového řešení vnitropolitických problémů nechal do světa rozeslat deklaraci, ve které Velké 

národní shromáždění de facto naznačuje, že se v případě invaze se Rumunsko bude bránit. 

Konkrétně v usnesení stojí, že je Rumunsko rozhodnuto postavit se podobnému aktu vší silou 

na odpor.
115

 

Historik Laurenţiu-Cristian Dumitru píše, že Ceaușescu se musel rozhodnout, jakou možnost 

si vybere. Zda dál pokračovat v nastoleném kurzu, ale poté nést veškeré možné následky, 

nebo se snažit o kompromis.
116

 

V zápětí vydal rumunský vůdce rozkaz k přípravám na možný střet s agresorem. Rychle 

začaly vznikat Vlastenecké gardy, různé dobrovolnické občanské formace dostávaly zbraně. 

Rumunští velvyslanci v zemích začali na příkaz Bukurešti přednášet námitky RKS vůči 

invazi. Hodí se zmínit, že v Polsku tyto nebyly přijaty, jelikož podle polského ministra 

zahraničí rumunská vláda „vyjadřuje jiný postoj, než je postoj Polska k událostem 

v Československu.“
117

 

Rumunsko se přes noc přestalo cítit obklopené promoskevskými státy a začalo se cítit 

obklíčené. Tajné služby přinášely zprávy o bulharských, maďarských, ale i sovětských 

skupinách, které byly alokovány poblíž rumunských hranic a které mohly být připravovány 

na invazi. Toto vše mělo vliv na následující rozhodnutí, která Ceaușescu udělal.
118

 Obratem 

začal hledat spojence po celém světě, kteří by mohli přijít na pomoc. Emisaři oslovovali vlády 

jak na západě, tak i v Číně, ovšem celý svět, ohromen radikálním řešení situace, napjatě čekal, 

jak se situace vyvine, a odmítal dělat neuvážené kroky.
119

 Nezbylo tak než se přimknout 

k dávnému příteli – Jugoslávii.  
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Na schůzce s Titem, která byla sjednána v řádech desítek hodin po potvrzených zprávách 

o vojenském řešení pražského jara, žádal Ceaușescu slib, že Jugoslávie se nezúčastní případné 

blokády Rumunska a nechá vzájemné hranice otevřené i v případě, když by se Moskva 

pokusila zastavit proud zboží do Bukurešti a zemi vyhladovět. Zároveň chtěl šéf rumunských 

komunistů záruku, že pokud by v případném boji byla rumunská armáda poražena, najdou její 

zbytky na území svého souseda útočiště.
120

 To jen dokládá, jak otevřeně se počítalo s tím, 

že Moskva na konci 60. let nezůstane pouze u jednoho cíle. V návaznosti na to dokonce země 

přesunula část jednotek vyzbrojené ostrou municí na východní hranici, aby tím dala najevo, 

že se bez boje rozhodně nevzdá.
121

 

O případné válce ovšem Bukurešť skutečně uvažovala již nějaký čas před invazí do ČSSR. 

Byla rozhodnuta vzít nepříteli výhodu momentu překvapení, zároveň byla strategie boje 

plánována na využití důležitého faktoru – času. Rumunsko bylo odhodláno bojovat 

tak dlouho, až si Moskva uvědomí, že vidina zdejšího procesu normalizace za takové ztráty 

jak na životech, tak na technice, nestojí.
122

 Zároveň se podle mého názoru počítalo 

s tím, že se během několika dní projevila podpora západních mocností – například zmíněné 

Francie či Spojených států a mezinárodní tlak by také mohl přimět Sověty invazní skupiny 

stáhnout. 

Samotný Ceaușescu si ovšem poté začal uvědomovat, že v případné krizi je jeho země 

bez šance. A na podporu ze zahraničí se spoléhat nelze. A to i tehdy, kdy se začaly konečně 

na mezinárodní scéně objevovat slova zastání pro rumunský národ. Lyndon B. Johnson 

vyzval Brežněva, aby „nevypustil válečné lítice“ a země se zastal také čínský premiér Čou 

En-laj se slovy, že „útok na Rumunsko by byl útokem na Čínu.“
123

 Přesto tato slova podpory 

nebyla v praxi příliš platná, jelikož geopolitická a hlavně strategická situace nedovolovala 

ani Číně, ani USA zakročit v případě invaze dostatečně rychle.
124

 

A tak se „de Gaulle Varšavského paktu“, jak se rumunskému komunistovi v dobách dosud 

nejlepších vztahů s Francií přezdívalo,
125

 rozhodl zmírnit svou protisovětskou rétoriku a jasně 

deklarovat, že Rumunsko zůstává na straně Varšavské smlouvy. Neuplynuly přitom ani čtyři 

dny od projevu, ve kterém invazi odsoudil. Historik Tejchman přitom připomíná, 

že ve skutečnosti Rumunsku opravdové nebezpečí nehrozilo, a to zejména právě díky 
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obklopení socialistickými státy, takže země nebyla tolik důležitá pro soudržnost bloku 

jako Československo.
126

 

Také o rumunské komunistické straně se jistě dalo z pohledu Moskvy říct mnoho zlého, 

ale situaci držela v rukou velice pevně.
127

 Ve stejné době přitom vyšel v ruském deníku 

Izvěstija článek, podle kterého Rumunsko kontrarevoluci v Československu podporuje.
128

 To 

byla jistě další věc, která pevné rumunské pozici nepřispěla. 

O změně směru vůči Sovětskému svazu svědčí dvě události z roku 1968. Zaprvé šlo 

o zmírnění kritiky Moskvy. V době přímo navazující na srpnové události můžeme vidět, 

že Rumunsko upustilo od otevřené kritiky Sovětského svazu. Sám Ceaușescu prohlásil, 

že se v době složitých vztahů snažil „klást důraz na přátelské vztahy se Sovětským svazem“ 

a nezavdat příčinu k tomu „že je třeba zpochybňovat přátelství mezi Rumunskou 

komunistickou stranou a Komunistickou stranou Sovětského svazu“.
129

 

Zadruhé můžeme vidět rozdílné případy, jak nechávala strana vyjádřit veřejnost k situaci 

v Československu. Zatímco se ještě v srpnu sešel na Palácovém náměstí v centru Bukurešti 

dav o osmdesáti tisících lidech, který provolával znechucení nad invazi do spřízněné země 

a ke kterému Ceaușescu směřoval slova o tom, že je třeba „skoncovat 

se vměšováním se do druhých států, druhých stran“.
130

 V prosinci toho roku již nechala RKS 

vystoupení tamních vysokoškoláku na podporu Prahy rozehnat milicemi.
131

 

Přístup k celé záležitosti nakonec pro Nicolae Ceaușesca dopadl asi nejlépe, jak mohl. 

V očích rumunské veřejnosti se projevil jako někdo, kdo dobře odhadl nekompromisní 

politiku Moskvy. Zároveň se mu podařilo před Západem udržet tvář odpůrce Sovětského 

svazu, a tak o pár měsíců později přiletěl na zmíněnou oficiální návštěvu prezident USA 

Richard Nixon.
132

 Na druhou stranu se Rumunsku podařilo vyslat i směrem ke Kremlu dost 

silný signál, že není třeba posílat tanky i do Bukurešti. Jak jsme si již řekli, zřejmě to nebylo 

potřeba, ovšem to je snadné soudit zpětně. 

Otevřená kritika Moskvy v létě 1968, potřásání rukou s Nixonem a nepřetržitý růst 

ekonomiky, kdy dál pokračovala těžba ropy, fungoval zahraniční obchod, a tak se zvětšovaly 

                                                           
126 Tejchman, Balkán ve 20. století, 278. 
127 Tejchman, Balkán ve 20. století, 278. 
128 Retegan, 1968, 162. 
129 Ibid., 163. 
130 Ibid., 152. 
131 Tejchman, Balkán ve 20. století, 278. 
132 Tejchman, Nicolae Ceauşescu, 78. 



33 
 

platy i mzdy,
133

 znamenaly, že si Nicolae Ceaușescu na konci šedesátých let naplno 

vychutnával dosud největší podporu domácího publika. Co se týče Varšavské smlouvy, 

tak Rumunsko vůči této organizaci podobně jako vůči Moskvě začalo projevovat vstřícnější 

postoj. Začala se řešit otázka celoevropské bezpečnostní konference a v roce 1969 byl 

deklarován přístup, který nebyl v rozporu s dosavadním zahraničním kurzem Rumunska, 

což Bukurešť chválila.
134

 Země totiž v tomto řešení, kdy měly státy vystupovat jako rovní 

aktéři, viděla možnost, jak zmírnit vládu Moskvy nad Varšavskou smlouvou, o což ostatně 

dlouhodobě usilovala.
135

 

2.2. Vývoj zahraniční politiky Polska po invazi v srpnu 1968 
 

Reakce polské společnosti na události v sousedním státě byla zpočátku silná. V prvních dnech 

se začaly před Československým kulturním střediskem objevovat květiny, mezi lidmi se tiskly 

plakáty kritizující polskou účast na invazi a pořádkové jednotky musely rozehnat demonstraci 

na varšavském Náměstí Ústavy.
136

 O jistém překvapení se zmiňovali i vojáci, kteří se vraceli 

z nasazení na severní Moravě, když zde nepotkali západoněmecké revanšisty a americké 

imperialisty.
137

 O přístupu početné slovenské menšiny ve městech Nowy Sacz či Nowy Targ 

k „bratrské pomoci“ svědčí také záznamy, podle kterých: „Hodili pár kamenů, zaútočili 

na veřejné i turistické autobusy a Poláky zasypali různými urážkami jako například 

‚svině'.“
138

 

Zmíněné plakáty, které tiskli a roznášeli běžní Poláci, navíc používaly například v Poznani 

tehdejší rétoriku, takže nesly hesla jako „Komunisté jsou imperialisté proti Československu. 

Požadujeme osvobození Dubčeka. Komunističtí imperialisté – jděte domů.“
139

 

Přesto je znát, že se společnost brzy uchýlila k pasivitě. A zahraniční politika zrovna tak. 

Jednání s Moskvou se dál nesla v duchu handlování cen a množství dodávek sovětských 

surovin, nejdůležitějším tématem mimo Moskvu bylo uznání západní hranice, které vysvětluji 

v kapitole 1.1.3. Polsko a německá otázka. Na jednání Gomułky s Brežněvem v březnu 1969 

sovětský vůdce mluvil o čínsko-sovětském střetu na řece Ussuri, zajímavé přitom je, 

že Gomułku poučuje o tom, že „nepřátelé útočí na Sovětský svaz již padesát let. Největší hon 
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na čarodějnice ale začal po XX. kongresu a událostech spojených s Kubou, Československem, 

konfliktem s Čínou a rozdílnou pozicí Rumunska“.
140

 

V roce 1970 si ale země konečně mohla oddechnout. Proběhly schůzky mezi Bonnem, 

Varšavou a Moskvou a dlouhotrvající nestálá situace ohledně západních hranic byla konečně 

vyřešena.
141

 Ukolébány pasivitou obyvatelstva po invazi do Československa, kterou sice 

na čas rozvířilo upálení Ryszarda Siwiece v září 1968, a vyřešením problému ohledně hranic 

se špičky PSDS rozhodly k „šokové terapii“, tedy prudkému zdražení potravin, snížení platů 

a zvýšení pracovních norem.
142

 

To ovšem byla pro řadu lidí poslední kapka. Nyní už nevídaně rozbouřenou situaci mohlo 

uklidnit jen jediné – rezignace vlády, včetně Władysława Gomułky.
143

 Gomułka se ještě 

předtím snažil požádat Moskvu o zahraniční „pomoc“, která by po vzoru ČSR stabilizovala 

situaci. Kosygin se ovšem vyjádřil jasně: „Žádná sovětská intervence se konat nebude. 

Dodnes jsme se nevyhrabali z politických a hospodářských potíží se Západem po intervenci 

do Československa… Nemůžeme každé dva roky pořádat na mezinárodní scéně takové 

představení.“
144

 

2.3. Porovnání vývoje zahraniční politiky Polska a Rumunska ve světle 

událostí roku 1968 
 

Pokud bych chtěl porovnávat vývoj zahraniční politiky s akcentem na události v srpnu 1968, 

musím konstatovat, že Moskvě se podařilo stabilizovat celý východní blok. Neočekávatelná 

invaze z pěti států do Československa ukončila reformní procesy v Praze, Rumunsku 

připomněla možnost války za jeho dlouhodobou kritiku, ale i Polsku za bezbřehou oddanost 

zajistila chvilkovou stabilizaci. 

Když ovšem prvotní emoce po srpnu 1968 utichly, vrátily se diplomatické cesty do starých 

kolejí. Historik Cezar Stanciu píše, že v měsících po invazi dělal Ceaușescu vše pro to, 

aby situaci dále neeskaloval a aby „uklidnil Sověty“, přesto však nehodlal odejít z nejvyšších 

míst KSR
145

. Polsko se vrátilo k jednání o dodávkách materiálu ze Sovětského svazu. 

                                                           
140 Jednání mezi Leonidem Brežněvem a Władysławem Gomułkou v Moskvě, 3. až 4. března 1969. 
141 Křen, Dvě století střední Evropy, 775. 
142 Ibid.  
143 Jednání mezi Leonidem Brežněvem a Władysławem Gomułkou v Moskvě. 
144 Vykoukal, Východ, 410. 
145 Cezar Stanciu, „Crisis management in the Communist bloc: Romania’s policy towards the USSR in the aftermath of the Prague Spring“, 

Cold war history 13, č. 3 (srpen 2013): 353–372, 10.1080/14682745.2012.746955, (staženo 15. dubna 2021). 

http://dx.doi.org/10.1080/14682745.2012.746955
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Na mezinárodní scéně navíc invazi brzo přehlušily události například v Polsku či na sovětsko-

čínské hranici. 

Co měla zahraniční politika Rumunska a Polska společné, to byl vliv čelného představitele 

země na její směřování, které bylo po příchodu do funkce zpočátku prozápadní. Rumunsko 

se sice usilovně snažilo o  navázání styků se Spojenými státy, je ovšem třeba si uvědomit, 

že i v prvních letech vlády Gomułky dorazil do Varšavy Nixon, ač tehdy „jen“ jako 

viceprezident. Během šedesátých let ovšem v čele polské diplomacie nestál mladý politik, 

ale konzervativní komunista, kterému bezvýhradná orientace na Sovětský svaz zajišťovala 

to nejdůležitější – mezinárodní garanci hranic s Německem. Naopak Rumunsko mohlo díky 

absenci podobné otázky cílit vlastní diplomacii na Západ, což mu přinášelo lukrativní 

zakázky, půjčky a další výhody.  

O tom, že zahraniční politiku orientovanou na východ udržoval Gomułka, svědčí navíc i fakt, 

že po jeho demisi začal nový první tajemník PSDS Edward Gierek zemi otáčet více na západ. 

Francouzsky mluvící Gierek se tak brzy ve Varšavě setkal s De Gaullem, Nixonem, 

a aby byla paralela s Rumunskem skoro dokonalá, tak i s Titem.
146

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Křen, Dvě století střední Evropy, 828. 
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Závěr 
 

V úvodu své práce jsem si stanovil hypotézu, která říká, že „pro zachování nastaveného směru 

vlastní diplomacie po invazi do Československa v srpnu 1968 udělaly oba státy naprosto 

odlišné kroky v zahraniční politice“. Tuto hypotézu bych tímto chtěl potvrdit. Rumunsko 

pro udržení své prozápadní orientace ve světle událostí z léta roku 1968 jen poupravilo přístup 

k SSSR, kdy se začalo zdržovat přímé kritiky Sovětského svazu a v prvních dnech 

po provedení operace Dunaj, kterou přitom odsoudilo, prohlásilo, že Bukurešť klade důraz 

na dobré vztahy s Moskvou. Tím zemi dál plynuly výhody z orientace na bohatší trh, 

Rumunsku zůstaly lukrativní zakázky a zároveň se ještě upevnila role Nicolae Ceaușescu 

v čele země. 

Stejně tak ovšem nepřinesla invaze do Československa velkou změnu zahraniční politiky 

ani pro Polsko. Skutečné změny se začaly dít až s nastolením Ostpolitik a zejména 

s vystřídáním Gomułky v čele PSDS, ovšem samotné angažmá v srpnu 1968 změnilo 

jen máloco, neboť ekonomická závislost na Sovětském svazu byla v tomto případě obrovská, 

a co je nejdůležitější – vládnoucí garnitura neměla sebemenší zájem ji měnit. Země se tváří 

v tvář rostoucím demonstracím jako při každé větší krizi ještě silněji upínala k Moskvě, 

vyjadřovala ji podporu, žádala garantování hranic, a v roce 1970 dokonce i vojenské řešení 

revolučních tendencí po vzoru invaze do Československa. Samotná politická situace se ovšem 

v roce 1968 nikterak nezměnila. V zemi zůstával konzervativní komunista, stín reformního 

politika z roku 1956. Jeho odvolání se ovšem již nezadržitelně blížilo a úkolem nového 

představitele země byly zejména ekonomické reformy.  

Celá práce měla za cíl porovnat různou zahraniční politiku dvou členů Varšavské smlouvy. 

Měla dokázat, ale zejména ukázat, jak se lišil přístup Rumunska a Polska. A to nejen 

v případě vojenského řešení pražského jara, ale takřka ve všech důležitých 

zahraničněpolitických otázkách, které šedesátá léta minulého století přinesla, včetně 

respektování nezávislého vnitrostátního vývoje.  

Vyplývá z toho několik zajímavých skutečností. Moskva sice byla hlavním hegemonem 

na východní straně železné opony, zároveň je ovšem patrné, že celý východní blok, a dokonce 

i sama Varšavská smlouva, nebyla stoprocentně soudržná. Je zde také patrné, jak moc byla 

vlastní zahraniční politika důležitá pro Rumunsko a jak důležitá byla sovětská podpora 

pro Polsko.  
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V úvodu zmiňuji, že se v práci více věnuji právě vztahům s Moskvou. Nyní můžu prohlásit, 

že tyto vazby byly naprosto stěžejní, protože Sovětský svaz ve většině důležitých otázek měl 

poslední slovo. Byla by chyba chápat Rumunsko jako nezávislou zemi, která o jednání s touto 

supervelmocí nestála, je ovšem třeba chápat balkánský komunismus jako nacionální 

záležitost. Po změně ve vedení Polska v sedmdesátých letech zase můžeme sledovat změnu 

zejména v ekonomických otázkách, což svědčí o tom, že silné vazby Varšavy na Sovětský 

svaz samo aktivně podporovalo Polsko a zejména postava tehdejší prvního tajemníka PSDS. 

Co je na závěr důležité pro naše chápání často zmiňovaných událostí ze srpna 1968, je to, 

že invaze neměla na světovou geopolitiku příliš velký vliv. Nezměnila postoj Rumunska vůči 

Moskvě a z Bukurešti neudělala otevřeného podporovatele vlády Leonida Brežněva, zároveň 

nebyla událostí, která by nějak významně formovala vývoj v Polsku a jeho vazby na Sovětský 

svaz. 

Na druhou stranu pomohla i největším zastáncům Sovětského svazu pochopit, že o svobodě 

rozhodování ve východním bloku nemůže být řeč. Že naoko suverénní státy jednají 

pod politickým imperiálním vlivem Moskvy a že snahy o nezávislost mohou být odměněny 

invazí. 
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Summary 
 

In my thesis, I set out to compare the foreign policy of the two members of the Warsaw Pact, 

with an emphasis on the events of August 1968. I can now state that I have confirmed my 

hypothesis. In order for the countries to maintain the set direction of diplomacy, which I 

described in the first chapters and put into context, they had to take different steps, especially 

regarding the invasion of Czechoslovakia, to continue the set course. In the case of Poland, 

the country severed ties with Tel Aviv, supported the invasion of Czechoslovakia and even 

participated in the second largest army after the Soviet Union, while Romania temporarily 

eased criticism of Moscow but did not sever relations with the Yugoslavia, China or Western 

countries including the United States. This shows how different were the paths of two 

different countries even if they both were members of Warsaw pact and had a communist 

government. 
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