
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tsjekkoslovakia; 1960-tallet og veien mot Prahavåren i 1968. 

 

Den nye partilederen Antonín Novotný stod for en dogmatisk, altså troende, kurs ift Sovjetunionen og 

gjorde landet til den første sosialistiske republikken, CSSR, i Østblokken utenom Sovjetunionen. 

Folkerepublikken CSR var med det historie. Novotný var president fra 1957 til 1968, men figurerte kun på 

to bruksutgaver med tilsammen 3 småformat/lavverdi og 2 storformat/høyverdi bruksmerker,  

 

 

 
 

I begynnelsen av 1960-årene ble den økonomiske veksten lavere. Det hadde sammenheng med en sterk 

sentralplanlegging og den sovjetiske modellens prioritet til tungindustrien. Den reformorienterte økonomen 

Ota Šik ble i 1962 medlem av kommunistpartiets sentralkomité og senere leder for en ny reformkommisjon. 

En annen oppmykning av systemet skjedde da partiledelsen i 1962 renvasket noen av ofrene for 

utrenskningene i 1950-årene. Dette fikk en spesiell virkning i Slovakia Bratislava, hvor mange var blitt 

anklaget for «slovakisk nasjonalisme» noe som bidro å styrke slovakisk identitet. Slovakiske aviser ble klart 

mer åpne enn tsjekkiske. I 1963 ble Novotnýs kandidat som førstesekretær i den slovakiske partiavdelingen 

slått ut av en av Novotnýs slovakiske kritikere, Alexander Dubček. 

 

  
 

Rad 2 på arket til venstre er et godt eksempel på merker som markerer den sosialistiske republikken. De 

øvrige, også brevene, er mer nøytrale. Alle forøvrig sendt til «Vesten» 



Det nedenstående er direkte sitat fra Store Norske Leksikon. Som tidligere nevnt en kilde som anbefales. Jeg 

har valgt å la det stå uavkortet og urørt fordi det beskriver opptakten til Prahavåren på en god måte. 

 

I 1967 gjæret det blant studentene med demonstrasjoner, samtidig som det på enkelte arbeidsplasser ble 

aksjonert mot den stalinistiske ledelsen i fagbevegelsen. Færre og færre i partiledelsen ønsket å satse sin 

politiske fremtid på Novotný, og i januar 1968 måtte han gå av som partileder. Han fikk inntil mars fortsette 

som landets president, men ble da avløst av general Ludvík Svoboda. Som partileder ble han erstattet av 

Alexander Dubček. Ved 20-årsfeiringen av den kommunistiske maktovertagelsen i februar, la han vekt på 

likeverdet mellom stater og innbyggernes borgerrettigheter. Det inspirerte til resolusjoner både i og utenfor 

partiet med krav om økt demokratisering og flere reformer. Stemningen ble mer radikal, og massemediene 

ble mer åpne. Sensuren hadde i praksis opphørt å fungere i månedsskiftet februar–mars 1968. 

 

Reformtilhengeren Oldřich Černík ble ny statsminister i begynnelsen av april 1968, Josef Smrkovský ble 

president i nasjonalforsamlingen og Ota Šik ble visestatsminister. På samme tid vedtok partiet et nytt 

handlingsprogram. Det skulle fortsatt bare være ett parti, men organisasjonslivet skulle være friere, 

økonomien og kulturlivet skulle liberaliseres. «Sosialisme med et menneskelig ansikt» ble et av slagordene. 

Spenningsforholdet mellom tsjekkere og slovaker skulle løses ved en føderalisering. Samarbeidet med 

Sovjetunionen skulle fortsette, medlemskapet i Warszawapakten og Comecon opprettholdes. 

 

Reformarbeidet møtte likevel stor mistro i Sovjetunionen og de andre østblokklandene. Mistroen ble styrket 

av blant annet manifestet «To tusen ord» skrevet av forfatteren Ludvík Vaculík og undertegnet av et stort 

antall personer. Det ble offentliggjort 27. juni 1968 og krevde en reell demokratisering til forskjell fra de 

reformene som til da var gjennomført. 

 

Store militærøvelser om sommeren innenfor rammen av Warszawapakten var ment som – og ble også 

oppfattet som – en advarsel mot reformpolitikken. Selv om den tsjekkoslovakiske ledelsen trodde at den i 

begynnelsen av august var blitt enig med sovjetlederne og de andre østblokklederne på møter i Čierná og 

Bratislava om omfang og tempo på reformprosessen, ble Tsjekkoslovakia natten mellom 20. og 21. august 

1968 invadert av mer enn 500 000 soldater fra Warszawapakt-landene Sovjetunionen, Polen, Ungarn og 

Bulgaria. DDRs styrker i Nationale Volksarmee ble holdt i alarmberedskap på østtysk side av grensen, men 

deltok ikke i invasjonen. Romania nektet å delta. Albania, som hadde sluttet i delta i Warszawapakten i 

1962, meldte seg formelt ut en måned etter innmarsjen. 

 

Den tsjekkoslovakiske stats- og partiledelsen innså at overmakten var stor og oppfordret befolkningen til å 

gjøre passiv, ikke aktiv motstand. Den politiske ledelsen i Praha ble med makt brakt til Moskva og måtte gå 

med på en gradvis nedtrapping av reformene. Den måtte også finne seg i stasjonering av sovjetiske tropper. 

Invasjonen var begrunnet med tesen om den begrensede suverenitet for sosialistiske land for å hindre 

kontrarevolusjon (Brezjnev-doktrinen). I løpet av noen måneder ble de fleste reformtilhengerne rensket ut. 

Dubček selv mistet sin formelle stilling som partileder i april 1969. Han ble etterfulgt av Gustáv Husák, som 

varslet en politikk preget av «normalisering», det vil si slutt på alle reformer fra Dubček-tiden. Husák ble 

sittende som partileder til 1987 og som president i perioden 1975–1989. Det eneste reformvedtaket av 

betydning som ble stående, var føderaliseringen av staten som ble gjennomført 1. januar 1969. 

 

 
Den folkekjære krigshelten Svoboda ble avspist med 4 merker i en bruksutgave utgitt etter invasjonen i 

1968. Lenin ble derimot godt markert i 1970 på hundreårsdagen. Dubcek ble på frimerkefronten gjenstand 

for øredøvende stillhet på frimerkefronten.  



 

Prahavåren og invasjonen er ikke vist på frimerker fra den tiden. Derfor et par bilder isteden: 

 

 

    
  

 

Frimerkeutgavene ellers på 60-tallet var en blanding av propaganda/forherligelse, ofte med sovejetiske 

motiver som romfart, tsjekkoslovakisk kunst og kultur, idrett og personjubiléer. Grafikk og motiver holdt 

ofte en svært høy standard. Se på eksemplene under. 

 

  
 

 

 



    
 

 

Mye mer kunne vært vist, det er mye vakkert og en god del intetsigende. Da gjenstår en kronikk; 70-tallet og 

fram mot delingen i Tsjekkia og Slovakia. 

. 

 

For litteratur og kilder vises til tidligere kronikker.  

 


