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Tšekkoslovakian ja Varsovan liiton välillä. Tapaamisten lopputulos oli sanomalehtien mielestä
suosiollinen Tšekkoslovakialle, sillä se sai luvan jatkaa maan uudistusprosessia.
Maahanhyökkäystä edeltävät tapahtumat olivat Neue Zürcher Zeitungin silmissä jo kriisiä ja se
kirjoitti suhteellisesti enemmän Tšekkoslovakia-juttuja kuin The Times. The Times ei uskonut
elokuun kokousten jälkeen enää hyökkäysvaaraan, vaikka se ei uskonutkaan tapahtumien olevan
vielä kokonaan ohi. Näin ollen Varsovan liiton maahanhyökkäys 20.–21.8. välisenä yönä oli
järkytys lehdelle ja sen Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssit olivat erityisen korkeita seuraavien
neljän ilmestymispäivän ajan. Neue Zürcher Zeitung oli vastaavasti ollut huolissaan Varsovan
liiton kompromissin kestävyydestä jo ennen hyökkäystä. Lehti oli huolissaan
tšekkoslovakialaisten käytöksestä ja liiallisesta uudistushalukkuudesta. Lehti usein muistuttikin
mitä Unkarille ja Puolalle oli tapahtunut vuonna 1956. Maahanhyökkäys ei ollut näin ollen niin
suuri järkytys sveitsiläiselle lehdellä, vaikka senkin Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssit olivat
korkeat. Elokuun lopussa kriisi laantuu.
The Times painotti ennen maahanhyökkäystä Tšekkoslovakian liberalisaation tarvetta ja
tšekkoslovakialaisten omaa halua muuttaa yhteiskuntaa. Lehden mielestä neuvostojärjestelmä oli
vanhanaikainen, eikä täyttänyt Tšekkoslovakian tarvetta. Neue Zürcher Zeitung keskittyi
analysoimaan sen pääkirjoituksissa elokuun alun kahta kokousta. Se ei kehunut Tšekkoslovakian
liberalisaatiota. Jugoslavian malli toimi hyvänä esimerkkinä muutoksille, mutta liikaa ei saanut
vaatia liian lyhyessä ajassa. Maahanhyökkäyksen jälkeen The Times kritisoi erityisesti
Neuvosliittoa, mutta myös itse hyökkäystoimintaa. Neue Zürcher Zeitung keskittyi uutisoimaan
hyökkäyksen toteutuksen epäonnistumisesta, mutta lehti myös kritisoi neuvostojärjestelmää.
Haittavaikutuksista The Times keskittyi kirjoittamaan erityisesti Tšekkoslovakian
liberalisaatiolle sekä idän ja lännen välisille suhteille aiheutuvista ongelmista. Neue Zürcher
Zeitung keskittyi idän ja lännen suhteiden haittavaikutusten analysoimiseen.
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1. Johdanto
Vuonna 2008 Tšekkoslovakian tasavalta vietti 90-vuotisjuhlaansa. Samana vuonna Tšekkoslovakian
miehityksestä tuli kuluneeksi 40 vuotta ja kommunistisen puolueen vallankaappauksesta 60 vuotta.
Kommunismiaika on osa tšekkiläisten lähihistoriaa, josta useimmilla on omakohtaista kokemusta.
Vaikka Tšekkoslovakian miehitys ei aiheuttanutkaan samanlaista tragediaa kuin Unkarin kansannousu
vuonna 1956, on tapahtuma yksi Tšekkoslovakian kommunistiajan synkimmistä. Vuoden 1968
tapahtumat olivat virstanpylväitä Tšekkoslovakian ja Euroopan historialle. Kylmän sodan
liennytyskausi eli détente, koki kovan kolauksen ja jälleen kerran tšekkoslovakialaiset joutuivat
tuntemaan, kuinka länsi ei ollut valmis puolustamaan heitä.

Kommunistinen Tšekkoslovakia eli 1960-luvulla muutospaineessa, kun kritiikki vallitsevia oloja ja
ideologiaa kohtaan kasvoi. Tämä ilmapiirin muutos vaikutti yhteiskunnan eri osa-alueisiin.
Talousongelmat olivat osoittaneet, ettei keskitetty ja ohjattu talous kyennyt täyttämään kehityksen
tarpeita. Ongelmien syventyessä länsimaiden ihailu kasvoi. Nuoriso ihannoi länsimaista elämäntapaa ja
tiedeyhteisö halusi kääntää länsimaista tutkimuskirjallisuutta. Vuosikymmenen alku oli myös kulttuurin
kulta-aikaa, jolloin erityisesti teatterimaailma ja elokuvateollisuus nostivat suosiotaan. Julkisen
painostuksen alla Tšekkoslovakian kommunistinen puolue hellitti jyrkkää otettaan löysentäen
esimerkiksi matkustusrajoituksia ja lehdistösensuuria. Uudistukset huipentuivat vuoden 1968
poliittiseen liberaalisuuden ajanjaksoon, jota kutsutaan Prahan kevääksi. 1

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat tekivät samaan aikaan liennytysaskeleita. Valtiot kävivät neuvotteluita
muun muassa kulttuurivaihtosopimuksesta ja strategisten aseiden vähentämiseen tähtäävien
neuvottelujen aloittamisesta (SALT-neuvottelut). Ennen elokuun maahanhyökkäystä maat olivat
allekirjoittaneet konsuli- ja ydinsulkusopimuksen.2 Osa neuvostojohdosta halusi jatkaa ja syventää
détenteä sekä suhteita Yhdysvaltoihin. Osa neuvostojohdosta ei kuitenkaan suhtautunut asiaan yhtä
optimistisesti. Näihin liennytykseen pessimistisesti suhtautuneisiin kuului muun muassa Neuvostoliiton
kommunistipuolueen pääsihteeri Leonid Brežnev. 3
1

ornej 2005, 126–133; ornej & Pokorný 2004, 72–74.
Valenta 1991, 43.
3
Brežnev (1906-82) liittyi kommunistiseen puolueeseen vuonna 1931. Sodan aikana hän toimi puna-armeijan poliittisissa
tehtävissä. Toimi vuodesta 1952 alkaen puolueen keskuskomitean jäsenenä ja vuonna 1966 hänestä tuli pääsihteeri. Vuonna
2

1

Elokuun maahanhyökkäys yllätti lännen johtajat. Lännen tiedustelupalvelu oli huomannut kesän 1968
aikana massiivista liikehdintää Tšekkoslovakian rajoilla, mutta yleisesti uskottiin, että pelko détenten
vaarantamisesta saisi Neuvostoliiton ajattelemaan kahdesti ennen hyökkäystä. 4 Hyökkäys loi kuvan
Neuvostoliitosta ennalta-arvaamattomana toimijana ja se nostatti ainakin hetkellisesti Naton
auktoriteettia sekä asemaa Euroopassa ja Välimerellä. Interventio myös rohkaisi joitakin länsimaita
nostamaan sotilasbudjettia ja ajoi osaa lähemmäs Yhdysvaltoja. Kaiken kaikkiaan hyökkäys ei
kuitenkaan muuttanut merkittävästi itä-länsi -suhteita. Détente jatkui, mutta muutti sen luonnetta. 5

Tapahtumat synnyttivät Brežnevin oppina tunnetun ajatusmallin, joka takasi maahanhyökkäyksen
oikeutuksen omalla alueellaan, jos Neuvostoliiton ”suvereenisuus”olisi vaarassa. Näin Neuvostoliitto
liittolaisineen turvasi sosialismin säilymisen.6 Tšekkoslovakian kriisi muistutti erityisesti idän ja lännen
välissä olevia valtioita turvallisuuden horjuvuudesta. Kriisin jälkeen sekä idän että lännen poliitikot
yrittivätkin saada näitä ”reunavaltioiksi”kutsuttuja maita eli Jugoslaviaa, Itävaltaa, Suomea, Romaniaa
ja Albaniaa omien sotilasliittoutumiensa puolelle. 7 Maahanhyökkäys vaikutti voimakkaasti myös itse
kommunistiseen liikkeeseen ja esimerkiksi Italian ja Ranskan kommunistipuolueet haastoivat
Neuvostoliiton auktoriteetin intervention jälkeen. Itä-Euroopassa asia oli kuitenkin toisin, sillä
hyökkäys toimi varoituksena vakauttaen itäblokin elokuun jälkeen. Kaikista eniten hyökkäys vaikutti
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian välisiin suhteisiin. Hyökkäyksen jälkeen syntyi muun muassa
ryhmä nimeltä Charter 77, josta myöhemmin muodostui hyvin vaikutusvaltainen normalisaatiota
vastustava kokoonpano.8

Vaikka Prahan kevät ja Tšekkoslovakian interventio olivat kylmän sodan käännekohtia, länsi pysyi
hyvin pidättyväisenä maahanhyökkäystä koskevissa reaktioissaan. Yhdysvallat oli jo aiemmin ollut
kykenemätön vastustamaan Neuvostoliittoa tämän painostaessa Tšekkoslovakian pääsihteeri Alexander
Dub ekia.9 Vietnamin sota rasitti Yhdysvaltoja ja se joutui vaatimaan Natoa uudistumaan ja kantamaan
1977 nimitys valtionpäämieheksi. Brežnev johti voimakkaasti Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa ja tiukensi sosialististen
maiden yhtenäisyyttä. Valenta 1991, 44–47.
4
Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 259–260; McGinn 1999, 131.
5
Valenta 1991, 160–163.
6
Brežnevin oppi esiteltiin 21.8.1968. Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 4.
7
Fischer 2009, 149.
8
Järvinen 2010, 13–15; Valenta 1991, 160–163.
9
Dub ek (1921-92) toimi Tšekkoslovakian puoluejohtajana 1968-69. Hän joutui luovuttamaan paikkansa Gustáv Husákille
ja vuonna 1970 hänet erotettiin kommunistisesta puolueesta. Vuoden 1989 mullistusten myötä palasi kuitenkin julkisuuteen
ja valittiin parlamentin puhemieheksi.
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osan puolustustaakasta. Vuonna 1968 Yhdysvaltojen kotimainen kriisi vain syveni, kun nuorison
kapinallisuus kasvoi ja presidentinvaalikampanja osoittautui hyvin kriisinhakuiseksi. Yhdysvaltojen
presidentti Lyndon B. Johnson10 ei halunnut ottaa ydinsodan riskiä Naton tai Yhdysvaltojen
sotilaallisella väliintulolla. Moskovaa haluttiin painostaa YK:n kautta mutta ei pelotella Natolla, sillä se
olisi vahvistanut Neuvostoliiton propagandaa Tšekkoslovakian salaliitosta.11

Nato-jäsenmaat eivät ajaneet yhtenäistä politiikkaa Varsovan liiton hyökkäyksen tuomitsemisessa.
Jäsenmaat olivat hyvin varovaisia toiminnassaan pääasiassa siitä syystä, että ne halusivat vahvistaa
alullaan olevaa détenteä. Tästä syystä valtiot eivät liittoutuneet keskenään, vaan käyttivät niin sanottua
hiljaista politiikkaa yhteisen sotilaallisen toiminnan sijasta. Nato-maiden yhteisen politiikan löytäminen
olisi myös ollut vaikeaa Naton löyhän järjestäytymisen vuoksi. Tapahtumat niin Euroopan sisällä, kuin
myös ulkopuolella, antoivat kuvan liittouman huonosta kyvystä vastata Tšekkoslovakian tapahtumiin.
Suurin erottava tapahtuma ja siihen suhtautuminen koski Vietnamin sotaa. Vaikka millään LänsiEuroopan maalla ei ollut joukkoja sodassa, ne kaikki ilmaisivat kasvavaa tyytymättömyyttä sitä
kohtaan. Länsi-Euroopalla oli myös omia sisäisiä kriisejä vuoden 1968 alussa.12

Iso-Britannian suurin ongelma koski suhdetta Euroopan talousyhteisöön (EEC) ja tammikuussa 1968
valtio julisti yllättäen vetävänsä joukkonsa Itä-Suezilta ja Kaakkois-Aasiasta. Britannia teki myös
joitakin puolustusleikkauksia, jotka järkyttivät Eurooppaa.13 Britannia pyrki pitämään matalaa profiilia
Varsovan liiton hyökättyä Tšekkoslovakiaan, koska se ei halunnut antaa Moskovalle propaganda-asetta
valtion ärsyttämisestä. Hallitus piti kriisiä neuvostosysteemin onnettomuutena, sillä hyökkäyksen
tarkoituksena ei ollut muuttaa nykyistä tilaa, vaan säilyttää se. Iso-Britannian turvallisuuden perusta oli
1960-luvulla Nato ja se oli etsinyt Yhdysvaltojen kanssa monenkeskisyyttä Naton kautta kylmän sodan
taistelussa. Tšekkoslovakian kriisi antoi mahdollisuuden Naton vahvistamiseen ja auttoi Britanniaa
Naton poliittisen yhtenäisyyden uudelleen elvyttämisessä. Britannian valtaapitävät ajattelivat, että
Natolle oli oikein pitäytyä puuttumattomuuspolitiikassa, koska Britannian tärkein tehtävä oli tarkkailla,

10

Johnson (1908-73) oli demokraatti, joka valittiin varapresidentiksi vuonna 1961 ja vuosina 1963-69 hän toimi valtion
presidenttinä. Tuli virkaan Kennedyn murhan jälkeen. Hänen tarkoituksenaan oli luoda ”hyvä yhteiskunta”. Johnsonin
valtakaudella Vietnamin sota laajeni. Sodan kehitys pakotti luopumaan ehdokkuudesta uudeksi kaudeksi.
11
Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 19–22, 220.
12
McGinn 1999, 112, 119–121.
13
McGinn 1999, 119–121.
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ettei kriisi uhannut Länsi-Eurooppaa. Elokuun lopussa Britannian parlamentti joutuikin toteamaan, ettei
valtiolla ollut minkäänlaisia keinoja auttaa tšekkoslovakialaisia. 14

Britannialle détente tarkoitti enemmänkin kontaktien lisääntymistä itäblokkiin kaupan sekä tieteellisen
ja kulttuurisen vaihdon mielessä, kuin kylmän sodan taukoa. Valtio oli hieman epäluuloisempi
Neuvostoliiton

aikomuksia

kohtaan

kuin

moni

muu

Nato-valtio,

koska

sillä

oli

pitkä

vuorovaikutushistoria Venäjän kanssa. Britannian politiikkaan kuului kuitenkin détenten etsiminen ja
neuvottelut Moskovan kanssa aina kun mahdollista, sillä se oli paljon parempi vaihtoehto kuin kylmän
sodan kärjistyminen samoin kuin edellisinä vuosikymmeninä. Itä-Eurooppa ei kuitenkaan ollut
Britannian etusijalla sen kansainvälisessä politiikassa ja tämä päti myös moniin muihin Natovaltioihin. 15

Prahan ja Lontoon suhteet olivat olleet melko minimaaliset aina vuoteen 1964 asti, jolloin
työväenpuolue nousi Britanniassa valtaan. Työväenpuolue hyväksyi ulkopolitiikkaohjelmaansa
rauhanomaisen

yhteiselon

Neuvostoliiton

kanssa

sekä

jakaantuneen

Euroopan

tilanteen.

Tšekkoslovakian ja Britannian olemattomat suhteet olivat peräisin Britannian liittolaisuudesta
Yhdysvaltojen kanssa, mikä tarkoitti sitä, että maa oli koko itäblokille vihollinen numero kaksi.
Britannia ei myöskään ollut osoittanut merkittävää kiinnostusta Keski-Euroopan asioihin. 16

Toisen maailmansodan jälkeen Britannian pääministerit järjestivät huipputapaamisia Kremlin johtajien
kanssa, koska he uskoivat niiden lopettavan kylmän sodan. Harold Wilson,17 työväenpuolueen
pääministeri, ei ollut poikkeus. Britannian ulkoministeriö piti pääministerin neuvotteluotteita kuitenkin
liian lempeinä ja jopa pikkutärkeinä. Wilson halusi ison roolin supervoimien konfliktien ehkäisyssä
turvatakseen ”ystävällisen ymmärryksen”Moskovan kanssa. Tosin, vaikka hän ajoi parempia suhteita
Neuvostoliiton kanssa, silti hänen kiinnostuksensa pitäytyi paljolti kaupan ja teknologian aloilla.
Käytännössä Britannialla ei ollut paljon vaikutusta Neuvostoliittoon.18

14

Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 250–266.
Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 253–266.
16
Cabada & Waisová 2006, 68–69.
17
Wilson (s. 1916) oli Britannian pääministeri 1964-70 ja 1974-76. Työväenpuolueen (Labour) johtaja 1963-76.
Ensimmäisen hallituskautensa aikana pyrki tervehdyttämään talouselämää ja rajoittamaan ammattiyhdistysten valtaa, mikä
vaikutti vaalitappioon vuonna 1970.
18
Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 253, 265–266.
15
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Vaikka Wilson pyrki valtakaudellaan luomaan hyvät suhteet Yhdysvaltoihin hän tiesi, ettei Britannia
ollut Yhdysvaltojen tärkein yhteistyökumppani. Tästä syystä Wilson sitoutui Euroopan tulevaisuuteen
ja halusi Britannian saavan tiukemman otteen Euroopasta. Hän uskoi, että eurooppalainen yhteistyö
nostaisi myös maan teknologiatasoa. Yhdysvallat ja presidentti Johnson eivät osoittaneet suurta
kiinnostusta Wilsonia kohtaan vuonna 1967, ja Itä-Suezilta lähteminen merkitsi lännelle voiman
alentumista. Vaikka Britannia etsikin suurta roolia Euroopassa 1960-luvulla, sitä pidettiin
Yhdysvaltoihin tiukasti kiinni olevana. 19

Sveitsi erosi Iso-Britannian kuten myös monien muiden Länsi-Euroopan valtioiden politiikasta, sillä
valtion ulkopolitiikkaa määritteli neutraalius. Puolueettomuus on ohjannut Sveitsin ulkopolitiikkaa jo
1500-luvulta lähtien, mutta pysyvä neutraalius tunnustettiin virallisesti vuonna 1815.20 Sveitsi ei
ottanut osaa kumpaankaan maailmansotaan, eikä se kuulunut Natoon. Sveitsin pysyvä neutraalius
tarkoitti pysymistä ulkona kaikista sotilaallisista konflikteista. Valtio ei saanut osallistua konflikteihin,
antaa aluettaan sotilaalliseen käyttöön, eikä se saanut antaa taloudellista tai sotilastarvikeavustusta.
Sveitsin tuli ajaa tasa-arvoisuutta kaikkien sodan osapuolten kesken. 21 Neutraalius kuitenkin tarkoitti
myös sitä että, jos maahan hyökättäisiin, se olisi vapaa liittymään sotilaalliseen liittoumaan. 22

Puolueettomuusperinteeseen kuuluu myös pidättäytyminen kärkevistä kannanotoista ja radikaaleista
toimenpiteistä. Sveitsin ulkopolitiikan pääpaino oli hyvien naapurisuhteiden ylläpitämisessä. 23 Natojäsenyys ei ollut edes vaihtoehto, vaikka valtio oli selvästi asennoitunut länsimaiseksi niin
taloudellisesti kuin poliittisesti. 24 Välttämällä konflikteja Sveitsi pysyi neutraalina, eikä valtiolla ollut
tästä syystä varaa valita puoltansa. Sveitsi olikin pyrkinyt säilyttämään viralliset suhteensa kaikkiin
maihin. 25
Sveitsissä oli Tšekkoslovakian kriisin aikaan monipuoluehallitus. 26 Puolueet pyrkivät pitämään yllä
hienovaraista tasapainoa, eivätkä esittäneet liikaa vaatimuksia. Kylmän sodan aikana Sveitsi vältti
19

Young 1993, 89–103.
Frei 1978, 3.
21
”Switzerland: an Inside View: politics, economy, culture, society, nature”1992, 116.
22
Gabriel & Fischer 2003, 7.
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Reima 1995, 13.
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kaikkia provosoivia liikkeitä ja valtiota kutsuttiin idän ja lännen väliseksi ”lukituslaitteeksi”. Sveitsin
ulkopolitiikkaa määritteli sen maantieteellis-strateginen asema Naton ja Varsovan liiton välissä. Välien
kiristyessä tai avoimen konfliktin syntyessä oli selvää, että molemmat liittoumat olisivat halukkaita
valloittamaan Sveitsin, mukaan lukien Itävallan. Tämä tarjoaisi Nato-joukoille paremman liikkuvuuden
pohjois-etelä -akselilla ja vastaavasti Varsovan liitolle itä-länsi -suunnalla. 27 Sveitsiläisillä oli myös
hyvin varustettu armeija, sillä sitä pidettiin parhaimpana keinona varmistaa itsenäisyys ja neutraalius. 28
Kylmän sodan loppuun asti armeija harjoitti kuitenkin suhteellisen vaatimatonta toimintaa, eikä
sotilaallisiin yhteistyötapahtumiin otettu osaa.29

Sekä

Neuvostoliitto

että

Yhdysvallat

olivat

tunnustaneet

Sveitsin

(sekä

Ruotsin)

puolueettomuuspolitiikan kylmän sodan aikana. Sveitsin ja Ruotsin politiikalla oli pitkät perinteet, jota
suojasi vahva kansallinen puolustus sekä maantieteellinen ja strateginen sijainti Naton ydinasepelotteen
ulottuvissa. Toisin oli esimerkiksi puolueettomiksi julistautuneiden Suomen ja Itävallan laita, sillä
valtiot

olivat

paljon

ulottumattomissa. 30

haavoittuvaisempia

itäblokin

yrityksille

Naton

puolustuksen

ollessa

Tästä syystä Itävalta ja Suomi olivatkin Sveitsiä ja Ruotsia voimakkaammin

monenvälisen liennytyksen puolestapuhujia.31

Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti kahden eri
sanomalehden vuoden 1968 Tšekkoslovakian kriisiä koskevaa uutisointia yhden kuukauden ajalta.
Tutkimuskohteeni ovat brittiläinen konservatiivilehti The Times sekä sveitsiläinen liberaalilehti Neue
Zürcher Zeitung. Tutkimusajankohtani kattaa uutisoinnin niin ennen maahanhyökkäystä, kuin sen
jälkeen. Seuraavissa alaluvuissa avaan historiallista taustaa Tšekkoslovakian liberalisaatiosta aina
miehitykseen saakka sekä kerron tarkemmin tutkimukseni tavoitteista, lehdistötutkimuksesta,
käyttämistäni menetelmistä, tutkimuskirjallisuudesta sekä tutkittavista sanomalehdistä. Tutkimukseni
toinen ja kolmas pääluku ovat sanomalehtien kvalitatiivista tarkastelua. Toinen luku keskittyy
sanomalehtien Tšekkoslovakia-juttuihin ennen maahanhyökkäystä painottaen lehdistä nousevia
pääteemoja. Kolmas luku koskee vuorostaan invaasion jälkeisiä kirjoituksia. Neljäs pääluku on
Kansallisuusneuvostoon valitaan 200 edustajaa joka neljäs vuosi. Säätyneuvosto on parlamentin toinen kamari. Jokainen
kantoni lähettää siihen kaksi edustajaa. Presidentti vaihtuu vuosittain. Ks. Dame 1981, 106–108.
27
Frei 1978, 1-5.
28
”Switzerland: an Inside View: politics, economy, culture, society, nature”1992, 116.
29
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30
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omistettu sanomalehtien erilaiselle kvantitatiiviselle tutkimukselle. Luvussa vertaillaan erilaisia
Tšekkoslovakia-frekvenssejä, kuten juttujen määriä ja lehden kirjoitusten sijoittelua. Luku sisältää
myös määrällisen sisällönanalyysin lehdistä esiin nousevista henkilönimistä ja pääkirjoitusten
lausumista. Viides pääluku kokoaa yhteen tutkimukseni johtopäätökset.

1.1 Liberalisaatiosta Tšekkoslovakian miehitykseen
Josif Stalinin kuolema ja Nikita Hruštšovin salainen puhe vuonna 1956 laukaisivat uudistusmielisyyden
sosialistisissa maissa. Tšekkoslovakia oli kuitenkin viimeisiä Itä-Euroopan kommunistisista
hallituksista, joka reagoi liberalisaatioprosessiin. Kun Puolassa ja Unkarissa oli kasvanut muutoshalu jo
Stalinin kuoleman jälkeen, Tšekkoslovakiassa oli 1950-luvulla vain hillittyjä tapahtumia ja kirjoituksia
muutosten aikaansaamiseksi. Vuonna 1958 Tšekkoslovakian puoluekongressi julisti ajavansa ”kovaa
linjaa”, mistä seurasi poliittinen vakaus ja yhteiskunnan taloudellinen nousu. Vuonna 1960
destalinisaation uhka näyttikin ohi menneeltä ja puolueen rooli tuntui turvatulta. Olosuhteet kuitenkin
muuttuivat nopeasti ja muutokset aiheuttivat suuria paineita ja haluja reformeille. 32

Tšekkoslovakia pysyi mallikelpoisena satelliittimaana aina vuoteen 1963 asti. Talouden ajautuminen
kriisiin, puolueen sisäinen voimataistelu sekä Moskovan painostus destalinisaation aloittamiselle
muuttivat tilannetta nopeasti. Golanin mukaan muutoshalu oli pääasiassa puolueen sisäistä aina vuoteen
1968 asti, mutta kaikista pisimmälle reformointivaatimuksissa menivät kuitenkin opiskelijat ja
intellektuellit. Yleisesti muutosvaatimukset koskivat melkein kaikkia yhteiskunnan osa-alueita.
Tšekkoslovakian

liberaalit

ajoivat

kuitenkin

erityisen

voimakkaasti

vuosien

1949–54

näytösoikeudenkäyntien uudelleen avaamista sekä sosialistisen demokratian kasvattamista. 33

Tšekkoslovakian

heikkenevä

taloustilanne

oli

luultavasti suurin tekijä

uudistusvaatimusten

leviämiselle. Taloudellinen tuottavuus laski, maanviljelytuotanto oli hiljaista, ruoantuotannossa oli
ongelmia, jokapäiväisistä tuotteista oli puutteita ja esimerkiksi polttoaineen saannissa ja sähkön
tuotannossa oli ongelmia.34 Tšekit ja slovakit olivat tottuneet korkeaan elämisen laatuun Itä-Euroopan

32
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mittapuulla katsottuna. Yhtäkkinen alamäki 1960-luvun alkupuolella aiheutti tyytymättömyyttä ja
yleisesti kansa syytti kommunistista byrokratiaa tilanteen hutiloinnista.35
Tšekkoslovakian puolueen pääsihteeri Antonín Novotnýlla36 oli tiukat paikat, sillä tšekkien lisäksi
slovakit painostivat niin puolueen sisältä kuin ulkoa käsin. Novotnýlla ei ollut tehokkaita aseita lopettaa
kritiikkiä, eikä hänen oma asemansa ollut kovin turvattu. Lopulta puolueessa tehtiin monia
johtajavaihdoksia, jonka tuloksena erityisesti jyrkkiä konservatiiveja vaihdettiin nuorempiin. Uudesta
puolueesta tuli liberaalimpi, vaikkakin Novotný jatkoi puoluejohtajana. Intellektuellit ja slovakit
jatkoivat kuitenkin painostusta, sillä he halusivat uusien puoluejäsenten ohella poliittisia muutoksia.37

Puolue vastasi uudistuspaineeseen vuodesta 1963 alkaen, jolloin erityisesti henkinen ympäristö
muuttui. Muutoksia tehtiin eri yhteiskunnan aloilla. Talouden eri aloilla tehdyt uudistukset jäivät
kuitenkin vaikutuksiltaan vähäisiksi ja pieniä uudistuksia saatiin aikaan myös terveydenhuollossa.
Muutoksen merkkejä näkyi suhtautumisessa uskontokuntia ja vähemmistöjä kohtaan: vainottua
papistoa päästettiin vankiloista vapaaksi ja uskonnollisille ryhmille annettiin esimerkiksi suurempi
julkaisuvapaus. Joukkojärjestöjä haluttiin myös uudistaa niin sanotuista nukkeorganisaatioista eli
muodollisesti itsenäisistä ryhmittymistä oikeiksi intressiryhmittymiksi ja jopa poliittisiksi puolueiksi.
Novotný lupasi kansalle vuonna 1964, että muutoksia olisi luvassa, jotta sosialistista demokratiaa
voitaisiin parantaa.38

Kulttuuripolitiikan liberalisaatioprosessissa oli korkea aktiivisuuden kausi vuonna 1963. Intellektuellit
halusivat saavuttaa suuremman vapauden sekä käyttää jo saavutettua vapautta. Kulttuuriliberalismi
näkyi

ensin

teatteritaiteessa,

mutta

erityisesti

kaunokirjallisuudella

oli

suuri

rooli

liberalisaatioprosessissa. Kulttuuripolitiikan aloilla tehtiinkin suuria muutoksia, johon vaikutti kontaktit

tuotteliain. Pääpaino oli raskaassa konepajateollisuudessa ja asetuotannossa. Erityisesti kulutusteollisuus kärsi raakaainepulasta. Golan 1971, 8–13; ornej & Pokorný 2004, 70.
35
Puolueen läheinen yhteistyö neuvostoblokkiin Comeconin kautta sekä avun jakaminen kehittymättömille maille
aiheuttivat kiukkua ihmisten mielissä. Katkeruutta aiheutti myös ulkomaalaisten opiskelijoiden suuremmat stipendit.
Vastaavasti slovakkien mielestä heitä syrjittiin. Golan 1971, 16–17.
36
Novotný (1905-75) toimi Tšekkoslovakian presidenttinä 1957-68. Kommunistipuolueen johtaja 1954-68.
37
Golan 1971, 29–48.
38
Golan 1971, 94–220; Golan 1973, 9–12.
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länteen. Puolue ajoi kuitenkin varovaisuutta, sillä se uskoi liiallisen kulttuuriliberalismin
vahingollisuuteen.39

Myös radio, televisio ja lehdistö ottivat aktiivisen roolin destalinisaatioprosessissa ja ne läpikävivät
uudistuksia kulttuuripolitiikan liberalisaation myötä. Muutokset näkyivät julkisessa mediassa:
televisiossa ja radiossa esitettiin suoria paneelikeskusteluja, satiirisia ohjelmia, luettiin tyytymättömien
kuuntelijoiden kirjeitä ja selostajista tuli hieman vapautuneempia. Eniten puolue oli kuitenkin
”häiriintynyt” lehdistöstä, sillä se tarjosi tien intellektuelleille ja liberaaleille esittää niiden
uudistusvaatimuksia. Puolue yrittikin estää tiettyjen artikkeleiden julkaisemisen sekä rajoittaa joidenkin
journalistien vapauksia. Vaikka lehdistön sensuurilaki astuikin voimaan tammikuussa 1967, se salli
tietyn oikeuden säilymisen medialla itsellään.40

Massajärjestöjen uudistukset ja taloutta koskevat väittelyt kasvattivat ajatuksia poliittisesta
muutoksesta. Monet asiat olivat osoittaneet opposition tarpeen, mutta puolueen valta perustui
perustuslakiin. 41 Lokakuussa 1966 Novotný piti kovan linjan puheen, mikä oli varoitus liberaaleille ja
vakuutus konservatiiveille. Seuraavana vuonna konservatiivit terävöittivät otettaan liberaaleja kohtaan.
Merkittävää oli kuitenkin, että puolueen johtajien tuli voittaa ihmiset puolelleen pitääkseen asemansa.
Puolueella itseltään puuttui samaan aikaan vahva ja yhtenäinen poliittinen suuntaus. Keväällä 1966
puolue perusti Tšekkoslovakian tiedeakatemian (CSAV), jonka tarkoituksena oli valmistaa
tutkimuksia, joiden aihe koski poliittisen järjestelmän kasvua sosialistisessa yhteiskunnassa. Erilainen
painostus, äärimmäiset ehdotukset oppositiosta sekä kasvava levottomuus intellektuellien ja
opiskelijoiden piirissä pitivät huolen siitä, ettei asiaa voitu viivytellä. Puolue hyväksyikin, että
Tšekkoslovakia tarvitsi demokratiaa, mutta kukaan ei ollut täysin varma kuinka ja missä mittakaavassa
uudistus toteutettaisiin. 42

Vaikka hallituksen edustuselimissä tehtiin suuria muutoksia, puolue ei koskenut vuonna 1966
vahvistettuun perustuslakiin, mikä ei osoittanut merkkejä demokratiasta. Parlamentin jäsenet olivat
39

Golan 1971, 120–132.
Golan 1971, 132–149; Golan 1973, 12.
41
Perustuslakiin oli kirjattu kommunistipuolueen johtoasema. Perustuslaissa myös määriteltiin, että hallitus oli yhteisön
ainoa edustaja ja yhteisön tuli seurata marxismi-leninismiä. Nämä olivat suurimmat esteet oppsitiopuolueiden
perustamiselle.
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perustuslaillisesti sidottuja kunnioittamaan puolueen tahtoa. Tšekkoslovakiassa tehtiin kuitenkin monia
uudistuksia vaalijärjestelmään, joista tärkein koski ehdokkaiden valintaa. Puolueen liberaalit ajoivat
myös juridisen järjestelmän uudistamista sosialistisen demokratian nimissä. He vaativat ihmisoikeuksia
ja vapauksia, mutta vaatimusten täydellinen läpivienti olisi vaatinut instititutionaalisia muutoksia.
Ongelmia aiheutti muun muassa tuomareiden pelokkuus ja kouluttamattomuus sekä puolueen
puuttuminen oikeusistuimien työskentelyyn. Joitakin askeleita parempaan suuntaan otettiin kuitenkin
vuoden 1963 jälkeen.43

Huolimatta siitä, että vuosien 1963–1967 välinen ajanjakso valmisteli läpimurtoa uudelle
ajatusmaailmalle ja kokonaismuutokselle, oli ilmeistä, ettei jatkuva muutos ollut mahdollista ilman
Novotnýn ja hänen tukijoidensa syrjäyttämistä. Novotný oli vastahakoinen uudistuksille ja hän halusi
nähdä reformien epäonnistuvan. Tästä syystä puolueen sisäinen tyytymättömyys ja painostus
kasvoivatkin vuonna 1967. Vaikka muutoshalukkuus oli pääasiassa lähtöisin puolueen sisältä, varsinkin
intellektuellit ja taloudentilasta huolissaan olleet ekonomistit vaativat reformeja. Lisäuudistusten tarve
olikin suurinta talouden saralla, mikä yhä kärsi vakavista ongelmista. Kriitikot huomasivat, että
ongelman ydin oli poliittinen. Työläiset olivat vastarinnassa ja heidän suurin ongelmansa koski
palkkoja ja työpaikkojen turvallisuutta. Myös muut Tšekkoslovakian yhteiskunnan alat loivat painetta
puoluetta kohtaan lupausten täyttämiseksi. Esimerkiksi slovakeilla oli huoli kuinka paljon he saisivat
itsenäisyyttä, ja Tšekkoslovakian nuoriso aiheutti päänvaivaa puolueelle. Opiskelijoiden ja nuorten
työläisten rauhanomaiset mielenosoitukset muuttuivat ajoittain puoluevastaisiksi tapahtumiksi. 44

Varsinainen johtajuuskriisi alkoi keskuskomitean yleiskokouksessa 30.–31.10.1967, jolloin Alexander
Dub ekin puhe puolueen tarpeesta nähdä lisäuudistuksien tarve sai monilta tukea. Novotný pysyi
aiemmassa linjassaan vielä joulukuussa, kun hän julisti, että vahva puoluekuri ja kontrolli olivat
tarpeen

kapitalistista

ideologiaa

vastaan.45

Vapaamielisyyden

kasvu

kuitenkin

mahdollisti

Tšekkoslovakian poliittisessa eliitissä tapahtuneet uudistukset. Tammikuussa 1968 vielä varsin
tuntematon Dub ek syrjäytti Novotnýn Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen johdosta. Dub ek,
joka oli liberaali mutta ei radikaali, valittiin yksimielisesti erilaisten vaiheiden jälkeen. Hänen
43

Golan 1971, 177–186, 210–222; Golan 1973, 12. Muutokset koskivat myös Slovakian hallinnollisia elimiä. Praha oli
kuitenkin haluton ja kyvytön löytämään vaihtoehtoa vahvalle keskuskontrollille, mikä vieraannutti kolme miljoonaa
vähemmistökansalaista. Slovakit perustivatkin johtavan destalinisaatioliikkeen. Golan 1971, 189.
44
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valintansa olikin eräänlainen kompromissi liberaalien ja konservatiivien välillä. 46 Dub ek oli nuori,
energinen ja Moskovan silmissä luotettava. Olihan hän käynyt Neuvostoliitossa koulua 17 vuoden ajan.
KGB:ssä häntä kutsuttiin ”meidän Sashaksi”.47

Vuoden 1968 alkukuukausina tehtiin vielä muutoksia puoluejäsenissä, jonka avulla puolue sai
lisäkannatusta luvatulle politiikalle. Uusi puoluekomitea aloitti toimintansa uudella puolueohjelmalla
virallisesti 6.2.1968. Maaliskuuhun mennessä uudistusliikkeellä oli täysin erilainen luonne: aiemmin
puolueasioina pidetyt asiat tulivat julkisen keskustelun piiriin ja yleisö alkoi vaatia puolueen lupausten
täyttöä. Painostuksesta johtuen puolueessa tehtiin merkittäviä virasta erottamisia. 48 Useita korkeita
virkamiehiä korvattiin uusilla, joista merkittävin henkilömuutos oli Novotnýn syrjäyttäminen
presidentin virasta 22.3. ja Ludvík Svobodan49 nimeäminen hänen tilalleen. Näin ollen Novotný oli
ensin syrjäytetty Tšekkoslovakian pääsihteerin paikalta, minkä jälkeen yleinen mielipide sai hänet
eroamaan presidentin virasta. Toukokuussa hän lisäksi erosi maan keskuskomiteasta. Tšekkoslovakian
uuden

hallituksen

muodostaminen 8.4.1968

merkitsi

reformien

luonteen

laajentamista

ja

syventämistä.50

Puoluejohtaja Dub ekilla oli hyvä ja tehokas toimintailmapiiri, sillä hänellä oli uudistuksia kaipaavan
eliitin, massan sekä median tuki. Uudenlaista poliittista systeemiä alettiin kutsua ”ihmiskasvoiseksi
sosialismiksi”.51 Tšekkoslovakian keskusvaliokunta hyväksyi 5.4. puolueen uuden hallinto-ohjelman,
jota kutsuttiin toimintaohjelmaksi. Ohjelman tarkoituksena oli antaa ohjeet, kuinka demokratisoida
yhteiskuntaa mahdollisimman tehokkaasti säilyttäen samalla kommunistisen puolueen johtoasema.
Ohjelman lopullisen hyväksymisen oli määrä tapahtua syyskuussa 1968 Tšekkoslovakian
kommunistisen puolueen kongressin toimesta, mikä olisi tarkoittanut demokraattisten uudistusten
toimeenpanemista.52

46
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Toimintaohjelmaa voidaan pitää Prahan kevään perustana. Ohjelman on sanottu olleen ehkä suurin
suunnitteilla ollut uudistus, jossa Tšekkoslovakian konservatiiviset kommunistit olivat valmiita
antamaan periksi. 53 Toimintaohjelma otti kantaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin: talouteen,
massajärjestöihin, uskonnollisiin ja kansallisiin vähemmistöihin, kulttuurialueelle, poliittisiin
reformeihin ja tarkemmin sanottuna puolueen, hallituksen, Slovakian ja ulkopolitiikan asioihin. Se
sisälsi muutosvaatimuksia ja haluja, joita esimerkiksi nuoret kommunistit, ekonomistit ja Dub ek
kannattajineen vaativat.54 Toimintaohjelma ei kuitenkaan sisältänyt itsenäisen ulkopolitiikan haluja,
koska Tšekkoslovakian johtajat yrittivät vältellä Unkarin vuoden 1956 virhettä. Dub ek uskoi, että
Unkarin silloinen johtaja Imre Nagy oli mennyt liian pitkälle, kun hän oli julistanut Unkarin
neutraaliutta ja Varsovan liitosta ulos vetäytymistä.55

Tšekkoslovakiassa kevään aikana tapahtunut kehitys ja poliittinen muutos olivat ongelmallisia
neuvostojohtajille ja muille sosialismin piiriin kuuluneille valtioille, mistä syystä ne seurasivat
Tšekkoslovakian tapahtumia varauksella. Valtioiden konservatiiviset kommunistit

pelkäsivät

Tšekkoslovakian uudistusten houkuttelevan myös muita Itä- ja Keski-Euroopan sosialistisia maita.56
Tšekkoslovakian uudistukset eivät saaneet sitä vaatimaan todellista eroa Neuvostoliitosta, mutta
valtiolla oli kasvavaa painostusta suvereenisuutta, yhtäläisyyttä ja ”Tšekkoslovakian sosialismia”
kohtaan.57

Varsovan liiton maiden huoli kuvastui jo helmikuussa 1968, kun Dub ek joutui kollegoidensa kanssa
Neuvostoliiton, Itä-Saksan, Puolan ja Unkarin johtajien nuhdeltavaksi. Tämä ei kuitenkaan tuottanut
kaivattua tulosta, sillä ihmiskasvoisemman sosialismin rakentamista jatkettiin. 58 Vielä kuitenkin 16.
helmikuuta Brežnev painotti pitämässään puheessa, että jokainen puolue määrittelisi oman poliittisen
kurssinsa täysin itsenäisesti ja että ohjeita annettaisiin vain ulkopolitiikan saralla. Myös Neuvostoliiton
julkiset kommentit pysyivät ystävällisinä ja sovittelevina maaliskuun loppuun asti. Neuvostoliitto ei

53
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myöskään kommentoinut toimintaohjelmaa julkisesti. Itä-Saksa oli ensimmäinen maa, joka esitti
avoimen huolensa maaliskuun puolessa välissä.59

Dresdenin tapaaminen 23.3.1968 oli vastaavasti ensimmäinen kerta, kun muut sosialistiset maat
yrittivät vaikuttaa Tšekkoslovakiaan. Huhtikuussa Moskovassa, kuin myös Itä-Saksassa, pidettiin
varoittavia puheita ja mediassa esiintyi pientä polemiikkia Tšekkoslovakian kehitystä vastaan.
Toukokuussa kriisi tuli selvemmäksi. Silloin Varsovan liitto järjesti erilaisia tapaamisia niin
Tšekkoslovakian kanssa, kuin myös ilman. Itä-Saksan ja Neuvostoliiton media kiristi suhtautumistaan
ja yleisenä teemana oli lännen vaikutuksen leviäminen Tšekkoslovakiaan. Huhut kertoivat toukokuun
alussa, että Neuvostoliitto oli kasvattanut sotilasmääriä Tšekkoslovakian rajojen läheisyydessä. 60
Seuraavassa kuussa Neuvostoliitto aloitti joukon sotilasharjoituksia, joilla naamioitiin voimien
kerääminen Tšekkoslovakiaa vastaan.61 Suuremman Varsovan liiton sotilasharjoituksen oli alun perin
määrä tapahtua vasta syyskuussa, mutta se siirrettiin kesäkuulle ja samalla se siirtyi Tšekkoslovakian
maaperälle. Lyhyessä ajassa yli 24 000 Varsovan liiton sotilasta oli sijoitettu ympäri maata.62

Toukokuuhun mennessä Tšekkoslovakian kommunistinen puolue oli puolustusasemissa. Puolue yritti
hermostuksissaan hiljentää maan lehdistöä kevään lopussa sekä estää erilaisten poliittisten
ryhmittymien syntymistä.63 Tšekkoslovakian intellektuellit olivat huolissaan demokratiaprosessin
hidastumisesta. Sensuuri jatkui vahvasta vastustuksesta huolimatta. Myös työläisten mielestä yritykset
tukkia lehdistön suut olivat vaaraksi koko uudistusprosessille. Huoli kulminoitui kesäkuun lopussa
”2000-sanaa” nimiseen julistukseen, jonka allekirjoittivat valittu joukko esimerkiksi työläisiä,
taiteilijoita ja maanviljelijöitä. Manifestin idea oli nostattaa reformiliikkeen kannatusta ja taistella
kasvavaa reformivastaista mielialaa vastaan. Puolueen puhemiehistö tuomitsi julistuksen nopeasti,
koska se pelkäsi Neuvostoliiton ja muiden painostuslähteiden reaktiota. Kremlille tämä oli ”todistus”
Tšekkoslovakian poliittisen kontrollin häviämisestä. 64
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Golan 1973, 222–223.
Golan 1971, 316–318; Golan 1973, 224–229.
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11.–20.8. Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 242.
62
McGinna 1999, 124.
63
Golan 1973, 163.
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Koko kevään ajan Tšekkoslovakian hallituksen sisällä vallitsi erilaisia lähestymisiä, asenteita, ideoita ja
päämääriä. Ryhmä ei siis ollut yhtenäinen tai johdonmukainen, koska näkökulmat vaihtelivat todella
konservatiiveista aina radikaaleihin. 65 Kevään ja kesän ajan Neuvostoliiton politbyroo vaati erityisesti
kolmea asiaa: median sensuuria, kaikista suorasanaisimpien virkamiesten erottamisia ja epävirallisten
poliittisten ”klubien” hajottamista sekä julistamista laittomiksi. 66 Neuvostoliiton pääministeri Aleksei
Kosyginin67 ja Tšekkoslovakian puoluejohtaja Dub ekin välillä vallitsi väliaikainen rauha toukokesäkuussa, joskin Neuvostoliitto harjoitti samanaikaisesti sekä poliittista että psykologista
painostusta.68 Kesäkuulle tultaessa Tšekkoslovakiassa kuitenkin uskottiin, että liittolaisten huoli
uudistusten vaikutuksista oli hälventynyt. Kesä-heinäkuun vaihteessa sekä Neuvostoliiton että
Tšekkoslovakian median tunteet kuitenkin jälleen kuumenivat ja polemiikki kasvoi vahvaksi
molemmin puolin. 69

Heinäkuussa Tšekkoslovakian johtoa painostettiin osallistumaan yllättävään kurinpitokokoukseen
yhdessä viiden Varsovan liiton maan kanssa. Tšekkoslovakian kieltäydyttyä muut maat järjestivät
salaisen tapaamisen 14.7. Kokoukseen osallistuvien maiden mielestä poliittinen tilanne oli vakava ja
asialle tuli tehdä jotain. Kuten jo aiemmin keväällä, tapaamisessa vallitsi erilaisia näkemyksiä mitä tuli
tehdä. Kokouksen jälkeen Bulgarian, Itä-Saksan ja Puolan asenteet olivat hyvin jyrkkiä, kun taas
Unkarin puoluejohtaja oli hyökkäystä vastaan. Neuvostoliiton puoluepääsihteeri Brežnev oli
tapaamisessa ainoa neuvostodelegaation puhemies. Hän oli jyrkkä, mutta vielä epäilevä. 70

Kokous osoitti, ettei päätöstä sotilaallisesta väliintulosta oltu vielä tehty. Brežnev ei ollut
mielipiteeltään vain äärimmäisen jyrkän Itä-Saksan ja löysemmän Unkarin puoluejohtajien
välimaastossa, mutta myös Neuvostoliiton maahanhyökkäystä kannattavien ja sitä vastustavien välissä.
Kokous johti yhteisen Varsovan kirjeen lähettämiseen Tšekkoslovakian johdolle. Vaikka kirje oli
eräänlainen uhkavaatimus, kirjeen laatijat julistivat, ettei heillä ollut aikomusta puuttua asioihin, jotka
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olivat selkeästi kansan sisäisiä. Kirje kuitenkin sisälsi paljon kritiikkiä Tšekkoslovakian johtoa vastaan
viitaten Dub ekin menettäneen poliittisen kontrollin.71

Kun Tšekkoslovakian reformivastaisuutta yritettiin lisätä monin eri tavoin esimerkiksi Varsovan
uhkauskirjeellä ja neuvostolehdistön kritiikillä 72, vaikutus Tšekkoslovakiassa oli toisenlainen.
Kansallinen yhtenäisyyden tunne vahvistui ja sitä kautta tšekkoslovakialaiset reformivastaiset koalitiot
kävivät pelokkaammiksi. Tšekkoslovakiassa pidettiin 19.7. virallinen kokous, jossa oli mukana vain
uudistusmielisiä. He päättivät kieltää Varsovan kirjeen syytökset ja he kieltäytyivät ehdotetusta
Varsovan kurinpitokokouksesta. Reformistit olivat näin ollen voittaneet niin Tšekkoslovakian johtavan
eliitin, mutta myös kansan tuen. Neuvostoliiton päätöksentekijöille tämä vastaavasti osoitti, ettei
sisäinen vallankaappaus ollut mahdollista ilman hyökkäystä. Neuvostoliiton politbyroon ongelmaksi
muodostui seuraavaksi viideksi viikoksi: hyökätäkö vai ei?73

Varsovan kokouksen jälkeen Neuvostoliitto järjesti myös kaksi erillistä tapaamista Tšekkoslovakian
johdon kanssa heinä-elokuussa 1968. Kyseessä olivat

ierná nad Tisoun ja Bratislavan tapaamiset.

Näiden kokousten tarkoitus oli vaikuttaa Tšekkoslovakian tapahtumiin. 74 Itä-Saksan kommunistijohtaja
Walter Ulbricht75 teki myös erillisen vierailun Tšekkoslovakiaan elokuun puolessa välissä. 76 Lopulta
Neuvostoliitto ja sen liittolaiset, lukuun ottamatta Romaniaa ja Albaniaa, miehittivät Tšekkoslovakian
tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 20.–21.8.1968.77 Dub ek oli saanut 19.8. kirjeen Moskovasta,
johon hän ei ollut kuitenkaan kerinnyt tekemään vastinetta. Galia Golanin mukaan joitakin
Tšekkoslovakian

puolueen

konservatiiveja

oli

informoitu

hyökkäyksestä

päivää

aiemmin.

Hyökkäyksen jälkeen Tšekkoslovakiassa käytiin kiistelyä kolmesta aiheesta: miksi hyökkäykseen ei
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oltu valmistauduttu; miksi ei oltu varoitettu tilanteen vaarallisuudesta; miksi ihmiset eivät saaneet
taistella vastaan?78

Tšekkoslovakian johto pakotettiin allekirjoittamaan niin sanottu Moskovan protokolla, mikä laillisti
neuvostosotilaiden maassaolon. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Brežnev julisti
oppinsa, jonka mukaan toisen sosialistisen maan oloihin voitaisiin puuttua sotilaallisin keinoin, mikäli
sosialismi olisi uhattuna sisäisten tai ulkoisten vihollisten suoran toiminnan seurauksena, tai mikäli
sosialistisen leirin yhtenäisyyttä uhattaisiin. Miehitys päätti Prahan kevään ja sen aikana suunnitellut ja
osin toteutetut liberaalit uudistukset. Alkoi niin sanottu normalisaation ajanjakso. Tšekkoslovakialaiset
eivät nousseet aseelliseen vastarintaan, vaikkakin erilaisia lakkoja ja mielenosoituksia järjestettiin. 79

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aikaisempi tutkimus
Viimeisen kahdensadan vuoden ajan sanomalehdet ovat olleet tärkeitä mielipidevaikuttajia läntisessä
maailmassa. Tästä johtuen sanomalehdistä on tullut yksi merkittävimmistä historiantutkijan lähteistä. 80
Lehdistöllä on voimaa, koska niillä on oikeus julkaista ja tyrkyttää omia arvojaan sekä huoliaan
saadakseen yleisön huomion. Sanomalehdet saavat uskottavuutensa yhteisöltä, mutta on muistettava,
että hallitus omaa sanktiovallan. Sanomalehtien on pyrittävä vetoamaan lukijoihin ja mainostajiin ja ne
tarvitsevat jonkinlaisen luottamuksen viranhaltioilta ja hallituksen elimiltä. 81

Monet ulkomaiset poliitikot tunnustivat 1970-luvulla, että juuri lehdistöllä on vaikutusta kansainvälisen
mielipiteen muodostumiseen. Myös Tšekkoslovakian tapahtumat aiheuttivat laajan kansainvälisen
huomion, joskaan tällä ei ollut vaikutusta itse tapahtumien kulkuun.82 Lehtien mielipiteen ja niin
sanotun yleisen mielipiteen vastaavuutta on jo pitkään pohdittu, mutta mitään varsinaista vastaavuutta
ei ole kyetty todentamaan. Lukijakunta on kuitenkin lehden elinehto, mistä syystä se ei voi täysin
sivuuttaa tilaajien näkemyksiä. Lehdistön voidaan sanoa ainakin pyrkivän luomaan yleistä mielipidettä,
yrittäen monesti myös vaikuttaa jo syntyneisiin mielipiteisiin. Lehdistö haluaa myös mahdollisesti
78
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”heijastaa” yleistä mielipidettä.83 Ennen kaikkea lehdet edustavat kuitenkin aikansa ja ympäristönsä
kuvaa.84

Tutkimustehtäväni on paneutua kahden sanomalehden Tšekkoslovakiaa käsitteleviin kirjoituksiin
tietyllä aikavälillä. Pyrin kuvailemaan ja vertailemaan lehtien sisältöjä sekä niissä ilmeneviä muutoksia
ja kehityslinjoja. Aineistoni koostuu kahden sanomalehden kaikista numeroista, jotka ilmestyivät 1.8.–
31.8.1968 välisenä aikana. Tutkin mitä ja millä tavalla konservatiivinen brittilehti The Times (TT) ja
liberaalinen sveitsiläinen Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kirjoittavat Tšekkoslovakian kriisistä: ajasta
ennen Varsovan liiton hyökkäystä sekä sen jälkeisistä tapahtumista. Mitä uutisoitiin; millä tavalla
kirjoitettiin; mitä painotettiin; millainen kuva Tšekkoslovakian tilanteesta annettiin; osasivatko lehdet
ennustaa maahanhyökkäyksen mahdollisuuden; kuinka kirjoittelu muuttui maahanhyökkäyksen
jälkeen;

kuinka

voimakkaasti

lehdet

reagoivat

interventioon;

olivatko

ne

huolissaan

maahanhyökkäyksen leviämisestä?

Tutkimukseni on monella tasolla vertailevaa. Tulen vertailemaan TT:n ja NZZ:n lehtikirjoittelujen
sisältöjä, painotuksia, juttujen määriä, kirjoitusten lajityyppejä, toimittajien moninaisuutta ja
pääkirjoitusten sekä etusivun juttujen määriä. Pohdin myös mahdollisten erojen syitä, kuten lehtien ja
valtioiden erilaista poliittista suuntautuneisuutta ja maantieteellistä sijaintia. Vertailen lisäksi lehtien
sisäistä muutosta ennen hyökkäystä ja intervention jälkeen; kuinka paljon ja millä tavoin juttujen
luonne ja määrät muuttuivat. Hypoteesini on, että uutisten luonne ja suhtautuminen Varsovan liittoa
kohtaan jyrkkeni miehityksen jälkeen.

Uutiset kertovat meille minkälaisia asenteita ja mielipiteitä lehdet halusivat siirtää lukijoilleen.
Toisaalta uutiset kertovat kyseessä olevasta asiasta, jolloin niiden totuudenmukaisuutta tai niiden
poikkeavuuksia voi tarkastella. 85 Tarkoitukseni onkin peilata lehtien juttuja tutkimuskirjallisuudessa
esitettäviin tuloksiin, jolloin voin tehdä päätelmiä kuinka lehtien antama kuva vastaa todellisuutta.
Lehtien antaman kuvan ja informaation kannalta ei ole merkityksellistä, miksi jokin uutinen on mukana
ja toinen ei, vaan kaikista olennaisinta on tutkia informaation oikeellisuus. On kuitenkin muistettava,
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että esimerkiksi virheiden olemassaolo ei aina tarkoita toimituksen tietoista toimintaa, vaan taustalla
voi olla toimitustekniset seikat.86

TT ja NZZ ovat hyvin arvostettuja lehtiä niin kotimaassaan kuin ulkomaillakin, mistä syystä ne ovat
myös suuressa suosiossa tutkijoiden parissa. Halusin tutkimukseeni kahden eri valtion arvostetut
sanomalehdet. Asemansa vuoksi lehdillä on suuri vaikuttamismahdollisuus lukijoihin. Valitsin kyseiset
lehdet, koska ne ensinnäkin edustavat erilaista poliittista näkemystä: toinen on liberaali ja toinen
konservatiivinen.

Toiseksi

sanomalehdillä

on

erilainen

geopoliittinen

sijainti

verrattuna

Tšekkoslovakiaan. Kumpikaan ei ole Tšekkoslovakian rajanaapuri, mutta Sveitsin asema oli kuitenkin
turvattomampi mahdollisen invaasion laajentumisen vuoksi sekä valtion liittoutumattomuuden takia.
Huomionarvoista on, että molemmat lehdet edustavat läntistä näkökulmaa, eli tutkimuksessani ei ole
kylmän sodan vastakkainasettelua. Kiinnostavaa on kuitenkin, suhtautuiko jompikumpi lehdistä
kriittisemmin Varsovan liiton hyökkäykseen ja itse Neuvostoliittoon.

Halusin tutkimusaikarajauksen alkavan ennen maahanhyökkäystä ja ulottuvan aina intervention
jälkeisiin kirjoituksiin. Mielestäni kuukauden mittainen ajanjakso antaa hyvän kuvan kirjoitusten
sisällöstä, sillä tutkimusmateriaalia on runsaasti.87 Tutkimuskuukausi alkaa

ierná nad Tisoun

tapaamisen lopputuloksesta sekä sen perään Bratislavassa järjestetystä Varsovan liiton maiden
tapaamisesta. Elokuun alku oli hyvin jännittävää aikaa niin tšekkoslovakialaisille kuin länsimaillekin.
Tapaamisten lopputulosta odotettiin jännittynein mielin, sillä ei ollut varmaa saisiko Tšekkoslovakia
jatkaa uudistusprosessiaan. Aikarajaukseni päättyy viikko Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen.
Kyseinen viikko käsittää Tšekkoslovakian johdon pidättämisen, Moskovassa järjestetyn tapaamisen
sekä neuvostojohtajien ja Tšekkoslovakian johdon allekirjoittaman perussopimuksen. Ennen elokuun
loppua Tšekkoslovakian johto myös palasi takaisin Tšekkoslovakiaan tarjoten mielenkiintoisen kuvan
kansan reaktiosta ja vastaanotosta.

Tutkimukseeni en ole sisällyttänyt kuvien analysointia tai palstamillimetrien mittaamista. Seikko
Eskolan mielestä palstamillimetrien mittaaminen ei ole yleensä tarkoituksenmukainen keino, jos
halutaan mitata jollekin lehdessä annettua tärkeyttä. Se on hyödyllistä silloin, jos halutaan pitkällä
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aikavälillä selvittämään lehden sisällön jakautumista osastoittain.88 Kuvien analysointia en ole ottanut
tutkimukseeni mukaan siitä syystä, että erityisesti The Timesissa niitä oli hyvin minimaalisesti. Nämä
harvat kuvat olivat yleensä joko henkilöiden kasvokuvia tai Tšekkoslovakian karttoja, joilla
havainnollistettiin lukijoille maan sijaintia ja asemaa Varsovan liiton maiden ympäröimänä. Lehdissä
julkaistut kuvat olivat myös laadultaan suhteellisen neutraaleja. Kumpikaan lehti ei painattanut kuvia
esimerkiksi Tšekkoslovakiassa haavoittuneista ihmisistä. Neue Zürcher Zeitungissa oli kuitenkin
muutamia valokuvia protestimielenosoituksista sekä yksi kuva panssariajoneuvon saapumisesta Prahan
kadulle.

Kun keskitytään lehtien sisällön historialliseen tutkimukseen, tutkijalla on mahdollisuus ainakin
kahdenlaiseen

lähestymistapaan:

historiallis-kvantitatiiviseen

sekä

historiallis-kvalitatiiviseen

menetelmään. 89 Omassa tutkimuksessani käytän molempia. Laadullista ja määrällistä analyysiä on
aiemmin pidetty vastakkaisina ja toisensa poissulkevina. Nykyään kuitenkin ajatellaan, että rinnakkain
käytettynä ne voivat antaa aiheesta merkittävää lisätietoa, johon kumpikaan menetelmä ei yksin
riittäisi. 90 Asian saama määrällinen että laadullinen huomio heijastavat lehtien ja toimituksen
tapahtumasta antaman kuvan lisäksi lehtien suhtautumista. 91

Analysoin ja kontekstoin NZZ:n ja TT:n Tšekkoslovakiaa koskevia kirjoituksia historialliskvalitatiivisella menetelmällä. Kyseisen metodin avulla luon kuvan niin itse tutkimuskohteesta kuin
myös määrällisen tutkimuksen tuloksista. Historiallis-kvalitatiivisen menetelmän ajatuksena on
analysoida kutakin lähdettä yksityisesti (lähinnä lähdekritiikin avulla). Samalla tulee huomioida lähteen
oma synty-ympäristö. Menetelmän avulla voin tehdä vertailua lähteiden laadusta, sisällöstä ja
syntyeroista.92

Metodin tarkoituksena on rakentaa mielekäs ja yhdenmukainen kuva lehtien

kirjoituksista. Lehtikirjoittelun sävyn ja laadun selvittäminen onkin viime kädessä mahdollista vain
historiallis-kvalitatiivisen menetelmän avulla. 93
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Tutkimukseni kvantitatiivisen analyysin tarkoituksena on jäsentää, tarkentaa ja täydentää sisällön
sanallista kuvailua. Tutkin kirjoitusten määriä erilaisin tilastollisin mittarein. Erilainen tilastointi ja
luokittelu antavat myös paremman menetelmän sanomalehtien vertailuun. Lehtien määrällisessä
tutkimuksessa käytän myös sisällönanalyysia, minkä avulla pyrin vielä syvempiin johtopäätöksiin.
Analyysin tarkoituksena on tiivistää aineisto niin, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata lyhyesti ja
yleistävästi, tai tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet voidaan esittää selkeästi, systemaattisesti ja
objektiivisesti.

Sisällönanalyysin aineisto tulee valita ja rajata riittävän tarkasti.

Ajatuksena on, että aineisto

luokitellaan ja siitä voidaan laskea kuinka monta kertaa kukin luokka esiintyy. 94 Yleensä
sisällönanalyysilla

tarkoitetaan

kahdenlaisia

tutkimuksia.

Niitä,

jotka

kuvaavat

jonkun

dokumenttijoukon sisältöä tai tutkimuksia, tai niitä, joissa pyritään tekemään niiden tuottajia koskevia
päätelmiä dokumenttien sisällön perusteella. 95

Omassa

tutkimuksessani pyrin kuvailemaan

dokumentteja ilmiöinä sinänsä: mitä asioita aineistosta löytyy; miten asioihin suhtaudutaan; kuinka
asiat on mahdollisesti ilmaistu. Lehtien vertailu tekee tästä mielenkiintoisen.

Tutkimukseni määrällisen sisällönanalyysin aineisto koostuu maahanhyökkäyksen jälkeisistä The
Timesin pääkirjoituksista sekä Neue Zürcher Zeitungin laajoista etusivun artikkeleista, jotka vastasivat
lehden pääkirjoitusosiota. Kyseisestä aineistosta saan parhaiten esille lehden kannan, sillä tarkoitukseni
ei ole kuvata lehtien koko asiaa koskevaa kirjoittelua, vaan nimenomaan lehtien suhtautumista
tutkittavaan asiaan. Lehtien pääkirjoitukset ovat osa niin sanottua julkista mielipidettä ja tällä voi olla
vaikutus lukijakunnan kannanottojen muodostumiseen.96 Maahanhyökkäystä edeltävät pääkirjoitukset
olen analysoinut kvalitatiivisesti kappaleessa 2.6.

Sisältöluokkia on kaksi ja ne on kehitetty aineistosta käsin. Sisältöluokat koskevat juttujen
aihesisältöjä, joiden tutkiminen on mielekästä määrällisellä analyysillä. Sisältöluokat sisältävät erilaisia
muuttujia ja muuttujat sisältävät lausumia, joita etsin aineistosta. Luokitusyksikköni on lausuma ja
lasken esiintymistiheyksiä frekvensseillä, eli kuinka monta kertaa asia esiintyy aineistossani. Lausuma
94
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tarkoittaa useammasta sanasta koostuvaa ajatusta, eräänlaista ajatusteemaa. Usein se tarkoittaa
ajatuksellista kokonaisuutta, joka on laajimmillaan virke. 97 Yksi lausuma voi olla mukana vain yhdessä
muuttujassa, eli se voi saada vain yhden arvon. Yksiselitteisten ja tarkoitustenmukaisten
luokitteluperusteiden laatiminen ei ole helppoa.

Ensimmäinen sisältöluokkani on sanomalehtien esittämä kritiikki. Tämä luokka jakaantuu kahteen
osaan: toimintaa kuvaavaan kritiikkiin ja kritiikkiin Neuvostoliiton järjestelmää ja hallintoa kohtaan.
Muuttujia on kolme: lehtien esittämä kritiikki hyökkäystä kohtaan ja lausumat hyökkäyksen
epäonnistumisesta sekä kritiikki Neuvostoliittoa kohtaan. Toinen sisältöluokka on lähdeaineiston
esittämät haittavaikutukset, eli mitä hyökkäys aiheutti erilaisille suhteille. Tämä luokka jakaantuu
viiteen muuttujaan: haittavaikutukset Tšekkoslovakian liberalisaatiokehitykselle, negatiivinen vaikutus
idän ja lännen suhteille, kommunistiselle maailmalle, Neuvostoliitolle sekä Itä-Euroopalle. Muuttujien
sisältämät lausumat löytyvät liitteistä 11 ja 12.
Teen myös toisenlaisen sisällönanalyysin kummankin lehden kaikille Tšekkoslovakia-jutuille.
Luetteloin ja lasken jutuissa esiintyvien henkilönimiä: etsin neuvostoliittolaisia ja tšekkoslovakialaisia
poliittisia

vaikuttajia

sekä

eri

maiden

valtiopäämiehiä

ja

kommunistipuolueiden

johtajia.

Henkilönimien määrien tarkastelu kertoo lehtien painotuksista, kiinnostuksessa, tärkeydestä sekä
mahdollisesti myös toimituksellisista seikoista. Tämä analyysi löytyy kappaleesta 4.2.1.

Tutkimukseni aihetta ei ole lähestytty tutkimuskirjallisuudessa, mutta muutamassa pro gradu
-tutkielmassa kylläkin. Nämä pro gradut ovat tarkastelleet suomalaisten lehtien näkökulmia
Tšekkoslovakian kriisiin ja yksi tutkimus on paneutunut The New York Timesin kirjoituksiin
painottaen määrällistä tutkimusta. Yksikään näistä tutkimuksista ei ole kuitenkaan ottanut vertailevaa
näkökulmaa, jossa mukana olisi kahden eri valtion sanomalehtiä. 98 Omalla tutkimuksellani haluankin
tuoda laajemman näkökulman Tšekkoslovakian kriisiin.
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Pietilä 1973, 111.
Esimerkkejä Tšekkoslovakiaa käsittelevistä pro gradu -tutkielmista: Takala, Minna (1997). Tsekkoslovakian kriisi 1968
The New York Timesissa. Historiatieteen laitos, Tampereen yliopisto. Mesikämmen, Emma (2007). Tuomitut
Tšekkoslovakian tapahtumat: vuoden 1968 miehitysuutisoinnin rakentuminen suomalaisissa sanomalehdissä.
Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.
98

21

Tutkimuskirjallisuuden osalta käytän päälähteinä Galian Golanin, Jiri Valentan sekä Günter Bischofin,
Stefan Karnerin ja Peter Ruggenthalerin teoksia. Kirjat ovat hyvin eriaikoihin julkaistuja, mutta antavat
yhdessä erinomaisen kuvan Tšekkoslovakian destalinisaatiosta, Prahan kevään taustoista ja
tapahtumista sekä itse kriisistä. Professori Bischofin ja Karnerin sekä tutkija Ruggenthalerin toimittama
The Prague Spring and Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 on painettu vuonna 2010.
Teos koostuu eurooppalaisten ja amerikkalaisten kylmän sodan historiantutkijoiden artikkeleista.
Tutkijat paneutuvat uusiin arkistomateriaaleihin selittäen tapahtumien taustoja näiden uusien lähteiden
kautta. Mukaan mahtuu pohdintaa muun muassa Yhdysvaltojen reaktiosta ja toimimattomuudesta
hyökkääjiä vastaan.
Professori Galia Golanin 99 teokset The Czechoslovak Reform Movement - Communism in Crisis 1962–
1968 ja Reform Rule in Czechoslovakia – The Dub ek era 1968–1969 tarjoavat kattavan kuvan
Tšekkoslovakian 1960-luvun tapahtumista. Teokset kertovat ajasta ennen maahanhyökkäystä ja sen
jälkeen. Kirjat ovat toistensa kronologisia jatkumoita, joskin pientä päällekkäisyyttäkin löytyy. Golanin
ensimmäinen kirja on julkaistu vuonna 1971, mutta suurimman osan tekstistä hän on valmistellut jo
ennen vuotta 1968. Aineisto perustuu julkaistuun aineistoon paneutuen mielenkiintoisesti eri
sanomalehtien kirjoituksiin ja radiotiedotteisiin. Myöhemmässä vaiheessa hän on lisännyt teokseensa
haastatteluja, joita hän ei kuitenkaan käytä ensisijaisena lähteenä. Toinen Golanin teos on julkaistu
vuonna 1973 ja se käsittelee erityisesti vuoden 1968 tapahtumia ja Dub ekin hallinnon aikaa:
uudistuksia ja kriisiä.

Jiri Valentan kirja on nimeltään Soviet Intervention in Czechoslovakia 1968; Anatomy of a Decision.
Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1979, mutta siitä ilmestyi toinen editio vuonna 1991.
Tähän toiseen painokseen Valenta on lisännyt uutta materiaalia, syventäviä johtopäätöksiä sekä vuonna
1968 toimineen Tšekkoslovakian puoluejohtaja Alexander Dub ekin alkusanat. Teoksessa on käytetty
hyväksi myöhemmin julkisiksi tulleita Puolan, Unkarin ja Tšekkoslovakian arkistomateriaaleja. Kirja
on tapaustutkimus Neuvostoliiton päätöksenteosta. Se paljastaa kuinka neuvostojohtajat näkivät
Tšekkoslovakian kriisin, millainen oli ryhmittyminen politbyroon sisällä sekä mitkä asiat vaikuttivat
99

Golan työskentelee professorina Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuslaitoksella Jerusalemissa. Syntyi Yhdysvalloissa, mutta
muutti myöhemmin Eurooppaan. Itä-Euroopan matkojensa takia hänen kiinnostuksensa siirtyi filosofiasta Itä-Euroopaan
asioihin. Muutettuaan Israeliin vuonna 1966 hän teki tohtorityönsä Tšekkoslovakiasta. Käyttämäni Golanin teokset ovat
ensimmäiset hänen julkaisemansa teokset.
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interventiopäätökseen. Teoksen suurinta antia on se, että se osoittaa hyökkäyspäätöksen
kiistanalaisuuden, konsensushakuisuuden sekä aikataulun: milloin päätös mahdollisesti tehtiin ja miksi
juuri silloin. Valenta kuitenkin tunnustaa, että monet pääasiat pysyvät mysteereinä niin kauan, ennen
kuin Venäjä avaa sen arkistonsa.
Kiitokseni haluan antaa saksalais-suomalaiselle Jasmin Bel:lle, joka suomensi osan saksankielisistä
NZZ:n kirjoituksista.

1.3 Sanomalehdet lähteinä
1.3.1 The Times
The Timesin on sanottu, että se yksi maailman voimakkaimmin yleiseen mielipiteeseen vaikuttanut
lehti.100 TT on Britannian vanhimpia sanomalehtiä, jonka arvostus on pysynyt korkeana sen
luotettavuuden, kohteliaisuuden ja arvokkuuden johdosta. TT:a on aina pidetty valtaapitävien lehtenä,
josta voi lukea valtakunnan asioista.101 TT on vaikuttanut monella tavalla lehdistön yleiseen
kehitykseen, Britannian kotimaan politiikkaan kuin myös kansainvälisiin kysymyksiin. Lehteä on
pidetty aikansa Englannin hallituksen äänenä ja lehden päätoimittajalla on usein ollut korkea poliittinen
asema. Näistä syistä lehden kirjoitusten tärkeys onkin korostunut ulkomailla. 102

TT ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1785 nimellä Daily Universal Register, mutta vain kolme
vuotta myöhemmin lehti vaihtoi nimekseen The Times. TT:n perustaja, John Walter, halusi lehden
olevan irti kaikista puolueista, mutta jo vuonna 1819 lehdestä tehtiin poliittisesti merkittävä
kansalaismielipiteen ilmaisia talousongelmien vuoksi. 103 1800-luvun puoleen väliin mennessä TT:sta
oli muodostunut puolivirallinen hallituksen ääni huolimatta vallassa olleesta puolueesta. Samalla
lehdestä oli tullut maailman suurin ja vaikutusvaltaisin päivittäislehti. TT oikeutti 1800-luvun
loppupuolella lehdistöstä käytetyn nimityksen ”neljäs valtiomahti”.104
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TT:n arvovalta ajoittain laski ja välillä nousi 1900-luvun aikana. Vuonna 1938, kolme kuukautta ennen
Münchenin sopimusta, TT:n pääkirjoituksessa nostettiin esille sudeettialueiden mahdollinen
lahjoittaminen Saksalle. Britannian ulkoministeriön tuli julkisesti julistaa, ettei se ollut samaa mieltä
päätoimittaja Geoffrey Dawsonin kanssa. Kun Saksa sitten yhdisti Itävallan ja Tšekkoslovakian
sudeettialueet itseensä, TT:n mukaan vaatimukset olivat oikeutettuja ja niihin olisi pitänyt vastata jo
aiemmin.105 TT teki ennen toista maailmansotaa hyvin selväksi, ettei maan tullut ajautua sotaan
Tšekkoslovakian puolesta. Lehden mukaan Britannialla ei ollut

valtiota kohtaan mitään

sopimusvelvoitetta, eikä sotaan tulisi ajautua Keski-Euroopan rajakiistojen takia. 106 Myöhemmin,
toisen maailmansodan kynnyksellä, Saksan toimet kuitenkin tuomittiin lehdessä yksimielisesti. 107

Vuonna 1952 William Haleysta tuli TT:n päätoimittaja ja vuoteen 1966 mennessä hän oli saanut
lehteen uutta puhtia ja vanhaa arvovaltaa. Haleyn aikakaudella TT kasvoi tasaisesti. Lehden vanhoja
arvoja muutettiin, mutta ei unohdettu. Hän määritteli lehden tehtäväksi maailman tapahtumien
huolellisen ja objektiivisen esittämisen. Samalla hän määritteli lehden viralliseksi asemaksi poliittisen
riippumattomuuden. Todellisuudessa lehti määriteltiin laadultaan konservatiiviseksi. 108

1950-luvun lopussa TT tarvitsi ennen kaikkea enemmän pääkirjoitustilaa pystyäkseen taistelemaan
vaikutusvallasta muiden lehtien kanssa. Joinakin viikonpäivinä lehdellä oli vain 14 sivua, joista ehkä
kuusi kolumnia käsitteli kotimaisia ja kuusi ulkomaisia uutisia. Samaan aikaan Neue Zürcher
Zeitungilla oli keskimäärin 36–96 sivua.109 Vielä 1960-luvun alussa TT oli ohut lehti, jonka levikki oli
noin 250 000 lukijaa. Lukijoiden ja mainosten markkinaosuuksien laskun seurauksena lehteä alettiin
uudistaa vuonna 1966. Uudistuksiin kuului muun muassa TT:n etusivun mainosten korvaaminen
uutisilla. Samana vuonna Roy Thomson osti lehden ja uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi valittiin
vuonna 1967 entinen The Sunday Timesin varapäätoimittaja William Rees-Mogg.110
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Thompson pyrki omalla aikakaudellaan jatkamaan lehden riippumattomuutta ja lehti määriteltiin
”porvarilliseksi, mutta tuskin vanhoilliseksi sanomalehdeksi”. Päätoimittaja Rees-Mogg korosti
puolueettoman ja riippumattoman lehden merkitystä yhteiskunnalle.111 Rees-Moggin aikakaudella
(1967–1981) TT pysyi kansallisten valtaapitävien lehtenä. Rees-Mogg oli päätoimittajana
edistysmielinen. Henkilökunta nautti toimintavapaudesta, eikä tekstejä yleensä kirjoitettu uudelleen.
Lehden kirjeenvaihtajien kolumneista tuli enemmän älyllistä keskustelua ja artikkelit terävöityivät. 112
Myös pääkirjoituksista tuli terävämpiä, voimakkaampia ja ristiriitaisempia. Ne ottivat kantaa ja
valitsivat puolensa, mutta pysyivät reiluina, koska pääkirjoittajat yrittivät ymmärtää kaikkia osapuolia
ennen kirjoittamista. Pääkirjoituksista osan kirjoitti Rees-Mogg, osan toimittajat. 113

Rees-Mogg oli Oxfordin kasvatti, joka oli poliittiselta suuntaukseltaan liberaalinen tory. Hän oli
yrittänyt päästä parlamenttiin konservatiivipuolueesta, mutta ei ollut onnistunut. Uskonnoltaan hän oli
Rooman katolilainen. Edistysmielisenä päätoimittajana hän yritti pitäytyä lehden traditiossa olla
brittiläisten ääni, vaikka toisaalta hän toivoi lehden olevan itsenäinen, ilman kansallistan vastuuta.
Hänen valtakaudellaan lehti pysyi vakavana ja vaatimattomana. TT oli suunnattu lukijoille, jotka
halusivat vakavahenkisyyttä ja läpikotaisuutta.114

Lukijakunta kasvoi 1960-luvun puolenvälin jälkeen Suezin kriisin ja lehden toimituksellisten
uudistusten myötä.115 Päivittäin lehteä myytiin keskimäärin: 116
1966 281 817
1967 349 168
1968 408 300
1969 431 721
1967 loppuun mennessä levikki oli jo saatu kasvatettua yli 400 000 lukijaan ja vuoden 1968
loppupuolella lukijoita oli jo yli 415 000:a. Vuosien 1966–1968 välillä myös TT:n sivumäärät
kasvoivat keskimääräisestä 22 sivusta 31 sivuun. Levikin ja juttujen määrän kasvu aiheutti
111
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toimituksellisia ongelmia. Lehden tuli olla esimerkiksi painossa aikaisemmin, eikä tekstien
oikeellisuuden tarkastamiselle jäänyt enää niin paljoa aikaa.117 Samaan aikaan TT:n arvovalta laski.
Lehti oli virheellisesti ennustanut, että Vietnamin sodan vastaiset mielenosoitukset vuonna 1968
aiheuttaisivat Lontoon poliisin, Britannian hallituksen ja BBC:n valtauksen. TT piti yllä outoa ajatusta
hallituksen kansallisen yhtenäisyyden tarpeesta ja kansan ”kriisiytymisestä”. Ajatus oli täysin
virheellinen ja lehti oli ymmärtänyt politiikan ja mielialat väärin. 118 TT:lla oli ollut myös muita
samantapaisia virhearviointeja aiemminkin, mutta ne olivat lopulta osoittaneet, että lehti pystyi
pitämään ja jopa vahvistamaan mainettaan virheistä huolimatta. TT:sta onkin sanottu, että lehti pysyi
Vietnamin sodan kannattaja kauemmin kuin Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 1968 valittu Richard
Nixon, ja vastaavasti Nixonin takana lehti pysyi kauemmin kuin Valkoisen talon adjutantit.119

Rees-Moggin valtakaudella ulkomaanuutisten näkyvyyttä vahvistettiin ja kasvatettiin. Länsi-Euroopan
asioista raportoitiin kattavasti. Lehdellä oli 20 kokoaikaista ja 40 osapäiväistä kirjeenvaihtajaa, jotka
olivat levittäytyneet maailmanlaajuisesti. Näiden toimittajien töitä täydennettiin eri tietotoimistojen
palveluilla, joita olivat pääasiassa brittiläinen Reuters, amerikkalainen Associated Press (AP),
amerikkalainen United Press International (UPI), brittiläinen Press Association (AP), amerikkalainen
Extel, ranskalainen Agence France-Presse (AFP) sekä New York Timesin yhtymäpalvelu. 120

Amerikkalaiset tutkijat tekivät vuonna 1966 sisällönanalyysin, jonka mukaan TT:ssa annettiin 20,8 %:a
tilaa ulkomaanuutisille. Vuonna 1978 tehdyn tutkimuksen mukaan TT:n etusivulla esiteltiin päivittäin
keskimäärin 22 juttua, joista puolet oli kotimaan- ja puolet ulkomaanuutisia. Tyypillisesti lehdessä oli
28–32 sivua, joista yli 10 %:a oli ulkomaanuutisia, 14 %:a kotimaan asioita ja liikeasioita käsiteltiin
noin 19,5 %:a. Kenties tästä syystä lehden lukijakunta onkin koostunut erityisesti poliittisen ja
taloudellisen elämän johtavissa asemissa olevista henkilöistä. 121
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1.3.2 Neue Zürcher Zeitung
Sveitsiläinen saksankielinen Neue Zürcher Zeitung on hyvin arvostettu päivälehti, jonka lehtialan
ammattilaiset ovat usein äänestäneet maailman parhaimpien sanomalehtien joukkoon, vaikka sitä
monesti kuvaillaankin sanoilla vakava ja perinpohjainen. Lehden levikki, koko tai taloudellinen vakaus
eivät ole myöskään erityisen vaikuttavia.122 NZZ on kuitenkin suosittu sanomalehti lehdistötutkijoiden
keskuudessa ja ulkomailla NZZ:a on pidetty Sveitsin äänenä.123 John Merrillin mukaan NZZ on
vaikuttanut merkittävästi suurvaltojen eliittiin. 124 NZZ:n lukijakuntaan kuuluu hallitusten jäseniä ja
akateemikoita ympäri maailmaa. Lehti on aina vedonnut ”vakaviin ja viisaisiin maailmanjohtajiin”ja
NZZ:n päätoimittajien mielestä lehdellä on ollut suuri vaikutus myös Sveitsin yleiseen mielipiteeseen.
Lehdestä on kirjoitettu, että se tarkastelee totuuksia, kirjoittaa taustoista, järjestelee asiayhteyksiä,
tarkastaa asioiden paikkansapitävyyden ja tulkitsee objektiivisesti. Lehti myös pyrkii välttelemään
jymyuutisia ja skandaaleja.125

NZZ perustettiin vuonna 1780. Lehden alkuvuosina se ilmestyi nimellä Zürcher Zeitung. Lehden
päähuomio keskittyi alusta alkaen ulkomaan uutisiin, johon vaikutti osaltaan aikakauden tiukka
sensuuri. 126

NZZ oli ensimmäinen lehti, joka yhdisti informaation, kommentoinnin, viihteen ja

mainonnan. Toinen oli TT, joka ilmestyi kahdeksan vuotta myöhemmin. 127 Lehti herätti uutisillaan
huomiota myös ulkomailla ja siitä tuli erityisen tunnettu saksankielisellä alueella. Vuonna 1821
NZZ:sta päätettiin tehdä poliittinen, liberaaleja uudistuksia vaativa lehti, jonka seurauksena lehdessä
annettiin paljon palstatilaa poliittisten asioiden uutisoinnille. 128 Lehdestä tuli lopullisesti liberaalinen ja
ohjelmallinen

mielipidelehti

vuonna

1830,

mutta

tästä

huolimatta

se

pysyi

puolueista

riippumattomana.129
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Vuodesta 1869 alkaen NZZ oli ensimmäinen sveitsiläinen sanomalehti, joka ilmestyi kaksi kertaa
päivässä. Levikki kasvoi ja vuonna 1894 lehti kasvatti painoksia kolmeen päivässä.130 Vuosina 1894–
1969 sanomalehti ilmestyi arkipäivisin kolmena painoksena ja sunnuntaina yhtenä. Lauantaisin lehteä
ei painettu. Lehti ilmestyi aamu-, keski- ja iltapäivällä, mutta on huomioitavaa, että kaikki painokset
olivat erillisiä numeroita omine uutisineen ja artikkeleineen. 131

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen lehteä pidettiin erittäin perehtyneenä Itä-Euroopan maiden
kysymyksiin

ja

toimitus

oli

tajunnut

jo

varhain

Neuvostoliiton

kasvavan

merkityksen

maailmanpolitiikassa. Liberaalisena lehtenä se ei tietenkään hyväksynyt kommunistista suuntaa. 132
NZZ:n luonne maailmanlehtenä kasvoi lisää toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikana. Lehden
päätoimittajana toimi Willy Bretscher, mutta vuonna 1968 päätoimittajaksi vaihtui Fred Luchsinger.133
Luchsinger oli aiemmin työskennellyt lehden Saksan Bonnin ulkomaankirjeenvaihtajana vuosina
1955–1963. Zürichiin palattuaan hän työskenteli ulkomaan- ja pääkirjoitustoimittajana. Hänen
työuransa oli kylmän sodan värittämä ja hän joutui ottamaan kantaa suurin poliittisiin kysymyksiin,
kuten idän ja lännen konflikteihin ja turvallisuuspolitiikkaan. Hänen yksi suurimmista kiinnostuksen
kohteista oli Saksan kehityksen seuraaminen. Luchsingerista on jälkikäteen sanottu, että hän näki
Euroopan integraatioyritykset aina uhkana idälle ja että hän aavisti kommunistisen valtakunnan
löysentymisen.134

Luchsinger
tunnollisesti.

kuvasi
135

NZZ:n

suurimmaksi

tehtäväksi

Lehden linjan määritteli toimitus,

136

asioiden

kuvaamisen

mahdollisimman

eikä kenelläkään lehden osakkeenomistajalle ollut

ratkaisevaa valtaa. Poliittisesti NZZ on aina ollut nimellisesti puolueeton, mutta historiallisesti se on
kannattanut sveitsiläistä liberalismia. Se kannattaa liberaalisen yhteiskuntajärjestyksen periaatteita
demokraattisen, federalistisen ja perustuslaillisen valtion sisällä. Lehti ajoi vapaata järjestystä,
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demokraattisuutta ja avointa yhteiskuntaa. Sosiaaliberalismille ei annettu vahvaa sijaa, eikä
moraaliarvoja kritisoitu.137 Päätoimittaja Luchsinger on sanonut, että lehti on ideologisesti ”keskellä”,
mutta sitä tulisi kuitenkin pitää liberaalina eurooppalaisessa mielessä. NZZ oli lähellä Sveitsin
radikaalia liberaalidemokraattista puoluetta (Freisinnig-Demokratische Partei). 138

Vahvan kommunistivastaisuuden ja anti-sosialistisuuden ohella, lehti on esiintynyt Yhdysvaltojen
hyvänä ystävänä, joskin lehti ei ole pelännyt kritisoida sen liiallisuuksia. NZZ kuitenkin suhtautui
Yhdysvaltojen politiikkaan paljon vähemmän kriittisesti kuin moni muu Yhdysvaltojen ulkopuolinen
lehti. Joidenkin mielestä NZZ jopa tuki Yhdysvaltojen Vietnam-politiikkaa. Lehti vastusti Britannian
työväenhallitusta suhtautuen puolueeseen hyvin epäluuloisesti. Lehti on myös vapaan kapitalismin
puolestapuhuja ja se suhtautui hyvin skeptinen pysyvän rinnakkaiselon mahdollisuuksiin kylmän sodan
aikana.139 NZZ ei uskonut Stalinin jälkeen Neuvostoliiton pääsihteerin paikalle nousseen Hruštšovin
teeseihin rauhanomaisesta rinnakkaiselosta. Lehden mielestä destalinisaatio oli vain tapa selvitä
sisäpoliittisista vaikeuksista. 140
Sveitsin lehdistöllä on ollut hyvät oltavat maan neutraalin aseman ja vapauden takia. 141 Laki ja
neutraaliuspolitiikka koskivat vain valtiota, eikä se vaikuttanut lehdistöön, joka sai sanoa mielipiteensä
suoraan.142 Vuonna 1968 Sveitsissä ilmestyi 324 erilaista sanomalehteä, joiden keskimääräinen
päivittäinen levikki tavoitti yli 2 316 000 lukijaa.143 NZZ:n levikki on suhteellisen vaatimaton ja
vuonna 1970 levikin kerrotaan olleen 75 000 kappaletta, joista noin 8000 meni ulkomaille.144 Vuonna
1977 tehdyn tutkimuksen mukaan NZZ:a luki päivittäin noin 226 000, vaikka levikki oli virallisesti
noin 110 000. Suurin osa lukijoista oli miehiä, varakkaita tai ylempää keskiluokkaa, kaupungissa
asuvia ja iältään noin 30–49 -vuotiaita. Valtaosa oli johtavassa asemassa olevia tai virkamiehiä,
mukaan luettuna hallituksen korkeat virkamiehet.145
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Lehdessä ei ole suuria sensaatiomaisia otsikoita tai kuvia146 ja yleisesti ottaen valokuvia on hyvin
vähän. Lehden tyypillinen pituus oli arkipäivisin 24–28 sivua. NZZ:ssa oli 1950-luvulla tehdyn
Kansainvälisen

lehdistöinstituutin

tutkimuksen

mukaan

melkein

kaksi

kertaa

enemmän

ulkomaanuutisia, kuin tutkimuksessa seuraavalle sijalle tulleella. Tutkimuksessa tutkittiin 23
sanomalehteä kahdeksasta eri maasta.147 NZZ:ssa ei ollut 1960-luvun lopulla varsinaista pääkirjoitusta,
vaan pääkirjoitusta vastasi laaja etusivun artikkeli, joka oli kirjeenvaihtajan tai toimituksen tekemä. 148

NZZ ei tee selvää eroa uutisten ja niiden kommenttien välille. Pääosa sen uutisista on kirjeenvaihtajien
tekemiä ja täten ne ovat usein selittäviä analyyseja.149 NZZ:n vahvana puolena on ollut sen
ulkomaankirjeenvaihtajat, jotka toimivat tapahtumien ja niiden taustojen analysoijina. He oleskelivat
asemamaissa pitkään ja heillä oli suuri harkinnanvarainen vapaus kirjoittaa. 150 Kirjeenvaihtajien
johtopäätöksiä myös arvostettiin, eikä töitä peukaloitu jälkikäteen. Vaikka lehti ajoikin objektiivisuutta
sen kirjoituksissa ja analyyseissä, se ei vaatinut neutraaleja mielipiteitä ja näkemyksiä. Se huomioi
myös muiden näkökulmien arvon. Juttujen pituus määräytyi kirjeenvaihtajan tarpeesta, harkinnasta ja
omastatunnosta.151 Lehden pääuutislähde kotimaan uutisille oli Sveitsin kansallinen uutistoimisto
Agence Télégraphique Suisse (ATS). Ulkomaanuutiset se sai pääasiassa brittiläiseltä Reutersilta ja
ranskalaiselta Agence France-Presse:ltä (AFP).152 Muita tietotoimistoja olivat amerikkalainen United
Press International (UPI) ja saksalainen Deutsche Presse Agentur (DPA).153

2. Sanomalehtien kirjoitukset ennen invaasiota
2.1 ierná Nad Tisou
Vuoden 1968 heinä-elokuun vaihteessa (29.7.–1.8.) Tšekkoslovakian johto tapasi Neuvostoliiton
politbyroon Slovakian rajalla, kaupungissa nimeltä

ierná nad Tisou. Tarkoituksena oli keskustella

Neuvostoliiton vasta-argumenteista Tšekkoslovakian ajamaa liberaaliohjelmaa kohtaan. Moskovan on
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sanottu painostaneen neuvotteluissa, mistä syystä Dub ek ja hänen kollegansa olivat valmiita tekemään
jonkinasteisia myönnytyksiä ajamaansa ohjelmaan. Tapaaminen päättyi näennäiseen kompromissiin,
mutta samalla ilmoitettiin jo uudesta kokouksesta, johon ottaisivat osaa myös Puolan, Unkarin,
Bulgarian ja Itä-Saksan edustajat.154 Toiseen tapaamiseen ei kuitenkaan kutsuttu Neuvostoliitolle
kiistanalaisia Romanian ja Jugoslavian kommunistijohtajia.

Oli ennennäkemätöntä, että neuvostojohto suostui neuvottelemaan Tšekkoslovakian alueella.
Ennennäkemätöntä oli myös neuvostodelegaation suuruus, kun lähes koko politbyroo otti osaa iernán
kokoukseen. Delegaation tarkoituksena oli testata Tšekkoslovakian kahta leiriä, uudistusten kannattajia
ja vastustajia, sekä pelata näitä leirejä toisiaan vastaan käyttäen hajoita ja hallitse -tekniikkaa. Myös
Neuvostoliiton puoli oli jakaantunut kuinka ratkaista ongelma, mistä johtuen he eivät luottaneet
toisiinsa. Delegaation kokoonpano osoitti, ettei tapaaminen ollut poliittista harhauttamista. Ainakin
osalle neuvostojohtajista tämä oli viimeinen yritys päästä sopimukseen. 155

Tapaaminen

iernássa tapahtui Tšekkoslovakian pyynnöstä, mutta ei ennen kuin Neuvostoliitto asetti

vaatimuksensa. Lehdistölle ei saanut antaa tiedonantoa ennen tapaamista vaan vasta sen jälkeen.
Neuvottelut pikakirjoitettiin kummankin puolen toimesta, mutta ääninauhoja ei ollut, eikä
tapaamispaikan läheisyydessä saanut pitää kokouksia tai mielenosoituksia, eikä toimittajia sallittu.156

Aseman sivuraiteella seisoo harmaa juna, jolla venäläiset ovat saapuneet joka ilta rajan yli säästäen itsensä
nöyryytykseltä joutua nukkumaan Tšekkoslovakian maaperällä. Olen onnekas saadessani olla täällä lainkaan.
Ainoa lännestä tuleva tie kaupunkiin oli estetty - - vain kaupungin asukkaat saavat tulla sisään ja ulos. - - Yhtäkkiä
kolme poliisia piirittävät minut. Passini tutkitaan ja viedään - - . - - minut kuljetetaan turvallisesti auton kyydillä
kaupungin rajojen ulkopuolelle.157

NZZ:n Wienin kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että ensimmäisen kokouksen tapaamispaikka aiheutti huolta
Itävallassa, sillä ierná sijaitsi niin lähellä maan pääkaupunkia. Itävallassa ei ollut kuitenkaan ryhdytty
154
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minkäänlaisiin

erityistoimenpiteisiin,

vaikka

Neuvostoliiton

mahdollisen

Tšekkoslovakian

maahanhyökkäyksen vaaroista oltiinkin tietoisia.158

TT kirjoittaa 1.8., että

iernán tapaamisen jälkeen laadittu tiedonanto159 tyydytti Tšekkoslovakian

delegaatiota. Kokouksessa uskottiin olleen kaksi erityisongelmaa, joihin haettiin yhteispäätöstä:
Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton sanomalehtien välinen ”sodankäynti” sekä seuraavan tapaamisen
järjestäminen. Prahan delegaatio oli valmis antamaan takuunsa oman maan lehdistön hillitsemisen
puolesta, jos vain Neuvostoliiton lehdistö vastaavasti lopettaisi hyökkäyksensä Tšekkoslovakiaa
kohtaan.

Tšekkoslovakian puoli oli myös painottanut, että se haluaa enemmän kahdenvälisiä

keskusteluja muidenkin Varsovan liiton maiden kanssa. Jos luvassa olisi uusi kokous, siellä pitäisi
keskustella laajemmista ongelmista koskien koko Varsovan liittoa, eikä vain Tšekkoslovakian
kysymystä.160

NZZ:n mukaan kumpikin osapuoli yritti

iernássa etsiä sopimusta, joka ei heikentäisi maiden välisiä

suhteita. Kumpikaan puoli ei selvästikään ollut halukas laajentamaan konfliktia.161 NZZ:ssa kuitenkin
kirjoitetaan, että

iernán tiedonannossa ei huomioitu viiden Varsovan liittoon kuuluvan maan

Tšekkoslovakialle asettamia vaatimuksia uudistusten hillitsemisestä. Vaatimukset oli aiemmin esitetty
Dub ekille kirjeitse, jossa vaadittiin muun muassa kaikkien kommunismia vastustavien poliittisten
organisaatioiden kieltämistä. Tiedonannossa ei myöskään oteta kantaa Varsovan liiton sotilaiden
oleskeluun Tšekkoslovakiassa, eikä siinä anneta minkäänlaista suostumusta Tšekkoslovakian ajamalle
uudistusohjelmalle.162

Tšekkoslovakian presidentti Svoboda julisti

iernán jälkeen, että neuvostoliittolaiset lupasivat tukea

Tšekkoslovakian reformiohjelmaa.163 NZZ:n Moskovan kirjeenvaihtajan mukaan tästä lupauksesta ei
kuitenkaan löydy pienintäkään vihjettä tapaamisen jälkeen laaditussa kommunikeassa. Hänestä on
vaikea uskoa, että Neuvostoliitto olisi neljässä päivässä siirtynyt kannattamaan asiaa, jota vastaan he
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olivat aiemmin taistelleet.164 Tšekkoslovakialaiset poliitikot olivat nähtävästi kuitenkin uskoneet, että
liberaaliohjelman saisi jatkua, sillä he olivat tyytyväisiä neuvoteltuun aselepoon. Toimittajan mielestä
Tšekkoslovakian iernán delegaatio oli ”varsin menestyksekkäästi puolustanut uudistuksen työtä”.165

TT:n pääkirjoituksessa todetaan, että tšekit ja slovakit joutuvat elämään epävarmuuden tilassa

iernán

tapaamisen jälkeen. Kirjoitus pohtii, että neuvostoliittolaisten ase on lykätä tapaamista ja yrittää
uudestaan isommalla porukalla.
Jos he tekisivät sen, mikä oli aina epätodennäköistä ja saapuisivat Tšekkoslovakiaan aseistautuneita, he särkisivät
kuvan, jota he ovat ahkerasti maalanneet itsestään: rauhanvoiman.166

Kolme vuotta aikaisemmin Neuvostoliitto oli vaatinut YK:lta valtioiden sisäisiin asioihin puuttumisen
ja kaikenlaisen aseellinen intervention kieltämistä. Pääkirjoituksessa huomioidaan Neuvostoliiton pelko
”vapauden leviämisestä” muihin sosialistisiin valtioihin. Tšekkoslovakialaiset halusivat vain saada
maan poliittisen ja sosiaalisen elämän lähemmäksi modernia ja edistynyttä teollista yhteiskuntaa.
Pääkirjoituksessa sanotaan, että tämä pyrkimys on kuitenkin nähty Neuvostoliitossa uhkana
sotilaalliselle turvallisuudelle, eikä niinkään poliittisena haasteena. 167

Dub ek ilmoitti Tšekkoslovakian radiossa, että valtio tulisi pysymään tiukasti modernisaatiolinjassaan,
mutta samalla lojaalius ystäviä kohtaan säilytettäisiin. Hän ei uskonut, että Tšekkoslovakian itsenäisyys
olisi vaarassa.168 TT:n mukaan tšekit voittivat

iernássa ensimmäisen erän Dub ekin annettua

ymmärtää, että Neuvostoliitto oli hyväksynyt ajatuksen, että Tšekkoslovakian armeija oli kyvykäs
pitämään huolta länteen johtavasta rajasta. Uskomukseksi jäi, että Tšekkoslovakiassa asemissa olevat
neuvostojoukot tulisivat poistumaan maassa varsin piankin. 169 NZZ:n mielestä kumpikaan osapuoli ei
voittanut

iernássa, eikä lehdellä ollut varmaa tietoa olivatko osapuolet löytäneet ”kompromissia

yhteentörmäykselle”.170
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Tšekkoslovakian delegaatio oli antanut ymmärtää, että
kansaa

petetty.

TT:n

pääkirjoituksessa

ollaan

iernán neuvotteluissa ei annettu periksi, eikä
hieman

epäileviä

tämän

julistuksen

paikkansapitävyydestä, sillä tulossa oli heti perään toinen kokous Bratislavassa. Jos neuvostojohto oli
antanut luvan jatkaa toimintaohjelmaa, oli se pääkirjoittajan mielestä hyvin harvinaista. Ohjelma oli
hyvin räjähdysherkkä, koska siinä oli kyse esimerkiksi lehdistönvapaudesta, matkustusvapaudesta ja
vaihtelevammasta puoluekentästä. Pääkirjoituksen mukaan Bratislavassa saattoi olla vastassa jyrkempi
painostus, mutta Neuvostoliiton suora interventio ei enää näyttänyt uhkaavalta. 171 NZZ:n
pääkirjoituksen mukaan Neuvostoliitto tulisi taistelemaan Bratislavassa vahvasti muutaman kuukauden
päästä järjestettävän maailman kommunistien huipputapaamisen vuoksi. Lehden mielestä tämä
konferenssi oli ”Brežnevin lempisuunnitelma”, eikä neuvostojohto tulisi nyt näyttämään ”merkkiä
heikkoudesta tai turvattomuudesta”.172

Tšekkoslovakian delegaatiota päätettiin painostaa myös psykologisesti

iernán neuvottelujen

käynnistyessä. Samaan aikaan tapaamisen kanssa, KGB:n miehiä saapui maahan salaa ja jälleen kerran
päädyttiin pitämään sotilaallinen harjoitus lähellä Tšekkoslovakian rajaa. Kyseessä oli suurin logistinen
harjoitus ja huolimatta heinäkuun ”vetäytymisestä”noin 8000 neuvostosotilasta pysyi Tšekkoslovakian
alueella.173

Neuvottelujen molemmissa delegaatioissa oli erinäisiä kiinnostuksia.
yhteisrintaman

muodostamisessa,

mikä

vaikutti

Valentan

Tšekit

mukaan

epäonnistuivat
Tšekkoslovakian

maahanhyökkäyspäätökseen. Neuvostoliiton puolella osa etsi kompromissia ja osa ajoi kovaa linjaa.
Lopulta kumpikin puoli teki sanallisia sopimuksia toisilleen, mistä johtuen on mahdotonta tietää, kumpi
puoli lopulta rikkoi

iernán lupauksia.174 Kuitenkin kaikkia todennäköisyyksiä vastaan, tapaaminen

osoittautui erittäin onnistuneeksi, jota kuvasti kokouksen venyminen kolmepäiväiseksi. 175

NZZ:n mukaan

iernássa etsittiin kompromissia, ettei kriisi enää laajenisi. Lehdessä esitetään huoli

tapaamispaikan läheisyydestä Itävallan rajan kanssa. Kokouksen jälkeen laadittu julistus ei huomioinut
heinäkuussa lähetetyn Varsovan kirjeen vaatimuksia, eikä siinä ollut puhetta neuvostojoukkojen
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asemoitumisesta Tšekkoslovakian maaperälle. Näiltä osin julistus oli onnistunut Tšekkoslovakian
näkökulmasta. Reformiohjelmalle ei kuitenkaan annettu kirjallista lupaa, vaikka Svoboda myöhemmin
väitti uudistusten saavan jatkua. TT:n mielestä toimintaohjelman hyväksyminen olisi ollut harvinaista.
NZZ ei uskonut, että Neuvostoliitto olisi vaihtanut mieltään näin nopeasti. Joka tapauksessa, vaikka
TT:n mielestä ihmiset joutuivat elämään epävarmuudessa, oli iernán tapaaminen lopulta voitto. NZZ
taas kuvaa kokouksen saavutuksia kompromissiksi, jossa kumpikaan osapuoli ei voittanut.

2.2 Bratislava
iernán jälkeen osanottajat matkustivat Bratislavaan. Yhden päivän tapaamiseen otti osaa
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian lisäksi Itä-Saksa, Puola, Unkari ja Bulgaria. Tämä oli signaali
interventiota vastustavien yrityksestä löytää poliittinen yhteisymmärrys vielä viimeisen kerran. 176
Koska toiseksi kokouspaikaksi valittiin Bratislava, puoluejohtaja Dub ekin synnyinkaupunki, paikan
valinnan katsottiin TT:ssa olleen voitto Tšekkoslovakialle. NZZ kirjoittaa Bratislavan olleen ”yhteinen
kompromissi”.177

Ennen tapaamista presidentti Svoboda julisti, että Tšekkoslovakian oli säilytettävä tie, jonka se oli
ottanut, vaikkakin samalla Varsovan liiton yhtenäisyyttä tulisi vahvistaa. Josef Smrkovský178,
Tšekkoslovakian puhemiehistön jäsen, puolestaan ilmoitti puheessaan, ettei tapaamisessa tultaisi
taipumaan Neuvostoliiton tahdon alle. Hänen mielestä Bratislavaan mentäisiin sekä puolustamaan
Tšekkoslovakian sosialismin mallia että estämään säröä muihin sosialistisiin maihin. TT:n Prahan
kirjeenvaihtajan mukaan kokous oli siinä mielessä voitto, että se pidettiin Tšekkoslovakian maaperällä,
mutta myös tappio, koska Romania ei olisi mukana keskusteluissa, eikä tapaamisen aihepiiri ollut niin
laaja kuin olisi voinut toivoa. 179
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Bratislavan tapaaminen järjestettiin lauantaina 3.8. Kokouksen jälkeen puoluejohtaja Dub ek ja
pääministeri Old ich erník180 antoivat optimistisia lausuntoja. Kokouksen jälkeisessä julistuksessa oli
luvattu kunnioittaa Tšekkoslovakian suvereenisuutta181 ja maa sai luvan jatkaa reformiohjelmaansa,
kunhan kommunistipuolueen monopolia ei vaarannettaisi, eikä ulkopolitiikan asioihin puututtaisi. 182

Dub ek oli haastattelussa vakuuttanut, ettei

iernássa eikä Bratislavassa tehty mitään salaisia

sopimuksia, eikä maan suvereenisuus ollut vaakalaudalla.183 Kansa ei kuitenkaan ollut aivan
vakuuttunut, sillä julistuksen jälkeen yli 1000 ihmistä kokoontui osoittamaan mieltään vaatien tietää
koko totuuden Bratislavan neuvotteluista.184 Vastaavasti NZZ:n uutisessa kerrotaan noin 2000 ihmisen
kerääntyneen yhteen.185 Lehden mielestä ei voitu olla täysin varmoja, etteikö kokouksessa olisi tehty
salaisia sopimuksia osallistujien kesken.186

Bratislavassa kuusi Varsovan liiton maata hyväksyi yhteisen julistuksen, huolimatta sen kaavamaisista
lauseista koskien sosialistisen leirin yhtenäisyyttä sekä Tšekkoslovakian johdon halukkuutta pitää
kiinni neuvostoblokin linjasta.187 Kokouksen lopputuloksena oli ryhmän luoma kompromissisopimus,
mikä tosin ei vastannut kysymykseen kuinka kriisi tulisi ratkaista. Sopimus oli löysäsanainen. Sen
tietystä osasta pystyi päättelemään, että Tšekkoslovakian oletettiin seuraavan tiukasti Neuvostoliiton
sosialistista mallia, kun taas toisessa osassa Dub ekin sisäiselle reformiohjelmalle annettiin rajoitettu
lupa. Kaikista kiistanalaisin lause koski yhteistä kansainvälistä velvollisuutta puolustaa sosialismia.
Tätä käytettiinkin myöhemmin hyökkäyksen jälkeisissä puolustuspuheissa.

NZZ:n pääkirjoituksessa todetaan, ettei ollut tietoa siitä, kuinka erilaiset poliittiset ryhmittymät olivat
muodostuneet kokouksessa ja oliko Neuvostoliitto käyttänyt tällaisia ristiriitaisia ryhmittyä osana omaa
taktiikkaa. Lehden mielestä oli kuitenkin selvää, että Brežnev oli “ahdasmielisen ja vääristelevän siiven
edustaja”.188 Valentan mukaan kukaan ei ollut järin iloinen sopimuksesta. Jälleen kerran julistus ei ollut
180
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vain kuuden maan välinen kompromissi, vaan myös kompromissi kahden neuvostojohdon ryhmittymän
välillä. Kummatkin konferenssit olivat interventiota vastustaneen ryhmän viimeinen yritys välttää
sotilaallinen puuttuminen.189

Samaan aikaan kun Bratislavan kokousta pidettiin, Varsovan liiton sotilaita poistettiin Tšekkoslovakian
alueelta sorilasharjoituksen päättymisen vuoksi. Tämän sanottiin olevan voitto tšekkoslovakialaisille
reformisteille. Dub ek ja Nato-maiden johtavat uskoivat, että saavutettu kommunikea oli
Neuvostoliiton kompromissiratkaisu. Edes Yhdysvallat ei aavistanut tulevaa, sillä sen tiedustelupalvelu
kadotti 3.-20.8. välisenä aikana Neuvostoliiton taistelujoukot, jotka suorittivat samaan aikaan
sotilasharjoituksia ympäri Tšekkoslovakian rajoja. Kyseiset joukot löytyivät vasta, kun ne hyökkäsivät
Prahaan. 190

TT:n päätoimittaja pitää Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian kahakointia yhtenä modernin Euroopan
historian

omituisimpana

episodina.

Epätavallisuudella

lehti

tarkoittaa

suuren

kriisin

ja

sotilasharjoitusten jälkeistä aikaa saada aikaan kompromissi. Kirjoituksessa todetaan, että
neuvostoliittolaiset ovat lopulta tajunneet, ettei Tšekkoslovakian liikehdintä olekaan lopulta niin
kamalaa, mutta tuskin kuitenkaan kukaan olettaa tapahtumien olevan ohi. 191 NZZ:n pääkirjoituksessa
todetaan, että

iernán ja Bratislavan julistukset saivat aikaan hyvin erilaisia kommentteja Itä-

Euroopassa. Kokoukset osoittivat, että Tšekkoslovakian tuli tällä hetkellä hillitä sen haluja saada aikaan
yhteiskunnallisia kurssinmuutoksia ja henkilövaihdoksia.192 Bratislavan julistuksessa myös todetaan,
että sosialistisen hyvinvoinnin suojelu on Varsovan liitossa jokaisen kommunistivaltion yhteinen
kansainvälinen velvollisuus. NZZ:n mukaan Moskova turvasi tällä oikeuden sotilaalliseen
väliintuloon.193 TT:ssa ei ole tehty samanlaista tulkintaa ja lehden mukaan maahanhyökkäys näyttää
julistuksen jälkeen epätodennäköisemmältä. NZZ:n päätoimittaja vuorostaan kirjoittaa, että Bratislavan
julistuksen toimivuus oli hyvin epävarmaa.194
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Konferenssit näyttivätkin vieneen pois sen hetkisen maahanhyökkäys vaaran, mistä johtuen 17 päivää
myöhemmin tapahtunut interventio oli monille yllätys. Käänne tapahtui hyvin nopeasti, eikä
Tšekkoslovakian ja Varsovan liiton maiden välillä käyty mitään dramaattista tapaamista ennen
hyökkäystä.

iernán ja Bratislavan neuvottelut olivat osoittaneet, että ne eivät olleet vain näytöstä

neuvostoliittolaisille, vaan jollain tasolla yritettiin löytää poliittista ratkaisua. Tähän viittaa monen
päivän neuvottelut, delegaation suuruus sekä muiden Varsovan liiton maiden pyytäminen Bratislavaan
allekirjoittamaan kunnianhimoista julistusta. Sotilaallinen valmistautuminen ennen ja kokousten
jälkeen osoitti kuitenkin logistista valmistautumista hyökkäykseen, jos neuvottelut olisivat
epäonnistuneet.195

Kirjeenvaihtaja Davy toteaa TT:n artikkelissa, että aseellisen intervention uhka oli haihtunut, ja
Tšekkoslovakian johto oli voittanut ”suuren voiman edessä”.196

NZZ:ssa todetaan

iernán ja

Bratislavan kompromissien merkittävimmäksi seikaksi Neuvostoliiton ja erityisesti pääsihteeri
Brežnevin kärsimä arvovaltatappio.197 Myös Tšekkoslovakiassa ja Itä-Euroopassa Bratislavan sopimus
nähtiin Neuvostoliiton heikkoutena ja tšekkoslovakialaisten voittona. Neuvostoliitto ei pitänytkään
Tšekkoslovakian median yksipuolisesta näkemyksestä Bratislavan rauhasta. Tällä tuli olemaan
merkityksensä lopullisen hyökkäyspäätöksen syntymiseen. 198

iernán tapaaminen oli merkki vielä viimeisen mahdollisuuden antamisesta Dub ekille, jotta tämä
lopettaisi maansa ”vastavallankumouksellisuuden”. Bratislavan tapaamisessa aiemmin sovitut asiat
laitettiin yhteiselle paperille. Nykyään voidaan olettaa, että Tšekkoslovakian johto suostui

iernássa

Neuvostoliiton vaatimuksiin muutosten ja konservatiivien erottamisten hillitsemiseksi. Allekirjoitettu
Bratislavan julistus antoi neuvostoliittolaisille heidän omasta näkökulmasta katsottuna laillisen syyn
myöhemmille tapahtumille. 199 Yhteisessä julistuksessa oli kaksi ristiriitaista periaatetta. Siinä
tunnustettiin jokaisen sosialistisen valtion oikeus valita oma sosialistinen polkunsa, mutta samalla
julistukseen

kirjattiin

muiden

sosialististen

maiden

oikeus

200
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puuttua,

jos

he

pelkäsivät

Bratislavan tapaaminen oli ensimmäisen kokouksen jatkumo ja julistukseen haluttiin myös neljän muun
Varsovan liiton allekirjoitukset. Tapaaminen oli viimeinen yritys löytää kompromissi. Logistinen
valmistautuminen kuitenkin osoitti, että sotilasjoukkojen käyttöön valmistauduttiin, jos Tšekkoslovakia
ei suostuisi hillitsemään uudistuksia ja henkilövaihdoksia. Tutkimuskirjallisuuden perusteella Dub ek
suostui tapaamisissa näihin ehtoihin ja reformiohjelma sai luvan jatkua rajoitetusti. Sopimus oli
kompromissi niin Varsovan liiton kuin myös Neuvostoliiton välillä, eikä kukaan ollut todella
tyytyväinen

saavutettuun

ratkaisuun.

Dub ekin

ohella

länsimaat

kuitenkin

uskoivat,

että

lopputuloksella saavutettiin jotain hyvää. Julistus nähtiin Tšekkoslovakian voittona. Samaa mieltä on
myös TT. Lehden mielestä jo paikan valinta oli ollut voitto Tšekkoslovakialle. Mitä parasta, julistus vei
TT:n mukaan hyökkäysvaaran. Pääkirjoittaja kuitenkin muistuttaa, ettei pidä luulla asioiden olevan
vielä kuitenkaan ohi. NZZ:lle paikan valinta oli kompromissi. Kommunikea antoi lehden mielestä
luvan

jatkaa

reformiohjelmaa,

mutta

Itä-Euroopan

erilaiset

kommentit

osoittivat,

että

uudistushalukkuutta tuli hillitä. Lehti myös huomioi, että julistuksessa Varsovan liitto turvasi oikeiden
sotilaallisen puuttumiseen.

2.3 Titon ja Ceausescun vierailu Prahassa
Jugoslavia kannusti tšekkoslovakialaisia liberalisaatioprosessissa. Valtion tuki Tšekkoslovakialle olikin
ollut ilmeistä jo vuosia. Kevään aikana Jugoslavia oli tuonut julki, että Tšekkoslovakian tulisi nauttia
suurempaa toimintavapautta sekä ulkopolitiikassa että Varsovan liiton sisällä. Jugoslavian lehdistö
raportoi liberaalien muutostaisteluista ja jo keväällä Josip Tito 201 esitti halunsa tehdä virallisen
vierailun Prahaan. Myös Romania ajoi Varsovan liiton uudistamista. Romanian mielestä kaikille
jäsenvaltioille tuli esimerkiksi sallia oma ulkopolitiikka. Tšekkoslovakialaiset uskoivat, että Romania ja
Jugoslavia olivat heidän kannallaan pääasiassa siitä syystä, että ne taistelivat kaikkien
kommunistipuolueiden oikeuksista määrittää oma politiikkansa. 202

201

Tito (1892-1980) oli Jugoslavian presidentti 1953-80 ja pääministeri 1945-53. Taisteli bolševikkien kanssa punaarmeijassa. Osallistui Espanjan sisällissotaan 1930-luvulla tasavaltalaisten puolella. Tito liitti Jugoslavian itäblokkiin
otettuaan vallan 1945. Välit Neuvostoliittoon rikkoutuivat kolme vuotta myöhemmin, kun Tito valitsi itsenäisen poliittisen
linjan , kehitti kansallisen kommunismin ja lähestyi kolmatta maailmaa. Jännitys Neuvostoliittoon lieveni asteittain 1960luvulla.
202
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Heti

iernán tapaamisen jälkeen Dub ek ilmoitti, että Bratislavan kokouksen päätyttyä valtionjohto

tulisi tapaamaan myös Jugoslavian ja Romanian kommunistijohtajat.203 Titon ja Nikolae Ceausescun204
tapaamisten oli määrä tapahtua jo elokuun alussa, mutta iernán ja Bratislavan neuvottelujen venyttyä
vierailuja piti siirtää useamman kerran. 205 NZZ:n tietojen mukaan Jugoslavian presidentin vierailua oli
jouduttu lykkäämään kahdesti Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian kriisin takia.206 Myös TT:ssa
kirjoitetaan, että huhujen mukaan vierailua oli lykätty, ettei se vahingoittaisi haurasta välirauhaa, jonka
Moskova ja Praha olivat saavuttaneet. 207
TT:ssa Titoa kehutaan kommunistisankariksi, joka oli uskaltanut vastustaa Moskovaa.208 NZZ:ssa
Titoa pidetään vastaavasti inhimillisen ja demokraattisen sosialismin symbolina. 209 Lehden mielestä
Titon tapaamisen toteutuminen oli ”todellinen saavutus” ja käynti oli ”osoitus solidaarisuudesta”.210
Titon vierailun ei uskottu aiheuttavan Moskovalle suurta tuskaa, toisin kuin suunnitteilla ollut
Romanian presidentin vierailu, jonka oli määrä tapahtua viikon kuluttua Titon tapaamisesta. Toisin
kuin Jugoslavia, Romania oli osa Varsovan liittoa, mutta se oli ottanut ”vaarallisen ja itsenäisen
ulkopolitiikan linjan”.211 NZZ:n mukaan Titon poliittisuutta kuvastaa se, että hän oli lähettänyt
varoituskirjeen Brežneville ennen iernán tapaamista.212 TT:ssa osataan kertoa, että Brežnev oli saanut
yhteisen kirjeen kolmelta sosialistijohtajalta: Titolta, Italian kommunistipuoluejohtaja Luigi Longolta
sekä ranskalaiselta puoluejohtaja Waldeck Rochetilta. Kirjeessä he tuomitsivat Tšekkoslovakian
painostuksen iernássa.213

203
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TT raportoi, että Jugoslavia ja Romania olivat julistaneet olleensa pettyneitä Bratislavan tapaamisen
lopputulokseen ja erityisesti solidaarisuusjulistukseen.214 NZZ:n Belgradin kirjeenvaihtaja toteaa
artikkelissaan, että Jugoslavian kommunistijohtajat olivat ymmärtäneet

iernán ja Bratislavan

neuvottelujen jälkeen, ettei Tšekkoslovakia ollut irrotettavissa Varsovan liitosta. Kirjoituksen mukaan
Tito pitikin tšekkoslovakialaisia puoluejohtajia ennen kaikkea ”tovereina matkalla talouselämän
uudistuksissa”.215

Vaikka Titon tapaamista ei enää nähty yhtä ”ennaltaehkäisevänä toimintana”, kuin se olisi ollut ennen
Moskovan ja Prahan tapaamista, se oli yhä kuitenkin poliittinen ja käyttökelpoinen. NZZ:n mielestä
tapaaminen osoittaisi Prahan ja Belgradin halua tulkita Bratislavan julkilausumaa eri tavalla kuin
Moskova, Itä-Berliini ja Varsova. 216 Praha oli kiitollinen Belgradin ja Bukarestin tuesta, koska
Tšekkoslovakia ”ei saanut nojata länteen, ja samalla sen tuli pelätä idän suojelijaa”. NZZ kuitenkin
huomioi, että vastaavilla yhdistelmillä oli aiemmin ollut ”rajallinen kestävyys”.217 NZZ:n elokuun
alussa julkaistussa pääkirjoituksessa todetaan, että erityisesti Titon ja Ceausescun saaminen Prahaan oli
Tšekkoslovakian taitavaa politiikkaa.218 Todellisuudessa Titon ja Ceausescun vierailut ärsyttivät
Neuvostoliiton johtoa. Valentan mukaan tapaamiset eivät tuoneet muutosta Tšekkoslovakian
ulkopolitiikkaan, mutta sillä oli vaikutus hyökkäyspäätöksentekoon.219

Molempien sanomalehtien mukaan Jugoslavia toimi esimerkkinä Tšekkoslovakian uudistusprosessille.
TT:n mielestä Jugoslavia ja Tito olivat esimerkki, kuinka valtio voi kehittää joustavuutta ja vapautta
kommunismin rajoissa. Tšekkien ja slovakkien tuli nyt vain löytää hienovarainen tie kohti poliittista
muutosta Neuvostoliiton silmien alla. Lehti kuitenkin toteaa, että Tšekkoslovakian kehitys tulisi
olemaan erilainen kuin Jugoslaviassa. 220 NZZ:ssa puolestaan kirjoitetaan, että Jugoslavia toimi
Tšekkoslovakialle tulevaisuuden mallina. ”Novotnýn synkimpinä vuosina” Jugoslavia oli näyttänyt
tšekkoslovakialaisten silmissä paratiisilta. Lehti kuitenkin muistuttaa, että kotimaassaan Titoa pidettiin
politiikan ”jarruttajana”, eikä edistyksellisenä. 221
214
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TT:ssa todetaan, että Titon ja Ceausescun vierailujen avulla Tšekkoslovakian johtajat pystyivät
”osoittamaan erikoislaatuista ystävyyttään” näiden kahden ”vääräuskoisen” valtionpäämiehen kautta.
Reformeja ajanut tšekkiläinen kommunistipuolueen jäsen Smrkovský oli lausunut Jugoslavian
television haastattelussa, että Tšekkoslovakian kommunistit yrittivät saada molemmat valtiot muiden
kommunististen maiden kanssa saman pöydän äärelle. Heitä ei kuitenkaan hyväksytty Bratislavan
kokoukseen suurien erimielisyyksien vuoksi. 222

Tito vieraili Prahassa 9.-11.8. Ainoa konkreettinen ehdotus koski maiden yhteisen pankin perustamista,
muut asiat olivat poliittisia keskusteluja. 223 Prahan kirjeenvaihtaja Trevisan kirjoittaa Titon
saapumisesta Prahaan seuraavanlaisesti: ”hänen nimestään on tullut symboli ja hänen tunneperäinen
vetovoimansa ei ole koskaan ollut niin vahva, kuin se on nyt Prahassa”.224 Tutkimuskirjallisuuden
perusteella Titon vastaanotto olikin upea. Media selosti tapaamista suurella innolla ja yleisön
vastaanotto oli ”fantastinen”. Yleisöä oli valtavasti katujen varsilla, vaikka saapumisen ja vierailun
aikataulua tai reittiä ei oltu paljastettu kansalle. Tämä johtui siitä, että Tšekkolovakian johto halusi
välttää massatapahtumien muuttumista mahdollisiksi neuvostovastaisiksi mielenosoituksiksi. 225

NZZ:n mukaan Tšekkoslovakia oli viikon ajan taistellut ideologisen ja puoluepoliittisen autonomiansa
puolesta ja Titon käynnin seurauksena tämä taistelu laitettiin nyt testiin.

Prahan yleisö vastaanotti innostuneesti, niin että Dub ekin huolena oli lähinnä kuinka välttää suosionosoitusten
mukana tuomia neuvostovastaisia kommentteja. Tšekkoslovakian lehdistön ja radion kommentit olivat selviä
julkilausumissaan. Ne julistivat yhdenmukaisesti, että Tito oli vilpitön kommunistien ystävä. Ne korostivat, ettei
Tito ole koskaan menettänyt kasvojansa: hän on aina pysynyt suorana, eikä ole koskaan tehnyt kompromisseja.226
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Ceausescun tapaaminen uskottiin olevan astetta ärsyttävämpi. 227 Romanian presidentti saapui Prahaan
kahden päivän vierailulle 15.8. Tapaamisen päätarkoituksena oli allekirjoittaa uusi maiden välinen
ystävyyssopimus. Tapaamisen tärkeys kuvastui Romanian delegaation vahvuudesta, sillä Prahaan
saapui maan kommunistipuolueen ylin johto. Romanian ja Tšekkoslovakian ystävyyssopimus oli
vanhentunut edellisessä kuussa, mutta Romanian allekirjoittamat samanlaiset kahdenväliset sopimukset
Bulgarian, Neuvostoliiton, Unkarin ja Puolan kanssa olivat vanhentuneet jo aikaisemmin. Tulehtuneista
väleistä kertoi jo se, että Romania oli kaksi kertaa suljettu pois kommunistien tapaamisesta. Ceausescu
oli kuitenkin tehnyt selväksi, että liitto Neuvostoliiton kanssa pysyi vahvana. Valtio kuitenkin kaipasi
Prahan suurempaa tukea, jos Varsovan liiton boikotti Romaniaa kohtaan jatkuisi. 228
Romania ja Tšekkoslovakia allekirjoittivat maiden välisen ystävyyssopimuksen 16.8. 229 Tapaamisen
jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Ceausescu julisti, että he olivat olleet samaa mieltä kaikista
keskustelluista kysymyksistä. Hän myös antoi täyden tukensa Tšekkoslovakian reformikurssille.230
Dub ek onkin myöhemmin sanonut, että he olivat tulleet yhteisymmärrykseen, eikä heidän välillään
ollut konflikteja mitä tuli kansallisten ongelmien tulkintoihin. Ceausescu oli halunnut painottaa, että
meneillään olevat asiat ja uudistukset olivat Tšekkoslovakian kommunistipuolueen sisäisiä asioita. 231

Titon vierailu oli selvästi mielenkiintoisempi uutisoinninkohde molemmille lehdille. Kummatkin
sanomalehdet myös kehuvat Titoa: TT:lle mies oli sosialistisankari ja NZZ:lle symboli. Kummankin
lehden mielestä Jugoslavia toimi esimerkkinä Tšekkoslovakialle sen uudistusprosessissa. TT:n mukaan
Titon ja Ceausescun vierailuilla voitiin osoittaa ”erikoislaatuista ystävyyttä”. NZZ:n mielestä
tapaamiset olivat osoitus solidaarisuudesta. Tito, Ceausescu ja Tšekkoslovakian johto halusivat viestiä
olevansa toistensa tukena ja ”turvana”kannustamassa kohti lisäuudistuksia. NZZ kuitenkin muistuttaa,
että ystävyys Romanian ja Jugoslavian kanssa (ja itää vastaan), saattoi johtaa huonoihin seurauksiin. Se
missä lehti menee vikaan, on kirjoittamalla vierailujen olevan taitavaa politiikkaa, sillä todellisuudessa
ne ärsyttivät Neuvostoliittoa. Molemmat lehdet kuitenkin tiedostivat, ettei Neuvostoliitto katsonut
tapaamisia hyvällä. Ceausescun saapumisen ajateltiin kuitenkin olevan suurempi ongelma.
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2.4 Kenraali Prchlíkin erottaminen
Neuvostoliiton Prahan suurlähettiläs Stepan Chervonenko 232 vaati jo heinäkuun lopussa usean
Tšekkoslovakian korkean virkamiehen erottamista, erityisesti kenraali Václav Prchlíkin. 233 Prchlíkin
ajatuksia Varsovan liiton uudistamisesta julkaistiin paljon. Hän ei niinkään kritisoinut Tšekkoslovakian
kuulumista Comeconiin tai Varsovan liittoon, vaan hän kritisoi itse organisaatioita ”tehdäkseen”niistä
parempia. Hän ehdotti määräysvallan muuttamista ja Varsovan liiton jäsenten tasa-arvoisuutta.
Ajatukset olivat samantapaisia kuin Romania esitti samoihin aikoihin. 234

Dub ekin neuvotteluvoima katosi merkittävästi

iernán kokoukseen mennessä, johtuen Prchlíkin

erottamisesta Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen puolustus- ja turvallisuusosaston johtajan
paikalta juuri ennen tapaamista. Prchlík oli kritisoinut Varsova liiton rakennetta 15.7. järjestetyssä
lehdistökonferenssissa. Moskova oli puheesta raivoissaan, mistä johtuen kenraali erotettiin virasta
heinäkuun lopussa. Erottaminen teki selväksi, ettei Tšekkoslovakian johto halunnut sotilaallista
vastarintaa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Toisaalta Prchlík ei ollut kehittänyt virassa ollessaan
konkreettisia vastatoimia hyökkäystä vastaan.235

Prchlíkin erottaminen ja erityisesti sen ajankohta synnyttivät epäluuloja Tšekkoslovakiassa.
Tšekkoslovakialaisille ei oltu kerrottu ketkä olivat syrjäyttämisen taustalla. 236

On tulossa kasvavassa määrin selvemmäksi, että kenraali Vaclav Prchlíkin erottamiseen johtaneista tapahtumista
viime kuun lopussa ei ole kuultu kaikkea. - - mutta kenraalin syrjäyttämisen ajankohta on liian läpinäkyvä etu
venäläisille. - - Kenraali Dzur kielsi tänään, että kenraali Prchlikin erottaminen olisi johtunut Neuvostoliiton
lehdistökritiikistä.237

Erottamisen jälkeen noin 100 intellektuellia osoitti kirjeen Dub ekille, jossa vaadittiin kenraalin
232

Chervonenko (s. 1915) toimi Neuvostoliiton Pekingin suurlähettiläänä vuodesta 1961 ja Prahassa vuodesta 1965 alkaen.
Hän oli Prahan kevään vastustaja.
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It is becoming increasingly clear that the last has not been heard of the events which led to the removal at the end of last
month of General Vaclav Prchlik from his post - -. - -but the timing of the General´s removal made it an all too transparent
concession to the Russians. - - General Dzur denied today that General Prchlik´s dismissal had been ordered in response to
Soviet press criticism. “Timing of General Prchlik´s removal questioned”. TT 8.8. Michael Hornsby. Käännös tekijän.
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julkista kiittämistä hänen kansan hyväksi tekemänsä työn puolesta. Samalla vaadittiin tietää Prchlíkin
nykyinen ammattiasema, sillä erottamisen jälkeen hänen sanottiin vain siirtyneen armeijan muihin
palveluksiin. Monet näkivät hänen syrjäyttämisensä Moskovan tarpeettomana tekona ja olihan
erottamisen seurauksena myös koko Prchlíkin alainen osasto suljettu. TT:ssa tosin arvellaan, olisiko
erottaminen ollut Tšekkoslovakian hallituksen taktinen siirto.238

Tšekkoslovakian armeijan johto ilmoitti 15.8., ettei kenraali enää nauttinut armeijan tukea, eikä
esimerkiksi Varsovan liiton tasa-arvoisuutta enää vaadittu. Prchlíkin todettiin olleen väärässä, kun hän
oli sanonut, ettei maan poliittinen ja sotilaallinen johto ollut tietoinen neuvostojoukkojen määrästä
Varsovan

liiton

järjestäessä

sotilasharjoituksia

Tšekkoslovakian

alueella

kesäkuussa

1968.

Tiedonannon mukaan kyseisenä aikana kukaan liittouman sotilas tai sota-ajoneuvo ei ollut tullut rajan
sisälle ilman valtiomiesten hyväksyntää. Johto kuitenkin myönsi, että neuvostosotilaiden sekä ItäSaksan ja Puolan joukkojen poistumisessa oli tapahtunut viivästymiä 30. kesäkuuta.239

Armeijan johdon kritiikki Prchlíkia vastaan aiheutti Tšekkoslovakian lehdistössä kommentteja sekä
puolesta että vastaan.240 Yleisesti maan lehdet olivat kuitenkin Prchlíkin puolella ja ne vaativat, että
kenraali nimitettäisiin uuteen korkeaan virkaan.
Ylijohto oli kuitenkin tietoinen, että Prchlíkin henkilökohtaisena toiveena oli ensisijaisesti työllistyä tieteelliseen
projektihankkeeseen, johon hän voisi tulevaisuudessa yhdistää yliopisto-opintoja. Puolustusministeriö auttaa häntä
kaikin tavoin.241

Kenraali Prchlík erotettiin Neuvostoliiton halusta, mutta sitä ei paljastettu tšekkoslovakialaisille.
Kenraalin heinäkuussa esittämä kritiikki Varsovan liittoa kohtaan oli ollut liikaa neuvostojohdolle.
Kuukautta myöhemmin Tšekkoslovakian armeija päätti julistaa kenraalin väitteet lähestulkoot
kokonaan virheellisiksi. Syynä tähän oli luultavasti Neuvostoliiton lehdistön painostus. TT:ssa tosin
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arvellaan, että syrjäyttäminen on voinut olla osa hallituksen taktiikkaa: tällä saatettiin havitella
parempia suhteita Neuvostoliittoon.

2.5 Kiristyvä tunnelma?
Itä-Berliinin ”luotettavista”lähteistä oli tullut julkisuuteen tieto, että Neuvostoliitto ja Itä-Saksa olivat
vakavissaan suunnitelleet Tšekkoslovakiaan hyökkäämistä heinäkuun puolivälissä. Tarkoituksena oli
pelastaa Tšekkoslovakian konservatiiviset kommunistit ja ”kääntää kelloa” tammikuun 5. päivään,
aikaan ennen Novotnýn syrjäyttämistä. Lopulta ”pidättäytyvät” neuvostojohtajat olivat kuitenkin
saaneet

lykättyä

interventiota

ja

he

olivat

kohdistaneen

katseensa

tuleviin

iernán

yhteisneuvotteluihin. 242

TT:ssa kirjoitetaan perjantaina 9.8. uusien neuvostojoukkojen saapumisesta Puolaan, vaikka
Bratislavan kokous oli saatu päätökseen vasta edellisenä lauantaina. Arvioiden mukaan Puolassa oleili
ainakin neljä divisioona neuvostosotilaita. Lähteiden mukaan
aikaan

Neuvostoliiton

Tšekkoslovakiaa.243

tankkeja

pidettiin

iernán ja Bratislavan tapaamisten

kuljetusperävaunuissa,

jotka

nyt

osoittivat

kohti

Uudesta varoituksesta kerrotaan TT:ssa 12.8., kun Moskova oli ilmoittanut

uudesta sotilaallisesta liikehdinnästä Tšekkoslovakian pohjoisrajan läheisyydessä.244 Heti seuraavana
päivänä tuli myös tietoon, että Neuvostoliitto, Puola ja Itä-Saksa suunnittelivat yhteistapaamista ilman
Tšekkoslovakian johdon läsnäoloa. Tämän tapaamisen raportoitiin tapahtuvan lähellä Tšekkoslovakian
rajaa. TT:n kirjoituksessa tämän spekuloidaan tarkoittavan Bratislavan ”kuherruskuukauden”
loppumista. 245

Dub ek ja Itä-Saksan valtiopäämies Walter Ulbricht tapasivat toisensa Tšekkoslovakian Karlovy
Varyssa tiistaina 12.8. Ilmapiiri oli kylmäntuntuinen, eikä vastassa ollut mitään seremoniallista
vastaanottoa tai kansalaisten tervetulo-osoituksia. 246 NZZ kirjoittaa, ettei se ollut tietoinen kuinka
kovasti Tšekkoslovakian johto oli halunnut Ulbrichtia sen maaperälle, mutta ainakin kansa näytti
242
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olevan sitä vastaan.247
- - Itä-Saksan valtiopäämies saapui tänä aamuna Karlovy Varyn lentokentälle saaden hiljaisen vastaanoton - -.
Tämä kylmyys ei varmasti kuitenkaan tullut hänelle yllätyksenä tällaisella hetkellä - -. Muutaman sadan ihmisen
hurraahuudot ja aplodit olivat kaikki osoitettuja herra Dub ekille ja Tšekkoslovakian delegaatiolle.248

Vierailun tarkoitus oli hämärän peitossa, mutta TT:n mukaan oli ilmeistä, että tapaaminen koski
Saksojen suhdetta. Tapaamisen jälkeen annetun lausunnon mukaan kumpikin delegaatio keskittyi
neuvotteluissa

Tšekkoslovakian

ja

Itä-Saksan

välisiin

ystävyys-

ja

yhteistyöasioihin. 249

Lehdistötilaisuudessa kumpikin osapuoli painotti Bratislavan kommunikean tärkeyttä.250 Ulbricht, joka
oli

yksi

Tšekkoslovakian

suurimmista

kriitikoista,

antoi

kuvan,

että

Tšekkoslovakian

uudistuskokemuksilla voisi olla myönteinen vaikutus jopa Itä-Saksaan. NZZ:ssa ei kerrota tällaista
sanotun.251 Tutkimuskirjallisuuden perusteella Ulbricht halusi Karlovy Varyssa ottaa selvää Dub ekin
tahdonvoimasta kulkea omaa tietänsä. Ilmeisesti hän ei ollut tyytyväinen tapaamisen lopputulokseen,
sillä hän ei mennyt lomalle kuten oli Dub ekille sanonut, vaan lähetti raportin Neuvostoliiton
politbyroolle. Siinä hän kertoi Dub ekin ja hänen reformistikannattajiensa olevat haluttomia elämään
Bratislavan sopimuksen mukaan. Samaan aikaan Saksan sotilasjoukot pysyivät lähellä Tšekkoslovakian
rajaa. 252
Sen sijaan, että Ulbricht olisi ilmestynyt talon eteen heti konferenssin loputtua, hän pysyi näkymättömissä ainakin
puoli tuntia. Tarkkailijat epäilevät, että hän halusi välttää ihmisiä, jotka hurrasivat Dub ekille - -. Ulbricht lähti
talosta vasta, kun väkijoukko oli hajaantunut.253

TT:n Bonnin kirjeenvaihtaja pohtii artikkelissaan, että Itä-Saksan puoluejohto on peloissaan
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tekijän.
249
“Ulbricht greeted with chilly silence”. TT 13.8. Dessa Trevisan; “Abschlu der Karlsbader Gespräche“. NZZ II 13.8.
250
Skilling 1976, 315.
251
Vrt. “Ulbricht´s Czech visit finishes on friendly note”. TT 14.8. Dessa Trevisan; “Abschlu der Karlsbader Gespräche“.
NZZ II 13.8.; “Pressekonferenz in Karlsbad“. NZZ II 14.8.
252
Valenta 1991, 114–116.
253
Im Gegensatz dazu erschien Ulbricht nicht sofort nach Konferenzende vor dem Haus sondern blieb noch mindestens eine
halbe Stunde unsichtbar. Beobachter vermuteten dass er vermeiden wollte, den Menschen, die Dubcek bejubelten - -.
Ulbricht verließ das Haus erst, nachdem sich die Menge verlaufen hatte. “Abschlu der Karlsbader Gespräche“. NZZ II
13.8. Käännös tekijän.
248

47

intellektuellien eriävistä mielipiteistä aiheuttaen syvää ahdistuneisuutta Saksan politbyroossa. He
pelkäsivät menettävänsä kontrollin, mikä oli pääasia Saksan demokraattisessa tasavallassa.254
Ulbrichtin alainen Itä-Saksan kommunistipuolue olikin ensimmäinen Varsovan liiton puolue, joka
julisti Prahan kevään uudistukset luonteeltaan vastavallankumouksellisiksi. 255 Tämä tapahtui jo
maaliskuussa 1968. Heinäkuun Varsovan kokouksessa Ulbricht oli jo voimakkaan väliintulon kannalla.
Hän oli taitava manipuloimaan ja käyttämään poliittista painostusta. Ulbricht ei ollut tyytyväinen
iernán kompromissiin, kuten ei ollut myöskään Puolan Wladyslaw Gomulka. Ulbricht pelkäsi, että
Tšekkoslovakian uudistuksilla olisi jonkinlainen liberaalinen vaikutus myös Itä-Saksaan. Pidemmällä
aikavälillä hän pelkäsi Länsi-Saksan ja muiden sosialististen maiden lähentymistä jättäen Itä-Saksan
eristyksiin. Kolmanneksi hän oli huolissaan oman asemansa puolesta.256

iernán kokouksessa oli sovittu lehdistökritiikin hillitsemisestä, mutta elokuun puolessa välissä
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian sanomalehtien välinen sanasota leimahti uudelleen. TT:n mielestä
lehdistökritiikki ei ollut varsinaisesti edes sammunut tätä ennen.257 Skillingin mukaan lehdistön välinen
sanasota oli kokonaan poissa noin kymmenen päivän ajan Bratislavan jälkeen, mutta leimahti uudelleen
Neuvostoliitossa

14.8.258

Neuvostoliiton

johtava

sanomalehti

ja

kommunistisen

puolueen

keskuskomitean äänenkannattajana tunnettu Pravda oli NZZ:n uutisen mukaan varoittanut kaikkia ItäEuroopan maita luopumasta kommunismin luonteenomaisista piirteistä. Sosialistista järjestelmää ei
saanut uhata.259
- - Neuvostoliiton lehdistö pidätteli sen tulta vähän aikaa, Tšekkoslovakian sensuroimaton lehdistö on aika hyvin
jatkanut kirjoittamista kuten se haluaa aiheuttaen jatkuvaa ärsytystä aina tähän asti. Vie kauan aikaa ennen kuin
venäläiset sovittelevat itsensä Tšekkoslovakian vapaaseen lehdistöön, vaikka he

iernássa vastahakoisesti

260

luopuivatkin yrityksestä luoda tiukka kontrolli.

Bratislavan julistuksen jälkeen Pravda teki ensimmäisen hyökkäyksen Tšekkoslovakian kommunistista
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puoluetta kohtaan 19.8.261 TT uutisoi, että kritiikistä vastasi kaksi Pravdan johtavaa pääkirjoittajaa.
Kritiikin taustalla oli noin sadan autoliikkeen (Auto-Praha) työntekijän lähettämä kirje Pravdan
toimitukselle, jossa he antoivat täyden tukensa Neuvostoliiton joukkojen läsnäololle Tšekkoslovakian
alueella. Kirjeestä oli kulunut jo aikaa, mutta nyt asia otettiin käsittelyyn, koska päätoimittajat väittivät
kyseisten työntekijöiden kärsineen vainoista ja terrorismista esimerkiksi sanomalehtien kautta. 262

TT:n pääkirjoituksessa (20.8.) kritisoidaan Neuvostoliiton kykyä lopettaa Tšekkoslovakian kritisointi.
Pääkirjoittajan mukaan tämä ei ollut yllättävää, mutta valitettavaa kylläkin. Neuvostoliitto ei
selvästikään ollut halukas luopumaan painostuksesta. Lehden mielestä tämä tarkoitti, että
Neuvostoliitto rikkoi Bratislavan julistusta, koska se piti yllä polemiikkia ja puuttui Tšekkoslovakian
kansallisiin asioihin. Neuvostoliitto yritti selvästi ajaa konservatiiveja ja pelotella liberaaleja, mikä
osoitti että he eivät olleet ymmärtäneet kuinka epäsuosittu Novotnýn puolue oli ollut.263
He eivät vieläkään näe, että heidän oma mallinsa sosialismista oli ja on yhä kertakaikkisen epäsopiva
Tšekkoslovakialle. Todellakin, he eivät näytä uskovan, että mitään muuta mallia voisi kutsua sosialismiksi.264

NZZ:n artikkelissa ”Moskovan uudet varoitukset Prahalle” todetaan, että Neuvostoliiton lehdistön
hyökkäyksiä ei voida tulkita pelkäksi piikittelyksi. Neuvostojohto ilmeisesti epäili kommunismin ja
lehdistövapauden sekä

kommunismin

ja opposition

vapauden

harmoniaa.

Tšekkoslovakian

liberalisaatio näyttäytyi uhkana itäblokille ja tätä kautta myös Kremlin vallalle. NZZ:n Moskovakirjeenvaihtaja toteaa kuitenkin vielä 21.8. (päivän ensimmäisessä numerossa), että hyvin luultavasti
Neuvostoliitto tulee nielemään reformaatioprosessin, vaikkakaan ei mielellään. 265

Bratislavan sopimus tyydytti neuvostoliittolaisia intervention vastustajia, mutta jännitti suuresti
keskuskomitean erilaisia byrokraatteja niin sanottuun köydenvetotilanteeseen.

Neuvostoliiton

politbyroolla oli kaksi vaihtoehtoa: hyökätä tai hyväksyä aselepo ja sietää Tšekkoslovakian tulevat
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reformit. Kaikki byrokraattiset eliitit eivät olleet tyytyväisiä ja pian he alkoivatkin osoittaa
keskuskomitea- ja politbyrootasolla tyytymättömyytensä vallitsevia oloja kohtaan. Erityisesti
byrokraatit, jotka olivat vastuussa ideologisista suhteista, olivat jopa vihamielisiä. Byrokraattien ohella
myös osa Neuvostoliiton sanomalehdistä ja intellektuelleista jakaantui, mutta vain pieni osa sympatisoi
Tšekkoslovakiaa julkisesti.266

Neuvostoliiton valtaapitävät saivat painostusta osakseen myös KGB:ltä, maan asevoimilta sekä ItäEuroopan

interventionisteilta.

KGB

oli

ilmeisesti

hyvin

aktiivinen

Dub ekin

hallinnon

mustamaalaamisesta. Neuvostoliiton asevoimien eliitti oli hyvin pettynyt rauhaan. Maan kenraalit,
jotka olivat vastuussa Varsovan liiton joukkojen organisoinnista, kuluttivat paljon aikaa
maahanhyökkäyksen valmisteluun. Armeijan interventionistit myös aloittivat tapaamisten sarjan ItäSaksan ja Puolan virkamiesten kanssa. Sotilaseliitin painostus vaikuttikin merkittävästi lopullisen
maahanhyökkäyspäätöksen tekemiseen. Myös Itä-Euroopan puoluejohtajien painostuksella oli
merkittävä rooli. Itä-Saksan Ulbrichtin ja Puolan Gomulkan mukaan rauha oli vakava virhe. 267

Dub ek sai neuvostojohdon laatiman uhkauskirjeen Neuvostoliiton suurlähettiläs Chervonenkolta vielä
19.8. Kirjeen antamisen jälkeen Chervonenko raportoi Moskovaan, että Dub ek epäonnistui nähdä
uhkauksessa mitään uutta. Chervonenko soitti presidentti Svobodalle tiistai-iltana 20.8. kertoakseen
viiden Varsovan liiton maan aikomuksesta ylittää Tšekkoslovakian raja. Tätä ennen Tšekkoslovakian
puolustusministeri oli saanut tiedonannon tulevista tapahtumista ja hän käski tšekkoslovakialaisia
sotilaita pysymään parakeissaan, tai mahdollisesti avustamaan hyökkäysjoukkoja. 268

Ennen hyökkäystä tapahtui muutamia asioita, jotka kielivät ilmapiirin synkkenemisestä: tieto
heinäkuun hyökkäyssuunnitelmista, neuvostojoukkojen saapuminen lähemmäksi Tšekkoslovakian
rajaa, huhut Varsovan liiton tapaamisesta ilman Tšekkoslovakiaa, Itä-Saksan puoluejohtajan vierailu ja
lehdistösodankäynnin uudelleen syttyminen. Heinäkuussa Neuvostoliitto oli ollut se osapuoli, joka sai
lykättyä hyökkäystä. Silti se siirsi joukkojaan lähemmäksi Tšekkoslovakian rajaa muutama päivä
Bratislavan jälkeen. Itä-Saksan negatiivisuus oli ilmeistä myös Tšekkoslovakian kansalle. TT:n mukaan
Ulbricht oli antanut ymmärtää, että Tšekkoslovakian tapahtumilla voisi olla myönteistä vaikutusta
266
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myös Saksaan. Jos näin todella sanottiin, on tämä osoitus Ulbrichtin poliittisesta taktikoinnista. TT:a
huolestutti joidenkin Varsovan liiton jäsenten tapaaminen ilman tšekkoslovakialaisia, sillä se osoitti
Bratislavan ainakin osittain epäonnistuneen. Lehdistökritiikin alkaminen uudelleen oli vakava osoitus
yhteisen sopimuksen rikkomisesta. NZZ:n mukaan tämä oli Neuvostoliiton puolelta muutakin, kuin
vain piikittelyä. Silti vielä hyökkäyspäivän aamunumerossa ei osata odottaa päivän tapahtumia.
Hyökkäyspäätös jakoi neuvostopäättäjät, sanomalehdet ja intellektuellit. Intervention vastustajat eivät
kuitenkaan sympatisoineet Tšekkoslovakiaa kovin suurin elkein. Hyökkäystä kannattivat muun muassa
KGB, Varsovan liiton sotilasjoukkojen kenraalit, Ulbricht sekä Gomulka.

2.6 Pääkirjoitusten sanoma269
Ennen

maahanhyökkäystä

TT:n

Tšekkoslovakia-pääkirjoitukset

koskivat

pääasiassa

maan

uudistusprosessia. Lehti suhtautui erittäin positiivisesti liberalisaatioprosessiin ja se painotti
tšekkoslovakialaisten halua kohti demokraattisempaa ja vapaampaa yhteiskuntaa. Samalla lehti painotti
uudistusten tarvetta, jotta esimerkiksi Tšekkoslovakian talous saataisiin paremmalle asteelle. TT näki
maan kehityksen myös hyvänä esimerkkinä kansainvälisille suhteille: Saksojen lähentymiselle sekä
idän ja lännen välisille suhteille Euroopassa.

TT:n pääkirjoitukset painottivat tšekkoslovakialaisten halua uudistua esimerkiksi seuraavanlaisilla
lausumilla: ”tšekkoslovakialaiset haluavat olla poliittisesti vapaita”, ”pyrkivät muutokseen” ja ”kansa
on väsynyt käskyihin”. Lehden mielestä Tšekkoslovakialla oli ”oikeus uudistua”. He ”taistelivat
vapaudesta”ja periksiantaminen olisi lehden mukaan aiheuttanut ”protesteja ja katkeruutta”.

Ennen maahanhyökkäystä lehdessä kirjoitetaan tšekkoslovakialaisten omista epäluuloista Bratislavan
julistusta kohtaan. Lehden mukaan he pelkäsivät tulevaa ja olivat hyvin epäluuloisia. Myös itse TT on
hieman huolissaan liberalisaation jatkuvuudesta. Lehden mukaan oli mahdollista, että Bratislavan
kokouksen jälkeen uudistusprosessi saisi ”uusia muotoja” ja että tšekkoslovakialaisilla oli ”edessään
jännitteisyyttä ja stressiä”. Tšekkoslovakian kansan oli nyt vain ”löydettävä tie neuvostojohdon silmien
alla”. TT otti parissakin pääkirjoituksessa esille, että oli mahdollista, että jos liberalisaatio jatkuisi
269

Tämä kappale perustuu NZZ:n ja TT:n pääkirjoitusten sisältöön ennen elokuun 21. päivää. Katso frekvenssit kappaleesta
4.1.1.
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suunnitellusti, Tšekkoslovakian tulisi tiukentaa sotilaallista ja taloudellista yhteistyötä vastapalveluna
Neuvostoliitolle. TT ei kuitenkaan kritisoi tätä vaan toteaa.
Jo ennen maahanhyökkäystä TT esittää kritiikkiä niin kommunistista järjestelmää kuin myös
Neuvostoliittoa kohtaan. Juuri ennen maahanhyökkäystä ilmestyneessä pääkirjoituksessa (19.8.) tämä
on erityisen kärkästä. Lehden mielestä järjestelmä oli vanhanaikainen, eikä se pärjännyt, vaan vaati
modernisaatiota. Metodit eivät toimineet, malli oli ”kertakaikkisen epäsopiva”Tšekkoslovakialle, eikä
yleisestikään ”mikään ollut toiminut 20 vuoteen”. Lehden mielestä Tšekkoslovakian uusi malli oli
parempi ja tuotteliaampi.

TT oli hyvin tietoinen, ettei Neuvostoliitto hyväksyisi Tšekkoslovakian tapahtumia ilman jonkinlaista
kurssinmuutosta. TT lausuu useamman kerran, kuinka Neuvostoliitto pyrkii laimentamaan tai
muokkaamaan Tšekkoslovakian uudistuksia. Lehti ymmärtää, ettei Neuvostoliitto hyväksy eriäviä
mielipiteitä, vaan yrittää estää muun muassa vapaata keskustelua. TT käyttää esimerkiksi
seuraavanlaisia kriittisiä lausumia Neuvostoliitosta: ”ei hyväksy uudenlaista maailmaa”, ”antisosialistiset voimat tarkoittavat kaikkea ja kaikkia, joista venäläiset eivät pidä”, ”neuvostoliittolaiset
eivät arvosta erilaista näkökulmaa”, ”mitään muuta mallia ei voi kutsua sosialismiksi” ja ”venäläiset
aina tietävät mikä on parasta”. TT:n kritiikki Neuvostoliittoa ja sen järjestelmää kohtaan oli siis
suhteellisen voimakasta, mutta lehti ei hyökkää useasti itse neuvostojohtoa kohtaan. Pääkirjoituksessa
tulee kyllä esille ilmaisuja, että neuvostojohtajat ovat ”pelaajia”, ”bluffaajia” ja ”kiusaajia”, joista
”Brežnev kollegoineen oli pahin kiusaaja”, mutta varsinaisesti kritiikki ei kohdistu ihmisiin.

Entä oliko TT peloissaan, tai osasiko se aavistaa maahanhyökkäyksen? Lehti kyllä huomioi, että
neuvostoliittolaiset yrittivät pelotella Tšekkoslovakian reformisteja ja että Neuvostoliitto oli yrittänyt
antaa

itsestään

rauhanomaisen

kuvan,

mutta

oli

selvää,

ettei Neuvostoliitto

hyväksyisi

vastavallankumouksellisuutta. Silti lehti ei uskonut hyökkäykseen. Pääkirjoituksissa käytettiin
seuraavanlaisia termejä, mitkä osoittivat hyökkäysvaaran olevan minimaalinen tai olematon:
neuvostoliittolaiset ”eivät vastusta toimintaohjelmaa”, ”neuvostojohto tajunnut, ettei kehitys vaaraksi”,
”Neuvostoliitto ajanut rauhaa”, ”Tšekkoslovakian johdon ei tarvitse pelätä”, ”eivät halua suoraa
hyökkäystä”, ”suhteiden välitön vaara ohi”, ”Tšekkoslovakian kehitys erilaista kuin Jugoslavian”,
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”neuvostoliittolaiset tietävät, että sotilaallinen toiminta veisi toivon détentestä” ja ”Dub ek on aina
etsinyt keskitietä”. Lehdessä ilmaistaan suoraan, ettei hyökkäys ollut todellinen uhka.
Mitä tahansa tapahtuukin Bratislavassa ja sitä seuraavina viikkoina, Tšekkoslovakian asema ei tule ikinä olemaan
enää samanlainen, tai edes kommunistinen maailma. Tšekkoslovakia ei ole tosin vielä kuivalla maalla. Kuitenkaan
Venäjän suora sotilaallinen interventio ei näytä enää uhkaavalta - -.270

Kaikesta tästä huolimatta TT kirjoitti erilaisista Neuvostoliiton uhkakuvista ennen maahanhyökkäystä.
TT:n pääkirjoituksissa huomioidaan, että Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessi oli vaaraksi
Neuvostoliitolle.

Lehti tajusi

syyskuussa

mahdollisesti

voimaan

astuvan

toimintaohjelman

”räjähdysherkkyyden”. TT oli tietoinen, että Neuvostoliitto ”pelkäsi vapauden leviämistä”, mistä syystä
”liberaaliohjelma oli vaaraksi”. Konservatiivit ”elivät vaikeita aikoja”vapaammassa Tšekkoslovakiassa
ja lehti toivoi, ettei liberaalit yrittäisi ”liian paljon liian pian”.

Tšekkoslovakian vapautuminen ei ollut ainoa uhkakuva, jonka TT esitti, vaan se tuo esille koko
kommunistisen maailman muutospaineen. TT kirjoittaa: ”monilla venäläisillä ja Itä-Euroopan ihmisillä
on halu suurempaan vapauteen”. Sanomalehden mukaan Jugoslavia toimi esimerkkinä monille maille,
olihan Tito ”joustavan ja vapaan kehityksen peili”. TT kirjoittaa, että ”vanhat, keskitetyt ja
autoritääriset hallitusjärjestelmät eivät selviä” ja että ”maailman kommunistinen liike oli jo
jakaantunut”. Lehden mielestä ”kaikki saavat rakentaa omanlaisen sosialismin”. TT uskoi, että
tulevaisuudessa

konservatiiviset

kommunistit

olisivat

ongelmissa,

sillä

liberalisaatio

tulisi

”räjähtämään”kommunistiseen maailmaan.

Kolmas uhkakuva, mikä nousee TT:ssa ennen maahanhyökkäystä, ja joka olisi voinut paljastaa
maahanhyökkäysaikeet, oli lehdessä esitetty Neuvostoliiton hermoilu ja painostus. TT kirjoittaa, että
Neuvostoliitto oli ”hermostunut omasta turvattomuudestaan”. TT:n mukaan Moskova harjoitti erilaista
painostusta, tarkkailua, kritiikkiä ja uhkailua Tšekkoslovakiaa kohtaan. Psykologinen sodankäynti oli
siis jo vallallaan. Maat olivat ”kaukana riidan sovittelemisesta”ja ”Neuvostoliitto ei pysty lopettamaan
Tšekkoslovakian kritisointia”.
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What ever happens at Bratislava and in the following weeks the position in Czechoslovakia will never be the same again;
nor will be the communist world look the same. Not that Czechoslovakia is out of the wood yet. Even though direct Russian
intervention no longer seems a real threat - -. “Half-time score”. TT 3.8. [pääkirjoitus]. Käännös tekijän.
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Neuvostoliitto on ilmeisesti päättänyt jatkaa painostusta valittamalla jatkuvasti, ettei Tšekkoslovakia pidä kiinni
Bratislavan julistuksesta. Tšekkoslovakia voisi vastata, että Neuvostoliitto rikkoo sopimusta pitämällä yllä
polemiikkia ja sekaantumalla sen kansallisiin asioihin - -.271

NZZ:n pääkirjoitukset koskevat pääasiassa

iernán ja Bratislavan kokouksia ja niiden merkitystä.

Huomioitavaa on, että lehti käyttää termiä ”Tšekkikriisi”jo ennen Varsovan liiton hyökkäystä. Tällä se
tarkoittaa heinäkuun ”uhkaavia” tapahtumia ja elokuun kokouksia. Heinäkuussa Tšekkoslovakian
johdolle lähetetty Varsovan kirje oli ”suoranainen hyökkäys maata vastaan”. Esimerkkinä uhasta olivat
myös sotilasmarssit Tšekkoslovakian rajalla

iernán tapaamisen aikaan. Neuvostoliitto oli viikkoja

”yrittänyt sytyttää vastakapinaa”ja tšekkoslovakialaiset ”olivat valmiita sotilaalliseen väliintuloon”.
Lehden mukaan elokuun kokouksissa haettiin ”kompromissia yhteentörmäykselle” ja kyseessä oli
”taistelu suvereenisuudesta”. Tšekkoslovakian delegaatio kuitenkin ”puolusti rohkeasti ja viisaasti”,
toimi ”ihailtavan rauhallisesti” ja he osoittivat kuinka ”pienet vastapelurit voivat vielä puolustautua”.
Samalla ”50 puoluetottelevaista veljeä osoitti sympatiaa Dub ekille”. Myös lehti antoi sympatiansa
Tšekkoslovakian delegaatiolle, mutta se halusi selittää lukijoille tätä ”epätavallista sympatiaa
kommunistihallinnolle”. Syyksi mainitaan historialliset sukulaisuussuhteet ja ystävyys, mutta samalla
myös todetaan, että sympatia kuului lisäksi reformoijille itselleen: heidän ”taidolle ja rohkeudelle”.

Lehti uskoi, että Neuvostoliitto tulisi ”taistelemaan vahvasti tapaamisissa”, eikä neuvostojohto tulisi
näyttämään ”merkkiä heikkoudesta tai turvattomuudesta”. NZZ:n kirjoituksissa Neuvostoliitto esitetään
mahtavana isäntänä, joka toivoi pitävänsä tšekkoslovakialaiset ”lempeästi paineen alla”. Lempeys ei
ollut nyt kuitenkaan vallalla, sillä lehden mukaan Neuvostoliitto oli ”kiihtynyt” ja sillä oli ”pelko
reformibasillin tarttumisesta itäblokkiin”. NZZ:ssa mainitaan useamman kerran, kuinka Neuvostoliitto
harjoitti erilaista painostusta ja uhkailua. Neuvostoliitto oli ”järistyksen keskus” harjoittaen
”massiivista pelottelua”.

Neuvostoliitolla oli ”mahtava uhkailukoneisto” ja sillä oli menossa

”pelottelukampanja”. Lehden mielestä pelottelu kuului kuitenkin osaksi Neuvostoliiton systeemin
ydintä, ja se harjoitti myös ”sisäisiä alistamistoimenpiteitä”.
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The Soviet Union is obviously determined to keep up the pressure by complaining constantly that Czechoslovakia is not
keeping to the Bratislava declaration. Czechoslovakia may well respond that the Soviet Union is breaking the agreement by
keeping up the polemics and interfering in her internal affairs - -. “Moscow keeps up the pressure”. TT 20.8. [pääkirjoitus].
Käännös tekijän.
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Viikkojen ajan he ovat yrittäneet kaikin tavoin pelotella Prahan reformisteja uhkauskirjeillä, haukkumisilla,
neuvostoilla ja panssarivaunuilla; Päivästä toiseen he ovat kuvailleet kansalleen Prahan reformistien vaarallisuutta,
jotka olivat uhkana omalle turvallisuudelle sekä kommunismin tulevaisuudelle.272

iernássa Neuvostoliitto ei ollut vielä ”ampunut kovilla”, mikä merkitsi sitä, ettei Tšekkoslovakian ja
Neuvostoliiton välisessä ”kaksintaistelussa” ollut vielä löytynyt

voittajaa. NZZ:n mielestä

Neuvostoliitto ei ollut saanut neuvottelussa ”maksimaalisia vaatimuksiaan läpi”. Vaikka Neuvostoliitto
olikin esiintynyt tapaamisessa ”mahtipontisesti”, se oli kuitenkin ”ottanut askeleen taaksepäin”. Lehti
puhuu ensimmäisen kokouksen jälkeisestä ajasta ”välirauhana” ja ”aselepokompromissina”, mutta
samalla se myös toteaa, ettei kommunikea luvannut lopettaa ”hermosotaa”. Tämä merkitsi, ettei
rauhasta oltu tehty vielä päätöstä. Toisaalta lehti olettaa, että Bratislavan tapaamisessa neuvottelut vain
saatettaisiin päätökseen.

Bratislavan lopputulosta kuvaillaan lehdessä termein: ”saavutus”, ”aselepo”, ”kompromissi”ja ”Tšekin
kriisin peruuntuminen”. Kommunikea oikeutti Tšekkoslovakian viemään reformiohjelmansa läpi, mikä
oli ”arvovalta- ja aikavoittoa”maan uudistajille. Tšekkoslovakia oli osoittanut, että ”pienikin maa voi
vastustaa suurmahdin ahdisteluja”. Neuvottelut myös osoittivat kuinka pitkälle Neuvostoliitto oli
valmis ”venymään ilman perääntymistä”. Lehden mielestä julistuksen sanamuodot takasivat, että
Neuvostoliitto pystyi perääntymään ”voittajan elkein ja ilotulitusten saattelemana”. Julistuksesta ei
puuttunut ”perinteinen kommunismin itsensä jumalointi” ja kommunikealla ”turvattiin oikeus
sotilaalliseen väliintuloon”. Lehden mielestä tapaamiset myös vahvistivat Neuvostoliiton valta-asemaa,
ja tapahtumat kulkivat ”ainakin osittain toisella tavalla kuin Unkarissa”vuonna 1956.
Jos Bratislavan julistus on todella aselepotilan saavutus, Prahalla pitäisi olla nyt tarpeeksi aikaa ja
liikkumisvapautta toteuttaa reforminsa. Reformin menestys on loppukädessä Tšekkoslovakian liberalisoituminen.
Neuvostoliitto ja ennen kaikkea Itä-Saksa tulevat tarkasti seuraamaan Prahaa ja muistuttamaan reformisteja heidän
liikkumisvapauden suvaitsevaisuusrajoista.273

272

Seit Wochen haben sie die Prager Reformisten mit allen Mitteln einzuschüchtern versucht, mit Invektiven, mit
Drohbriefen, mit Konzilien und mit Panzerwagen: Tag für Tag haben sie dem eigenen Volk diese Reformisten als gefährlich
geschildert, gefährlich für die eigene Sicherheit und gefährlich für die Zukunft des Kommunismus. "Zusammenrücken der
Parteispitzen". NZZ 5.8. III R.B. [pääkirjoitus]. Käännös Jasmin Bel.
273
Prag sollte jetzt, wenn die Erklärung von Bratislava tatsächlich Ausdruck eines Waffenstillstandes ist, genügend Zeit und
Bewegungsfreiheit erhalten, um die in Aussicht gestellten Reformen durchführen zu können. Vom Erfolg dieser Reformen
wird letzten Endes die Liberalisierung in der Tschechoslowakei abhangen. Die Sowjets und mehr noch die Ostdeutschen
werden ein wachsames Auge auf Prag gerichtet halten und den Prager Reformisten die Toleranzmarge ihrer
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Varsovan liiton hyökkäämättömyyttä puolsivat seuraavanlaiset lausumat: ”satelliittimaat tukeneet
päätöstä”, ”hallitus pyrkii tasapainoon satelliittiveljien kanssa” ja ”Prahan johto käytti varovaista ja
viisasta taktiikkaa”, jolla he ”halusivat välttää provokaatiota”. Lehti myös luotti että ”Dub ek tulee
etsimään siltaa dogmaattisten ja progressiivisten välillä”. Samalla NZZ kuitenkin myöntää, että Dub ek
”tanssii nuoralla kahden pään välillä”, eli Dub ek joutui etsimään tasapainoa liberaalien ja
konservatiivien välillä.

NZZ pysyy pidättyväisenä erilaisten kehumisten kanssa. Lehti on myös hyvin skeptinen saavutetusta
rauhasta toteamalla suoraan esimerkiksi, että ”kompromissin toimivuus on epävarmaa”. Pääkirjoitukset
tuovat esille kolme ryhmittymää, jotka saattoivat muodostua vaaraksi saavutetulle kompromissille ja
rauhalla: muut kommunistipuolueet, neuvostoliittolaiset sekä itse tšekkoslovakialaiset.

Lehden mukaan Tšekkoslovakian tapahtumat olivat jakaneet kommunistipuolueiden mielipiteet.
Bratislavan sopimus ei ollut merkittävä vain Neuvostoliitolla ja Tšekkoslovakialle, vaan se oli myös
”merkittävä

ilmiö

Itä-Euroopalle”. Vaikka

satelliittimaat

olivat

”tukeneet

päätöstä”, niin

kommunikeasta oli syntynyt erilaisia tulkintoja kommunistien välillä. Nämä tulkinnat saattoivat johtaa
”ideologiseen kahtiajakoon

ja

konfliktiin”. Jos

pessimistiset

kommunistit

ajattelivat,

että

”Tšekkoslovakia pääsi irti talutushihnasta, niin silloin Kremlin johto reagoi vakavasti ennemmin tai
myöhemmin”. NZZ:n mukaan tämä reaktio tulisi olemaan kova. Lehti ottaa esille erityisesti ”ItäSaksan tunkkaisuuden”. Lehti ei kirjoita kommunistisen maailman halusta liberalisoitua kuten TT.

Elokuun tapaamiset eivät kuitenkaan heikentäneet vain kommunistisen maailman yhtenäisyyttä, vaan
se heikensi myös neuvostojohdon asemaa sen oman kansan silmissä. Neuvottelujen lopputulos oli
pääosin ”tappio Neuvostoliitolle Prahaa vastaan” ja erityisesti Brežnev kärsi ”arvovaltatappion”.
Kremlin johto ei ollut kovin pidetty oman kansan piirissä, koska se harjoitti ”epäröivää johtajuutta”. He
olivat tehneet edestakaista liikettä edistyksellisyyden ja dogmaattisuuden välillä. Neuvostoliittolaiset
”viihtyivät rautaisen käden alla” ja vain siksi ”nykyinen hallitus oli puoliksi tyydyttävä”. Lehti ei
kuitenkaan uskonut, että neuvostojohdossa tapahtuisi johtajamuutoksia Tšekkoslovakian kriisin
seurauksena, vaikka pääministeri Kosyginin maine olikin kasvanut.

Bewegungsfreiheit unablässig in Erinnerung rufen. "Rückzieher der Sowjets". NZZ 5.8. R.B. [pääkirjoitus]. Käännös
Jasmin Bel.
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Lehti oli vakuuttunut, että Tšekkoslovakian reformoijilla oli edessään vielä ”vaikea taival”. Kansa
joutui elämään ”ahdistuneessa epävarmuudessa”. Kaiken lisäksi Neuvostoliitosta kuului “varoituksia
kommunistisen politiikan poikkeamisesta”. NZZ:n mukaan Kremlin nopea toiminta kriisissä saattoi
osoittaa, että ”voimatasapainon muutoksilla oli seurauksia”. Yksi näistä seurauksista saattoi olla
”Neuvostoliiton sotilaallinen puuttuminen”.

Tšekkoslovakialaiset olivat valmiita ”antamaan sen johdolle vapaat kädet”, sillä olivathan maan
”johtajat vapauttajia kansalle”. NZZ oli kuitenkin huolissaan, sillä ”tšekkoslovakialaiset olivat
tapaamisen jälkeen erottaneet viholliset ystävistä”. Praha oli nyt ”pakotettu yhteen Itä-Saksan politiikan
kanssa”, mutta kansa oli tätä vastaan. Tšekkoslovakialaiset ”ilmaisivat epäluottamusta ja
vastenmielisyyttä”ja se vastusti Itä-Saksan politiikkaa ”yhdenmukaisesti”. Tarkalleen ottaen he olivat
Neuvostoliiton ja Itä-Saksan ”dominointitapaa vastaan”. NZZ:n mielestä Tšekkoslovakia ei voinut
jättää ”Bonnin suhteita ideologisten vihamielisyyksien vuoksi”, vaikka suhde olikin ”muotoiltu
Neuvostoliiton sanelulla”. Praha oli Saksassa kiinni vallitsevan politiikan kautta, mutta Tšekkoslovakia
tarvitsi aluetta myös talouskumppaniksi.

Tšekkoslovakian reformoijat olivat NZZ:n mukaan uhkana muodostetulle kompromissille, ja erityisesti
heidän malttamaton lehdistönsä. Ensinnäkin elokuun alun kahden kokouksen välinen rauha nähtiin
aluksi mahdottomana, sillä lehden mukaan kompromissin riskinä oli ”ihmisten suunsoitto”. Toiseksi
lehti kritisoi tšekkoslovakialaisia arvostelijoita, joiden mielestä neuvotteluissa olisi pitänyt saavuttaa
enemmän. NZZ kommentoi: ”Johtajat eivät voi rikkoa suuria rajoja, vaikka paha naapuri myöntyisi”.
NZZ:n pääkirjoituksista nouseekin esille tšekkoslovakialaisten liiallinen uudistushalukkuus. Lehden
mielestä ”uudistukset olivat kaukana Moskovasta” ja jos ”ilmapiiri pysyy tulevaisuudessa
vapaamielisenä, ei valtakunta ole kohta enää kommunistinen”. Lehti kuitenkin painottaa, ettei tämä
ollut Tšekkoslovakian johdon ja Dub ekin tavoite.
Kysymys on vain siitä, voiko valtakunnassa, jonka perinteissä ja rakenteessa ei tunneta hallittua vallan
luovuttamista, toteuttaa isoja reformeja ilman tärähdysmäistä räjähdystä.274
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Die Frage ist nur, ob in einem Reich, dessen Tradition und dessen Verfassung keine geordnete Machtablösung kennen,
grö ere Reformen ohne explosive Erschütterungen möglich sein. Die "Konfrontation an der Thei ". NZZ 4.8. E.M.
[pääkirjoitus]. Käännös Jasmin Bel.
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NZZ:n mielestä ”ihmisillä on yleinen euforia, että he pääsevät ulos huonosta hallinnosta ja voivat
toteuttaa kaikki uudistukset”. Lehti kuitenkin muistuttaa, että osasta uudistuksista oli olemassa vain
epämääräisiä luonnoksia. Prahan kirjeenvaihtajan mukaan tšekkoslovakialaisten demokratiatoive oli
jossakin Ruotsin ja Jugoslavian välillä ja toisinaan he puhuivat Sveitsin kaltaisesta neutraaliudesta.
Tšekkoslovakian kansalaiset olivat kuitenkin samalla tavoin jakaantuneet, sillä euforian lisäksi monilla
oli skeptisyyttä kompromissia kohtaan ja heillä oli ”huoli tulevaisuudesta”. Monet pelkäsivät, että he
yrittivät ”liian paljon liian pian” ja NZZ muistuttaakin, että Puolan samankaltaisilta ajatuksilta
”katkaistiin nopeasti siivet”vuonna 1956.

NZZ:n ja TT:n pääkirjoitukset ovat hyvin eri linjoilla monessakin mielessä. Ensinnäkin TT:n
pääkirjoitukset koskevat lähinnä Tšekkoslovakian liberalisaatiokehitystä, kun taas NZZ keskittyy
elokuun tapaamisten merkitysten ja saavutusten pohtimiseen. Tämän eron selittää toimituksellinen
eroavaisuus,

sillä

tutkimusajankohtani

aikana

NZZ:n

pääkirjoituksista

vastasi

lähinnä

ulkomaankirjeenvaihtajat. Nämä kirjeenvaihtajat toivat esille asemamaidensa tunnelmia ja tapahtumia.
Lehtien

huomiota

herättävin

eroavaisuus

koskee

suhtautumista

Tšekkoslovakian

liberalisaatiokehitykseen. TT on muutoskehityksen kannattaja, sillä se uskoi liberalisaation vaikuttavan
positiivisesti myös kansainvälisiin suhteisiin. NZZ näkee liiallisen yhteiskunnallisen muutoksen
vaarana. Ihmisten toiveet ja unelmat reformeista olivat lehden mielestä osittain euforisia, eikä osa
unelmista tulisi ikinä toteutumaan. NZZ:n mukaan tšekkoslovakialaisten vihollisten erottelu,
malttamattomuus (erityisesti lehdistöllä), kasvavat vaatimuksen ja liiallinen uudistushalukkuus olivat
vaarallisia. NZZ:lle heinäkuun tapahtumat ja elokuun tapaamiset kielivät kriisistä. TT ei puolestaan
mainitse termiä Tšekkoslovakian kriisi ennen maahanhyökkäystä.

TT painotti hyvin voimakkaasti tšekkoslovakialaisten omaa halua muutoksella. NZZ kirjoittaa, kuinka
Tšekkoslovakiassa oli myös ihmisiä, jotka olivat peloissaan mahdollisten lisämuutosten vaikutuksista.
Molemmat lehdet toivat kuitenkin ilmi, että Bratislavan neuvottelujen jälkeen tšekkoslovakialaiset
olivat epävarmoja jatkuvuudesta. TT:n mielestä vaara oli kuitenkin laantunut Bratislavan jälkeen, sillä
Tšekkoslovakia sai luvan jatkaa liberalisaatiokehitystä. NZZ suhtautui Bratislavan julistukseen
myönteisesti, mutta samalla skeptisesti. Lehden pääkirjoituksista nousi esille kolme tekijää, jotka olivat
uhkana tälle kompromissitilalle: tšekkoslovakialaisten liiallinen ”uhmakkuus”, kommunistimaiden
epäyhtenäisyys

Bratislavan

julistuksen

tulkinnoissa
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ja

neuvostoliittolaisten

tyytymättömyys

ailahtelevaa hallintoaan kohtaan. NZZ:n mukaan vaara oli siis todellinen ja koko ajan läsnä elokuun
kokousten jälkeen. TT puolestaan ohitti erilaiset vaaranmerkit: liberaalisuuden vaarallisuuden
Neuvostoliitolle, kommunistisen maailman muutospaineen ja Neuvostoliiton erilaisen hermoilun ja
painostuksen. TT kirjoitti selvästi näistä merkeistä, mutta silti se uskoi Neuvostoliiton tajunneen, ettei
kehitys ollut vaaraksi.

Se mikä myös erottaa lehdet, on erilainen suhtautuminen Neuvostoliittoon yleensä. TT:ssa on paljon
erilaisia kriittisiä lausumia Neuvostoliittoa ja sen hallintoa sekä systeemiä kohtaan. TT:n mukaan
neuvostomalli ei vain toiminut Tšekkoslovakiassa. NZZ ei kritisoi Neuvostoliittoa yhtä ponnekkaasti,
vaikka kuvaileekin maan tekemiä uhkailuja ja painostuksia. Lehti tyytyy toteamaan, että erilainen
pelottelu kuului osaksi Neuvostoliiton systeemiä. NZZ ei myöskään totea kertaakaan, että
Tšekkoslovakian nykyinen malli olisi parempi, vaikka on toki sen kannalla. Huomioitavaa on, että
kumpikaan lehti ei kohdista kritiikkiään itse neuvostojohtajia kohtaan, vaikka lehdet toteavatkin,
Brežnevin olevan ”kiusaaja”ja ”ahdasmielisen ja vääristelevän siiven edustaja”.

3. Maahanhyökkäyksen jälkeiset kirjoitukset
The Timesin pääkirjoitus 22.8.1968:
Venäjä pelkäsi liberaalien, humaanien ideoinen tartunnan leviämistä Tšekkoslovakiasta ennen kaikkea Puolaan ja
Unkariin ja sitten itse Venäjään. Monien länsimaalaisten – jopa monien länsimaalaisten kommunistien – mielestä
Tšekkoslovakian liikehdintä oli ainoa toivo marxismi-kommunismin tulevaisuudelle. Se tarjosi tien eteenpäin, pois
tutusta hallitusjärjestelmän byrokraattisesta yksinvaltiudesta, mikä on ihmisille sopimattomuuden lisäksi karkeasti
tehoton.275

Neue Zürcher Zeitungin pääkirjoitus 21.8.1968:
Väkivalta, valheet ja petokset ovat nykyisellään osoittaneet maailmalle, että neuvostokommunismin olemus ei ole
muuttunut. Jotka eivät toiveajattelun, unohduksen tai puuttuvan kokemuksen vuoksi enää tienneet, että
275

What Russia feared was the infection of liberal, humane ideas spreading from Czechoslovakia to Poland and Hungary
first of all and then to Russia itself. To many Westernes –even to many Western Communists –the Czechoslovak movement
seemed to hold out the last hope for the future of Marxist Communism itself. It offered a way forward out of the familiar
bureaucratic dictatorial kind of regime which, besides being unworthy of human beings, is grossly inefficient. “Russia´s act
of Aggression”. TT 22.8. [pääkirjoitus]. Käännös tekijän.

59

vallanvaihdokset, petokset sekä vapauden pelko ovat edelleen valttia Kremlin ja sen ulkomaisten liittolaisten
keskuudessa, saivat karun opetuksen, kun neuvostopanssarit miehittivät 21. elokuuta Tšekkoslovakian.276

Pravdan pääkirjoitus 21.8.1968:
Vedoten Neuvostoliiton ja muiden sosialististen veljeskansojen tukeen, Tšekkoslovakian kommunistit ja työväestö
iskevät voimalla vastavallankumouksellista voimaa vastaan puolustaen vapautta ja kotimaansa itsenäisyyttä ja
suvereenisuutta.277

Neuvostoliitto, Puola, Itä-Saksa, Unkari ja Bulgaria ylittivät Tšekkoslovakian rajan tiistain ja
keskiviikon välisenä yönä 20.–21.8. Kyseessä oli jättimäinen sotilasoperaatio, kaksi kertaa suurempi
kuin Unkarin vuoden 1956 kansannousun kukistaminen. Hyökkäys toteutettiin pohjoisesta, idästä ja
etelästä 250 000 sotilaan voimin. Tšekkoslovakiaan saapui 29 armeijan divisioonaa, 7500 tankkia ja yli
1000 lentokonetta. Operaation kokonaisvoima oli 500 000 miestä, joista puolet oli ”eturintamalla”. 278
NZZ:n ja TT:n mukaan Tšekkoslovakiaan saapui arviolta 180 000 neuvostosotilasta ja 20 000 muiden
Varsovan liiton jäsenmaiden sotilasta.279

Kuusi Tšekkoslovakian

johtohenkilöä

pidätettiin

ja

vietiin

tuntemattomaan

määränpäähän.

Puoluejohtaja Dub ek, parlamentin presidentti Smrkovský ja puoluejäsenet Prantisek Kriegel ja Josef
Spa ek vietiin keskuskomitean rakennuksesta keskiviikkona 21.8. Pääministeri erník ja puoluesihteeri
estmír Císa pidätettiin jo aiemmin aamulla. 280 Tšekkoslovakian kommunistinen puolue vetosi
kansalaisiin, etteivät he vastustaisi tapahtumia.281 Presidentti Svoboda puolestaan julisti, ettei
maahanhyökkäyksellä ollut valtion johdon suostumusta, joten se oli laiton. 282

Torstaiaamuna (22.8.) kokoontunut Tšekkoslovakian parlamentti hyväksyi yksimielisen julkilauselman,
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Gewalt, Lug und Trug haben die Welt im heutigen Morgengrauen wieder vor die Tatsache gestellt, dass der
Sowjetkommunismus sein Wesen nicht verändert hat. Wer aus Wunschdenken, Vergesslichen oder mangelnder Erfahrung
nicht mehr wusste, dass bare Macht, Täuschung -und Angst vor der Freiheit - im Kreml und bei seinen Kreaturen im
Ausland immer noch Trumpf sind, sicht sich an diesem 21. August an dem sowjetische Panzer die Tschechoslowakei besetzt
haben eines Schlechteren belehrt. “Gewalt, Lug und Trug”. NZZ III 21.8. [pääkirjoitus]. Käännös tekijän.
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Relying on the fraternal support of the peoples of the Soviet Union and the other Socialist countries, the Communist and
working people of Czechoslovakia are striking a crushing blow at the forces of counterrevolution, defending the freedom
and the independence of their homeland and sovereignty. Pravdan pääkirjoitus 21.8. Walker 1982, 162.
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jonka mukaan hyökkäys oli YK:n peruskirjan, Varsovan liiton sekä kansainvälisen lain vastainen, sillä
se rikkoi alueellista koskemattomuutta. Parlamentti vaati muun muassa Dub ekin vapauttamista sekä
hyökkäysvaltioiden joukkojen vetäytymistä. Samalla kansalaisia kehotettiin pysymään rauhallisina,
heidän ei haluttu aiheuttavan väkivaltaa miehittäjiä kohtaan. 283

Hyökkäyksen tullessa tietoon Tšekkoslovakian armeijaa ei kutsuttu puolustusasemiin, sillä komentajat
olivat tietoisia Neuvostoliiton sotilaallisesta ylivoimasta. TT:ssa kirjoitetaan, että Tšekkoslovakian
armeijan vahvuus oli 175 000 miestä.284 Todellisuudessa armeijan vahvuus oli hieman alhaisempi, sillä
Tšekkoslovakian

kansallisarmeijaan

kuului

vuonna

1968

150

000

sotilasta.285

TT:n

puolustuskirjeenvaihtaja Douglas-Home kirjoittaa, etteivät tšekkiläiset olisi pystyneet puolustamaan
rajojaan. Tšekkoslovakialla ei ollut tiedustelupalvelua, joka olisi voinut varoittaa vaarasta ja tästä
syystä armeija ei ollut millään tavalla mobilisoitunut hyökkäyksen tapahtuessa. Artikkelissa DouglasHome myös epäilee, että vaikka Neuvostoliitto ilmoitti Bratislavan kokouksen aikoihin vetävänsä
kaikki joukkonsa pois Tšekkoslovakian alueelta, jotkin erillisosastot jäivät silti maahan. Nyt nämä
joukot pystyivät koordinoimaan joukkojen saapumista.286

Hyökkäyspäivän jälkeisenä aamuna (22.8.) NZZ uutisoi uutistoimisto AFP:ltä saaman luvun, jonka
mukaan Tšekkoslovakiassa oli kuollut kaksi ja 25 ihmistä oli loukkaantunut.287 TT:ssa puolestaan
kirjoitetaan 20 ihmisen kuolleen protesteissa ja melkein 200 kerrotaan loukkaantuneet Neuvostoliiton
joukkoja vastaan käydyissä yhteenotoissa. 288 23.8. NZZ:ssa kuitenkin uutisoidaan, että Prahan
radiokanavan mukaan kaupungin sairaalaan oli tuotu 250 loukkaantunutta ja seitsemän oli kuollut.289
Todellisuudessa jo 21.8. Tšekkoslovakian eri kaupungeissa oli kuollut yhteensä 58 henkilöä, joista
miehiä oli 50 ja naisia 8. Nuorin uhri oli 8-vuotias tyttö.290

Miehittäjät katkaisivat valtion rajojen ulkopuolelle johtavat maantiet, rautatiet sekä junayhteydet ja
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Prahaan julistettiin ulkonaliikkumiskielto ampumisen uhalla.291 Sotilasjoukot valtasivat maan
suurimmat kaupungit292 ja etelään johtava moottoritie suljettiin heti. Ajoneuvojen puskurit asetettiin
osoittamaan molempiin suuntiin. 293 NZZ:n Itävallan kirjeenvaihtaja kuitenkin toteaa, että junaliikenne
Itävallan ja Tšekkoslovakian välillä toimi vielä ainakin 22.8., jolloin vaikeuksia aiheutti vain
kansainväliset pikajunat. Lentoliikenne oli kuitenkin kokonaan katkaistu.294
Varsovan liiton hyökkäys oli jättimäinen operaatio, mikä kertoo siitä, että Tšekkoslovakia haluttiin
saada nopeasti hallintaan ilman vastarintaa. Miehittäjät pyrkivät saamaan kontrollin julistamalla
ulkonaliikkumiskiellon ja katkaisemalla ainakin osittain erilaiset kulkuyhteydet Tšekkoslovakian
ulkopuolelle. Miehittäjillä oli selvä miesylivoima, vaikka TT ja NZZ uutisoivatkin miehitysjoukkojen
määrän alhaisemmaksi kuin se todellisuudessa oli. Hyökkääjien suunnitelmallisuudesta kertoi tiettyjen
henkilöiden pidättäminen heti invaasiopäivänä. Tšekkoslovakian puolue julisti hyökkäyksen
lainvastaiseksi, mutta vetosi kansalaisten rauhallisuuteen. Maan armeijaa ei mobilisoitu, eikä se ollut
edes tietoinen maahanhyökkäysvaarasta. Puolueen pyynnöistä huolimatta osa kansalaisista teki
vastarintaa, mistä osoituksena on lehtien jutut kuolleiden ja haavoittuneiden määrästä.

3.1 Tšekkoslovakian vastarinta
Vaikka Dub ekin hallitus yrittikin vedota kansalaisten rauhallisuuteen, erityisesti nuoret tšekkiläiset
kokoontuivat Prahan kaduille pystyttämään barrikadeja ja osoittamaan mieltään. Prahan sanomalehdet,
mukaan luettuna Rude Pravo, jakoivat ilmaislehtisiä, joissa hyökkääjien kerrottiin toimineen
epäoikeudenmukaisesti. Neuvostojoukot yrittivät hiljentää maan radiokanavat siinä kuitenkaan
kokonaan onnistumatta, sillä samaan aikaan radiolähettäjät vaihtelivat taajuuksia ja rakensivat salaisia
studioita valloitettujen tilalle. Myös pari televisiokanavaa onnistui lähettämään juoksevaa selostusta
käynnissä olleesta maahanhyökkäyksestä.295

Maahanhyökkäyksen vastustuksen kerrotaan kasvaneen Tšekkoslovakiassa 22. päivä. Neuvostoliitto oli
291
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antanut uhkauksen, että maahan tuli muodostaa välittömästi uusi hallitus, jossa ei olisi yhtään Dub ekin
kannattajaa. Tšekkoslovakian kommunistipuolue vastasi uhkaukseen ja vaati maahanhyökkääjien
poistumista sekä neuvostosotilaiden vangitsemien Tšekkoslovakian johtohenkilöiden vapauttamista.
Muussa tapauksessa järjestettäisiin yleislakko määrittelemättömäksi ajaksi. 296

Tad Szulc kirjoittaa Prahasta 22.8., että neuvostomieliset Tšekkoslovakian kommunistit olivat valinneet
kolme henkilöä johtamaan uutta puoluetta, taustajoukoissa tietenkin 200 000 Varsovan liiton
sotilasta.297

Vastaavasti

liberaalit

kommunistipuolueen

jäsenet

valitsivat

oman

kilpailevan

puhemiehistön salaisessa puoluekokouksessa, mikä oli alun perin tarkoitus järjestää vasta 9.9.298
NZZ:ssa uutisoidaan ensin, että puoluepäiville osallistui 927 valtuutettua ympäri Tšekkoslovakiaa,
mutta
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myöhemmin

kerrotaan

1500

valtuutetun

ottaneen

osaa

epätavalliseen

puoluekokoukseen.299 Littell kirjoittaa aikalaiskirjassaan, että noin 1200 delegaation jäsentä tapasi 22.8.
Prahan esikaupunkialueella. He valitsivat uudet jäsenet keskuskomiteaan ja puhemiehistöön poistaen
useimmat

konservatiivit

vetäytymisestä,

tai

vallasta.300
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Prahaan oli TT:n mukaan julistettu sotalaki 23.8., mikä merkitsi esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa ilta
10:stä eteenpäin. Tämän kerrotaan aiheuttaneen ammuskeluja eri puolella kaupunkia.302 TT:n Prahan
kirjeenvaihtajana kuitenkin raportoi, ettei hän ollut nähnyt mitään merkkiä tšekkiläisten aseellisesta
vastarinnasta.303 Neljän päivän kuluttua maahanhyökkäyksestä TT:ssa kuitenkin raportoidaan 25
ihmisen kuolleen Prahassa ja noin 350 loukkaantuneen kaupungilla tapahtuneissa yhteenotoissa.
Varsinkin loukkaantuneiden määrä oli kasvanut huimasti pari päivää aiemmin TT:ssa uutisoidusta 200
haavoittuneesta.304

296

“Threat of general strike by secret Czech congress”. TT 23.8.
Nämä kolme olivat konservatiiviset Vasíl Bilak, Drahomir Kolder ja Alois Indra.
298
“Pro-Soviet leaders emerge to fill Mr Dubcek´s place”. TT 23.8. Tad Szulc.
299
“Beginn des vorverschobenen“. NZZ III 22.8.ag; “Andauernder Widerstand der Tschechen“. NZZ II 23.8. ag.
300
Littell 1969, 29.
301
“Andauernder Widerstand der Tschechen“. NZZ II 23.8. ag.
302
“Soviet-Czech crisis talks to be resumed today”. TT 24.8.
303
“Stubborn Czechs create a stalemate”. TT 24.8. Murray Sayle.
304
Vrt. “Russians tighten their grip on Czechs”. TT 22.8.; “Humiliated bewildered troops”. TT 26.8. Michael Knipe.
297

63

Siviilien vastustus oli voimakasta ja he saivat katkaistua hyökkääjien elintarvikkeiden ja polttoaineiden
saannin. Sotilaat kärsivätkin ruoka-, vesi- ja polttoainepulasta, mikä tarkoitti lehden mukaan myös
eräänlaista poliittista epäonnistumista: hyökkäykseen ei oltu valmistauduttu kunnolla, sotilaat olivat
kovilla ja tšekkoslovakialaiset olivat heitä vastaan. Poliittisia muutoksia oli vaikea tehdä tässä
toimintaympäristössä.305 Kirjeenvaihtaja Knipe kirjoittaa Prahasta, että venäläiset ovat olleet ”suossa”
ja heitä on nöyryytetty tšekkiläisten (pääasiassa) passiivisella vastarinnalla. 306 Yleislakko oli alkanut ja
vielä toiminnassa olleet radiokanavat ja sanomalehdet ilmaisivat tukensa Dub ekille. Ihmiset myös
sotkivat ja vaihtoivat katukylttien paikkoja vaikeuttaakseen sotilasjoukkojen liikkumista. 307 Myös
talonumeroita revittiin irti ja liikennemerkkejä väännettiin osoittamaan väärään suuntaan. 308

Neuvostoliiton lehdistö uutisoi 23.8., että tšekkoslovakialaiset vastavallankumoukselliset olivat
unohtaneet presidentti Svobodan pyynnön rauhan puolesta, koska he yrittivät saada konflikteja
aikaan.309

Tšekkiläisten

tyytymättömyys

ja

protestit

kuvastivat

neuvostolehtien

mukaan

vastavallankumouksellisuutta ja sosialistisesta yhteisöstä eristäytymistä. Tšekkoslovakiassa oli
meneillään epäjärjestyksen ja anarkian kylvämistä.310

TT:n maahanhyökkäyksen jälkeisissä pääkirjoituksissa kehutaan vuolaasti tšekkoslovakialaisten
vastarintaa ja luonteen lujuutta. Lehden mielestä Tšekkoslovakia oli ollut ”paras toivo marxismin
tulevaisuudelle”. Reformiliike oli merkittävä ja Tšekkoslovakialla oli käytännöllinen kuva kuinka
uudistaa yhteiskuntaa ja taloutta. Hyökkäyksen jälkeen tšekkoslovakialaiset olivat olleet ”erinomainen
hillinnässään”, ”Tšekkoslovakian henkeä ei ollut murskattu”, eikä ”Moskovan diktatuuri pelottanut
tšekkejä ja slovakkeja”. Lehti kehuu Tšekkoslovakian kansaa muun muassa seuraavin termein: ”hyviä
luonteeltaan”, ”pitkämielisiä”, “pelottomia”, ”ylihillittyjä”, ”myöntyväisiä” ja kansa on osoittanut
”rohkeutta ja nerokkuutta”.311

NZZ on hillitympi kehumisissa. Lehden mielestä tšekkoslovakialaisten olivat epäonnekas kansa,
viitaten vuoden 1939 Hitlerin saapumiseen maahan. Tšekkoslovakian riippumattomien kanavien
305
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toiminta invaasion jälkeen oli lehden mukaan ”ilmiömäistä”. Neuvostoliitto ei kyennyt löytämään ja
hiljentämään niitä, ja samalla se oli osoitus Tšekkoslovakian kansan taitavuudesta ja valmiudesta
”uskaltautua kilpajuoksuun imperialistisen mahtivoiman kanssa”. Muutama riippumaton radioasema
lähetti kuitenkin kunnianloukkauksia hyökkääjiä kohtaan ja ”provosoivia julisteita” löytyi sieltä sun
täältä. Kuun lopussa lehti myös kirjoitti, että tšekkoslovakialaiset olivat väsyneitä ja loppuun
kulutettuja. Nuortenkin vastarinta oli muuttunut heikoksi, vain parlamentilla oli enää vielä voimia
tuomita maahanhyökkäys.312

Tšekkoslovakiassa tehtiin erilaista vastarintaa miehitysjoukkoja vastaan, mukaan lukien myös
jonkinasteista aseellista vastarintaa. Siviilien vastustus oli erittäin voimakasta, mikä ajoikin
miehitysjoukot ongelmiin. Neuvostolehdistön mukaan toiminta oli vastavallankumouksellista.
Neuvostoliiton uhkaus uuden neuvostomielisen hallituksen perustamisesta sai liberaalit järjestämään
salaisen puoluekokouksen. He valitsivat uudet jäsenet puhemiehistöön ja keskuskomiteaan syrjäyttäen
konservatiivit. Valinnat asetettaisiin lainvoimaisiksi, jos Tšekkoslovakian alueelta ei vetäydyttäisi. TT
kehuu tšekkoslovakialaisia enemmän kuin NZZ. TT:n mukaan erityisesti kansalaisten hillintä ja
miehityksen jälkeen säilynyt henki olivat ihailtavia. NZZ:n mielestä kansa oli taktikoiva ja rohkea,
mutta

he

saattoivat

mennä

joskus

yli

herjauksillaan.

Lehti

myös

paljastaa

lukijoille

tšekkoslovakialaisten vastarintahengen laskeneen elokuun lopussa.

3.2 Lännen reaktio
3.2.1 Yhdysvallat
Maahanhyökkäys yllätti Yhdysvaltojen virkamiehet, koska Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessi oli
saanut jatkua jo usean kuukauden ajan ilman Neuvostoliiton puuttumista. 313 Toisaalta hyökkäyksen
valmistelu 18.–20.8. välisenä aikana ei ollut jäänyt huomaamatta Yhdysvaltojen ja Naton
tarkkailututkalta.314 Toinen hälyttävä merkki oli ollut Varsovan liiton politbyroon tapaaminen
Moskovassa 18. elokuuta, sillä yleensä neuvostojohto lomaili koko elokuun ajan. Yhdysvaltojen
312
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presidentti Lyndon B. Johnson kuitenkin sivuutti tämän hälytysmerkin sanoen: ”Moskovan
tapaamisessa keskustellaan meistä”.315

Maahanhyökkäyksen jälkeen presidentti Johnson otti yhteyttä Neuvostoliittoon ja sen liittolaisiin
vaatien joukkojen vetäytymistä Tšekkoslovakiasta. Hänen mukaansa interventio loukkasi YK:n
perustamisasiakirjaa.316 Länsimaat esittelivätkin YK:lle lauselman, jossa he vaativat hyökkäyksen
tuomitsemista turvallisuusneuvostossa. Lauselmassa myös vaadittiin Varsovan liiton vetäytymistä. 317
YK:n toivottiin käyttävän diplomaattista vaikutusvaltaansa tilanteen ratkaisemiseksi, 318 vaikka
turvallisuusneuvostolla ei uskottukaan olevan suurta vaikutusta hyökkäyksen lopettamiseksi. Toivottiin
kuitenkin, että YK:n puuttuminen olisi vahva propaganda-ase, mikä estäisi neuvostojohtajia
puuttumasta pienempien valtioiden asioihin. 319

Johnsonin hallinnon käytös oli jopa varovaisempi kuin vuoden 1956 Unkarin intervention aikaan.
Kremlin ja Valkoisen talon välistä kuumaa linjaa ei käytetty edes hyökkäyspäivänä, vaikka se oli ollut
ahkerassa käytössä esimerkiksi Arabian ja Israelin välisen sodan aikana vuonna 1967.320 Yhdysvallat
myös tuomitsi Neuvostoliiton toimet vasta 12 tuntia hyökkäyksen jälkeen. 321 Taustalla vaikutti tarve
aloittaa Salt-neuvottelut ja halu tavata Neuvostoliiton pääministeri Kosygin ennen presidentinvaaleja.
Tapaamisella ajateltiin olevan auttava vaikutus Yhdysvaltojen demokraattiehdokkaalle. 322 Presidentti
Johnsonin ja Kosyginin oli määrä julkistaa lähestyvistä Salt-neuvotteluista juuri Varsovan liiton
maahanhyökkäyspäivänä. Tämän Johnson kuitenkin perui harmitellen: ”Kylmä sota ei ole vielä ohi”.323

NZZ:ssa todetaan, ettei Washington voinut hätiköidysti syyttää Neuvostoliittoa hyökkäyksestä, sillä se
oli itse sodassa Vietnamin kanssa.324 Vietnamin sodasta oli tullutkin suurempi taakka Yhdysvalloille,
sillä sen vastustus kasvoi kotimaassa kaiken aikaa. Kenties Washington ei auttanut Tšekkoslovakiaa
myös siitä syystä, koska Johnsonin hallitus piti Tšekkoslovakiaa ”kiusankappaleena”. Tšekkoslovakia
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avusti taloudellisesti ja sotilaallisesti kehitysmaiden niin sanottuja kansallisen vapauden liikkeitä
(erityisesti Vietnamissa).325

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteissa oli tapahtumassa merkittävä parannus juuri ennen
Tšekkoslovakian kriisin huipentumaa, mistä johtuen Yhdysvallat ajoi tietoisesti hiljaista politiikkaa. On
arvioitu, että vaikka Yhdysvallat ei olisi ollut Vietnamin sodassa, se ei olisi toiminut Neuvostoliittoa
vastaan. Neuvostoliitto sai selkeän signaalin Yhdysvaltojen toimimattomuudesta jo ennen

iernán ja

Bratislavan kokouksia, kun Yhdysvaltojen ulkoministeri Dean Rusk ja Neuvostoliiton suurlähettiläs
tapasivat toisensa heinäkuussa. Kyseisessä tapaamisessa Rusk oli antanut kuvan, ettei mahdollinen
hyökkäys vaikuttaisi vakavasti maiden suhteisiin. 326

TT:n Washingtonin kirjeenvaihtaja Heren kirjoittaa, ettei usko tapahtuneen vaikuttavan suurvaltojen
suhteisiin, eikä détente-diplomatiaan. Yhdysvaltojen senaattori Eugene McCarthysin mukaan
hyökkäystapahtumat osoittivat, kuinka välttämätöntä oli, että Yhdysvallat toimisi aloitteellisena
rauhantekijänä. 327 Syyskuun alkuun mennessä Yhdysvalloille oli tullut selväksi, ettei se voinut tehdä
muuta kuin protestoida kärsivällisesti YK:n kautta ja estää mahdollinen kriisin leviäminen Varsovan
liiton liittolaisiin, Romaniaan ja jopa Jugoslaviaan sekä mahdollisesti Itävaltaan ja Saksaan. 328

TT:n pääkirjoituksissa kritisoidaan Yhdysvaltojen suhtautumista maahanhyökkäykseen. TT:n mukaan
”Yhdysvallat ei näytellyt vaikuttavaa roolia”, se oli ”osoittanut todellisuuden kohtaamisen
vastahakoisuutta” ja lisäksi maa oli liiaksi ”tyytynyt ydinvoimapolitiikan realismiin”. Lehteä pistää
vihaksi, että Yhdysvallat jatkoi détenteä kuin mitään ei olisi tapahtunut, sillä oli harkitsematonta tehdä
jatkuvia liennytysyrityksiä tällaisella hetkellä. Lehden turhautumisesta kielii esimerkki, jonka se kertoo
lukijoilleen

pääkirjoituksessa.

Chicagossa

poliisi

oli

vahingoittanut

”merkittävän

määrän”

mielenosoittajia, 329 mikä oli lehden mukaan osoitus ”väkivallan paluusta Amerikassa sivistymättömiin
menettelysääntöihin”. Tarinan opetus oli se, että ensinnäkin kyseisen kaupungin pormestari oli häpeäksi
Yhdysvalloille ja toiseksi, että myös Yhdysvaltojen tuli tuntea syvää häpeää Neuvostoliiton ohella.
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Molemmat olivat antaneet häpeällisen vaikutelman muulle maailmalle. Kaiken kaikkiaan lehden
mielestä ”suurvoimien pahuudelle ei pitäisi antaa oikeutusta puuttua”.330

NZZ:n pääkirjoituksessa ollaan eri kannalla, eikä Yhdysvaltojen puuttumattomuutta kritisoida.
Ensinnäkään

lehti

ei

uskonut,

että Yhdysvallat

tulisi

muuttamaan

politiikkasuuntaustaan

Neuvostoliittoa kohtaan Tšekkoslovakian invaasion vuoksi. Maiden välisellä politiikalla oli elintärkeä
tavoite: ehkäistä ydinasesota suurvaltojen välillä. Washingtonilla ei ollut enää varaa puuttua
rautaesiripun takaisiin tapahtumiin. Jos Yhdysvallat oli päättänyt säilyttää suhteet ennallaan,
Neuvostoliittoa tuli lehden mukaan ”tölväistä” kahdenvälisesti Naton tai idänkaupan kautta.
Päätoimittaja Luchsingerin mukaan liennytyspolitiikkaa saattoi hetkellisesti nyt lykkääntyä (erityisesti
Salt-neuvottelut), mutta hän ei uskonut, että Yhdysvallat tulisi luopumaan siitä. Yhdysvallat oli
panostanut siihen niin paljon. 331

Yhdysvallat ei huomioinut hyökkäysvaaran merkkejä, eikä se uskonut Neuvostoliiton tekevän
invaasiota tällaisella hetkellä: juuri kun maiden suhteissa oli tapahtunut parannusaskeleita.
Hyökkäyksen jälkeen Yhdysvallat pysyi varovaisena kannanotoissaan ja tilanne pyrittiin ratkaisemaan
YK:n painostuksen kautta. Se, ettei Washington tuominnut tekoa jyrkemmin, saattoi johtua monesta eri
syystä. Se oli sodassa Vietnamin kanssa ja kuten NZZ:ssa todettiin, se ei voinut kritisoida teoista mitä
se itsekin teki. Muita syitä saattoivat olla ongelmat kotimaassa, Tšekkoslovakian kehitysmaiden tuki,
vaikutus tuleviin presidentinvaaleihin sekä tietenkin itse liennytyspolitiikka. On huomioitavaa, ettei
kumpikaan sanomalehti kritisoi itse Vietnamin sotaa, eikä vedä sitä suuremmin mukaan
Tšekkoslovakia-juttuihin. Tämä johtuu siitä, ettei kumpikaan sanomalehti vastustanut Vietnampolitiikkaa. TT kuitenkin kritisoi Chicagon tapahtumia, ja näin ollen Yhdysvaltojen politiikkaa,
osoittaen Yhdysvaltojen olevan samalla brutaalilla linjalla kuin Neuvostoliitto.
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3.2.2 Eurooppa
Varsovan liiton hyökkäys ei yllättänyt vain Yhdysvaltoja vaan myös Naton tarkkailijat. TT kuvaa
invaasiota ”mystiseksi” ja ”uskomattomaksi”. Länsi oli shokissa, sillä ”Bratislavan julistettiin
päättyneen lämpimään sopimukseen”. Lehden mukaan oli ihmeellistä, että Neuvostoliitto oli hyökännyt
”aidosti ystävälliseen liittolaiseen”.332 NZZ kuvailee äkillistä miehitystä ”järkytykseksi”, mikä yllätti
myös neuvostokansalaiset. Hyökkäys osoitti, ettei Neuvostoliiton kommunismin olemus ollut
muuttunut.333

TT:n

artikkelissa

pohditaan

ydinsulkusopimuksen

jatkumista,

mikä

saattoi

vaarantua

maahanhyökkäyksen myötä. Sopimus ei varmasti näyttänyt nyt kovin arvokkaalta, kun yksi sen
allekirjoittajista

oli

aiheuttanut

kyseisenlaisen

välikohtauksen.

Artikkelissa

todetaan,

että

Neuvostoliittoa kaihersi varmasti myös Länsi-Saksan viivyttely sopimuksen ratifioinnissa. 334 LänsiSaksan hallitus raportoikin, että maahanhyökkäys sai sen pohtimaan uudelleen ydinsulkusopimukseen
suhtautumista.335 Maan mukaan interventio oli kansainvälisen lain vastainen, 336 ja samalla se loi aivan
uuden tilanteen Natolle. 337 Länsi-Saksan liittokanslerin, Kurt Georg Kiesingerin338 mukaan, vain vahva
Nato antoi takuun rauhalle. 339

Tri Kiesinger, Länsi-Saksan liittokansleri, vaati tämän päivän kokouksessa Pohjois-Atlantin liiton hallitusten
päämiehiä laittamaan ”uutta poliittista elämää”lännen liittoumaan, mistä oli kasvanut ”väsynyt ja veltto”. - - [H]än
ei viitannut siihen, että liiton tulisi ajaa vastedes ”hyökkäyshenkistä sotaa”, vaan että sen tulisi olla - - vapautta ja
lännen turvallisuutta puolustava ja sen tuli luoda edellytykset Euroopan rauhansopimukselle.340
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Kiesingerin mielestä länsi toimisi huolimattomasti, jos se ei näkisi Tšekkoslovakian tapahtumia
hälyttävinä. 341 NZZ:n Bonnin kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että hyökkäys oli samalla takaisku LänsiSaksan idänpolitiikalle, jossa Tšekkoslovakialla oli keskeinen rooli. 342

Hyökkääjiä

ei

tuomittu

vain

useimmissa

lännen

hallituksissa,

mutta

myös

useimmat

kommunistipuolueet kritisoivat tekoa.343 Ranskan kommunistipuolue julisti ensimmäistä kertaa itsensä
irti Neuvostoliiton hallituksen toimista. 344 Paheksunnasta huolimatta puolue aikoi tehdä kaikkensa
välttääkseen totaalista irtautumista Neuvostoliitosta. Tästä syystä puolue otti ymmärtävän asenteen
koskien Neuvostoliiton kokemaa huolta sosialismin tilasta.345 Italian kommunistipuolue ilmoitti
ideologisesta eroamisesta Moskovan kanssa ja se laati uuden määrittelyn kansainväliselle
kommunistiliikkeelle.346 Britannian kommunistit puolestaan vaativat välitöntä maahanhyökkääjien
vetäytymistä.347 Varsovan liiton invaasio lopulta vieraannuttikin Italian, Ranskan ja Espanjan
kommunistiset puolueet neuvostovetoisesta kommunismista.348

Nato-neuvosto tuomitsi maahanhyökkäyksen yksimielisesti 21.8. NZZ:n artikkelin mukaan ei ollut
epäilystäkään, etteikö miehitys vaikuttaisi negatiivisesti liennytyspolitiikkaan sekä idän ja lännen
suhteisiin. 349 TT:n mielestä maahanhyökkäys ei asettanut suoraa uhkaa Nato-maille, sillä kyse oli
eheyttämisestä, eikä alueen laajentamisesta. Hyökkäys kuitenkin merkitsi, että tulevaisuudessa Naton
pitäisi ”terävöittää sen kylmän sodan ajatuksia”. Lehden pääkirjoituksissa painotetaankin, että Naton
tuli ”vahvistaa yhteistyötä”, ”vahvistaa Nato-liittouman tehokkuutta” ja ”panostaa sotilasliiton
asevarusteluun”. Lehden mielestä ”vain vastavoima pystyi tekemään lepotilan”ja neutraaliuden takasi
ainoastaan ”puolustuskapasiteetti ja koheesio”.350 NZZ:n mielestä Nato oli muuttuneessa strategisessa

341

“Enttäuschung in Bonn“. NZZ III 29.8. T.W.
“Rückschlag für die Ostpolitik Bonns“. NZZ III 22.8. T.W.
343
Valenta 1991, 151.
344
“Worldwide sense of shock and outrage at Russian invasion”. TT 22.8. Edward Mortimer; “Missbilligende Worte
Longos”. NZZ III 23.8. s.
345
“Doubts by party in Paris”. TT 23.8. Edward Mortimer; “Rückzieher der französischen Kommunisten“. NZZ III 23.8.
H.E.T.
346
“Italian party confirms break with Russia”. TT 30.8. Paul Horne; “Die Empörung in Italien über den russischen
Gewaltakt“. NZZ III 30.8. s.
347
“British communists call for immediate withdrawal”. TT 22.8.
348
Bischof, Karner & Ruggenthaler 2010, 4.
349
“Das Echo auf die Vergewaltigung der CSSR“. NZZ 23.8. al.
350
Ks.“The west´s response”. TT 23.8. [pääkirjoitus]; “Dented assumptions”. TT 24.8. [pääkirjoitus]; “No agreement under
duress”. TT 27.8. [pääkirjoitus].
342

70

tilanteessa, 351 mutta päätoimittaja ei uskonut maahanhyökkäyksen antaneen Natolle uutta poliittista tai
psykologista voimaa. 352

Britannian ulkoasiainministeri Michael Stewart sanoi 21. päivä pidetyssä lehdistötilaisuudessa
hyökkäyksen

vaarantaneen

kaikkien

pienten

valtioiden oikeudet.

Nato-joukot

eivät

olleet

hyökkäysvalmiudessa, mutta hänen mukaansa sotilasliiton tuli tehdä joitakin toimenpiteitä. Hyökkäys
ei ollut kuitenkaan aiheuttanut uhkaa Nato-maille, ei edes Berliinille. Samalla hän julisti, ettei Britannia
tulisi hyväksymään (Yhdysvaltojen tavoin) mitään uutta hallitusta Tšekkoslovakiassa. 353

Britannian hallitus järjesti hätäistunnon 22.8. Kuten Jugoslavia, Romania ja monet muut lännen
hallituksen, myös Britannia tuomitsi intervention. Iso-Britannian hallitus oli huolissaan hyökkäyksen
leviämisestä Romaniaan ja Jugoslaviaan. Invaasion jälkeen neuvostohallitus oli kuitenkin tehnyt
kaikkensa saadakseen viestin Britannialle ja muille Nato-maille, että sen hyökkäys oli luonteeltaan
rajoitettu ja ettei Moskovalla ollut aikomustakaan vahingoittaa muita valtioita. Britannian
tiedustelukomitea (JIC) ei myöskään uskonut Moskovan etenevän sotaan lännen kanssa kriisin
seurauksena. Komitean mielestä ei ollut todisteita, että interventio aiheuttaisi mitään vakavaa uhkaa
Natolle. 354

Sveitsin tuli puolueettomana maana välttää provosoivia kannanottoja ja puolueiden tuli pysyä
suhteellisen neutraaleina kansainvälisille kriiseille. Silti valtion suurimmat puolueet tuomitsivat
maahanhyökkäyksen. Sveitsin oikeistolaisen liberaalidemokraattisen puolueen mielestä Varsovan liiton
hyökkäys oli ”julmaa väkivaltaa”. Interventio oli pelkurimainen teko ja se osoitti jälleen kerran
kommunistisen maailman todellisen luonteen. Puolueen sympatia oli tšekkoslovakialaisten puolella,
jotka olivat saaneet nauttia rajoitetusta vapaudesta muutaman viikon ajan. Puolueen mielestä
hyökkäyksellä ”rikottiin räikeästi” kansainvälistä lakia ja sillä uhattiin maailmanrauhaa. Heidän
mielestä joukkojen tuli vetäytyä ilman verenvuodatusta. Samalla sveitsiläisiä kehotettiin olemaan
tietoisia uhasta, joka saattoi ulottua pieniin maihin. Vasemmistolainen sosiaalidemokraattipuolue julisti
intervention brutaaliksi teoksi, mikä osoitti Neuvostoliiton imperialistisen luoteen. Toivo humaanista
351
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kommunismista oli särkynyt. Puolue pyysi kansalaisia osoittamaan sympatiaa ja myötätuntoa
tšekkoslovakialaisille ja samalle se vetosi liittoneuvostoa tekemään kaikkensa, että poliittisesti vainotut
saisivat turvapaikan Sveitsistä.355

YK:n apulaispääsihteeri kuvaili maahanhyökkäystä ”vakavaksi iskuksi kansainväliselle järjestykselle ja
moraalisuudelle”.356 Invaasion jälkeen Neuvostoliitto yritti estää kaikki YK:n turvallisuusneuvoston
keskusteluyritykset maahanhyökkäyksestä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Neuvostoliiton edustajan
mukaan hyökkäyksellä haluttiin lujittaa sosialististen maiden rauhaa ja interventio oli kollektiivista
puolustamista.357 Tšekkoslovakian delegaation edustaja kielsi YK:n istunnossa Neuvostoliiton
edustajan väitteen, että Tšekkoslovakian hallitus olisi toivottanut intervention tervetulleeksi. 358 Samalla
hän julisti hyökkäyksen lainvastaiseksi ja kansainvälistä lakia loukkaavaksi. 359
Itävallan raja-alueella ja Wienissä kuultiin koko eilisen päivän ajan, erityisesti iltapäivällä, radiosta ja televisiosta
Tšekkoslovakian radio- ja televisioasemien dramaattisia apuhuutoja. Epäselväksi jäi oliko kyseessä salaiset vai
tavalliset kanavat, sekä myös heidän olinpaikkansa jäi tuntemattomaksi. Asemien kuuluttajat anelivat saksaksi,
englanniksi ja tšekiksi, - -, että mahdolliset kuulijat tekisivät kaikkensa, jotta YK ja Maailman turvallisuusneuvosto
kuulisivat Tšekkoslovakian epäoikeudenmukaisista tapahtumista.360

NZZ:n pääkirjoituksessa todetaan, että johtavat länsimaat olivat tehneet ”oikean diplomaattisen
huomautuksen pahasta teosta”. Lehden mielestä hiljainen politiikka astui kuvaan toisen maailmansodan
jälkeen, kun Eurooppa jakaantui selvemmin etupiireihin. 361 TT:n pääkirjoituksen mukaan YK:n
turvallisuusneuvosto ei voinut vain surkutella Tšekkoslovakian tapahtumia, vaan sen oli ryhdyttävä
konkreettisiin toimiin. TT oli varma, että useimmat jäsenmaat tulisivat vetoamaan miehittäjien
vetäytymiseen. Lehti ei kuitenkaan uskonut, että maat asettaisivat sotilaallisia tai taloudellisia
355
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sanktioita hyökkääjiä kohtaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, etteikö jotain ollut tehtävissä. Lehti
ehdottaakin,

että

esimerkiksi

kulttuurikohtaamisia

voitaisiin

rajoittaa,

kuten

baletti-

ja

orkesterivierailuja sekä eri maiden Neuvostoliiton suurlähetystöjen ”diplomaattien” määrää voitaisiin
karsia. 362

TT:n mukaan liian monet venäläiset vakoojat saivat vapaasti astua valtioiden rajojen

sisäpuolelle saaden vieläpä diplomaattisen koskemattomuuden. 363 Myöhemmin Britannian hallitus
päätyi kuitenkin ratkaisuun, ettei se vähennä kulttuurikohtaamisia, eikä se aseta minkäänlaisia
sanktioita maahanhyökkääjiä vastaan. 364
NZZ:ssa kirjoitetaan, että länsi oli rekisteröinyt vastarintataistelijoiden toiveet ja vastaavasti
tšekkoslovakialaiset ymmärsivät lännen pidättyväisyyden. Tšekkoslovakiassa kuitenkin toivottiin, että
länsi puuttuisi hyökkäykseen ainakin diplomaattisella kentällä ja katkaisisi suhteet hyökkääjävaltioihin.
Jos tämä ei ollut mahdollista, median toivottiin pitävän yllä keskustelua tällaisten toimenpiteiden
mahdollisuudesta sekä kertovan yleisölle hyökkääjistä. Lehden mielestä länsi pystyikin vaikuttamaan
tiedottamalla yleisölle Neuvostoliiton valheellisesta politiikasta, mutta muuten tšekkoslovakialaisten
toiveet eivät olleet realistisia. 365

Maahanhyökkäys tuomittiin useimmissa lännen hallituksissa, Nato-neuvostossa ja se sai paljon
kritiikkiä länsimaiden kommunistipuolueilta. Lisäksi interventio oli esillä YK:ssa. Länsi-Saksan
mukaan tarvittiin uudenlainen Nato, mikä puolustaisi länttä ja loisi rauhaa Eurooppaan. Britanniassa
esitettiin, ettei hyökkäys uhannut Nato-maita, mutta silti sotilasliiton tuli tehdä ”joitakin toimenpiteitä”.
Maan tiedustelukomitea ei uskonut kriisin johtavan sotaan lännen kanssa. Neutraali Sveitsi tuomitsi
myös hyökkäyksen. NZZ:n ”kannattama puolue” julisti, että invaasio rikkoi kansainvälistä lakia ja
maailmanrauhaa. TT:n mukaan hyökkäys ei uhannut suoraan Nato-maita, mutta sotilasliiton tuli
kehittyä tulevaisuutta ajatellen. Nato oli lehden mukaan rauhan tae. Lehti arvioi, että ydinsulkusopimus
saattoi vaarantua tapahtuman johdosta. TT julisti, ettei YK voinut vain surkutella tapahtumia, mutta
samalla se ei uskonut, että miehitysjoukkoja vastaan asetettaisiin sotilaallisia tai taloudellisia sanktioita.
TT:n mukaan hyökkääjiä tuli rangaista rajoittamalla esimerkiksi maiden välisiä kulttuurikohtaamisia ja
neuvostodiplomaattien määrää vähentämällä. NZZ mainitsee ainoana toimenpiteenä Neuvostoliiton
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valheellisesta

politiikasta

tiedottamisen.

Lehti

ei

uskonut

Naton

saavan

uutta

puhtia

maahanhyökkäyksen johdosta, vaikka NZZ:n artikkelissa arvioidaan, että tapahtuma tuli vaikuttamaan
liennytyspolitiikkaan ja idän ja lännen välisiin suhteisiin. NZZ myös uskoi hyökkäyksen olevan
takaisku Länsi-Saksan idänpolitiikalle. NZZ:ssa ollaan kuitenkin tyytyväisiä lännen tuomitsevaa, mutta
hiljaista politiikkaa kohti.

3.3 Kriisin leviämisen pelko
Maahanhyökkäys oli suuri uhka Washingtonille ja Natolle sen mahdollisen leviämisen takia. Kriisin
leviämisen ajateltiin mahdollisesti koskevan Romaniaa, mikä oli vastahakoinen liittolainen,
sitoutumatonta Jugoslaviaa, neutraalia Itävaltaa tai jopa Länsi-Berliiniä. Invaasion takia Washington
lopetti puheet amerikkalaisten joukkojen pois vetämisestä Euroopasta. Yhdysvallat vahvisti LänsiSaksan rajan puolustusta ja vaati Länsi-Eurooppaa panostamaan omaan puolustukseensa. Détente
jäädytettiin

hetkellisesti,

mutta

ei

pitkäksi

aikaa.

Hyökkäys

ei

kuitenkaan

aiheuttanut

propagandasodankäyntiä amerikkalaisissa tai neuvostoliittolaisissa tiedotusvälineissä. 366

Heti maahanhyökkäyksen jälkeen ainakin Washington kärsi kasvavasta huolesta, että Romania voisi
olla seuraavana. Romania oli eriytynyt Kremlin kontrollista, mistä syystä se oli niin sanotusti piikki
Moskovan lihassa. Ulkopuolisten näkökulmasta oli myös erittäin huolestuttavaa, kuinka röyhkeitä
romanialaisten protestit olivat.367 NZZ:ssa ja TT:ssa kerrotaan, että eri sanomalehdissä oli raportoitu,
että neuvostojoukot olisivat kerääntyneet Romanian rajalle. Moskova oli kuitenkin kieltänyt tämän
uutisen

paikkansapitävyyden.368

Huhut

välittömästä

Neuvostoliiton

interventiosta

olivatkin

pääsääntöisesti lähtöisin Romanian omista lähteistä. Yhdysvaltojen Unkarin sotilasasiamiehen käytyä
paikan päällä, hän ei ollut nähnyt mitään joukkojen kasaantumista Romanian, eikä Jugoslavian
rajoille. 369

Romanian puoluejohtaja ja valtiopäämies Ceausescu ilmoitti maahanhyökkäyksen jälkeen, että maan
hallitus antoi täyden tukensa Tšekkoslovakialle. Romania ei antaisi kenenkään rikkoa omaa
366
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suvereniteettiaan, mistä syystä maan asevoimat kutsuttiin koolle heti 21. elokuuta.370 TT ja NZZ
uutisoivat

25.–26.

päivä,

että

Romania

oli

kutsunut

koolle

noin

80

prosenttia

sen

reserviupseerimäärästä ja 100 000 sotilasmiestä.371 Ceausescu julisti intervention syväksi virheeksi,
mikä epävakauttaa sekä Euroopan rauhan, että tulevaisuudessa myös maailman sosialismin. Ainoa
hyväksyttävä ratkaisu olisi hänen mielestään joukkojen vetäminen pois Tšekkoslovakian alueelta,
koska hyökkäykselle ei ollut oikeutusta.372

Provokaation ohella Romania pyrki rauhoittelemaan Neuvostoliittoa. Ceausescu haki takeita maan
itsenäisyydelle hankkiessaan Romanian parlamentin hyväksynnän ohjelmalle, joka kiinnittyi tiukasti
kansalliseen itsenäisyyteen ja sosialismiin. 373 Huoli mahdollisesta hyökkäyksestä sai myös Romanian
diplomaatit lupaamaan, että he lopettaisivat sanalliset hyökkäykset Neuvostoliittoa vastaan, jos se
lupaisi olla hyökkäämättä.374

Jugoslavian presidentti Tito puolestaan julisti kansalaisilleen heti invaasion jälkeen, että heidän tuli
pysyä rauhallisina. Mitään mielenosoituksia ei sallittaisi, koska nämä saattaisivat helposti johtaa
Neuvostoliiton ärsyyntymiseen.

Hänen mielestään kansalaisilla oli muita keinoja osoittaa

vihastumisensa maahanhyökkäystä kohtaan.375 Tito kuitenkin painotti 23.8. keskuskomitealle
antamassaan lausunnossaan, että Jugoslavia tietäisi kuinka puolustaa sen itsenäisyyttä, tuli uhka mistä
tahansa.376 Myös Belgrad oli näin ollen valmis puolustamaan aluettaan, sillä Iso-Britannia ja
Yhdysvallat olivat valmiita auttamaan maata ainakin jossakin määrin. 377

Tito ja Ceausescu tapasivat 24.8. valtioiden rajalla. Romanian presidentti oli informoinut Titoa
Isänmaallisen suojeluskunnan perustamisesta (Patriotic Guard), jonka tehtävänä oli puolustaa
itsenäisyyttä ”sosialistisesta emämaasta”. Ceausescu oli myös tiedustellut Jugoslavian sallivuutta
Romanian miehittää sen alue, jos Jugoslavia ei aikonut puolustautua aseellisesti neuvostosotilaiden
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hyökkäystä vastaan. Tito ei ollut valmis.378 NZZ kirjoittaa, että tapaamisessa keskusteltiin invaasioon
suhtautumisesta. Tapaaminen ei ollut lehden mukaan tullut yllätyksenä, sillä päivää aikaisemmin
Moskovan lehdistö oli hyökännyt Romaniaa ja Jugoslaviaa vastaan.379 Heti samana iltana, kun Tito ja
Ceausescu olivat tavanneet, Neuvostoliiton hallituksen lehti Izvestija ja uutistoimisto Tass kirjoittivat
miesten avustavan Tšekkoslovakian vastavallankumouksellisia.380

Kun Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton johtajat raportoivat Moskovan neuvottelujen jälkeen
saavuttaneensa jonkinasteisen yhteisymmärryksen miehitysjoukkojen vetäytymisestä, tämä aiheutti
Jugoslavialle suuremman uhan joutua aseellisen intervention kohteeksi. Vaikka Neuvostoliitto
julistikin, ettei sen joukot olleet asemoituneet Jugoslavian tai Romanian rajalle, se ei vähentänyt
maiden epäluuloja mahdollisesta hyökkäyksestä. Uhkaavuutta lisäsi, että Moskovan televisiossa oli
esiintynyt uusi sanallinen hyökkäys Jugoslaviaa vastaan 26.8. 381 Romaniassa vastaavasti kiersi huhu
elokuun lopussa, että neuvostojoukot aikoivat lähiaikoina järjestää sotilasharjoituksen Romaniassa.
Romanian ulkoministeriön virkamies kuitenkin kommentoi, ettei tällaisesta tapahtumasta ollut heillä
tietoa. Hän ei kuitenkaan kieltänyt Moskovan ilmoittaneen, että se aikoi lähettää sotilasväestöä
Romaniaan seuraavassa kuussa järjestettäviin taisteluharjoituksiin. 382

Naton päämaja seurasi tarkasti Varsovan liiton joukkojen liikkeitä Romanian rajalla sekä Jugoslavian
reserviläisten liikekannallepanoa. Elokuun 29. päivä näyttikin siltä, että neuvostojoukkojen määrä
lisääntyi Romanian rajoilla. Samaan aikaan huhut kertoivat Neuvostoliiton uhasta Jugoslavian rajoilla.
Tito oli määrännyt joitakin puolustustoimenpiteitä, mutta ei mobilisoinut joukkojaan.383

Hyökkäys Jugoslaviaan, unohtamatta mahdollista aseellista interventiota Itävaltaan, olisivat olleet
vakavia iskuja Natolle. 384 Vaikka Neuvostoliitto oli kunnioittanut Itävallan puolueetonta asemaa aina
vuodesta 1956 lähtien, Tšekkoslovakian invaasio aiheutti huolta kriisin leviämisestä. Jälleen kerran tuli
selväksi, kuinka lähellä Itävallan raja oli kylmän sodan rintamaa. Vaikka valtio olikin neutraali, Itävalta
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toimi monille tšekkoslovakialaisille turvapaikkana385 ja se lähetti median kautta tietoa naapurimaan
tapahtumista. Itävallan liittokansleri Josef Klaus kuitenkin painotti, ettei maalla ollut aikomusta puuttua
toisen suvereenin valtion sisäisiin asioihin. 386

Jo muutaman tunnin kuluttua Varsovan liiton hyökkäyksestä, Neuvostoliiton suurlähettiläs teki
Itävallalle selväksi, ettei maahanhyökkäys vaikuttaisi maahan suorasti. Saman päivän aikana Itävallan
ilmatilaa kuitenkin loukattiin ja seuraavien päivien aikana tunkeutumiset näyttivät enemmänkin
tiedustelulennoilta. Itävallan hallitus päättikin sijoittaan joukkojaan uudelleen ja se vahvisti PohjoisTonavan puolustusta.387 Osa varuskunnista asetettiin hälytystilaan. 388
Itävallan hallitus piti eilen iltapäivällä hätäistunnon, joka kesti kaksi tuntia. Hetkeä ennen liittokansleri Klaus
vastaanotti suurlähettiläs Pdzerobin. Diplomaatti oli pyytänyt tapaamista selventääkseen Neuvostoliiton
miehityksen syitä. - - Tšekkoslovakian ja Itävallan rajalla olevaa 27 rajavartiostokomppaniaa voidaan lyhyessä
ajassa vahvistaa 5 500 miehellä. Heidän aseet ja varusteet on varastoitu toiminta-alueiden läheisyyteen.389

Itävallan puolustusministeri Georg Prader levitti huhua, että Varsovan liiton joukot aktivoivat rajalla
sotilaallista hyökkäystä Romaniaa, Jugoslaviaa ja Itävaltaa vastaan. Itävallan hallitus pyrki saamaan
turvatakuita Yhdysvalloilta ja Natolta, jotta ne turvaisivat maan haavoittuvaisen aseman. Hallituksen
tuli myös kieltää neuvostolehdistön propaganda, että Itävallassa oli Yhdysvaltojen kommandojoukkoja,
jotka suunnittelivat hyökkäystä Tšekkoslovakiaan. 390

Länsi-Saksassa väki vastaanotti tiedon maahanhyökkäyksestä hyvin negatiivisesti. Protesteja
järjestettiin

muun

muassa

Neuvostoliiton

lähetystön edessä.

Bonnin virallinen kanta

oli

pidättyväisempi, jopa suorastaan anteeksipyytävä. Liittokansleri Kurt Kiesinger antoi kuitenkin 25.8.
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radiolausunnon, jonka mukaan hyökkäystä voitaisiin pitää jopa sodanjulistuksena.391 Hallituksen
puhemies Conrad Ahlers julisti, ettei maahanhyökkäys aiheuttanut suoranaista turvallisuusuhkaa LänsiSaksalle, vaikka sotilasjoukkojen kasvu idän ja lännen rajalla aiheuttikin huolta. Toisaalta
Yhdysvaltojen tuli nyt unohtaa suunnitelmat joukkojensa vetäminen pois Saksasta. Ahlers oli
huolissaan, koska Naton tiedustelupalvelu ei ollut huomannut niin suurta sotilaallista valmistautumista,
kunnes olivat lukeneet hyökkäyksestä lehdistä.392
Sveitsin liittokansleri Karl Huber 393 sanoi lausunnossaan, että maan liittoneuvosto oli pohtinut
hyökkäyksen mahdollisia vaikutuksia myös Sveitsiin. Hän oli huolestunut, oliko pienten maiden
riippumattomuus ja olemassaolo mahdollisesti jälleen uhattuna. Huberin mukaan Sveitsissä
seurattaisiin nyt tarkasti tilanteen kehittymistä ja sen mahdollisia seurauksia. Sveitsiläisten sympatia oli
kokonaan uudistuksia janoavien tšekkoslovakialaisten puolella ja maa oli mielenkiinnolla seurannut
Prahan kevään aiempia tapahtumia. 394

Yhteenvetona voitaisiin todeta, että Varsovan liiton hyökkäys aiheutti epäluuloja ja pelkotiloja
intervention mahdollisesta laajenemisesta. Mahdollisen leviämisen ajateltiin koskevan ensisijaisesti
Jugoslaviaa ja Romaniaa, mutta myös pahimmassa tapauksessa Itävaltaa ja Länsi-Saksaa.
Neuvostoliitto yritti kuitenkin vakuutella, ettei hyökkäyksen kohteita ollut enempää. Elokuun lopussa
uhka Jugoslavian ja Romanian rajoilla kuitenkin kasvoi. Romania valmistautui mahdollisiin
tapahtumiin mobilisoimalla joukkonsa heti 21. päivä. Valtio yritti laskea uhkaa sosialismiin tiukasti
rakentuvalla ohjelmalla ja diplomaattien lupauksella lopettaa sanasota, mutta samaan aikaan maassa
järjestettiin röyhkeitä protesteja, Ceausescu julisti solidaarisuuttaan Tšekkoslovakialle ja Romania
perusti Isänmaallisen suojeluskunnan. Tito puolestaan halusi välttää provokaatiota, mutta oli valmis
puolustamaan maatansa mahdollisen hyökkäyksen tapahtuessa. Jugoslaviassa ei kuitenkaan mobilisoitu
sotilasjoukkoja. Itävalta puolestaan asetti osan varuskunnista puolustusasemiin ja vahvisti pohjoisen
varuskuntia. Neuvostoliiton ilmatilaloukkaukset vaikuttivat uhkaavilta ja siitä syystä maa yritti hakea
turvatakuita Natolta

ja Yhdysvalloilta. Länsi-Saksa puolestaan pysyi pidättyväisenä, sillä

turvallisuusuhka näytti suhteellisen pieneltä. Maahanhyökkäyksen laajeneminen olisi ollut erittäin
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vakava uhka Natolle ja Yhdysvalloille. Intervention seurauksena Yhdysvallat lopetti puheet
sotilasjoukkojensa vähentämisestä Euroopasta.

3.4 Hyökkäyspäätöksen taustalla
TT:n tarkkailijoiden mukaan hyökkäys tapahtui luultavasti Neuvostoliiton johtaman oikeaoppimisen
sosialismin säilyttämiseksi, mitä olisi voinut uhata syyskuulle suunniteltu Tšekkoslovakian
epätavallinen puoluekongressi. Heidän mukaan ei ollut mitään tiettyä tapahtumaa tai syytä, miksi
hyökkäykseen olisi päädytty, vaikka Neuvostoliiton lehdistö olikin hyökännyt Dub ekin hallitusta
vastaan viikkoa aiemmin. 395

TT pääkirjoituksissa puolestaan ilmaistaan hyvin selvästi, miksi maahanhyökkäys toteutettiin. Lehti
käyttää esimerkiksi seuraavanlaisia ilmaisuja: Neuvostoliitto ”pelkäsi liberaalien ajatusten leviämistä”,
”pelkäsi vapauden leviämistä alueellaan”ja ”pelkäsi humaanien ideoiden leviämistä Tšekkoslovakiasta
erityisesti Puolaan ja Unkariin”. Lehden mukaan invaasio oli osoitus hädästä ja hyökkäyksellä pyrittiin
estämään

”vaarallisen

tartunnan

leviäminen”. Neuvostoliitolla

oli

pelko

”keskuskontrollin

löysentymisestä”, mistä syystä se yritti pitää kiinni ”oman alueen eheydestä”. TT:n mielestä olikin
mahdollista, että moni Itä-Euroopan maista saattaisi yrittää ”hyötyä kaikenlaisesta löysentymisestä”.396

Myös NZZ kirjoittaa, että Tšekkoslovakian liberalisaation suuntaus oli Neuvostoliiton silmissä suuri
uhka itäblokille ja tätä kautta Kremlin vallalle.397 NZZ tuo kuitenkin enemmän esille Neuvostoliiton
esittämiä syitä, kuin spekuloi itse. Lehden pääkirjoitusten mukaan Neuvostoliitto painotti erityisesti
Tšekkoslovakian vastavallankumouksellisuutta. Neuvostoliiton lehdistön mukaan Tšekkoslovakiassa
oli

”kommunismivastaista

vallankumouksellisuutta”,

maan

johto

oli

”tukeutunut

vastavallankumouksellisuuteen”ja ”neofasistit olivat puuttuneet Tšekkoslovakian asioihin”. Erityisesti
”Dub ek petti kommunistisen ihanteen”. Näin ollen Neuvostoliitto tarjosi ”veljellistä avustusta”, jota
siltä oli pyydetty Tšekkoslovakiasta. Maata myös syytettiin Bratislavan sopimuksen rikkomisesta. 398
395
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Esimerkiksi Pravda oikeutti Neuvostoliiton hyökkäyksen 22.8. julkaistussa pääkirjoituksessa. Sen
mukaan Tšekkoslovakian kommunistipuolue oli epäonnistunut tilanteen tasapainottamisessa ja maassa
oli vastavallankumouksellisia, jotka olivat valmiita taistelemaan kommunistista puoluetta vastaan (ja
näin ollen perustuslaillista auktoriteettia vastaan). Tästä syystä kommunistipuolueen johtavaa asemaa
tuli vahvistaa, vaikka lehden mukaan jopa kommunistisen puolueen sisältä löytyi Leninin vastaisten
oppien esittäjiä. Organisaation ja poliittisen toiminnan laskemisen ohella, Tšekkoslovakian
kommunistijohto oli luovuttanut vallan joukkotiedotusvälineille, oikeistolle sekä sosialismin vastaisille
voimille. Pravdan mukaan Tšekkoslovakian taantumus nostatti ideologian hyökkäävyyden. 399 Pravda
kutsui miehitysjoukkoja samaan luokkaan kuuluviksi veljiksi, joiden toiminnan taustalla ei ollut vain
itsekkäät syyt.400 Veljellisellä avustuksella suojeltiin Tšekkoslovakian vapautta, itsenäisyyttä ja
suvereenisuutta”.401

TT kieltää neuvostolehdistön väitteet, että Dub ek ja hänen liberaalit kannattajansa olisivat
puhemiehistössä vähemmistöedustajia. Lehden mukaan vastavallankumous syytökset olivat ”täyttä
puppua”.402 NZZ huomauttaa Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton solmiman Moskovan protokollan
jälkeen, ettei sopimuksessa mainita sanallakaan Neuvostoliiton aiemmin esittämiä tekosyitä
miehitykselle. Siinä ei mainita sanaa kapina, tai että Tšekkoslovakian puolue olisi pyytänyt apua
Neuvostoliitolta. ”Tällä neuvostoliittolaiset myöntävät hiljaa, ettei hyökkäykselle ole ollut missään
vaiheessa kunnollista syytä”.403

Moskovasta kuului myös huhuja, että Dub ekin hallitus oli loukannut

iernássa ja Bratislavassa

salaisesti solmittua sopimusta. Sopimuksessa oli kuusi kohtaa: Tšekkoslovakian sanomalehdistön
kontrolloiminen, turvallisuusjoukkojen vahvistaminen, konservatiivisten kommunistien ”suojelu”,
kahden korkea-arvoisen liberaalin erottaminen viroista sekä Neuvostoliittoon kohdistuneen kritiikin
lopettaminen sekä ei-kommunistisen poliittisten ryhmien syntymisen ennaltaehkäiseminen. 404 Elokuun
9. ja 13. päivä Brežnev oli soittanut Dub ekille vaatien tältä selitystä miksi iernássa tehtyjä lupauksia
Dub ek“. NZZ 23.8. R.B. [pääkirjoitus].
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ei oltu täytetty. Neuvostojohdon oletus nopeista toimista oli muuttunut Dub ekin suussa tulevaisuuden
toimiksi. Kovan paineen johdosta Dub ek oli myös puhelinkeskustelussa maininnut oman valmiuden
erota virastaan.405

Länsimaiset

analyytikot ovat

tulkinneet

intervention

liittyneen Neuvostoliiton kansalliseen

turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan. Tšekkoslovakialla oli tärkeä maantieteellis-strateginen sijainti ja
sillä oli suuri rooli teollisuusvälineiden tuotannossa. Tšekkoslovakian riski irtautua Varsovan liitosta
näytti epätodennäköiseltä. Hälyttävää oli kuitenkin Neuvostoliiton olettamus Tšekkoslovakian suhteista
ja vaikutuksesta Itä-Eurooppaan. Titon ja Ceausescun vierailut ärsyttivät Neuvostoliittoa ja mikä vielä
tärkeämpää,
Neuvostoliiton

Bratislavassa
heikkoutena

solmittu
ja

sopimus

nähtiin

tšekkoslovakialaisten

Tšekkoslovakiassa
voittona.

Myös

ja

Itä-Euroopassa

Itä-Saksan

ja

Puolan

puoluejohtajilla oli vaikutuksensa hyökkäyspäätöksen tekoon.406

TT ja NZZ eivät ota tarkemmin esille Itä-Saksan ja Puolan syitä hyökätä, puhumattakaan Bulgariasta ja
Unkarista, vaan molemmat sanomalehdet keskittyvät Neuvostoliiton syihin. TT kuitenkin mainitsee
pääkirjoituksessa, että Ulbrichtilla oli iso rooli hyökkäyksen rohkaisemisessa. 407 NZZ:n Moskovan
kirjeenvaihtaja puhuu Gomulkasta ja Ulbrichtista Neuvostoliiton vasalleina.408 McGinnin mukaan
itäblokin kommunistijohtajat, erityisesti juuri Ulbricht ja Gomulka, pelkäsivät liberalisaation leviämistä
heidän omiin valtioihinsa. Neuvostoliitto vastaavasti pelkäsi ajatusten leviämistä koko alueelle, ja
johtajat olivat huolestuneita raporteista, joiden mukaan Ukrainan kansallistunne oli vahvistumassa.409

Valenta kirjoittaa, että hyökkäys tehtiin, koska Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessi oli uhka KGB:n
auktoriteetille ja tehtävälle Itä-Euroopassa, mikä oli uhka Varsovan liiton kurille. Hyökkäyspäätöksen
kielteisyyttä ajoi tehtävän hintavuus. Hyökkääjät eivät voineet tietää, millainen vaikutus sillä tulisi
olemaan

muutaman kuukauden

Vaakalaudalla

oli myös

päästä

pidettävälle

suhteet Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen presidentinvaalitulokseen.

410
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Maahanhyökkäys
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Neuvostoliitto joutui luottamaan erilaisiin diplomaatti- ja
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tiedustelulähteisiin sekä erilaisten arvioivien lähteiden tietoon. Neuvostoliittolaisilta puuttui tarkka tieto
Tšekkoslovakian

poliittisista

realiteeteista

ja

he

joutuivat

käyttämään

vaihtoehtoisia

informaatiokanavia. Esimerkiksi Itä-Saksasta ja Puolasta lähetetyt raportit olivat hyvin hälyttäviä.
Toinen lähde olivat tšekkoslovakialaiset antireformistit ja heidän tukijansa. Tätä kautta kaikista
pienistäkin ja merkityksettömistä Prahan reformistipiirteistä tuli Neuvostoliiton johtajien keskusteluissa
”vastavallankumouksellisia” ja ”länsimaista kumouksellista toimintaa”. Joitakin sensaatiomaisia
raportteja jopa väritettiin ja intervention alkuvaiheessa Neuvostoliiton päätöksentekijöille kerrottiin
vääristäviä ”faktoja”.411

Hyökkäyspäätöksen voidaan sanoa olleen monen tekijän summa. Tutkijat ovat esittäneet oletuksia, että
päätökseen

mahdollisesti vaikutti Neuvostoliiton kansallinen turvallisuus

ja ulkopolitiikka,

Tšekkoslovakian pitäminen talousotteessa tärkeänä teollisuustuottajana, Titon ja Ceausescun ärsyttävät
vierailut, Neuvostoliiton maine Bratislavan sopimuksen jälkeen, Ulbrichtin ja Gomulkan painostus,
liberalisaation uhka Kremlin vallalle ja Varsovan liiton kurille sekä neuvostojohdolle lähetetyt
vääristävät raportit Tšekkoslovakian tapahtumista. TT on varma, että invaasiopäätös syntyi
Neuvostoliiton pelosta. Se pelkäsi liberaalisuuden ja vapauden leviämistä erityisesti Puolaan ja
Unkariin, valtioihin missä oli ollut ongelmia jo aiemmin. TT:n mukaan Neuvostoliitto oli hädässä ja se
halusi pitää tiukan kontrollin alueestaan. Neuvostolehdistön esittämät syytökset Tšekkoslovakian
vastavallankumouksellisuudesta olivat lehden mielestä täysin valheellisia. NZZ:n pääkirjoituksissa ei
tehdä samanlaista analyysiä hyökkäykseen johtaneista syistä, vaikka liberaalisuuden uhka Kremlin
vallalle myönnetään. Lehti keskittyi kirjoittamaan Neuvostoliitosta kantautuneista syytöksistä
Moskovan kirjeenvaihtajan kautta. Myöhemmin nämä syytökset kiistetään virheellisinä.

3.5 Päätöksen ajankohta
Kumpikin sanomalehti pysyy suhteellisen vaisuina arvailuissaan, koska lopullinen hyökkäyspäätös
syntyi ja mikä sen lopulta laukaisi. NZZ:n pääkirjoituksessa todetaan, että Neuvostoliiton oli
vähemmän vaarallista hyökätä nyt kuin aiemmin. Tällä lehti tarkoittaa Yhdysvaltojen sotilasjoukkojen
vähentämistä Euroopassa, mikä oli jatkunut jo vuosia. Lehden mukaan tämä oli laskenut Naton
411

Näiden taustalla olivat pääasiassa tšekkoslovakialaiset antireformistijohtajat sekä KGB ja Neuvostoliiton Prahan
suurlähettiläs. Valenta 1991, 123–128.
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asemaa. 412 NZZ:n mielestä kukaan ulkopuolinen ei voinut tietää, mitä neuvostojohdon sisällä oli
tapahtunut viime kuukausina. Neuvostoliiton politiikka oli ailahdellut edestakaisin koko elokuun ajan.
Tästä oli osoituksena kuun alussa Tšekkoslovakian rajalle kerääntyneet sotilasjoukot ja samaan aikaan
Dub ekin uudelleen tunnustaminen ainakin väliaikaisesti.413 NZZ:ssa arvellaan, että elokuun
neuvottelujen jälkeen on täytynyt sattua jotain, joko Prahassa tai Moskovassa, mikä laukaisi
invaasion.414

Todellisuudessa elokuun kokousten jälkeen ei tapahtunut mitään tiettyä yksittäistä

tapahtumaa, mikä olisi laukaissut hyökkäyksen. Bratislavan kokouksen jälkeen (6.8.) politbyroo
kuitenkin päätyi sotilaalliseen hyökkäyspäätökseen, jos Dub ek ei tekisi välittömiä ja dramaattisia
muutoksia Neuvostoliiton vaatimusten mukaisesti. Päätös ei siis ollut vielä peruuttamaton, mutta kertoi,
että neuvostojohto oli menettänyt toivonsa Tšekkoslovakian ja Dub ekin suhteen. Viimeinen niitti oli
kuitenkin Brežnevin ja Dub ekin välinen puhelinkeskustelu 13.8., jonka jälkeen Neuvostoliitto oikeutti
tekonsa Bratislavan sopimusten rikkomisella. 415

TT:n mielestä hyökkäys tapahtui ennalta suunniteltuna päivänä ja se oli harkittua politiikkaa.
Hyökkäystä oli lehden mukaan valmisteltu kauan, mutta samalla sen lopullista täytäntöönpanoa oli
harkittu pitkään. Ajankohdasta oli päätetty ”muutama viikko sitten”. Neuvostoliitto oli kuitenkin
kuvitellut, että Dub ek taipui sen tahtoon elokuun kokouksissa. Tapaamisten jälkeen kävi kuitenkin
selväksi, ettei Tšekkoslovakian puoluejohtaja ollut tehnyt luvattuja muutoksia. Invaasio päätettiin tehdä
lehden mukaan ennen Tšekin ja Slovakian puoluekongressia.416 Tutkimuskirjallisuuden perusteella
näyttääkin siltä, että invaasiolla saattoi olla määräaika: Slovakian puoluekongressi 26.8., jota pidettiin
ensimmäisenä askeleena kohti vastavallankumouksellista vallankaappausta. Vihoviimeinen määräaika
oli 9.9., jolloin Tšekkoslovakian oli määrä järjestää epätavalliseksi puoluekongressiksi nimitetty
istunto. Toinen seikka mikä kertoo hyökkäyksen suunnitelmallisuudesta, oli interventio toteuttaminen
viikolla, kun ”yleensä” se osui viikonlopulle tai lomapäiville, jolloin virkamiehet olisivat
saavuttamattomissa. Hyökkäys tapahtui samana päivänä, kun Tšekkoslovakian puhemiehistön oli
määrä tavata viimeisen kerran ennen Slovakian puoluekokousta.417
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TT on varma, että neuvostojohtajat olivat epäröineet lopullisen hyökkäyspäätöksen tekemistä ja hyvin
luultavasti politbyroo oli ollut ”epäyhtenäinen brutaalista linjasta”. Tästä epäyhtenäisyydestä johtuen
hyökkäystä olikin jouduttu siirtämään.418 Kevään aikana käydyt useat konsultaatiot ja neuvottelut
Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakia välillä osoittivat, että tilanne näytti uhkaavalta Neuvostoliiton
konservatiivien mielestä. Useimmat neuvostojohtajat, kuten Brežnev, olivat kuitenkin pitkään
haluttomia ratkaisemaan kriisiä maahanhyökkäyksellä ja osa heistä etsi intensiivisesti muunlaista
ongelmanratkaisua.419 Moni Neuvostoliiton johtoon kuulunut ei ollut halunnut sotilaallista ratkaisua,
kun taas esimerkiksi osa Itä-Euroopan johtajista oli päätynyt intervention kannalle jo maaliskuussa.
Lopulta jopa interventioon skeptisesti suhtautuneet hyväksyivät, että Neuvostoliiton kansallinen
turvallisuus oli vaarassa. Lähteet eivät kuitenkaan kerro miten äänestys tapahtui ja kuinka äänet
jakaantuivat. Varmaa on kuitenkin, että interventiota vastustavien virat olisivat olleet vaarassa, jopa
Brežnevin, joka pysyi epäilevänä aina elokuulle asti.420

Tšekkoslovakian puolustusministeri arvioi elokuun loppupuolella, että näin suuren intervention
suunnitteluun oli tarvittu useampi kuukausi ja mitä todennäköisimmin hyökkäyssuunnitelma tehtiin
heti tammikuun johtajavaihdoksen jälkeen.421 TT:n Prahan kirjeenvaihtaja Trevisan puolestaan
kirjoittaa, että maahanhyökkäystä alettiin valmistella luultavasti helmikuun lopussa. 422 Tutkijat ovat
hieman erimielisiä siitä, koska invaasiota alettiin suunnitella ja milloin tehtiin lopullinen
maahanhyökkäyspäätös.

ornejn tutkimusten perusteella Neuvostoliiton ylijohto teki ensimmäisen

suunnitelman Tšekkoslovakian sotilaallisesta valloituksesta huhtikuussa 1968. 423 Bischof, Karner ja
Ruggenthaler puolestaan kirjoittavat, että maahanhyökkäystä alettiin valmistella 2000-sanan manifestin
jälkeen, eli kesäkuun lopussa. Varsinainen sotilaallinen valmistautuminen alkoi vasta kuitenkin
heinäkuun lopussa Varsovan kirjeen lähettämisen jälkeen.424 Valentan mukaan Neuvostoliitto alkoi
tehdä logistisia valmisteluja jo kevään aikana, mutta vasta toukokuussa siitä tuli vakavasti harkittava
vaihtoehto. Maahanhyökkäyksen valmistelut saatiin hänen mukaansa päätökseen kesä-heinäkuussa. 425
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TT:n kirjeenvaihtaja Szulcin mielestä lopullinen päätös interventiosta tehtiin Moskovassa 16.8.426
Tutkijat ovat samaa mieltä, että päätös syntyi Moskovassa 16.–18.8. välisenä aikana. Neuvostojohto
tapasi 16.8. ja seuraavana päivänä tapaamiseen osallistui koko Neuvostoliiton politbyroo. Bulgarian
Todor Živkov, 427 Unkarin János Kádár,428 Itä-Saksan Ulbricht ja Puolan kommunistijohtaja Wladyslaw
Gomulka429 saapuivat Moskovaan 18. elokuuta. Bischofin, Karnerin ja Ruggenthalerin toimittamassa
kirjassa sanotaan, että kyseisessä tapaamisessa Brežnev vain informoi heitä hyökkäyspäätöksestä.
McGinnin mukaan Neuvostoliiton politbyroo oli tehnyt epäyhtenäisen hyökkäyspäätöksen päivää
aiemmin. Golanin mielestä invaasiosta päätettiin 16.8., jolloin Ulbricht olisi jo ottanut osaa
tapaamiseen. Valenta kirjoittaa, että päätös tehtiin 16.–17.8. Vastaavasti ornej päätyy tulokseen, että
sotilaalliseen miehitykseen päädyttiin viiden Varsovan liittoon kuuluneen valtion yhteispäätöksellä
18.8. Tällöin Brežnev oli

ornejn mukaan soittanut presidentti Johnsonille, joka oli vakuuttanut

Tšekkoslovakian kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin.430

Yhteenvetona voidaan todeta, että TT:n mielestä maahanhyökkäys tapahtui ennalta suunniteltuna
päivänä, ennen Tšekin ja Slovakian puoluekokousta. Hyökkäystä oli suunniteltu pitkään, samoin kuin
lopullista täytäntöönpanoa. Päätös oli syntynyt muutama viikko aiemmin, mutta neuvostopolitbyroon
epäyhtenäisyyden takia invaasiota oli siirretty aina tähän asti. Tutkimuskirjallisuus on pitkälti samaa
mieltä TT:n havaintojen kanssa. Kevään aikana oli tehty jo logistisia valmisteluja. Kaikki alkoi olla
valmista heinäkuun tienoilla, mutta päätöstä pitkitettiin aina elokuulle. Elokuun alun kokouksilla oli
vielä suuri merkitys, sillä hyökkäyksen ajateltiin tapahtuvan vain, jos Tšekkoslovakia ei muuttaisi
poliittista kurssiaan. Tästä asiasta Neuvostoliiton politbyroo teki yksimielisen päätöksen Bratislavan
jälkeen. Kokousten jälkeinen aika ei kuitenkaan tuonut tarvittavia muutoksia Moskovan haluamalla
tavalla ja lopullinen hyökkäyspäätös syntyi 16.–18.8., joko Neuvostoliiton johdon, politbyroon tai
viiden Varsovan liiton yhteispäätöksellä.

Kuten TT oli arvellutkin, päätös syntyi vastahakoisesti

interventiota kannattavien ja vastustajien välillä. Tästä johtui NZZ:n mainitsema ailahteleva politiikka.
426
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3.6 Moskovan tapaaminen ja normalisaatio
Hyökkäyksen jälkeen antireformistit eivät kyenneet organisoimaan toimivaa tukea Tšekkoslovakian
keskuskomiteatasolla, eivätkä he näin ollen pystyneet perustamaan uutta Dub ekin vastaista
presidiumia ja hallitusta. Tämä johti Neuvostoliiton turhautumiseen ja Dub ekin ja tämän lähimpien
kannattajien pidättämiseen (sanomalehdet puhuvat kidnappaamisesta). Heidät kuljetettiin Puolan ja
Unkarin kautta Moskovaan perjantaina 23.8.431 Neuvottelut Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian johdon
välillä aloitettiin välittömästi. Moskovan tapaamiseen osallistui presidentti Svoboda ja jo aiemmin
Prahassa vangitut puoluejohtaja Dub ek, pääministeri

erník ja hallituksen puheenjohtaja

Smrkovský. 432 Ennen lähtöä Svoboda oli pyytänyt kansan luottamusta,433 mutta tšekkoslovakialaisten
kerrotaan pelänneen presidentin solmivan liberalisaatiota uhkaavan sopimuksen.434 Svobodan
lähtemisen syyksi arveltiin Dub ekin syrjäyttäminen. 435

Ennen lähtöä Svoboda oli julistanut lähtevänsä valtiovierailulle Moskovaan neuvotellakseen sovintoa
kriisille. Seuraavana iltana Svoboda ilmoitti Prahaan sähkeellä neuvottelujen jatkumisesta ja vaati
hallitusta olla puuttumatta keskeneräisiin puolueongelmiin. Myöhemmin Tšekkoslovakian radio lähetti
Svobodan viestin neuvottelujen etenemisestä. Viestin mukaan tapaaminen sai jatkua, kunhan vain kansa
pysyisi rauhallisena. Svoboda väitti, että hän oli vaatinut Dub ekin, pääministeri

erníkin ja

Smrkovskýn osallistumista neuvotteluihin. Tämä väite ei kuitenkaan todellisuudessa pitänyt
paikkaansa.436 NZZ:n mukaan Svobodan ehdotus muiden osallistumisesta neuvotteluihin oli hyväksytty
Moskovassa, mutta lehti ei kyennyt varmistamaan, otettiinko heidät mukaan viralliseen delegaatioon,
vai pidettiinkö heitä vain Svobodan konsultoijina. 437 Tutkimuskirjallisuuden perusteella Svoboda oli jo
neuvottelujen alussa ilmaissut halunsa Dub ekin syrjäyttämiselle. Hän oli painottanut Neuvostoliiton
johdolle, että kyseinen ratkaisu oli paras mahdollinen, mutta hän ei ollut itse halukas ottamaan
vastuuta.438 Svobodan palattua takaisin Tšekkoslovakiaan, NZZ ei tarkalleen tiedä mitä presidentti sai
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Moskovassa aikaan, eikä lehti ollut täysin varma oliko hän pitänyt sanansa neuvotteluissa.439

Sunnuntaina 25. päivä Moskovaan saapui myös joukko Tšekkoslovakian konservatiiveja, joilla
yritettiin vahvistaa Neuvostoliiton puolella olevien asemaa. Dub ek oli kipeä, eikä Indrakaan voinut
osallistua neuvotteluihin, sillä hän oli saanut sydänkohtauksen Moskovassa. Jopa Brežnevin oletettiin
tulleen sairaaksi ja viettävän päivän sängyn pohjalla.440 TT:ssa kirjoitetaan Dub ekin osoittaneen
”merkkejä hermopaineesta”, mutta muuten voivan hyvin. 441 Presidentti Svobodan puolestaan kerrotaan
pidetyn lähes viisi päivää eristyksissä, paitsi silloin, kun hän kävi ”uhkaavia” neuvotteluja
neuvostojohtajien kanssa. 442 Neuvostoliittolainen Tass oli ilmoittanut tapaamisen sujuvan avoimesti ja
toverillisesti. NZZ:n mukaan vastakkaisen näkemyksen esittäminen oli vain kommunistien vakiintunut
klisee.443

NZZ:n mukaan Tšekkoslovakian puoli oli alun perin sopinut neuvottelujen pituudeksi kaksi tuntia.
Lehden mukaan tapaamisen venyminen merkitsi joko Neuvostoliiton halua pitkittää neuvottelua, jotta
miehitysjoukot voisivat lujittaa asemaansa Tšekkoslovakiassa, tai sitten presidentti Svoboda kieltäytyi
olemasta Neuvostoliitolle mieliksi. 444 Neuvottelut päättyivät lopulta perussopimuksen laatimiseen 26.8.
Kokouksen loppupuolella mukana olivat myös Itä-Saksan, Puolan, Unkarin ja Bulgarian
puoluejohtajat. Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton johtajien välillä solmittu sopimus (Moskovan
protokolla) sisälsi kolme kohtaa: miehittäjäjoukkojen asteittaisen vetäytymisen, lehdistösensuurin
palauttamisen sekä hallituksen ja Tšekkoslovakian viranomaisten normaalityöolojen palauttamisen. 445

TT:n artikkelin mukaan liberalisaatio sai näin ollen luvan jatkua, vaikka osa Varsovan liiton
miehitysjoukoista jäikin vartioimaan Tšekkoslovakian länsirajalle. 446 Todellisuudessa kaikki syyskuun
14. puoluekokoukseen ajatellut uudistukset, päätöslauselmat ja henkilöstövaihdokset tuli nyt unohtaa.
Päätösasiakirjassa myös todettiin neuvostosotilaiden jääminen Tšekkoslovakian alueelle niin pitkäksi
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aikaa, kun tilanne palaisi ”normaaliksi”.447 NZZ:ssa todetaan, että kommunikean sanoista oli helppo
huomata, että neuvostojoukot pysyisivät Tšekkoslovakiassa määrittelemättömän ajan. 448 TT:n mukaan
oli hyvin epätodennäköistä, että maahanhyökkääjät vetäytyisivät. 449 Tämä pitikin paikkansa, sillä jo
lokakuussa allekirjoitettiin sopimus neuvostojoukkojen pysyvästä oleskelusta Tšekkoslovakiassa.450
Osapuolet sopivat vetäytymisen ehdoiksi tilanteen normalisoitumisen. Tämä epämääräinen sanamuoto jättää
venäläisille laajan, melkein rajattoman leikkikentän. Koska miehitys teki tilanteesta epänormaalin, vasta
vetäytyminen voi normalisoida tilanteen. Mutta venäläiset haluavat normalisoitumisen ennen vetäytymistä. Jos tätä
ajattelee loogisesti, niin tšekkiläiset saavat odottaa hamaan hautaan asti..451

TT:ssa huomioidaan, että Moskovan sopimus tarjosi erilaisia soveltamismalleja: sanakäänteet saattoivat
merkitä eri osapuolille eri asioita.452 NZZ:n pääkirjoituksessa todetaan, ettei esimerkiksi öinen
liikkumiskielto, rivi panssariajoneuvoja ja miehitetyt radio- ja televisioasemat antaneet kuvaa
tällaisesta normalisaatiosta.453 TT:n mukaan sopimus oli kuitenkin hyvä molemmille osapuolille, sillä
he saivat pidettyä kiinni heille olennaisimmista asioista. 454 Tämä kuvastaa lehden uskoa liberalisaation
jatkumiseen.

Tšekkoslovakian johto palasi Prahaan 27.8. TT:n artikkelissa kirjoitetaan, että koko johto saapui
Moskovasta fyysisesti, moraalisesti ja henkisesti näännytettyinä. 455 Myöhemmin Dub ek joutui
sairaalahoitoon henkisen ja fyysisen väsymyksen vuoksi.456 TT:n uutisen mukaan heitä oli vastassa
vihaisia tšekkiläisiä, jotka vaativat tietää totuuden Moskovan neuvotteluista. NZZ:n artikkelissa
vastaavasti kirjoitetaan, että poliitikoille soitettiin kelloja ja sireenejä tervehdykseksi ja heille lähetettiin
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sähkeitä luottamuksen osoitukseksi. 457

Kun pääministeri Smrkovskýlta kysyttiin neuvottelujen tuloksista, hän vastasi, ettei se ollut helppo
kysymys.458 Dub ek sanoi radiolähetyksessä, että miehittäjäjoukot vetäytyisivät kaupungeista ja kylistä
niille sovituille alueille. 459 Samalla Dub ek myönsi, että liberalisaatioprosessia tullaan hidastamaan.460
Hän pyysi kansalaisia ymmärtämään tilannetta: ”Mitä suuremman tuen annatte meille, sitä nopeammin
voimme saavuttaa maassa normalisaation tilanteen ja ottaa lisäaskeleita kohti tammikuun jälkeistä
tietä”.461 Myös presidentti Svoboda julisti puheessaan, että hallitus jatkaa kansallisen demokratian
suuntaa.462

Kun Varsovan liitto ei heti vetänyt miehitysjoukkojaan sovituille alueille, Tšekkoslovakian pääministeri
Old ich erník ilmoitti, että valtio tekisi uuden virallisen pyynnön sotilasjoukkojen vetäytymisestä.463
Pääministeri myös totesi, että Tšekkoslovakian delegaatio oli ”myöntynyt Moskovan sodassa”.464
Tšekkoslovakian keskuskomitean sanoi 27.8. antamassa lausunnossaan, että he ottivat vastaan
Moskovassa solmitun kommunikean katkeruudella ja pettyneinä. 465 Tšekkoslovakian kansalliskokous
puolestaan nosti hattua maan johdolle sen työn puolesta, jota he olivat joutuneet Moskovassa tekemään.
Kansalliskokous oli myös päätynyt tuomitsemaan maahanhyökkäyksen lainvastaiseksi ja vaati kaikkien
21. päivän jälkeen vangittujen kansalaisten vapauttamista. 466

Vastareaktiona kansalliskokouksen julistukselle Neuvostoliitto esitti 10 päivän uhkavaatimuksen. 22.8.
pidetyn salaisen puoluekokouksen tuli perua sen päätös erottaa useimmat konservatiivit
keskuskomiteasta ja puhemiehistöstä.467 Muussa tapauksessa neuvostojoukot palaisivat takaisin alun
perin miehittämilleen alueille. Neuvostojohtajat vaativat samalla, että salaisten radioasemien tulisi
457
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lopettaa sanalliset hyökkäykset miehittäjiä vastaan. 468 Neuvostoliiton esittämän uhkauksen vuoksi
salaisessa kokouksessa valittu Tšekkoslovakian keskuskomitea päätti erota ja uusi komitea oli tarkoitus
valita syyskuun 9. päivä. Samaan aikaan Dub ek ilmoitti, että aikaisemmin erotetut keskuskomitean
jäsenet

saivat

luvan valita uuden puhemiehistön. Tällä päätöksellä hän yritti tyydyttää

Neuvostoliittoa.469

Normalisaation seurauksena Tšekkoslovakian poliittinen ja yhteiskunnallinen elämä muuttui
merkittävästi, kun kommunistien ote yhteiskunnasta tiukkeni. Valtaapitävät pyrkivät turvaamaan
kommunistisen puolueen aseman, mikä oli heikentynyt Prahan kevään seurauksena. Normalisaation
myötä yhteiskunnallinen kiinnostus laski kansalaisten silmissä, ja monia yhteiskunnallisia uhkatekijöitä
eliminoitiin. Ihmiset mukautuivat normalisaation kautta hallintoon nousseiden tavoitteisiin ja
yhteiskunnan poliittinen ja sosiaalinen kehitys pysähtyi pariksi vuosikymmeneksi. 470

Moskovan neuvottelut olivat pitkällinen piina Tšekkoslovakian liberaaleille. Tuloksena oli Moskovan
protokolla, jossa oli kolme merkittävää kohtaa: lehdistösensuuri, miehitysjoukkojen jääminen alueelle
ainakin hetkellisesti sekä tilanteen normalisaatio. Molemmat sanomalehdet huomioivat sopimuksen
epämääräiset sanamuodot ja niistä vedettävät erilaiset tulkinnat. Lehdet tulkitsivat kuitenkin oikein, että
miehitysjoukkojen vetäytyminen näytti epätodennäköiseltä. TT:n mukaan sopimus oli kuitenkin hyvä
molemmille osapuolille ja lehti uskoi liberalisaation jatkuvuuteen. Näin väitti myös osa
Tšekkoslovakian puoluejohdosta, vaikka tosin Dub ek myönsi, että liberalisaatiota tullaan
hidastamaan. Todellisuudessa Tšekkoslovakia taantui Prahan kevättä edeltäneeseen aikaan.

4. Tšekkoslovakian kriisin laaja huomio
4.1 Frekvenssit
”Tšekkoslovakian tapahtumat dominoivat länsimaisen median uutisotsikoita jättäen jalkoihinsa muut
uutiset”, kirjoittaa Mikhail Prozumenshchikov kirjassa The Prague Spring and Warsaw Pact invasion
of Czechoslovakia in 1968. Hänen artikkelistaan olen löytänyt ainoan viittauksen koskien
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tutkimuskohteeni ja -ajankohtani frekvenssejä, sillä hän mainitsee lähdeviitteissä, että The Times
julkaisi 28.8.68 40 artikkelia ja uutista koskien Tšekkoslovakiaa.471 Toteamus tuo esille
reabiliteettikysymyksen472, koska omien laskujeni mukaan TT:sta löytyi kyseisenä päivänä vain 20
juttua. Tutkimuksessani olen pyrkinyt nostamaan frekvenssien reliaabelia laskemalla asiat useampaan
kertaan. Pyrin myös selventämään laskutapani. Minun ja Prozumenshchikovin mittausero johtuukin
erilaisesta laskutavasta, jota tutkija ei ole kuitenkaan avannut lukijoille.

Laskiessani Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssejä pääsääntöni oli, että yksi Tšekkoslovakiaa koskeva
juttu sai yhden frekvenssimerkinnän. Useammasta eri jutusta koostuvan, mutta yhteisen ison otsikon
alle sijoitetut NZZ:n lyhyet uutiset sekä molempien lehtien mielipidekirjoitukset 473 laskin myös vain
yhdeksi jutuksi. NZZ:n lyhyet uutiset linkittyivät näissä tapauksissa kiinteästi toisiinsa. Vastaavasti, jos
yksi ja sama juttu jatkui usealle sivulle (etusivulle ja sitä seuraavalle), se sai vain yhden
frekvenssimerkinnän. Tällaisia tapauksia oli ainoastaan NZZ:ssa.

Tutkimusajankohtani aikana, eli elokuussa 1968, julkaistiin TT:sta yhteensä 27 numeroa ja NZZ:sta 71
painosta. Tämä ero johtuu päivittäisten painosten määristä. Huomionarvoista on, että elokuun 21. päivä
NZZ:sta julkaistiin neljä painosta. Ylimääräinen numero (II-III) ilmestyi keski- ja iltapäivän julkaisujen
välissä. Olen laskenut tämän erilliseksi numeroksi, sillä painoksessa on erilainen sisältö verrattuna
päivän muihin julkaisuihin.

Elokuun aikana TT:ssa oli yhteensä 302 erilaista ja eripituista Tšekkoslovakia-kirjoitusta. Ennen
maahanhyökkäystä, eli 1.-20.8. välisenä aikana, TT:sta ilmestyi 17 painosta ja 54 juttua koskien
Tšekkoslovakiaa. Maahanhyökkäyksen jälkeen ilmestyi kymmenen painosta, joissa oli juttuja yhteensä
248. Ennen hyökkäystä ilmestyi vajaa 18 %:a kaikista Tšekkoslovakia-jutuista ja hyökkäyksen jälkeen
hieman yli 82 %:a. Lehdessä oli noin 3,1 kirjoitusta per painos ennen invaasiota. Määrä nousi tasan
24,8 kappaleeseen 21. päivän jälkeen. Näin ollen Varsovan liiton invaasio kahdeksankertaisti
Tšekkoslovakia-juttujen määrän lehdessä. Yli 24 juttua per painos kertoo, että lehti antoi paljon
471
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palstatilaa kriisille. Tšekkoslovakia oli elokuun loppupuolella lehden kuumin juttu, vaikka palstatilaa
annettiin ulkomaanuutisista myös erityisesti Nigerian sisällissodalle ja Chicagon mellakoille.

NZZ:sta julkaistiin ennen maahanhyökkäystä 45 numeroa ja intervention jälkeen 26 numeroa. 1.-20.8.
välisenä aikana oli vain seitsemän erillistä painosta, joissa ei ollut minkäänlaista Tšekkoslovakia-juttua,
mutta hyökkäyksen jälkeen kaikissa painoksissa oli kirjoitus koskien Tšekkoslovakian kriisiä.
Tutkimusajankohtani aikana NZZ:ssa oli yhteensä 586 juttua koskien Tšekkoslovakiaa: 122 ennen
hyökkäystä ja loput 464 sen jälkeen. NZZ:n kaikista Tšekkoslovakia-jutuista ilmestyi ennen miehitystä
vajaa 21 %:a ja miehityksen jälkeen reilu 79 %:a. Lehdessä ilmestyi ennen miehitystä noin 2,7 juttua
per painos ja maahanhyökkäyksen jälkeen määrä nousi 17,8 juttuun per painos. Varsovan liiton
invaasio kasvatti NZZ:n Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssejä noin 6,6-kertaiseksi. Keskimäärin
NZZ:ssa painettiin ennen maahanhyökkäystä 7,1 juttua per ilmestymispäivä ja hyökkäyksen jälkeen
51,5 juttua per ilmestymispäivä.

Kuvio 1. The Timesin juttujen kappalemäärät päivittäin
1.-31.8.1968
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Huom. Päivät 4., 11., 18. ja 25. ovat sunnuntaipäiviä.

Ennen Varsovan liiton hyökkäystä TT:ssa eniten huomiota saavat 2., 3., 5. sekä 12. päivä. Elokuun
alussa juttujen frekvenssejä nostaa iernán ja Bratislavan tapaamiset. Bratislavan kiinnostavuutta lisäsi
sen jälkeen julkisesti annettu tiedonanto, josta media pystyi vetämään johtopäätöksiä tilanteen
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vakavuudesta ja uudistusten jatkuvuudesta. Tästä syystä lehdessä on 5.8. eniten kirjoituksia. Kyseisen
päivän Tšekkoslovakia-jutut koskevat kaikki elokuun kokouksia ja palstatilaa kertyy noin kahden sivun
verran. Tämän päivän jälkeen uutisten määrä tasaantuu muutamaksi päiväksi 2-3 juttuun per päivä.
Näinä kyseisinä päivinä uutiset ovat hyvin moninaisia ja ne koskevat esimerkiksi kenraali Prchlíkin
erottamisen ajankohtaa, tšekkiläisen Jan Masarykin kuolemaa vuonna 1948, huhua kesäkuussa
suunnitellusta Tšekkoslovakian valloituksesta sekä erityisesti Titon Prahan vierailua. Palstatilaa
annetaan päivittäin hyvin minimaalisesti: maksimissaan yhteensä noin puolen sivun verran (10.8.).

Tšekkoslovakia-juttujen määrä nousee 12.8., mutta palstatila pysyy noin puolessa sivussa. Huomiota
herättävin uutinen koskee Neuvostoliiton sotilasharjoituksen alkamista Tšekkoslovakian rajan
läheisyydessä.

Muut

uutiset

käsittelevät

Titoa,

Ulbrichtin

saapumista

Karlovy

Varyyn,

Tšekkoslovakian puoluepolitiikkaa sekä maan taloutta. Tämän jälkeen Tšekkoslovakia-juttujen
moninaisuus vain lisääntyy. Ulbricht ja Itä-Saksa saavat kaikista eniten palstatilaa muutama päivä
ennen hyökkäystä, mutta myös neuvostolehdistön hyökkäykset huomioidaan. Mukaan mahtuu myös
artikkeleita Tšekkoslovakian elokuvateollisuudesta ja kirjallisuudesta, mutta vain yksi artikkeli koskee
Ceausescua. Erikoisin uutinen julkaistaan 14.8. ”Czechs in 'fat girls' clasch at Butlins”, jossa kerrotaan
kahden tšekkoslovakialaisen opiskelijan haukkuneen walesilaisia tyttöjä lihaviksi Butlinin lomaleirillä.
Uutisten määrästä, palstatilasta ja juttujen luonteista voidaan todeta, ettei Tšekkoslovakian tilannetta
nähty isona kriisinä, vaikka 20.8. TT julkaiseekin pääkirjoituksen koskien Moskovan lehdistön
painostusta.

Maahanhyökkäys tapahtui 20.–21.8. välisenä yönä noin kello 23 Keski-Euroopan aikaan. Tästä syystä
ei ole yllättävää, ettei 21.8. Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssit nousseet korkeammaksi kuin kuvio 1
esittää. On kuitenkin hämmästyttävää, että lehti kerkesi ylipäätään painamaan 21. päivän lehteen
uutisia maahanhyökkäyksestä. Uutisen on täytynyt liikkua nopeasti maailmalla. Varsovan liiton
invaasion jälkeen frekvenssit nousevat huimasti. Voidaan todeta, että hyökkäyksen jälkeen niin sanotut
”tavalliset”jutut menettävät merkityksensä. Lähestulkoon kaikki Tšekkoslovakia-kirjoitukset koskevat
elokuun loppupuolella kriisin tapahtumien kuvailuja ja analysointia. TT:n suurin kiinnostus osuu
lauantaille 24.8. Kirjoitukset koskevat pääasiassa edellisenä päivänä alkanutta Moskovan tapaamista,
Svobodan julistusta ottaa osaa neuvotteluihin sekä ulkomaailman reaktioita. Toinen erittäin merkittävä
päivä on 27.8. Uutisointi koskee pääasiassa neuvostojoukkojen asemoitumista Tšekkoslovakian
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alueelle ja Britannian parlamentin suhtautumista invaasiota kohtaan. Muut jutut koskivat esimerkiksi
Belgradin kasvavaa huolta sekä tšekkoslovakialaisten ja muiden maiden kansalaisten vastarintaa ja
boikotointia. Lehti kertoo muun muassa kuinka Tšekkoslovakian Böömin alue oli kääntänyt selkänsä
hyökkääjille ja kuinka Britannian satama- ja lentokenttätyöntekijät boikotoivat venäläisiä aluksia
kieltäytyvät esimerkiksi tankkaamasta heidän aluksiaan. Myös 23.8. on frekvensseiltään korkea.
Päähuomion sai Tšekkoslovakian salainen puoluekokous ja poliittinen taistelu neuvostomielisiä
vastaan. Näinä kyseisinä päivinä TT kirjoittaa Tšekkoslovakian asioista usean sivun verran.
Esimerkiksi elokuun 24. ja 27. päivä Tšekkoslovakia-jutut vievät kummassakin numerossa arviolta yli
neljä sivua lehden tilasta, jakaantuen kuudelle eri sivulle. Palstatilaa annetaan siis suhteellisen paljon
lehden kokonaissivumäärään verrattuna.

Elokuun lopussa uutisointi alkaa hiljalleen hiipua, mutta ei lähellekään invaasiota edeltäneeseen aikaan.
Esimerkiksi elokuun viimeisen päivän Tšekkoslovakia-jutut vievät palstatilaa noin kahden sivun
verran, jakaantuen kolmelle eri sivulle. Maahanhyökkäyksen jälkeen TT:n uutisten ja artikkeleiden
pituus oli muutenkin suurempi kuin ennen invaasiota. Tšekkoslovakian kriisin merkityksestä kertoo
myös lehden perustama Czechoslovakia-palsta 22. päivä. Palsta oli eroteltu raameilla muista lehden
uutisista ja se saattoi levittäytyä useammalle sivulle. Tämä palsta säilyi tutkimusajankohtani loppuun
asti.
Taulukko 1. Neue Zürcher Zeitungin Tšekkoslovakia-juttujen jakaantuminen
päivän eri painoksille kappaleittain 1.-31.8.1968
aamupäivä(I)

keskipäivä (II)

iltapäivä (III)

sunnuntai

Ennen hyökkäystä

46

44

25

11

Hyökkäyksen jälkeen

134

108

164

38

yhteensä päivän

180

152

189

49

numerossa
Huom. Taulukkoon ei ole merkitty 21.8. ilmestyneen numero II-III 16 Tšekkoslovakia-juttua.

Ennen maahanhyökkäystä suurin osa NZZ:n Tšekkoslovakia-jutuista julkaistaan aamu- ja keskipäivän
painoksissa. Iltapäivä on selvästi epäsuosiollisempi. Ennen invaasiota sunnuntaipäiviä oli kolme (ja
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hyökkäyksen jälkeen vain yksi), mikä tarkoittaa keskimäärin 3,6 Tšekkoslovakia-juttua per painos.
Hyökkäyksen jälkeen suurinosa jutuista julkaistaan aamu- ja iltapäivällä. Taulukon kokonaismäärien
tarkastelu osoittaa, että Tšekkoslovakia-juttuja painettiin suuremmalla todennäköisyydellä aamu- ja
iltapäivän numeroissa koko elokuun aikana. Yhteislukuihin vaikuttaa huomattavasti invaasion jälkeiset
frekvenssit, jotka kasvattavat erityisesti iltapäivän juttuja (6-7-kertaiseksi). Mielestäni näin suuri
frekvenssien kasvu kuvastaa lehden halua julkaista juttuja mahdollisimman reaaliaikaisesti.
Kirjeenvaihtajat ovat saaneet iltapäivän painokseen uutisia kyseisen päivän tapahtumista. Tutkittuani
juttujen kirjoittamispäiviä ja niiden julkaisupäiviä, jopa Moskovasta käsin kirjoitettu juttu voitiin
julkaista saman päivän aikana. Erityisesti Prahasta käsin kirjoitettujen kanssa tämä oli yleistä niin
uutisten kuin artikkeleidenkin kohdalla. Aamupainokseen saatiin vuorostaan juttuja edellisen iltapäivän
ja illan tapahtumista.

Kuvio 2. Neue Zürcher Zeitungin juttujen kappalemäärät päivittäin
1.-31.8.1968
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Huom. Päivät 3., 10., 17., 24. ja 31.8. ovat lauantaita, jolloin lehteä ei painettu.

Ennen hyökkäystä NZZ:n frekvenssit nousevat erityisesti 2., 5. sekä 12. elokuuta, aivan kuten TT:ssa.
Koska Bratislavan kokous loppui 3.8., saattaa 4. päivän frekvenssien alhainen taso hämmästyttää.
Tämän selittää kuitenkin se tosiasia, että kyseessä on sunnuntaipäivä, jolloin painoksia oli vain yksi.
Sunnuntaipäiviä ovat myös 11., 18. ja 25.8. Tämä tulee ottaa huomioon kuviota analysoitaessa.
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Elokuun toisena päivänä NZZ keskittyy uutisoimaan

iernán tapaamisesta ja lehti alustaa Bratislavan

kokouksen merkitystä. Bratislavan lopputuloksen uutisointi sunnuntaina 4.8. lähes tuplaa yhden
painoksen frekvenssimäärän. Bratislavan kokous nostaa myös viidennen päivän juttujen frekvenssejä ja
samana päivänä lehti uutisoi myös esimerkiksi Tšekkoslovakian kommunistipuolueen tuntemuksista
saavutettua kompromissia kohtaan. 6.-11.8. välisenä aikana NZZ:n jutut ovat suhteellisen lyhyitä
katsauksia. Huomiota annetaan esimerkiksi kenraali Prchlíkille, Tšekkoslovakian virkamiesten Prahan
kokoukselle, elokuun alun tapaamisille sekä Titon Prahan vierailulle. Erikoisin artikkeli koskee
väritelevision valintaa Tšekkoslovakiassa (II 9.8.). Elokuun 12. päivän frekvenssit nousevat pääasiassa
Ulbrichtin ja Titon myötä.

NZZ:n frekvenssit eivät nouse kovin korkealle 12. päivän jälkeen, vaan kaikki Tšekkoslovakia-juttujen
frekvenssit pysyvät tämän jälkeen (aina hyökkäyspäivään asti) alle tai tasan päivän suhteellisen
keskiarvon. 13.–20. välisenä aikana jutut ovat jälleen lyhyitä, mutta aiheiltaan monipuolisia. Moskovan
tapaaminen 16.–18.8. on selvästi pysynyt medialta salassa, sillä erityisesti muiden Varsovan liiton
kommunistijohtajien saapuminen kokoukseen olisi aiheuttanut valtavan mediaspekulaation. Nyt
kirjoitukset koskevat muun muassa tšekkoslovakialaisten tuntoja Bratislavan kompromissin jälkeen ja
Ulbrichtin lehdistötiedotetta Karlovy Varyssa. Huomioitavaa on kuitenkin jälleen, kuinka vähän
lehdessä annetaan huomiota Romanian presidentin Prahan vierailulle. Ceausescu ei ollut niin suuri
uutisoinnin kohde kuin elokuun kokoukset, Tito tai Ulbricht. Romanian presidentti ei selvästikään
tehnyt mitään mullistavaa julistusta tapaamisen jälkeen, eikä länsi ollut muutenkaan hänestä yhtä
innoissaan

kuin

Titosta.

Ennen

invaasiota

yksi

lyhyt

uutinen

koskee

myös

Suomen

kommunistidelegaation saapumista Prahaan 13.8. NZZ:n lyhyitä uutisia kuvaa, että esimerkiksi edellä
mainitusta esimerkistä ei mainita muuta kuin delegaation jäsenten nimet ja ketä he menivät tapaamaan.
Tapaamisen tarkoitus ei tule selville.

Kuvio 2 osoittaa Tšekkoslovakia-juttujen suuren nousun invaasion jälkeen. Lehden neljäs numero 21.8.
kuvastaa invaasiolle annettua merkitystä, sillä ylimääräinen painos julkaistaan vain erittäin merkittävän
tapahtuman johdosta. Varsovan liiton hyökkäys ei kuitenkaan vie koko painoksen tilaa, sillä vain noin
kaksi sivua on omistettu kriisin raportoinnille. Kyseiseen lehteen on painettu Tšekkoslovakian tilanteen
uusin uutismateriaali. Erillisiä juttuja näiltä kahdelta sivulta löytyy 16 kappaletta ja nämä koskevat
esimerkiksi Moskovasta ilmoitettuja syitä hyökätä, Prahan pyyntöä hyökkäyksen lopettamiseksi sekä
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tilannetta Länsi-Saksan ja Tšekkoslovakian rajalla. Lehti halusi pitää lukijat ajan tasalla mahdollisesta
kylmän sodan kärjistymisestä.

Merkittävin Tšekkoslovakia-uutispäivä on 23.8., jolloin kirjoitukset kattavat yhteensä noin 10 sivua
päivän kaikesta uutistilasta. NZZ kirjoittaa aamunumerossa esimerkiksi Pravdan hyökkäyksestä
Dub ekia kohtaan, Itävallan rajan rauhallisuudesta ja Naton kannasta. Keskipäivän numero uutisoi
muun muassa Tšekkoslovakian puoluekongressin antamasta tuesta Dub ekille ja Romanian kritiikistä
hyökkäystä vastaan. Iltapäiväpainos nostaa esille esimerkiksi Tšekkoslovakian vastarinnan ja
Tšekkoslovakian näytelmien vaikutuksen Itävallassa. Edellä mainitut esimerkit osoittavat ensinnäkin
kuinka monipuolisesti lehti kirjoitti Tšekkoslovakian asioista. Toiseksi ne osoittavat, ettei lehti
uutisoinut samoista asioista päivän eri painoksissa ja kolmanneksi, ettei lehti halunnut spekuloida
tapahtumia. Samana päivänä alkoi nimittäin Moskovan neuvottelut.

Frekvenssien mukaan NZZ:n toiseksi suurin Tšekkoslovakia-uutispäivä on 27.8. Päivän uutisointi vie
palstatilaa yhteensä noin yhdeksän sivua. Jälleen kerran päivän kirjoitukset ovat hyvin monipuolisia:
aina

Moskovan

neuvottelujen

loppumisesta

artikkeliin,

jossa

verrataan

Tšekkoslovakiaa

Thukydideksen kirjoittamaan Peloponnesolaissotaan. Päivän yllättävin sivu on ”erään sveitsiläisen
rouvan” kirjoittama mainos (III 27.8.), jossa vastustetaan maahanhyökkääjien ”Tšekin kansan
raiskausta”.

Mainoksessa

pyydetään

ihmisiä

boikotoimaan

maahanhyökkäysvaltioiden

elintarviketuotteita ja olemaan matkustamatta kyseisiin maihin. Haluaisin myös huomioida sunnuntain
25.8., jolloin julkaistiin 38 Tšekkoslovakia-juttua. Määrä nousee huimasti yli yhden painoksen
keskiarvon (17,8 juttua per painos invaasion jälkeen). Tšekkoslovakia-jutut vievät palstatilaa kuuden
sivun verran ja mikä merkittävämpää, neljä ensimmäistä sivua on lähes kokonaan omistettu
Tšekkoslovakian kriisille. Lehden huomio kiinnittyy muun muassa ulkomaiden reaktioiden
raportoimiseen ja invaasion vaikutusten analysoimiseen. Lehdessä pohditaan esimerkiksi kuinka
invaasio vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin, Tšekkoslovakian talouteen ja itse Sveitsiin.

Mitä lehtien frekvensseistä voidaan päätellä? Ensinnäkin Tšekkoslovakia on erittäin merkittävä juttujen
kohde sanomalehdille jo ennen invaasiota ja se saa paljon palstatilaa kummassakin lehdessä. Seikko
Eskolan mukaan jo yhden jutun esiintyminen sanomalehden sivulla päivässä merkitsee aiheen runsasta
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kirjoittelua. 474 Huomioitavaa on, että kummassakin sanomalehdessä on elokuun jokaisena päivänä
jonkinlainen kirjoitus koskien Tšekkoslovakiaa: TT:ssa on keskimäärin 11,1 juttua per lehden
ilmestymispäivä ja NZZ:ssa on noin 22,5 juttua per ilmestymispäivä. Tämä kertoo siitä, että
rautaesiripun takaisia asioita seurattiin tarkasti. Määrällinen tarkastelu osoitti NZZ:n suuremman
kiinnostuksen Tšekkoslovakian asioihin ennen invaasiota ja tämä kuvastaa Tšekkoslovakian
tapahtumien olleen suurempi kriisi lehdelle. Sveitsin maantieteellisen sijainnin takia, sen tulikin olla
tarkkana Itä-Euroopan tapahtumista.

Varsovan liiton maahanhyökkäys aiheutti varmasti ylityötunteja sanomalehtien toimittajille. TT saa
julkaistua tiedon 21. päivän numerossa ja NZZ paikkasi aamupäivän painoksiensa vajavuutta
julkaisemalla

ylimääräisen

numeron

iltapäivällä.

Varsovan

liiton

invaasio

moninkertaisti

Tšekkoslovakia-juttujen frekvenssejä: TT:n juttumäärät kahdeksankertaistuvat ja NZZ:n jutut kasvavat
6,6-kertaiseksi. Sanomalehtien frekvenssien suhteellinen tarkastelu osoitti, että yhdessä TT:n
painoksessa oli enemmän Tšekkoslovakia-juttuja kuin yhdessä NZZ:n painoksessa. Tämä ero kasvoi
maahanhyökkäyksen jälkeen. Toisaalta NZZ:n päivän useamman painoksen takia lehden lukijat saivat
päivittäin lukea paljon enemmän Tšekkoslovakiaa käsitteleviä juttuja. Sanomalehtien Tšekkoslovakiajutut koskivat pääasiassa Tšekkoslovakian liberalisaatiota ja kriisiä, mutta mukaan mahtuu myös
artikkeleita esimerkiksi maan kulttuurituotannosta, kuten elokuvista ja kirjallisuudesta. Invaasion
jälkeen jutut kuitenkin vakavoituvat, mutta ei täysin. Varsovan liiton invaasion merkittävyydestä kertoo
TT:n julkaisema palsta, joka oli tarkoitettu vain Tšekkoslovakian asioille, sekä NZZ:n painattama
neljäs numero 21. elokuuta.

Sanomalehtien elokuun frekvenssit menevät osittain samoissa sykleissä: elokuun alussa lehdet
keskittyvät kahteen kokoukseen ja 12. elokuuta ne kirjoittavat muun muassa Ulbrichtista ja Titosta.
Tämän jälkeen molempien lehtien uutisointi ”laantuu”, mikä kertoo myös kriisin laantumisesta, vaikka
neuvostolehdistön hyökkäyksistä kirjoitetaankin. Lehdet eivät siis olleet tietoisia Moskovassa samaan
aikaan järjestetystä tapaamisesta. Elokuun lopussa on nähtävissä frekvenssien lasku molemmissa
lehdissä, joskin TT:ssa tämä tulee selvemmin esille.

474

Eskola 1974, 19.
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4.1.1 Etusivun sijoittelu ja pääkirjoitukset
Lehtien etusivun sijoittelulla on merkityksensä: se on yksinkertaisesti paraatisivu. Etusivulle sijoitetun
jutun tulisi sävähdyttää mahdollisia lukijoita. Etusivun juttu kertoo asian tärkeydestä ja parhaimmillaan
se kertoo ratkaisevista vaiheista, yllättävistä tapahtumista ja tärkeistä päätöksistä. Etusivulle sijoitettu
kirjoitus kuvastaa myös ilmestymishetken mielialaa ja se antaa mahdollisesti kuvan lehden sisällöstä.

TT:n etusivun jutut ovat yleisesti joko ulkomaan- tai kotimaanuutisia ja esimerkiksi kulttuuri- ja
talousuutiset sijoitetaan lehden sisäsivuille. NZZ painaa lehden etusivulle ajoittain myös
kulttuuriuutisia. Lehden etusivulla on myös elokuun aikana jatkokertomus, joka ilmestyy lehdessä
muutaman päivän välein. NZZ:n etusivulle painetaan usein lyhyitä uutisia kertomaan lukijoille
maailman tapahtumista. Hyvin usein nämä ovatkin juuri ulkomaanuutisia. Muutaman kerran lehteen
painetaan lähes kokonaan etusivun peittävä yksi pääkirjoitusartikkeli koskien Tšekkoslovakian
kriisiä.475 Huomioitavaa on, että ennen invaasiota NZZ:ssa on enemmän tällaisia yksittäisiä ja erittäin
laajoja etusivun artikkeleita koskien Tšekkoslovakiaa. Hyökkäyksen jälkeen lehti haluaa painattaa
useampia juttuja eri ulkomaankirjeenvaihtajilta. TT:n etusivulla ei ole kertaakaan vain yhtä
Tšekkoslovakia-juttua, mikä veisi lähes koko tilan. Lehti painaakin etusivuille useampia juttuja, mutta
nämä eivät ole yhtä lyhyitä katsantoja kuin NZZ:lla on ajoittain.

TT:n etusivulla ilmestyy yhteensä 71 Tšekkoslovakia-juttuja, jotka koskevat liberalisaatiota, tapaamisia
ja yleisesti kriisiä. Näistä 71 jutusta 16 painetaan ennen hyökkäystä ja loput 55 intervention jälkeen.
TT:n kaikista Tšekkoslovakia-jutuista 23,5 %:a on sijoitettu etusivulle. Näistä huomattava osa
julkaistaan vasta hyökkäyksen jälkeen (77,5 %:a). Tšekkoslovakian kriisin uutisointi vie koko etusivun
tilan 22., 23., 24. ja 26. elokuuta. Muina elokuun maahanhyökkäyksen jälkeisinä päivinä,
Tšekkoslovakian tapahtumat ovat pääuutisaiheita, jotka vievät etusivun tilasta noin puolet.476 Ennen
invaasiota Tšekkoslovakian etusivun uutiset eivät saa näin suurta näkyvyyttä. Esimerkiksi 5.8.
Bratislavan kokous vie etusivun tilasta vain noin yhden neljäsosan ja 12.8. Tšekkoslovakia-uutisointi
kattaa etusivun tilasta noin yhden kolmasosan. Tšekkoslovakia kuitenkin huomioidaan lehden
pääjuttuna ennen hyökkäystä 1., 2., 3., 5., ja 12. elokuuta. Pääjutuilla oli muita otsikoita suurempi
fontti.
475
476

Lähes kokonaan etusivun tilan vievä artikkeli julkaistaan: 4.8., 5.8., 13.8., 18.8., 25.8., 26.8.
Nämä päivät olivat 27., 28., 29., 30. ja 31.8.
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Vastaavasti NZZ:n etusivuilla on yhteensä 231 Tšekkoslovakia-juttua. Ennen hyökkäystä etusivulla on
81 juttua ja invaasion jälkeen 150 kirjoitusta. NZZ:n kaikista Tšekkoslovakiaa koskevista jutuista 39,4
%:a on sijoitettu etusivulle. Tämä kertoo, että Tšekkoslovakia oli erittäin merkittävästi esillä lehden
uutisoinnissa ja että lehden toimitus piti Tšekkoslovakiaa merkittävänä juttujen kohteena. Kaikista
etusivun Tšekkoslovakia-jutuista noin 35 %:a ilmestyy ennen ja loput 65 %:a invaasion jälkeen.
Tšekkoslovakian kriisi vie koko etusivun tilan 15 kertaa: kaksi kertaa ennen invaasiota ja loput sen
jälkeen. Kolme kertaa Tšekkoslovakia-jutut vievät lähes koko etusivun tilan, joista kaksi ilmestyy
ennen maahanhyökkäystä.477 21.8. alkaen on huomattavissa, että NZZ:n Tšekkoslovakia-etusivut
ilmestyvät neljän päivän ajan aina aamu- ja iltapäiväpainoksissa. Näin ollen muille jutuille annettiin
etusivun palstatilaa vain keskipäivän painoksessa. 27.8. alkaen aamupäivän Tšekkoslovakia-etusivut
jatkuvat, mutta nyt iltapäivän etusivulle ilmaantuu myös muita juttuja (paitsi 28.8.). Kokonaan
Tšekkoslovakiaa käsittelevät etusivut valloittavat 50 %:a kaikista hyökkäyksen jälkeisistä etusivuista.

Kuvio 3. The Timesin ja Neue Zürcher Zeitungin etusivun juttujen määrä per päivä
1.-31.8.1968

TT:ssa ei ole joka päivä etusivun Tšekkoslovakia-juttua ennen invaasiota: kymmenessä painoksessa on,
mutta seitsemässä ei ole. Etusivulla ilmestyy eniten juttuja 12.8., mutta kaikista eniten etusivun
huomiota annetaan elokuun alun kokouksille 1.-6.8. välisenä aikana. TT:n etusivun jutut loppuvat
477

Tšekkoslovakia-jutut täyttävät koko etusivun: 4., 18., 21. (II-III), 21. (III), 22., 22. (III), 23., 23. (III), 25., 26., 27., 28.,
28. (III), 29. ja 30.8. Tšekkoslovakia-uutisointi vie lähes koko etusivun: 5., 12. ja 26.8. (III).
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kokonaan 14.–19.8. Hyökkäystä edeltäneenä päivänä painetaan etusivulla yksi Tšekkoslovakia-juttu,
mikä osoittaa tilanteen rauhallisuuden. Kuvio 3 osoittaa, että TT:ssa painetaan eniten etusivun juttuja
21. ja 26. päivä. Kyseisten päivien frekvenssit ovat yli 55 %:a korkeampia kuin 12.8. Vaikka TT
painatti 22.–24.8. pelkkiä Tšekkoslovakiaa koskevia etusivuja, silti frekvenssejä verratessa, määrät
laskevat kolmanneksen kahdesta huippupäivästä. Frekvenssit eivät näin ollen kerro koko totuutta
lehden etusivun arvosta. Huomioitavaa on, että elokuun lopussa on frekvenssit laskevat, mikä kuvastaa
myös kriisin rauhoittumista.

NZZ:n etusivun frekvenssit tekevät suurta sahausliikettä. Ennen hyökkäystä frekvenssit vaihtelevat
nollasta yhdeksään ja invaasion jälkeen kahdesta (sunnuntaipainos) 33:een. 6. ja 14.8. olivat ainoita
päiviä, jolloin ei ilmestynyt minkäänlaista etusivun Tšekkoslovakia-juttua. Keskimäärin päivässä
ilmestyi noin 4,8 etusivun juttua ennen maahanhyökkäystä ja invaasion jälkeen noin 16,7 juttua per
lehden ilmestymispäivä. NZZ:n suurin huippu osuu ylivoimaisesti 21. elokuulle osoittaen hyökkäyksen
äkillisyyden ja huomioarvon. Seuraavaksi eniten etusivun juttuja ilmestyy 23. ja 27. päivä, mitkä eivät
tosin päässeet frekvensseillä mitattuna lähellekään maahanhyökkäyspäivän uutisten määriä, johtuen 21.
elokuuta ilmestyneestä lehden neljännestä painoksesta.478

On myös syytä tutkia ja vertailla lehtien pääkirjoitusten frekvenssejä. TT:ssa on yhteensä 21
Tšekkoslovakiaa koskevaa pääkirjoitusta, joista kahdeksan julkaistaan ennen invaasiota ja loput 13
tämän jälkeen. Ennen hyökkäystä TT:ssa voidaan sanoa olevan keskimäärin lähes joka toinen päivä
Tšekkoslovakian kriisiä koskeva pääkirjoitus.479 Ennen hyökkäystä ilmestyy kaikista lehden
Tšekkoslovakia-pääkirjoituksista 38 %:a ja noin 62 %:a invaasion jälkeen. Ennen maahanhyökkäystä
Tšekkoslovakiaa koskevat pääkirjoitukset vastaavat noin 16,5 %:a kaikista TT:n pääkirjoituksista.
Hyökkäyksen jälkeen osuus nousee 52 %:iin. Tämä osoittaa, että lehti antaa pääkirjoitusosioissa tilaa
myös muille aiheille, vaikka Tšekkoslovakian kriisi olikin merkittävin kirjoitusaihe.

NZZ:n pääkirjoitusten laskeminen oli hieman haasteellisempaa, sillä laajoja etusivun artikkeleita
saattoi olla kaksikin kappaletta yhdellä etusivulla. Näissä tapauksissa laskin molemmat artikkelit
erillisiksi pääkirjoituksiksi. Tutkimusajankohtani ajalta löytyy yhteensä 33 pääkirjoitusta, joista 14

478
479

Ks. myös liite 2 etusivun frekvensseistä.
Ennen hyökkäystä TT:sta ilmestyi 17 painosta ja hyökkäyksen jälkeen 10.
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kirjoitettiin ennen hyökkäystä ja 19 tämän jälkeen. Ennen invaasiota NZZ:ssa on noin joka
kolmannessa painoksessa Tšekkoslovakiaa koskeva pääkirjoitus.480 Ennen hyökkäystä ilmestyy
kaikista lehden Tšekkoslovakia-pääkirjoituksista noin 42 %:a ja invaasion jälkeen hieman alle 58 %:a.
Tulos paljastaa, että Tšekkoslovakian kriisi on ollut hyvin merkittävästi esillä pääkirjoituksissa myös
ennen invaasiota. Valitettavasti en ole tutkinut Tšekkoslovakia-pääkirjoitusten osuutta kaikista lehden
pääkirjoituksista.

Toisaalta

jos

laskemme,

että

yhdessä

painoksessa

on

arviolta

yksi

pääkirjoitusartikkeli, tällöin Tšekkoslovakia-pääkirjoitukset vievät kaikesta pääkirjoitus tilasta ennen
hyökkäystä noin 31 %:a ja 73 %:a tämän jälkeen.

Kuvio 4. The Timesin ja Neue Zürcher Zeitungin pääkirjoitusten lukumäärä päivittäin
1.-31.8.1968

Kuviosta 4 voidaan havaita, että TT:n pääkirjoitukset ilmestyvät ennen invaasiota pääasiassa 1.-9.8.
välisenä aikana. Tämän jälkeen pääkirjoitukset loppuvat aina 19.8. asti, mikä kuvastaa kriisin
rauhoittumista. Varsovan liiton hyökkäyksen jälkeen frekvenssit vaihtelevat yhden tai kahden
pääkirjoituksen kappalemäärässä per painos. Frekvenssit eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta TT:n
pääkirjoitusten huomiosta, sillä lehden pääkirjoitusosiossa on tilaa yleensä kahdelle tai kolmelle eri
pääkirjoitusaiheelle, mutta joskus myös vain yhdelle. Tšekkoslovakian-pääkirjoitus juttu tai jutut vievät
koko palstatilan 22., 23., 24., ja 26. päivä. Tämän jälkeen pääkirjoitukset vievät tilasta kolmasosan
muina elokuun lopun päivinä, paitsi 29.8. (tällöin kaksi pääkirjoitusta vie tilasta kaksi kolmasosaa).
TT:n muita pääkirjoitusaiheita olivat elokuun lopussa esimerkiksi Chicagon mellakat ja anglikaanisen
kirkon Lambeth-konferenssi.
480

NZZ:ssa oli painoksia ennen hyökkäystä 45 kappaletta ja hyökkäyksen jälkeen 26.
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NZZ:n pääkirjoitusten frekvenssit ovat hyvin ailahtelevia koko elokuun ajan. Päivät, jotka nousevat
esille ovat 2., 23. ja erityisesti 26. elokuuta. Elokuun kokoukset, neuvostolehdistön kritiikki,
maahanhyökkääjien kyvyttömyys ja valmistautumattomuus, tšekkoslovakialaisten vastarinta ja
Moskovan neuvottelujen sujuminen nostetaan esille kyseisten päivien pääkirjoitusartikkeleissa. Näiden
artikkeleiden sisältöön vaikuttaa luonnollisesti kirjeenvaihtajien asemamaa. Toimitus on kuitenkin
varmasti tehnyt lopulliset valinnat etusivuille pääsevistä artikkeleista.

NZZ:n kaikista Tšekkoslovakiaa koskevista pääkirjoituksista kirjoittaa ylivoimaisesti eniten Moskovan
kirjeenvaihtaja R.B. eli Roger Bernheim. Tämä kuvastaa ensinnäkin Bernheimille annettua vahvaa
asemaa ja lehden luottamusta häntä kohtaan, mutta se myös kertoo mitä toimitus halusi nostaa
pääkirjoituksissaan esille. Näin ollen eturintamaan nostettiin Neuvostoliittoa koskevat artikkelit, joiden
avulla lukijoille raportoitiin Neuvostoliitossa tapahtuvista käänteistä ja tuntemuksista. Kylmä sota
tarkoitti rautaesiripun takaisten asioiden tarkkaa seuraamista, erityisesti NZZ:lle.

NZZ:n kaikista pääkirjoituksista kaikkiaan viisi on Prahan kirjeenvaihtajien laatimia. Prahasta kirjoittaa
kolme eri kirjeenvaihtajaa, mutta heidän artikkeleille ei anneta lehdessä samanlaista asemaa (edes
yhteenlaskettuna) kuin Bernheimin artikkeleille.
R.B.
ok.
E.M.
Gä.
F.L.
R.L.
Alexander Beck
bk.
T.W.

Asetelma

osoittaa,

että

suurin

osa

Moskova

Praha
Wien
Praha
Praha
Bonn

elokuun

13
6
3
3
2
2
1
1
1

Tšekkoslovakia-pääkirjoituksista

on

ulkomaankirjeenvaihtajien artikkeleita.481 Myös NZZ:n päätoimittaja (nimimerkillä F.L.) kirjoittaa
kaksi pääkirjoitusta: toisen ennen hyökkäystä ja toisen sen jälkeen. Moskovan ja Prahan ohella
artikkeleita lähetetään Bonnista ja Wienistä, mutta frekvenssit jäävät suhteellisen mataliksi.

481

Yksi pääkirjoituksista oli nimetön.
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Yhteenvetona voitaisiin todeta, että etusivun sijoittelu on lehdissä sekä määrällisesti että laadullisesti
erilaista. NZZ:ssa oli hyvin erilaisia etusivuja: toisinaan se koostui monista lyhyistä uutisista ja
toisinaan sitä peitti lähes koko sivun kokoinen artikkeli. TT:n etusivu on kaavamaisempi. Lehden
pääjuttu eroteltiin suuremmalla fontilla, mutta etusivulla on aina useampia kotimaan- ja
ulkomaanuutisia. TT:ssa on 71 etusivun juttuja (tarkoittaen 23,5 %:a kaikista Tšekkoslovakia-jutuista)
ja NZZ:ssa on 231 erilaista ja eripituista etusivun juttua (käsittäen 39,4 %:a kaikista Tšekkoslovakiajutuista). Tulos osoittaa, että NZZ antaa paljon suuremman etusivun arvon Tšekkoslovakian asioille,
kuin TT. TT:n kiinnostusta kuitenkin kuvastaa maahanhyökkäyksen jälkeen painetut etusivut.
Invaasion jälkeen (alkaen 22.8.) etusivulle painetaan seuraavassa neljässä numerossa pelkästään
Tšekkoslovakian kriisiä käsitteleviä juttuja. NZZ:ssa on vastaavanlaisia etusivuja 13 kappaletta, mutta
nämä eivät ilmesty peräkkäisissä painoksissa. Lehdessä painetaan 21.8. alkaen yhteensä 26 etusivua,
joten 50 %:a etusivuista käsittelee vain ja ainoastaan Tšekkoslovakiaa. TT:lla vastaava luku on 40 %:a.

Sanomalehdissä ei ole Tšekkoslovakia-pääkirjoitusta joka päivä. Elokuun aikana TT:ssa on 17 päivänä
ja NZZ:ssa 18 eri päivänä Tšekkoslovakia-pääkirjoitus. Tutkimusajankohtani aikana TT:ssa on
yhteensä 21 pääkirjoitusta ja NZZ:ssa 33 pääkirjoitusta. TT kirjoittaa 38 %:a Tšekkoslovakiapääkirjoituksista ennen invaasiota ja NZZ:n 42 %:a. Luvut kuvastavat jälleen kerran NZZ:n suurempaa
kiinnostusta Tšekkoslovakian asioihin ennen hyökkäystä. TT:n elokuun alun pääkirjoitukset julkaistaan
pääasiassa ensimmäisten yhdeksän päivän aikana, minkä jälkeen Tšekkoslovakia-pääkirjoitukset
loppuvat kymmeneksi päiväksi. Tämä kuvastaa kriisitilanteen rauhoittumista TT:n silmissä. Invaasion
jälkeen TT:n Tšekkoslovakia-pääkirjoitukset vievät neljän seuraavan painoksen (alkaen 22. päivä)
kaiken pääkirjoitustilan, aivan kuten samoissa painoksissa etusivut olivat omistettu vain
Tšekkoslovakian asioille. Tämä kuvastaa, kuinka Tšekkoslovakiasta tuli suurin uutinen ja erittäin
merkittävä tapahtuma: tilanne oli todellinen kriisi. NZZ:n pääkirjoitusmäärät ovat hyvin ailahtelevia.
Moskovan kirjeenvaihtajalle annettu asema on ilmeinen ja se myös kuvastaa toimituksen kantaa ja
halua uutisten suunnasta. Lukijoille halutaan antaa kuva Neuvostoliiton ajatuksista ja kenties myös
mahdollisesta suuremmasta vaarasta. Toisaalta pääkirjoituksilla hälvennettiin lukijoiden pelkoja
maahanhyökkäyksen leviämisestä.
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4.1.2 Lajityyppikategoriat, lehtien toimittajat ja kirjeenvaihtajien asemakaupungit

Luokittelin kirjoitukset pääkirjoituksiin, uutisiin, artikkeleihin, kolumneihin, pakinoihin sekä muut
kategoriaan, johon sisältyy muun muassa mielipidekirjoitukset, kirja- ja elokuvaesittelyt sekä lehdessä
mahdollisesti painetut mainokset ja kirjeet. Halusin kategorioiden olevan mahdollisimman jaottelevia,
sillä lajityypittely kertoo lehden tyylistä julkaista ja kirjoittaa tietystä aiheesta, sekä mahdollisesti myös
kuinka Tšekkoslovakian tilanteeseen suhtauduttiin ja haluttiin lukijoiden suhtautuvan. Lajityypittely oli
ajoittain hankalaa, sillä uutisen ja artikkelin välinen kuilu ei ole kovin suuri. Artikkeli on kuitenkin
merkitykseltään väljä, pohtiva teksti, mikä esittelee ja erittelee tekstiä. Suurimpana artikkelin
tunnistamisen kriteerinä pidin sitä, että se ei ole yhtä tiukkasävyinen kuin uutinen, mutta se on
asiatyylinen ja se on toimittajien laatima. Artikkelissa kirjoittaja on läsnä tekstissä kannanottoineen ja
näkemyksineen. Kolumni on vastaavasti mielipideteksti, jonka tekijä on useimmiten toimituksen
ulkopuolelta. Tällöin mielipiteet ovat kolumnistin omia. Pakina on vuorostaan lyhyt kirjoitelma, minkä
tarkoitus on vaikuttaa lukijoihin huumorin kautta.

Kuvio 5. The Timesin ja Neue Zürcher Zeitungin Tšekkoslovakiaa koskevien juttujen lajityypittely
1.8.–30.8.1968 (%)

NZZ:n lajityypittely oli TT:a haasteellisempaa, mikä johtui esimerkiksi lehden uutismaisista
artikkeleista. Koska NZZ:lla ei ollut varsinaista pääkirjoitusosiota, laskin kaikki pääkirjoituksiksi
laskettavat jutut artikkeleihin. NZZ:n artikkeleista noin reilu 5,6 %:a on pääkirjoituksia. Näin ollen
noin 18,4 %:a artikkeleista oli sijoitettu muualle kuin etusivulle, tai sitten ne olivat pituudeltaan
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suppeampia. Tulos kertoo sen, että TT:n ja NZZ:n pääkirjoitusten määrä oli suhteellisen lähellä
toisiaan, mutta NZZ:ssa oli enemmän artikkeleita.

Kuviosta 5 on myös nähtävissä, että NZZ oli uutispainotteisempi lehti kuin TT. Kuten olen aiemmin
todennut, NZZ:n uutiset olivat usein lyhyitä juttuja, mikä luultavasti johtui päivän useammasta
numerosta. TT oli Tšekkoslovakia-juttujen kirjoitustyyliltään monipuolisempi, sillä lehdessä painettiin
myös ulkopuolisten kolumneja ja lehdessä oli prosentuaalisesti enemmän muita kirjoituksia, erityisesti
mielipidetekstejä. NZZ:ssa on voinut olla joitakin kolumneja, mutta niistä ei ole käynyt selväksi, että
ne ovat toimituksen ulkopuolisten kirjoittamia. TT esittelee kolumnistit heti jutun alussa, otsikon
alapuolella.482 Kummassakaan lehdessä ei painettu humoristisia pakinoita Tšekkoslovakian kriisistä.
Tämä ei selväsikään käynyt lehtien tyyliin, sillä molemmat sanomalehdet olivat suhteellisen jäykkiä
uutisoinnissaan, eikä esimerkiksi pilakuvia tai sarjakuvia julkaistu tutkimusajankohtani aikana.
Toisaalta Tšekkoslovakian tilanne oli sen verran hälyttävä, että lukijat olisivat voineet vieroksua
pakinamaista kirjoitusotetta. 483

Elokuun aikana TT:n Tšekkoslovakia-juttuja kirjoittaa yhteensä 51 eri toimittajaa, kun vastaavasti
NZZ:n kirjoituksista löytyy erilaisia nimimerkkejä 38 kappaletta. NZZ:ssa mainitaan harvoin jutun
tekijän koko nimeä, vaan lehden tyylinmukaisesti kirjoittajat ilmoitetaan (toisinaan mitä
erikoisimmilla) nimimerkeillä. TT:ssa vastaavasti mainitaan usein jutun kirjoittajan koko nimi, mutta
toisinaan jutun tekijä saatetaan tuoda esille esimerkiksi ”oma kirjeenvaihtaja” tai ” henkilökunnan
reportteri” ilmauksilla. TT:n laajempi journalistien nimimäärä kuvastaa, että lehdellä oli paljon
kattavampi kirjoittajaverkosto. TT:n 51 reportterista yhdeksän nimeä mainittiin ennen hyökkäystä (17,6
%:a). Tämä kertoo eri kirjoittajien määrän merkittävästä kasvusta Varsovan liiton invaasion jälkeen.
Toisaalta on huomioitava, että näistä 51 toimittajasta 26 (eli noin 51 %:a) kirjoitti lehteen vain yhden
Tšekkoslovakia-jutun. Vastaavasti NZZ:n 38 nimimerkistä vilahtaa ennen invaasiota 13 kappaletta
(noin 34,2 %:a). NZZ:lla oli siis käytössään TT:a laajempi kirjoittajaverkosto ennen hyökkäystä. Näistä
38 nimimerkistä tai nimistä 17 kirjoitti vain yhden Tšekkoslovakia-jutun, eli vajaa 45 %:a kaikista
toimittajista.484

482

Ks. esim. ”Communist youth displays its discontent”. TT 13.8., s.6, Peter Broderick.
Ks. liite 3.
484
Ks. liitteet 4 ja 5.
483
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Tutkimusteni mukaan TT:lla oli myös laajempi ulkomaankirjeenvaihtajaverkosto elokuun aikana. TT:n
Tšekkoslovakia-jutut lähetettiin 21:stä Britannian ulkopuolisesta kaupungista. Ennen hyökkäystä
lehteen lähetettiin kirjoituksia kuudesta eri kaupungista, invaasion jälkeen 21:stä.

Ulkomaisten

asemakaupunkien verkosto kasvoi näin ollen 3,5-kertaiseksi invaasion seurauksena. Mielenkiintoista
on, että koko elokuun ajan TT:n mielenkiinnon kohteena on ylivoimaisesti Prahasta käsin kirjoitetut
jutut, mikä kertoo lehden halusta painattaa tšekkoslovakialaisten tuntemuksista ja tapahtumista ilman
välikäsiä. Toisaalta se kertoo myös lehden vahvasta yhteydestä Prahaan kirjeenvaihtajien kautta.
Hyökkäyksen jälkeen Moskovasta lähetetyt kirjoitukset ovat myös suosiossa, mutta ne eivät nouse yhtä
tärkeiksi Prahasta lähetettyjen juttujen kanssa. 485

NZZ:ssa mainitaan yhteensä 17 eri ulkomaan kaupunkia, joista lähetettiin Tšekkoslovakiaa koskevia
juttuja. Ennen hyökkäystä tukikohtakaupunkeja oli viisi ja hyökkäyksen jälkeen maantieteellinen
verkosto kasvoi kattamaan yhteensä 15 eri kaupunkia Sveitsin ulkopuolella. NZZ:n journalistien
kaupunkiverkosto kasvoi 3-kertaiseksi. Lehti tarjosi lukijoilleen erityisesti Moskovasta kirjoitettuja
juttuja koko elokuun ajan, mikä kuvastaa lehden suuntausta tuoda esille Neuvostoliiton ajatuksia
kirjeenvaihtajien omista kokemuksista käsin. Huomioitavaa on myös, ettei NZZ:lla ollut virallista
kirjeenvaihtajaa Prahassa (tai muualla Tšekkoslovakiassa) vuonna 1968, mutta silti lehti sai hyvin
kasvatettua Prahan kirjeenvaihtoa invaasion jälkeen. Hyökkäyksen jälkeen myös Wienistä lähetetyt
jutut nousevat erittäin kiinnostaviksi. 486

TT:n

Tšekkoslovakiaa

koskevia

juttuja

kirjoitti eniten

Belgradin,

Bukarestin

ja

Prahan

kirjeenvaihtajana toiminut Dessa Trevisan. Seuraavaksi eniten Michael Hornsby, joka työskenteli
Prahassa, Bonnissa, Waidhausissa ja Berliinissä sekä Moskovasta kirjoittanut Kyril Tidmarsh ja Prahan
kirjeenvaihtajana työskennellyt Tad Szulc. Alla olevasta asetelmasta voidaan nähdä myös juttujen
kappalemäärät:
Dessa Trevisan

Belgrad, Bukarest, Praha

16

Michael Hornsby

Praha, Bonn, Waidhaus, Berliini

13

Kyril Tidmarsh

Moskova

9

Tad Szulc

Praha

8

485

Ks. liite 6.
Ks. liite 6. NZZ:n Itä-Euroopan poliittisena kirjeenvaihtajana työskenteli Andreas Kohlschütter (1964-68),
asemapaikkana Wien. Maissen 2005, 341.
486
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Dessa Trevisan487 työskenteli Tšekkoslovakian kriisin aikaan Itä-Euroopan kirjeenvaihtajana ja hänen
asemapaikkansa oli Wien. Ennen kriisiä hänellä oli jo kahdeksan vuoden kokemus alueen
kirjeenvaihtajana. Hänen valittiin tehtävään hänen kielitaitonsa ja kokemuksensa vuoksi, sillä hän oli
saanut koulutuksen Jugoslaviassa. Tämä antoi hänelle ”käytännöllistä ja terävänäköistä näkökulmaa
Keski- ja Itä-Euroopan asioihin”. Kenties tästä syystä Itä-Euroopan hallitukset usein valittivatkin hänen
teksteistään. 488 Ennen Varsovan liiton hyökkäystä Trevisan kirjoitti TT:iin seitsemän uutista Prahasta
käsin. Jutut käsittelivät esimerkiksi Ulbrichtin vierailua ja Ceausescua. Invaasion jälkeen hän siirtyi
pariksi päiväksi uutisoimaan Jugoslavian tapahtumista, minkä jälkeen hän vastaavasti siirtyi
Romaniaan pariksi päiväksi. Uutiset osoittavat, että hän palasi takaisin Prahaan 27. elokuuta, minkä
jälkeen hänen kirjoituksensa ilmestyvät pääasiassa TT:n etusivulla. Trevisan oli selvästi uutisten
kirjoittaja. Hyökkäyksen jälkeen (alkaen 22. päivä) TT julkaisi joka päivä hänen kirjoittaman uutisen ja
kuun viimeisenä päivänä jopa kaksi.
Kyril Tidmarsh489 toimi TT:n ulkoasiainosaston erikoistoimittajana vuosina 1961–65, minkä jälkeen
hänestä tuli Moskovan kirjeenvaihtaja. Tidmarsh kirjoitti säännöllisiä uutiskatsauksia Neuvostoliiton
asioista ja hän oli täysin kaksikielinen venäjän ja englannin kielissä. Hänellä oli suurempi vapaus
kirjoittaa Neuvostoliiton asioista kuin tavallisilta Moskovan kirjeenvaihtajilla, sillä hänen ei tarvinnut
pelätä viisuminsa menetystä.490 Tidmarsh ei ollut kovin tuottelias ennen maahanhyökkäystä, sillä
TT:ssa painettiin vain kaksi hänen uutistaan. Nämä uutiset koskivat elokuun alun kokouksia. 23.8.
alkaen hän kirjoittaa säännöllisemmin sekä uutisia, että Moskovan tapahtumista ja tunnelmista
kuvaavia artikkeleita.

Koska Tad Szulcia tai Michael Hornsbya ei mainita TT:n historiikeissa, päättelin heidän olevan lehden
ulkopuolisia kirjeenvaihtajia. Lähteiden mukaan Szulz491 olikin The New York Timesin

487

Desa Bourne (s.1924), joka myöhemmin vaihtoi nimekseen Dessa Trevisan, toimi TT:n Belgradin kirjeenvaihtaja
vuosina 1953–60 ja Itä-Euroopan 1960–71. Vuonna 1971 asemapaikka vaihtui Wienistä takaisin Belgradiin. Hänen
valintansa Itä-Euroopan kirjeenvaihtajaksi oli ilmiselvä valinta, sillä hän oli saanut koulutuksensa Jugoslaviassa,
Belgradissa. Alkuvuosina, kun länsi keskittyi lähinnä Puolan ja Unkarin asioihin, Trevisan käänsi katseen Romanian
hiljaiseen, mutta vahvaan kieltäytymiseen seurata Neuvostoliiton ulko- ja talouspolitiikkaa.
488
McDonald 1984, 348–350.
489
Tidmarsh (s. 1931) sai koulutuksen Oxfordissa. Hän raportoi monista Neuvostojohtajien vaihdoksista sekä tarkasteli
maan teollisuuden voittoja ja tappiota. Vuonna 1968 hän erosi virastaan siirtyäkseen Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
pääjohtajan assistentiksi
490
McDonald 1984, 348–350.
491
Szulz (s. 1926) kävi nuorena sisäoppilaitosta Sveitsissä, minkä jälkeen hän muutti Brasiliaan jatkamaan koulua. Muutti
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ulkomaankirjeenvaihtaja ja reportteri. Hän oli syntyisin Varsovasta ja saanut yliopistokoulutuksen
Brasiliassa. Szulc työskenteli The New York Timesissa aina vuodesta 1953 alkaen kirjoittaen useista
vakavista tapahtumista. Prahaan kevään uutisoinnissa hän kannatti Dub ekia ja liberalisaatiota ja tästä
syystä hänestä tulikin epäsuosittu Neuvostoliitossa.492 Szulcin juttuja aletaan julkaista TT:ssa vasta
21.8. alkaen, mikä kuvastaakin hänen olleen TT:n ulkopuolinen reportteri. Lähes kaikki hänen
jutuistaan ovat uutisia ja yli puolet hänen kirjoituksista julkaistaan TT:n etusivulla.

Michael Hornsbysta en ole valitettavasti löytänyt paljoa sanottavaa, mutta hän on itse kommentoinut
olleensa Prahaan kevään aikana nuori reportteri, joka antoi sympatiansa Dub ekille ja hänen
kannattajilleen. 493 Hornsbysta on todettava, että hän oli erittäin tuottelias, mutta myös liikkuva.
Elokuun aikana hän vaihtoi asemapaikkaansa kuusi kertaa. Hän oli läsnä elokuun alun kokousten
tapaamispaikkojen läheisyydessä ja hän oli juuri se toimittaja, joka uskaltautui yrittämään

iernán

kokouksen lähistölle.494 Hornsby on ainoa toimittaja, joka myös huomioi kenraali Prchlíkin
erottamisesta johtuvan kuohunnan tšekkoslovakialaisten keskuudessa. 13. elokuuta Hornsby matkusti
Länsi-Saksaan vaihtaen asemapaikkaansa tiheään (Bonn-Waidhaus-Berliini-Bonn). Saksasta hän
raportoi aina elokuun loppuun asti. Hornsbyn juttuja julkaistiin TT:ssa ahkerasti, mikä viittaa hänen
olleen vapaa toimittaja, tai jo valmiiksi TT:n palkkalistoilla. Myöhemmin hän on kuitenkin joka
tapauksessa liittynyt The Timesin henkilökuntaan. Tšekkoslovakian kriisin aikana vain yksi hänen
jutuistaan pääsi etusivulle.

Nimimerkki ag julkaisi ehdottomasti eniten Tšekkoslovakia-juttuja NZZ:ssa. Hänelle oli kuitenkin
ominaista lyhyiden uutisten kirjoittaminen, joita oli tiedotettu eteenpäin eri tietotoimistoista. Hänen
nimeään en ole saanut selville. Toinen nimimerkki, joka kirjoitti useammin kuitenkin artikkeleita, oli
ok. Tämän nimimerkin taustalla

on mahdollisesti NZZ:n hallintojohtaja

Oskar

Kramer.

Ulkomaankirjeenvaihtajista ahkerin oli Moskovasta kirjoittanut nimimerkki R.B. eli Roger Bernheim.
Toinen merkittävä toimittaja oli Prahasta ja Wienistä kirjoittanut R.L. eli Ricco Labhardt.495
Yhdysvaltoihin vuonna 1949 ja neljä vuotta myöhemmin hän siirtyi The New York Timesin alaisuuteen. Lähdettyään pois
Timesista vuonna 1972, hänestä tuli kirjailija.
492
Spartacus educational: Tad Szulc, [http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKszulc.htm]. Luettu 10.5.2011.
493
Barder, Brian: Diplomacy: the national interest or the ethical dimension? August 13th 2010.
[http://www.barder.com/2775]. Luettu 11.5.2011.
494
Ks. kappale 2.1.
495
Nimimerkkien taustalla kirjoittavat toimittajat olen päätellyt NZZ:ssa julkaistusta toimittajien listasta, mikä ilmestyi
NZZ:ssa 4.8 s.6. Kaikkien vakinaisten työntekijöiden ja ulkomaankirjeenvaihtajien nimiä siinä ei kuitenkaan mainittu. Ks.
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ag

212

R.B.

Roger Bernheim

ok.

Oskar Kramer

R.L.

Ricco Labhardt

Moskova

24
19

Wien, Praha

15

Bernheim496 oli ensimmäinen Sveitsin lehtien Moskovan kirjeenvaihtaja. Aiemmin hän oli
työskennellyt NZZ:n Delhin, Wienin ja Rio de Janeiron kirjeenvaihtajana.497 Bernheim kirjoitti lehteen
pääasiassa artikkeleita. Hänen juttunsa olivat erittäin arvostettuja, sillä useimmat hänen jutuistaan
julkaistiin etusivulla. 2.-12.8. välisenä aikana hän kirjoitti seitsemän juttuja, minkä jälkeen hänen
seuraava juttunsa ilmestyy vasta Varsovan liiton maahanhyökkäyspäivänä. Tämä kuvastaa sitä
tosiasiaa, ettei Bernheim tai muutkaan toimittajat olleet tietoinen Neuvostoliitossa käynnissä olleista
neuvotteluista 16.–18.8. välisenä aikana. Invaasion jälkeen (aina 28. päivä saakka) Bernheimin juttuja
painetaan lehdessä yhdestä neljään päivässä. Hän oli se toimittaja, joka kirjoitti vielä 21. päivä
ilmestyneessä numerossa, että todennäköisesti Neuvostoliitto tulisi nielemään Tšekkoslovakian
liberalisaatioprosessin. Hänestä oli kuitenkin naiivia uskoa, että se tekisi sen mielellään.

Vaikka Oskar Kramerin nimi liitetään NZZ:n 4.8. ilmestyneessä toimittajalistassa hallintojohtajaksi,
tästä huolimatta hänestä ei ole mainintaa edes Maissen NZZ:n historiikissa (2005). Nimimerkki ok. on
joka tapauksessa ollut erittäin merkittävä toimittaja, sillä hänen juttujaan julkaistaan usein etusivulla ja
näistä jutuista melkein 70 %:a on artikkeleita. Ennen hyökkäystä ok. kirjoitti viisi etusivun juttua. Hän
ei selvästikään ole ulkomaantoimittaja.
Labhardt oli Wienin poliittinen kirjeenvaihtaja. 498 Hänen juttunsa eivät ole suuressa suosiossa ennen
invaasiota, sillä vain yksi hänen uutisistaan julkaistaan elokuun ensimmäinen päivä. Hän on kuin
rajavartija,

sillä

hänen

neljä

ensimmäistä

juttua

käsittelevät

Itävallan

rajan

läheisyyttä

Tšekkoslovakiaan. Hänen kirjoituksensa ovat kolmea tapausta lukuun ottamatta artikkeleita, mutta vain
kaksi hänen jutuistaan pääsee NZZ:n etusivulle. Invaasion jälkeen lehti julkaisee Labhardtin juttuja
myös liite 3.
496
Bernheim työskenteli NZZ:n ulkomaankirjeenvaihtajana seuraavasti: Delhi 1958-63, Wien (politiikka) 1964-65, Rio de
Janeiro 1965-1967, Moskova 1967-1971 ja Lontoo (politiikka) 1971-1989.
497
Maissen 2005, 198, 336–347.
498
Labhardt toimi Buenos Airesissa 1954-63, kunnes siirtyi Wieniin vuonna 1965. Työskenteli maan politiikan
asiantuntijana aina vuoteen 1974 asti. Maissen 2005, 336–347.
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yhdestä kolmeen päivässä aina 30. elokuuta saakka. Kuun lopussa (29.8.) hän muuttaa asemapaikkansa
Prahaan, mistä hän raportoi matkansa kulusta ja yöpymisestä valloitetussa Prahassa.

Mielestäni juttujen lajityyppikategoriat osoittivat, kuinka hämmästyttävän samalla tavoin lehdet
suhtautuivat Tšekkoslovakian asioihin. Lehtien kirjoitustyyliin on varmasti vaikuttanut osittain samat
tietotoimistot ja se tosiasia, että kaikki tietotoimistot olivat myös länsimaalaisia. Toisaalta
samankaltaisuuteen on luultavasti vaikuttanut samanlainen maailmankuva. Olisi myös mielenkiintoista
tietää yhdistikö länsimaalaisia lehtiä jokin tietty kirjoitustyyli 1960-luvulla. Suurin prosentuaalinen ero
löytyi NZZ:n uutispainotteisemmasta näkökulmasta, jonka TT:n voidaan sanoa käyttäneensä muihin
juttuihin, erityisesti mielipidekirjoituksiin ja kolumneihin. NZZ:n uutispainotteisuus kuitenkin varmasti
johtui päivän useammasta painoksesta, jolloin artikkeleiden tai muiden juttujen kirjoitusaika jäi
lyhyemmäksi. Toisaalta tutkimukseni osoittaa, että TT:lla oli enemmän Tšekkoslovakia-juttujen
kirjoittajia ja vieläpä useammassa eri ulkomaan kaupungissa. Ero on mielestäni suuri: TT:lla oli 13
nimimerkkiä enemmän (ja kohdemaita neljä enemmän). TT:n nimimerkkien määrä kasvoi yli 82 %:a
maahanhyökkäyksen jälkeen, kun NZZ:n vastaava kasvu oli alle 66 %:a. Toimittajien määrän kasvu on
merkittävä molemmissa sanomalehdissä, mutta se kuvastaa NZZ:n suurempaa kirjoittajaverkostoa jo
ennen invaasiota ja toisaalta se kertoo TT:n kapasiteetista ”valjastaa” useampia kirjoittajia
hyökkäyksen jälkeen.

TT:ssa eniten kirjoittaneista neljästä toimittajasta kolme työskenteli kriisin aikana myös Prahassa.
Eniten TT:n Tšekkoslovakia-juttuja kirjoittanut Dessa Trevisan oli kielitaitonsa ja kokemuksensa
vuoksi tärkeä ja monipuolinen Itä-Euroopan uutisoija. NZZ:ssa eniten Tšekkoslovakia-juttuja
julkaistiin nimimerkin ag alaisuudessa, mutta hän oli niin sanotusti uutistoimittaja. Mielenkiintoisempi
nimimerkki oli R.B. eli Roger Bernheim, joka työskenteli lehden Moskovan kirjeenvaihtajana. Hänen
kirjoituksille annettiinkin lehdessä arvoa niin ennen maahanhyökkäystä, kuin myös tämän jälkeen.
Kenties Bernheimin Tšekkoslovakia-jutuilla NZZ yritti tehdä pesäeroa muihin sveitsiläisiin lehtiin,
joilla ei ollut omaa Moskovan kirjeenvaihtajaa. Lehti myös todennäköisesti pyrki paikkaamaan Prahan
kirjeenvaihdon vajavuutta. NZZ:lla ei ollut virallista Praha-kirjeenvaihtajaa vuonna 1968, mutta lehti
sai kuitenkin julkaistua invaasion jälkeen yhteensä 11 Praha-juttua neljän eri toimittajan toimesta.
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Näistä NZZ:n Prahasta lähetetyistä jutuista vastasivat seuraavat nimimerkit (kappalemäärät suluissa): Gä. (6), R.L. (3),
Alexander Beck (1), bk. (1). Ks. myös liite 5.
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Toisaalta Moskova-uutisoinnin kiinnostukseen on voinut vaikuttaa NZZ:n halu olla tietoinen
mahdollisesta neuvostouhasta. Sveitsin tuli olla valppaampi kylmän sodan tapahtumista, sillä sen
maantieteellinen sijainti rautaesiripun keskellä oli akuutimpi kuin Britannian. TT:n kiinnostus Prahauutisoinnista kuvastaa lehden halua raportoida siellä missä tapahtuu, ei siellä mistä vaara oli lähtöisin.
Sen ei tarvinnut olla niin valppaana Varsovan liiton hyökkäyksen leviämisestä valtion maantieteellisen
aseman ja Nato-uhan vuoksi.

4.2 Dub ekin painotus ja invaasion herättämät ajatukset
4.2.1 Henkilönimet
Sanomalehtien henkilönimien tarkastelu kaikista lehtien Tšekkoslovakia-jutuista paljasti, ettei NZZ:ssa
mainita henkilönimiä läheskään yhtä usein kuin TT:ssa, vaikka lehdessä onkin elokuun aikana yli 280
Tšekkoslovakia-juttuja enemmän. Tämä kertoo lehtien kirjoitustyylien eroista, mutta se myös kuvastaa
sanomalehtien juttujen laajuutta. NZZ jättää usein nimen mainitsematta kertoen jutun osapuolet
lukijoille toisella tavalla. Toisinaan lyhyeen Tšekkoslovakia-juttuun ei painettu nimiä, mutta toisinaan
pieni uutinen saattaa koostua lähes pelkästään henkilönimistä. Sanomalehtiä yhdistää niiden tapa
käyttää usein pelkkiä henkilöiden sukunimiä juttujen yhteydessä. TT:ssa kuitenkin käytetään usein
myös puhuttelusanaa sukunimen ohella, ja näin tehtiin myös herra Brežnevin kohdalla.

Kuvio 6. The Timesin Tšekkoslovakia-jutuissa eniten mainitut henkilönimet
1.8.–31.8.1968 (kpl)
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Kuviosta 6 voidaan todeta, että Dub ek on selvästi kaikkein eniten esillä TT:n Tšekkoslovakia-jutuissa.
Huomioitavaa ei ole niinkään hänen kärkiasemansa, vaan kuinka kirkkaasti hän voittaa kaikki muut ja
toiseksi tulleen presidentti Svobodan. Dub ekin nimi mainitaan TT:ssa kolme kertaa enemmän kuin
Svobodan, eli hän on merkittävästi kiinnostavampi ja tärkeämpi uutisoinnin kohde kuin yksikään
toinen. Yleisestikin Tšekkoslovakian puoluejohtajan frekvenssi on korkea, sillä elokuun aikana lehden
lukijat löysivät Dub ek-nimen keskimäärin yli 14 kertaa päivän lehdestä. Näin ollen voisi olettaa, että
TT:n lukijat ovat olleet hyvin tietoisia kuka ensinnäkin on Tšekkoslovakian puoluejohtaja ja toiseksi,
minkälaisia vaiheita hän joutui läpikäymään elokuun aikana.

Svobodan, pääministeri

erníkin ja puolueen keskuskomiteajäsen Smrkovskýn korkeita frekvenssejä

selittää heidän osallistumisensa Moskovan tapaamiseen invaasion jälkeen. TT kirjoittaa heidän
kidnappauksestaan, sekä myöhemmin heidän antamistaan lausunnoista koskien Moskovan protokollaa.
Huomioitavaa on, että Brežneviä lukuun ottamatta neuvostodelegaatio edustajat eivät saaneet
palstatilaa. Tästä huolimatta Brežnev jää kauaksi esimerkiksi Itä-Saksan puoluejohtaja Ulbrichtin
frekvensseistä, mikä mielestäni osoittaa, ettei Tšekkoslovakian vuoden 1968 kriisiä kohdistettu
henkilökohtaisesti Brežneviin,

eikä

muihinkaan Neuvostoliiton puoluejäseniin.

Frekvenssien

perusteella väittäisin, että Ulbricht on selvästi nähty TT:ssa suurimpana Varsovan liiton uhkatekijänä.
TT kirjoittaakin 26.8. julkaistussa pääkirjoituksessa, että Bratislavan sopimuksen tiukempi sävy
verrattuna

iernán sopimukseen, oli hyvin luultavasti Ulbrichtin ja Puolan puoluejohtaja Gomulkan

aikaansaannosta. Lehden mielestä Ulbrichtilla oli melkein varmuudella iso rooli maahanhyökkäyksen
toteutuksessa.500 Muilla Varsovan liiton kommunistijohtajilla oli erittäin alhaiset frekvenssit koko
elokuun ajalta: Gomulkalla 18, Kádárilla 17 ja Živkovilla yhteensä 2. He eivät selvästikään olleet
merkittäviä uhkatekijöitä, eikä heitä syytetty maahanhyökkäyksestä henkilökohtaisesti.

Invaasio nostaa TT:ssa useimpien nimien frekvenssejä, mutta lehteen painetaan invaasion jälkeen myös
monia kokonaan uusia nimiä. Ennen hyökkäystä Tšekkoslovakia-juttujen yhteydessä mainitaan
yhteensä 53 henkilönimeä, joista 18 on neuvostoliittolaisia, 22 tšekkoslovakialaisia ja 13 muuta
poliittista vaikuttajaa (joista kaksi ei ollut kommunisteja). Hyökkäyksen jälkeen nimiä mainitaan
yhteensä 70 kappaletta, eli henkilönimifrekvenssit kasvavat noin 24 %:a invaasion myötä. Näistä
500

”Uneasy satellites”. TT 26.8. [pääkirjoitus].
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nimistä 14 on neuvostoliittolaisia, 36 tšekkoslovakialaisia ja 20 muuta poliittista johtajaa, joista 12 oli
kommunisteja. Vain neuvostoliittolaisten poliitikkojen nimien esiintyvyys laskee invaasion myötä. 21.
päivästä alkaen lehti nostaa tšekkoslovakialaiset uudella tavalla lehden juttuihin, sillä uusia nimiä
ilmaantuu 14 kappaletta (kasvua noin 39 %:a). Tšekkoslovakialaiset nimet veivät yli 51 %:a
hyökkäyksen jälkeisistä henkilönimien frekvensseistä, kun vastaavasti venäläiset nimet veivät vain 20
%:a. Invaasio ei kasvata muiden kommunistijohtajien frekvenssejä lähes ollenkaan, mutta muiden
valtiojohtajien ja johtopoliitikkojen nimet kasvavat 4-kertaiseksi. 501

Yksittäisistä nimistä Tšekkoslovakian invaasio kasvattaa erityisesti Dub ekin, Svobodan,

erníkin,

varapääministeri Ota Šikin ja Antonín Novotnýn frekvenssejä verrattuna invaasiota edeltäneeseen
aikaan. Suurin putoaja on selvästi Prchlík, joka mainitaan vain kaksi kertaa hyökkäyksen jälkeen. Myös
Ulbrichtin ja Titon frekvenssit laskevat maahanhyökkäyksen jälkeen, mutta ei merkittävästi. Invaasion
jälkeiset henkilönimien frekvenssit osoittavat, että TT painottaa erityisesti neljää nimeä: Dub ekia,
Svobodaa,

erníkiä ja ehkä yllättäen Romanian puoluejohtajaa Ceausescua. 502 Dub ek-nimen

mainitseminen oli merkittävää jo ennen hyökkäystä, mutta määrä kasvaa hieman alle 5-kertaiseksi
invaasion jälkeen. Hyökkäyksen jälkeen painetussa 10 painoksessa Dub ekin nimi mainitaan lähes 33
kertaa per painos. Toiseksi eniten mainitaan Svoboda, jonka nimi kirjoitetaan keskimäärin 12 kertaa
per yhdessä painoksessa. Huomioitavaa on, että Svobodan nimi kasvaa lähes 11-kertaiseksi
hyökkäyksen jälkeen. Tämä kuvastaa Tšekkoslovakian presidentin roolin kasvua, kun muu puoluejohto
oli viety Moskovan neuvotteluihin. Toisaalta tämä kuvastaa myös Svobodan halua tulla
näkyvämmäksi, sillä hän piti lehdistötiedotteita ja välitti muita viestejä kansalle median kautta.
Dub ekin ja Svobodan nimet ovat selvästi korkeampia frekvensseiltään, kuin seuraavaksi eniten
mainittujen erníkin ja Ceausescun.

Moskovan kaappauksen jälkeen

erník-nimi nousee TT:ssa esille hänen antamiensa haastattelujen

vuoksi. erníkin nimi mainitaan 6,2 kertaa per painos, kun se vielä ennen hyökkäystä oli keskimäärin
0,4 kappaletta päivässä. Hänen nimensä frekvenssi kasvaa siis 15,5-kertaiseksi. Ceausescu-frekvenssin
kasvun syynä oli maan pelko invaasion leviämisestä. Tämä ei kuvasta ainoastaan Ceausescun pelkoa,
mutta myös TT:n epäilystä vaarasta. Tito jää selvästi Ceausescun jälkeen frekvenssejä verratessa, kun

501
502

Ks. liite 9 TT:ssa mainituista henkilönimistä.
Ks. liite 7 henkilönimien frekvensseistä ennen hyökkäystä ja sen jälkeen.
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vielä ennen invaasiota Tito oli ollut paljon enemmän esillä. Ceausescu-nimi kirjoitetaan lehden sivuille
kerran päivässä ennen maahanhyökkäystä, kun vastaavasti Titon nimi on esillä lähes kaksi kertaa
enemmän (1,9 kappaletta per painos). Invaasion jälkeen Ceausescun frekvenssi nousee 4,1
kappaleeseen per painos, kun Titon määrä kasvaa vain 2,5:een.

21.8. jälkeen TT:ssa mainitaan myös enemmän tšekkoslovakialaisten konservatiivien nimiä: Vasíl
Bilakin, Alois Indran ja Oldrich Švestkan nimet mainitaan yli kaksikymmentä kertaa. Kaksi
ensimmäistä miestä valittiin invaasion jälkeen johtamaan Tšekkoslovakian kommunistipuoluetta maan
konservatiivien toimesta503 ja Švestka herätti lehden huomion puoluelehti Rude Pravon päätoimittajana.
Yhdysvaltojen presidentti Johnson oli ainoa Itä-Euroopan ulkopuolinen poliittinen johtaja, joka
mainitaan TT:ssa yli 20 kertaa. Tämä kuitenkin kuvastaa, ettei lehti painottanut Tšekkoslovakiajutuissaan kylmän sodan tilannetta ja maiden välistä kireyttä. Johnsonin nimi mainitaan kuitenkin
useammin kuin Brežnevin ja Neuvostoliiton pääministeri Kosyginin. Frekvensseistä voidaan todeta,
että pääasiassa TT keskittyi elokuun loppupuolella Tšekkoslovakian sisäiseen tilanteeseen ja ihmisiin,
mutta huomioi myös Titon ja Ceausescun. Jälleen kerran Ulbricht mainitaan eniten niin sanotuista
hyökkäysjohtajista.

Kuvio 7. Neue Zürcher Zeitungin Tšekkoslovakia-jutuissa eniten mainitut henkilönimet
1.8.–31.8.1968 (kpl)

503

Ks. kpl 3.1.
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Lehtien elokuun kokonaisfrekvenssikuvioita verratessa erník, tšekkoslovakialainen liberaalipoliitikko
Ji í Hájek, Smrkovský ja Tito mainitaan NZZ:ssa useammin kuin TT:ssa. NZZ:n kärkiyhdeksikössä ei
ole Brežneviä, joka on frekvensseillä mitattuna kaukana muista, mutta sijalla 10. Hänen ”tilallaan”on
Hájek, joka työskenteli Dub ekin hallituksen ulkoministerinä. Hän tuomitsi tapahtuman YK:n
kokouksessa invaasion jälkeen. Dub ekin nimi nousee selvästi esiin myös NZZ:n frekvensseissä,
samalla tavoin kuin TT:ssa, ja toiseksi eniten mainitaan Svoboda. Huomioitavaa on, että NZZ:ssa Titon
nimi on selvästi merkittävämpi kuin Ceausescun, kun TT:n kokonaisfrekvensseissä miehet mainittiin
lähes yhtä monta kertaa. NZZ:n on siis kiinnostuneempi Jugoslavian asioista, kuin Romanian. Toinen
huomio kiinnittyy Ulbrichtiin. TT:ssa Ulbricht mainitaan noin 18 %:a enemmän kuin Tito, mutta
NZZ:ssa Tito-nimi kirjoitetaan kaksi kertaa useammin kuin Ulbricht.

NZZ mainitsee Dub ek-nimen 127 kertaa vähemmän kuin TT, mutta vain 18 kertaa vähemmän
Svobodan nimen.

Dub ek-nimi tulee lehdessä esille keskimäärin noin 3,6 kertaa per painos, eli

päivässä noin 11 kertaa. Svoboda mainitaan yhdessä painoksessa noin 1,6 kertaa. Vastaavasti Tito
mainitaan elokuun yhdessä painoksessa keskimäärin 1,2 kertaa, josta määrästä Ceausescu jää hieman
alle puolet. Vaikka lehti ei nostakaan Ulbrichtia samanlaiseen asemaan kuin TT, silti Ulbricht on
Varsovan liiton kommunistijohtajista kaikista eniten esillä. Ulbrichtilla on 48 %:a korkeampi frekvenssi
kuin Brežnevillä. Brežnevin nimi mainitaan koko elokuun aikana 22 kertaa ja Gomulka 17, Kádár 11 ja
Živkov 8 kertaa. NZZ puhuu toisinaan kolmesta edellä mainitusta ja Ulbrichtista Neuvostoliiton
vasalleina.

Ennen hyökkäystä Dub ekin ja Titon nimi kirjoitetaan NZZ:ssa yli 56 %:a useammin kuin kolmanneksi
mainitun Ulbrichtin. Huomionarvoista on, että Titon ja Dub ekin frekvenssit ovat lähes tasoissa ennen
invaasiota. Dub ek mainitaan keskimäärin 1,8 kertaa per yhdessä painoksessa ja Tito vastaavasti
hieman alle 1,7 kertaa. Tito nostetaan merkittävästi NZZ:n Tšekkoslovakia-juttuihin mukaan ennen
maahanhyökkäystä. Ulbrichtin nimi lausutaan noin 0,7 kertaa yhdessä painoksessa ja neljänneksi eniten
huomioidaan Ceausescu, jonka nimi painetaan keskimäärin 0,6 kertaa per yhdessä painoksessa. Näiden
frekvenssien perusteella voidaankin sanoa, että NZZ huomioi erityisesti elokuun Prahan vierailut.
Elokuun alun kokouksissa ei ollut kyse yksilöistä, mistä johtuen Dub ekin ja hänen kannattajiensa sekä
Brežnevin nimien frekvenssit eivät nouse korkeammiksi. Vastaavasti Titon, Ulbrichtin ja Ceausescun
vierailuja haluttiin painottaa henkilökohtaisella tasolla ja erityisesti Titon erikoisuuslaatuisuutta
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haluttiin tuoda esille. 504

Varsovan liiton interventio nostaa erityisesti Dub ekin, Svobodan ja tšekkoslovakialaisen poliitikko
Gustáv Husákin osakkeita, koska heidän frekvenssit nousevat kaikista eniten hyökkäystä edeltäneestä
ajasta. Kaikista suurimman laskun tekee Tito, joka mainitaan 21. päivästä alkaen vain yhdeksän kertaa.
Seuraavat putoajat ovat Ulbricht, jonka nimi kirjoitetaan kanssa yhdeksän kertaa, sekä Prchlík joka
mainitaan vain kerran invaasion jälkeen.

Maahanhyökkäyksen jälkeisistä frekvensseistä on huomattavissa Dub ekin ja Svobodan henkilönimien
merkittävä kasvu. He ovat selvästi kaksi eniten NZZ:ssa julkisuutta saanutta henkilöä invaasion
jälkeen. Dub ek mainitaan keskimäärin 6,9 kertaa per painos ja Svoboda vastaavasti noin 3,7 kertaa.
Aivan kuten TT:ssa, pääministeri

erník mainitaan kolmanneksi eniten Varsovan liiton hyökkäyksen

jälkeen, mutta frekvensseistä erottuu myös tšekkoslovakialainen liberaalipoliitikko Smrkovský. Italian
kommunistipuoluejohtaja Luigi Longon nimen korkeaa frekvenssiä selittää se tosiasia (hyökkäyksen
jälkeen jaetulla seitsemännellä sijalla), että Sveitsillä oli suuri italiankielinen vähemmistö, joka oli
kiinnostunut Italian asioista ja tapahtumista. Italia on myös Sveitsin rajanaapuri ja lehdellä oli maassa
kirjeenvaihtaja, joka raportoi Tšekkoslovakia-mielipiteistä.

Erona TT:iin voitaisiin mainita Yhdysvaltojen presidentti Johnsonin puuttuminen kärkinimistä. NZZ
mainitsee hänet vain 11 kertaa invaasion jälkeen. Muutenkin TT:lla on paljon useampia henkilönimiä,
joita se toistelee lehden sivuilla yli kaksikymmentä kertaa hyökkäyksen jälkeen (yhteensä 14
henkilönimeä). NZZ:lla on vastaavasti vain kahdeksan nimeä, jotka saavat nimellisesti näin paljon
huomiota. NZZ ei ota jutuissa esille konservatiivisia tšekkoslovakialaisia samalla tavoin TT, mikä ehkä
kuvastaa TT:n pelkoa ja halua kirjoittaa Tšekkoslovakian mahdollisesta vallankaappauksesta.

NZZ:ssa kirjoitetaan ennen hyökkäystä kuudesta neuvostoliittolaisesta, 17 tšekkoslovakialaisesta ja
yhteensä 12 eri poliittisesta vaikuttajasta, joista kaksi ei ollut kommunisteja. Vaikka TT julkaisi paljon
vähemmän painoksia kuin NZZ, silti edellä mainitut frekvenssit jäävät TT:n luvuista. Mielestäni tulos
paljastaa, että vaikka NZZ kirjoittikin enemmän Tšekkoslovakiaa koskevista asioista ennen Varsovan
liiton hyökkäystä,
504

silti TT

pureutuu

juttuihin

monipuolisemmin.

Ks. liite 8 NZZ:n henkilönimien frekvensseistä ennen hyökkäystä ja sen jälkeen.

117

TT

huomioi erityisesti

neuvostoliittolaisten näkökulman, joko hyvässä tai pahassa, sillä se mainitsee neuvostopoliitikon nimen
67 %:a useammin kuin NZZ. Maahanhyökkäyksen jälkeen eri henkilönimien esiintyvyys kasvaa
NZZ:ssa huomattavasti (57 %:a). Lehdessä mainitaan nimeltä 17 eri neuvostoliittolaista poliitikkoa, 39
tšekkoslovakialaista ja yhteensä 26 muuta poliittista valtiopäämiestä, joista 12 oli kommunistijohtajia.
Tšekkoslovakialaiset henkilönimet ja erityisesti muiden poliittisten vaikuttajien frekvenssit kasvavat
merkittävästi.

Tšekkoslovakialaiset

nimet

vievät

vajaa

48

%:a

hyökkäyksen

jälkeisistä

henkilöfrekvensseistä, kun vastaavasti muut henkilönimet vievät noin 32 %:a. Maahanhyökkäyksen
jälkeen NZZ mainitsee eri henkilönimiä enemmän kaikissa kolmessa kategoriassa TT:iin verrattuna.
Näin ollen lehti syvensi Tšekkoslovakiaa käsitteleviä juttuja tuomalla osapuolia monipuolisemmin
esille. 505

Henkilönimien laskeminen paljasti frekvenssien monipuolistumisen invaasion jälkeen sekä myös sen,
keitä lehdet painottivat Tšekkoslovakia-jutuissa. Henkilönimien määrät kasvoivat lehdissä muuten,
paitsi TT:n neuvostoliittolaisten nimien mainitseminen. Tällä lehti tuskin halusi boikotoida
neuvostomielisiä, sillä TT kirjoittaa useasta tšekkoslovakialaisesta konservatiivista invaasion jälkeen.
Lehdet ovatkin kaikista kiinnostuneimpia tšekkoslovakialaisista poliitikoista, mutta NZZ:n ottaa myös
muut poliittiset vaikuttajat merkittävästi esille. Tämä kuvastaa lehden pyrkimystä laajempaan
näkökulmaan maahanhyökkäyksen jälkeen. Yksittäisistä nimistä lehdet korostavat Dub ekin nimeä.
Erityisesti TT:ssa hänen frekvenssinsä on korkea. Maahanhyökkäys kasvattaa Dub ekin nimen
mainitsemista TT:ssa 79,5 %:a ja NZZ:ssa noin 56 %:a. Tämä kuvastaa TT:n suurempaa halua tuoda
lukijoille esille tšekkoslovakialaisten tuntemuksia, mutta myös lehden Tšekkoslovakian liberalisaation
kannatusta. Huomioitavaa on kuinka näkyvästi TT pitää Ulbrichtin nimen esillä ennen invaasiota
jättäen Brežnevin ja muut Varsovan liiton kommunistijohtajat selvästi jälkeen. Tämä kuvastaa lehden
epäilyä Ulbrichtia kohtaan. NZZ puolestaan nostaa Titon lähes tasoihin Dub ekin nimen kanssa ennen
maahanhyökkäystä, mikä osoittaa lehden suopeutta Titoa kohtaan. Hyökkäyksen jälkeen lehdet
nostavat presidentti Svobodan uudella tavalla esille. TT mainitsee Ceausescun useammin kuin Titon,
NZZ ei vastaavasti huomioi näkyvästi kumpaakaan.

505

Ks. liite 10 NZZ:ssa mainituista henkilönimistä.
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4.2.2 Lausumat pääkirjoituksissa invaasion jälkeen

Sisällönanalyysini jakaantuu siis kahteen sisältöluokkaan: lehtien osoittamaan kritiikkiin ja lehdissä
esitettyihin arvioihin maahanhyökkäyksen haittavaikutuksista maiden kehitykselle tai kansainvälisille
suhteille. Kritiikki-sisältöluokka jakaantuu vastaavasti toimintaa kohtaan osoitettuun kritiikkiin ja
kritiikkiin Neuvostoliiton järjestelmää ja hallintoa vastaan. Toimintakritiikki jakaantui lisäksi kahteen
muuttujaan: kritiikkiin hyökkäystä kohtaan ja hyökkäyksen epäonnistumista kuvaaviin lausumiin.
Sisällönanalyysissa tulee ottaa huomioon, että TT:ssa ilmestyi elokuun loppupuolella 13 pääkirjoitusta
ja NZZ:ssa 19 kappaletta (31,5 %:a enemmän).

TT:n esittämästä kritiikistä voidaan ensinnäkin todeta, ettei lehti kirjoittanut kuin kaksi kertaa
mielipiteensä hyökkäyksen epäonnistumisesta. TT:n mielestä invaasio oli selvästi tarkasti suunniteltu,
eikä siinä mennyt mikään vialle, mutta maahanhyökkäyksen poliittinen puoli oli osoittautunut
sekavaksi ja kömpelöksi ja tästä syystä tehottomaksi. Nämä arviot lehti tekee jo 23. päivä, kun
vaikuttaa siltä, ettei Neuvostoliitto kykene muodostamaan uutta Dub ekin vastaista hallitusta. Lehti ei
kuitenkaan tee muita huomautuksia invaasion epäonnistumisesta, eikä vastaavasti sen onnistumisesta.
Tämä saattoi johtua siitä tosiasiasta, ettei hyökkääjien tavoitteet olleet täysin selviä lehdelle. Lehdelle
oli vain selvää, että hyökkäys toteutettiin liberalisaatioprosessin hidastamiseksi.

Kritiikki-muuttujista TT esittää ylivoimaisesti eniten kriittisiä lausumia Neuvostoliittoa kohtaan.
Pääkirjoituksista löytyy yhteensä 30 lausumaa hallitusjärjestelmää ja hallintoa vastaan. Ensinnäkin
lehden mielestä Neuvostoliiton hallitusjärjestelmä oli tehoton ja käyttökelvoton ja se oli ”luonteeltaan
vanhentunut ja vailla kosketusta nykyaikaan”. Toiminta oli byrokraattista ja sitä johdettiin Moskovan
diktatuurilla. Venäläiset eivät kestäneet liberalisaation kautta syntyvästä kritiikistä ja se piti kaikkia
uudistusajatuksia vaarallisena sen keskuskontrollille. Maahanhyökkäyksellä Neuvostoliitto sai
näytettyä muille, ettei kommunistidiktatuuri ollut syrjäytettävissä. TT:n mukaan neuvostohallitus oli
nyt osoittanut sen luonteensa: se oli epäluotettava ja taktikoiva. Neuvostohallitus ei ollut osoittanut
merkkejä hyökkäyksestä, vaan se oli toiminut hyvin salaperäisesti pelaten kenties Tšekkoslovakian
johtajilla koko elokuun ajan. Elokuun kompromissi tarkoitti Neuvostoliitolle, mitä he halusivat sen
tarkoittavan. Lehden mielestä neuvostohallinto ei ollut sivistynyt, sillä muussa tapauksessa se olisi
kunnioittanut varsinkin Tšekkoslovakian diplomaatteja ja hallitusten jäseniä invaasion jälkeen.
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Valitettavasti ihmiset joutuivat nyt kärsimään puna-armeija raakuudesta. Ihmiset olivat muutenkin
alttiita terrorismille Neuvostoliiton vaikutuspiirillä.

Kuvio 8. The Timesin pääkirjoitusten kritiikki hyökkäystä ja Neuvostoliittoa kohtaan (kpl)

Kuviosta voidaan todeta, että kritiikki Neuvostoliittoa kohtaan oli TT:ssa suurinta heti 22.8. Kritiikki
näyttää laantuvaan elokuun loppua kohden. Kritiikkiä pidetään näkyvästi esillä vielä Moskovan
neuvottelujen aikana, mutta näyttää siltä, että Moskovan protokollan julkistamisen jälkeen lehti
rauhoittuu lausumissaan. Vastaavasti TT:n kritiikki hyökkäystä kohtaan osoittautuu erilaiseksi. Eniten
lausumia löytyy luonnollisesti 22. päivä, mutta kritiikki nousee myös kuun lopussa 30.8. Tällöin
kritiikkiä saa myös Yhdysvaltojen Chicago-politiikka. Kuvio osoittaa, että lehti piti yllä suhteellisen
ailahtelevaa kritiikkiä hyökkäystä kohtaan, mutta frekvenssit ovat mielestäni aika matalia. Elokuun
toiseksi viimeisenä päivänä julkaistiin ainoa pääkirjoitus, jonka lausumat hyökkäystä kohtaan nousevat
korkeammaksi kuin Neuvostoliiton kritiikki. Tämä varmasti johtui pääkirjoituksen esittämästä
kritiikistä myös Yhdysvaltojen politiikkaan kohti. Pääkirjoituksessa nimittäin pyrittiin osoittamaan,
ettei Neuvostoliitto ollut ainoa brutaali maa, joka harjoitti väkivaltaa pienempiä kohtaan.

TT:n mielestä Varsovan liiton hyökkäys oli barbaarinen ja brutaali teko, joka oli samaan aikaan
kömpelö, ylimielinen ja Tšekkoslovakiaa sortava. TT kauhisteli erityisesti Neuvostoliiton toimintaa ja
piti ilmeisenä Neuvostoliiton osuutta hyökkäyksen toteutuksessa. Satelliittimaiden mukana olo antoi
hyökkäykselle vain tukevamman poliittisen jalustan. Lehti piti maahanhyökkäystä lainvastaisena. Se oli
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yksi maailman tapahtumien traagisimmista, vastenmielisimmistä ja väärin perustein tehdyistä
episodeista. Tapahtuma oli näin ollen TT:lle erittäin suuri kriisi maailmassa.

NZZ:n kritiikki osoittautuu hieman erilaiseksi. Lehti kritisoi kolmesta muuttujasta itse hyökkäystä
kaikista vähiten. Lehdestä löytyy kymmenen lausumaa, joissa se kritisoi hyökkäystä esimerkiksi
kauheaksi ja lainvastaiseksi tragediaksi. NZZ:n pääkirjoituksissa toistuu pari kertaa sana
vallankaappaus, eli lehden mielestä hyökkääjien tarkoituksena oli horjuttaa Tšekkoslovakian johdon
poliittista valtaa. Lehti kutsuu hyökkääjiä esimerkiksi Tšekkoslovakian ”veljiksi”, jotka nyt tulivat
sieppaamaan tšekkoslovakialaisille tärkeimmät henkilöt. Lausumien vähäisyys kuitenkin osoittaa jo
aikaisemmin

tekemäni

havainnon,

että

lehden

mielestä

maahanhyökkäys

oli

osittain

tšekkoslovakialaisten omaa syytä: he olivat halunneet liian paljon liian lyhyessä ajassa ja elokuun
kokousten jälkeen he olivat itse vaaraksi kompromissin epäonnistumiselle. Tietenkään ei voida vetää
johtopäätöstä, ettei lehti tuomitse hyökkäystä, mutta se jää maahanhyökkäystä kritisoivista lausumista
50 %:a TT:n jälkeen, vaikka NZZ:lla olikin kuusi pääkirjoitusta enemmän. Tähän on luultavasti
vaikuttanut Tšekkoslovakian uudistusprosessin skeptisyyden ohella lehtien erilainen poliittinen tausta.

Kuvio 8. Neue Zürcher Zeitungin pääkirjoitusten kritiikki hyökkäyksen onnistuvuutta ja
Neuvostoliittoa kohtaan (kpl)

Kuvio 8 osittaa, ettei hyökkäyksen toiminnallisesta ja poliittisesta epäonnistumisesta kirjoitettu heti

121

maahanhyökkäyksen jälkeisinä päivinä. Lehden kirjeenvaihtajat ovat ilmeisestikin tarkkailleet
tilannetta,

eivätkä

epäonnistumisesta

ole

kirjoittaneet

maahanhyökkääjien

propaganda-mielessä.

Ensimmäiset

(huom.

lausumat

ei

tšekkoslovakialaisten)

invaasion

epäonnistumisesta

ilmaantuvat lehden sivuille 23. päivä, mutta ehdottomasti suurin huippu osuu 26.8. NZZ:n mukaan
Moskovassa oli uskottu ennen hyökkäystä, että he saavuttaisivat poliittisia vaikutuksia ja muutoksia
intervention avulla. Muutaman päivän päästä oli kuitenkin ilmeistä, että ”Kremlin herrat olivat
poliittisesti lyötyjä”, sillä he eivät kyenneet muodostamaan uutta Dub ekin vastaista hallitusta. Vaikka
lehti tuokin esille tätä hyökkääjien poliittista epäonnistumista, silti lehdessä painotetaan enemmänkin
itse hyökkäyksen valmistelujen epäonnistumista. Näiden lausumien lukumäärä on korkea.
Huomioitavaa on, että elokuun viimeisinä päivinä tämä kritiikki kuitenkin loppuu. Suuri muutos
tapahtuu Moskovan sopimuksen julkistamisen jälkeen.

NZZ puhuu useimmiten venäläisten epäonnistumisesta, eikä niinkään muiden Varsovan liiton
hyökkääjien valmistelujen vajavaisuudesta. NZZ:n mielestä ”venäläiset eivät tehneet kokonaisvaltaisia
valmisteluja” ennen

invaasiota.

Jo

hyvin

pian

miehitysarmeija

kärsi elintarvikkeiden

ja

majoituspaikkojen puutteesta. ”Venäläisillä ei selvästi ole paljoa” ja he ovat ”pakotettuja yöpymään
tankeissa ja ajoneuvoissa”. Miehitysjoukot olivat yllättyneet siitä tosiasiasta, että tšekkoslovakialaiset
jättivät heidät huomiotta kohdellen heitä kuin ilmaa. Heidän pyyntönsä elintarvikkeista jätettiin
huomiotta. Kommunikointia tšekkoslovakialaisten ja hyökkääjien kesken haittasi myös tulkkien
vähäisyys. Jälleen kerran Varsovan liitto oli unohtanut huomioida jonkin asian. Lehti tosin myöntää,
että toisinaan valloitetun maan kansalaiset eivät edes halunneet ymmärtää.

NZZ tuo myös esille hyökkäyssotilaiden taidon ja koordinoinnin puutteen. Armeijan suunnistus oli
heikkoa, heillä oli koordinoinnin puutetta ja he vaikuttivat muutenkin ”sekamelskalta”. Uskomattomin
virhe, minkä lehti tuo esille, oli kaksi kertaa tapahtunut vahinko: bulgarialaiset ja venäläiset olivat
tulittaneet toisiaan. Miehitysjoukoilla oli myös ongelmia löytää tšekkoslovakialaisten riippumattomia
radiokanavia. Muutenkin miehitysjoukkojen neuvottelut ja kehotukset Tšekkoslovakiassa oli tehty
lehden mukaan kömpelösti.

Hyökkäyksen epäonnistumisesta kirjoitetaan 26 kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että yhdessä
Tšekkoslovakia-pääkirjoituksessa

kuvaillaan

keskimäärin
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noin

1,4

kertaa

hyökkäyksen

epäonnistumista. Tähän on voinut vaikuttaa Sveitsin maantieteellinen sijainti: lukijoille haluttiin tuoda
julki, kuinka hyökkäys oli tehoton ja mikä kuvasti, ettei hyökkäys tulisi todennäköisesti leviämään
muihin valtioihin. Vastaavasti kriittisiä lausumia Neuvostoliiton johtoa ja järjestelmään kohtaan
esitetään yhteensä 21 kertaa: keskimäärin 1,1 lausumaa per yhdessä pääkirjoituksessa. Kritiikki
Neuvostoliittoa kohtaan on suurimmillaan heti hyökkäyspäivänä sekä sunnuntaina 25. elokuuta.
Elokuun lopussa myös tämän kritiikin lausumat loppuvat. Itse asiassa kaikkien kritiikki-muuttujien
lausumat taantuvat ennen kuun viimeisiä päiviä. Ilmeisesti NZZ tyytyi elokuun lopussa vain
raportoimaan Moskovassa saavutettua sopimusta, eikä lehdellä ollut enää puhtia, halua tai syytä
kritisoida. Huomioitavaa on, että NZZ:ssa oli neuvostovastaisia kriittisiä lausumia yhdeksän kappaletta
vähemmän kuin TT:ssa. Näin ollen TT kritisoi Neuvostoliittoa 30 %:a enemmän.

NZZ oli hyvin pettynyt maahanhyökkäykseen, sillä lehden mielestä invaasio oli osoitus, ettei
neuvostokommunismin olemus ollut muuttunut. Jos Kreml halusi muokata valtaansa, niin sehän tuli
niin tekemään. Lehti ilmeisesti kuvitteli neuvostokommunismin jo pehmentyneen, mistä osoituksena
oli liennytyskausi. Hyökkäys kuitenkin hajoitti tämän kuvan. Invaasio oli osoitus, että
neuvostokommunismille oli ominaista ”häikäilemätön väkivalta”. Lehden mukaan Moskova harjoitti
raakaa ja häikäilemätöntä väkivallan politiikkaa, joka pakotti muut idän valtiot pysymään sen blokissa.
Neuvostoliitossa vallitsi brutaali tyrannia ja se vaati täydellistä yhdenmukaisuutta antamalla muille
käskyjä. Teollaan Neuvostoliitto oli ”tiukentanut kuristusotettaan”ja ”lisännyt pelon ilmapiiriä”. Kreml
oli kuitenkin sisäisesti heikko ja neuvostojohto oli luonteeltaan jäykkä ja epäilevä. Vastaavasti
neuvostolehdistö julkaisi Neuvostoliitolle eduksi olevia uutisia. NZZ:n mielestä Neuvostoliiton
lehdistölle oli ominaista julkaista vastakkaisia ja täten vääriä näkemyksiä, mutta tämä tapa oli
”vakiintunut kommunistinen klisee”.

TT esittää haittavaikutusten muuttujista kaikista eniten lausumia, jotka koskevat Tšekkoslovakian
liberalisaatiota ja mahdollisia ongelmia idän ja lännen suhteissa. TT oli siis huolissaan
Tšekkoslovakian muutosprosessin jatkuvuudesta. Kiinnostus idän ja lännen suhteisiin oli luonnollista,
sillä se kosketti kaikista eniten itse Britanniaa. Vähiten lehti keskittyy ongelmiin, joita hyökkäyksellä
oli mahdollisesti kommunistiselle maailmalle. Lehti kuitenkin huomioi Kiinan tyytymättömyyden
hyökkäystä kohtaan. TT:n mielestä teko oli myös liikaa monille länsimaisille kommunistipuolueille ja
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tästä syystä kuilu länsimaiden ja idän kommunististen ideologioiden välillä tulisi todennäköisesti
kasvamaan. Ilmeisesti lehti ei kuitenkaan uskonut kommunistisen maailman jakaantumiseen

Kuvio 10. The Timesin pääkirjoitusten esittämät haittavaikutukset (kpl)
TŠL:N LIBERALISAATIOLLE
KOMMUNISTISELLE MAAILMALLE
ITÄ-EUROOPALLE

IDÄN JA LÄNNEN SUHTEILLE
NEUVOSTOLIITOLLE

5
4

4

4

3
222

2
1

22.8.

23.8.

24.8.

1

1

26.8.

11

27.8.

28.8.

29.8.

30.8.

31.8.

Lausumia, jotka koskevat haittavaikutuksia Tšekkoslovakian liberalisaatiolle löytyy TT:sta yhdeksän
kappaletta, eli keskimäärin 0,7 lausumaa per yhdestä pääkirjoituksesta. Lehti kiinnostuu liberalisaation
haitoista vasta oikeastaan 28. ja 31.8. Tämä johtuu siitä, että vielä Moskovan protokollan julkistamisen
jälkeen (annetaan julki 26. päivä) lehti kuvitteli, että tšekkoslovakialaiset saisivat jatkaa omaa tietänsä
organisoiden oman poliittisen elämänsä ja taloutensa. Tämä oletus osoittautuu kuitenkin vääräksi
elokuun lopussa. TT kuitenkin totesi jo 26. elokuuta, että kommentoinnin vapauden supistuminen oli
ilmeistä. Elokuun lopussa tuli kuitenkin ilmeiseksi, että koko Tšekkoslovakian suvereenius joutui
”pysyväksi pelinappulaksi”ja Tšekkoslovakian valtion kontrolli lipui koko ajan enemmän ja enemmän
Neuvostoliiton käsiin. Jollakin tavoin sananvapauteen liittyvät tšekkoslovakialaiset olivat lehden
mukaan vaarassa, ja lehdistön sekä radion oletettiin pysyvän mykkinä kaikille teemoille, jotka olivat
maahanhyökkääjien vastaisia. Liberaalien pako Tšekkoslovakiasta oli myös alkanut. Lehti myönsi, että
”kaikenlainen suurempi vapaus ei tule kysymykseenkään vähään aikaan”. Näin sanoessaan, lehti
kuitenkin kuvitteli liberalisaation jatkuvan jossakin vaiheessa.

TT on huolissaan maahanhyökkäyksen vaikutuksista idän ja lännen suhteisiin vain 22. ja 24. elokuuta.
Tämä selvästi kertoo, että lehti oli invaasion jälkeen hieman peloissaan mahdollisista vaikutuksista,
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mutta hyvin pian kävi selväksi, ettei kriisillä ollut suurempaa vaikutusta idän ja lännen suhteisiin. Lehti
on varma invaasion jälkeen, että kansainvälinen ilmapiiri huonontui toiminnan seurauksena ja että
kylmän sodan asenteet tulivat terävöitymään teon seurauksena. TT kirjoittaa, että invaasiolla tulisi
olemaan raskas vaikutus Euroopalle ja maailmalle. Lehden mukaan interventio osoitti, ettei laajemman
détenten rakentaminen näyttänyt enää kovin todennäköiseltä ja että tapahtuman seurauksena
asevarustelu tulisi luultavasti kasvamaan. TT siis arvioi hyökkäyksen vaikutukset hyvin korkeiksi.

TT huomioi Neuvostoliitolle ja Itä-Euroopalle aiheutuvat haittavaikutukset yhteensä 12 kertaa. Kuusi
lausumaa Neuvostoliiton haittavaikutuksista mainitaan lehden viidessä eri pääkirjoituksessa, neljänä eri
päivänä. Itä-Euroopan haittavaikutuksista kirjoitetaan vastaavasti kolmena eri päivänä ja kolmessa
pääkirjoituksessa. TT:n mukaan Neuvostoliitto saattoi menettää vaatimuksensa johtaa Euroopan
kommunismia invaasion myötä. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna Neuvostoliitto myös menetti
luottamuksen täysivaltaisena neuvottelukumppanina. Lehti oli varma, että teon seurauksena
Neuvostoliitto joutuisi kohtaamaan enemmän ongelmia sekä Tšekkoslovakiassa että satelliittimaissa,
mutta myös ehkä oman kansan parissa. Ainakin hyökkäys nostattaisi riitoja Moskovan kovan linjan ja
enemmän varovaisten johtajien välille. Neuvostoliitto joutui nyt myös pelkäämään kaikenlaista
vapautumista, joista ihmiset yrittäisivät hyötyä. Koska lehden mukaan myös esimerkiksi Itä-Saksan
Ulbrichtilla oli ollut vaikutuksensa hyökkäyspäätökseen, tämä oli ehkä osoitus, että Neuvostoliitto
antaisi muiden satelliittien vaikuttaa sen politiikkaan. Tämä oli lehden mukaan kuitenkin vain
positiivista.

Itä-Euroopalle hyökkäys merkitsi TT:n mukaan kansalaisten mahdollista painostuksen kasvua, mikä
saattaisi purkautua väkivaltaisena räjähdyksenä. Tästä syystä Puolan ja Itä-Saksan johtajien sekä myös
Neuvostoliiton tuli nyt pysäyttää maassa tapahtuva löysentyminen mahdollisimman vahvasti, sillä
muuten he olisivat ongelmissa. Toisaalta Varsovan liiton hyökkäys toimi varoituksena Itä-Euroopan
ihmisille ja johdolle, ettei niillä ollut varaa ajautua ristiriitaisuuksiin Moskovan kanssa. Tästä
varoituksesta huolimatta lehti raportoi solidaarisuusjulistuksista, joita kansalaiset tekivät Itä-Berliinissä,
Budapestissa ja Unkarissa. Lehden mukaan oli ilmeistä, että Puolassa, Unkarissa ja Itä-Saksassa
tunnettiin häpeää ja raivoa invaasion vuoksi.
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Kuvio 10. Neue Zürcher Zeitungin pääkirjoitusten esittämät haittavaikutukset (kpl)
TŠL:N LIBERALISAATIOLLE
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Kuviosta voidaan ensinnäkin todeta, ettei NZZ analysoinut maahanhyökkäyksen vaikutuksia kovin
paljon invaasiota seuraavina päivinä. Lehdessä suurimman huomion saa lausumat koskien idän ja
lännen suhteita. Kaikista vähiten lehti on kiinnostunut pohtimaan hyökkäyksen haittavaikutuksia itse
Itä-Eurooppaan. Lehti toteaa heti 21. päivä, että maahanhyökkäys osoitti Itä-Euroopan selvän
jakaantumisen ja että nyt oli vaarana, että vanhoilliset ja uudistusmieliset jakaantuisivat vielä
jyrkemmin.

NZZ lausuu 11 kertaa invaasion vaikuttavan negatiivisesti idän ja lännen suhteisiin, mikä tarkoittaa
noin 0,6 lausumaa per yhdessä pääkirjoituksessa. Nämä lausumat todetaan kolmessa pääkirjoituksessa
25., 28. ja 29.8. Lehti siis analysoi vaikutuksia vasta elokuun loppupuolella, kun vastaavasti TT:lla
nämä lausumat olivat hyökkäystä seuraavina kahtena päivänä. Ilmeisesti lehti halusi ensin odottaa ja
katsoa, eikä niinkään ennustaa. NZZ:ssa todetaan, että kansainvälisten suhteiden parantuminen tuli nyt
supistumaan maahanhyökkäyksen seurauksena. Lehden mielestä hyökkäys oli takaisku Bonnin
idänpolitiikalle ja kriisi oli ajanut Naton muuttuneeseen kansainväliseen tilanteeseen. Joillekin
Euroopan maille tuli myös uusia epäilyjä ydinsulkusopimusta kohtaan, eikä monikaan varmasti
halunnut sitä ainakaan nyt allekirjoittaa. NZZ:n päätoimittaja toteaa 25.8., että liennytyspolitiikka tuli
kärsimään mahdollisesta lykkäyksestä. Hänen mielestä tuli olla varovainen kommenteissa, joissa
esitettiin, että invaasio oli uhrannut koko idän ja lännen välisen liennytyksen.
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Toiseksi eniten lausumia sai muuttuja, joka koski NZZ:n arvioita Neuvostoliitolle aiheutuvista
haittavaikutuksista. Lausumat jakaantuvat tasaisesti elokuun päiville. Lehdessä arvioidaan, että
maahanhyökkäyksen seurauksena Neuvostoliitosta tuli eristyneempi kuin koskaan aiemmin, sillä
Varsovan liiton välinen yhteys oli heikentynyt. Neuvostoliiton vaikutusmahdollisuus heikentyi sen
omalla alueella ja samalla kaikki hyökkääjät menettivät maailman myötätunnon. Lehden mielestä oli
arvoituksellista, kuinka Neuvostoliitto tulee johtamaan kansainvälistä kommunistikonferenssia, jonka
oli määrä tapahtua muutaman kuukauden päästä. Lehden pohdinta Neuvostoliitolle aiheutuvista
haittavaikutuksista saattoi johtua lehden pääkirjoittaja Luchsingerin aavistuksesta kommunistisen
valtakunnan löysentymisestä. Luchsingerin pääkirjoituksessa 25.8. otetaan nimittäin kantaa sekä
kommunistiselle maailmalle ja Neuvostoliitolle itselleen aiheutuvista haitoista yhteensä viidessä
lausumassa.

NZZ huomioi myös haittavaikutukset kommunistisen maailman suhteille viidellä lausumalla. Lehti otti
nämä esille 23. ja 25. päivä. NZZ:n mukaan useimmat ulkomaalaiset kommunistipuolueet tuomitsivat
Moskovan ja heidän liittolaisten toimet ja ne seurasivat hyökkääjien toimia epäillen. Raskaammin
asiaan suhtautui Kiina, joka NZZ:n mukaan hyökkäsi voimakkaasti invaasiota vastaan. Myös
italialaiset ja ranskalaiset kommunistit ”leikkasivat napanuoran Moskovasta”. Vastaavasti lehti lausuu
viisi kertaa arvionsa invaasion haittavaikutuksista Tšekkoslovakian liberalisaatiolle. Nämä lausumat
esitetään vasta 28. ja 29. elokuuta. Lehden mukaan oli ilmeistä, että maahan palautettaisiin
lehdistösensuuri ja puoluediktatuuri. Tämä tarkoitti Tšekkoslovakian kasvamista taas Neuvostoliiton
tyyliin.

Sisällönanalyysi toi esille sanomalehtien erilaista suhtautumista. TT esittää 1,5-kertaa enemmän
kriittisiä lausumia hyökkäystä kohtaan kuin NZZ. Kaikista eniten TT kuitenkin kritisoi Neuvostoliittoa,
sen vanhanaikaista ja toimimatonta järjestelmää sekä myös neuvostojohtoa. Näitä kriittisiä lausumia oli
lähes puolet enemmän, kuin kriittisiä lausumia hyökkäystä kohtaan. Lehti ei painottanut hyökkäyksen
epäonnistumista. Toisesta sisältöluokasta TT painotti lausumia, jotka koski haittavaikutuksia
Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessille ja idän ja lännen suhteille. Liberalisaatioprosessin
vaikeutumista lehti kirjoitti 1,5-kertaa enemmän kuin NZZ. Nämä lausumat lehti esitti vasta elokuun
loppupuolella Moskovan protokollan voimaan astumisen jälkeen. Lehti ei ollut kiinnostunut
analysoimaan maahanhyökkäyksen negatiivisia vaikutuksia kommunistiselle maailmalle. Kenties lehti
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ei uskonut kommunistisen maailman löysentymiseen. Lehden neuvostokriittisyys ei tullut yllätyksenä,
olihan kyseessä neuvostovastaisena pidetty konservatiivilehti.

NZZ painotti ensimmäisestä sisältöluokasta hyökkäyksen epäonnistumista. Tämä lausuttiin 13-kertaa
enemmän kuin TT:ssa. Erityisesti Neuvostoliitto oli epäonnistunut maahanhyökkäyksen suunnittelussa.
He

olivat

kuvitelleet

saavansa

poliittisia

muutoksia

aikaiseksi

ja

miehitysjoukkojen

peruselintarvikkeiden puute osoitti huonoa organisointia. Tämän kritiikin taustalla varmasti vaikutti
Sveitsin maantieteellinen asema: se halusi viestiä lukijoille, ettei hyökkäys ollut enää kovin
elinvoimainen, sillä maahanhyökkäysjoukot kärsivät niin merkittävistä puutteista. NZZ painotti myös
kritiikkiä Neuvostoliittoa kohtaan, mutta TT:ssa näitä lausumia oli noin 28 %:a enemmän. Toisesta
sisältöluokasta NZZ painotti lausumia, jotka koski negatiivisia vaikutuksia idän ja lännen suhteille.
Lehtien välillä ei ollut tässä muuttujassa merkittävää eroa. NZZ oli myös kiinnostunut
haittavaikutuksista, mitkä koski Neuvostoliittoa.

TT:ssa oli yhteensä 46 kriittistä lausumaa, kun NZZ:ssa oli vastaavasti 57. Yhdessä TT:n
pääkirjoituksessa oli noin 3,5 kriittistä lausumaa, kun NZZ:ssa oli 3. TT lausui haittavaikutuksia
yhteensä enemmän. TT:ssa oli yhteensä 33 lausumaa, kun NZZ:ssa oli 30. TT esitti yhdessä
pääkirjoituksessa noin 2,5 lausumaa haittavaikutuksista, kun NZZ:n kirjoitti vajaa 1,6 lausumaa per
yhdessä

pääkirjoituksessa.

TT:n

pääkirjoitukset

olivat

siis

kriittisempiä

ja

merkittävästi

haittavaikutuksia painottavampia, kuin NZZ:n invaasion jälkeen painetut pääkirjoitukset. Tämä johtuu
varmasti NZZ:n Tšekkoslovakian liberalisaatio-skeptisyyden ohella lehtien poliittisen taustan
erilaisuudesta. Konservatiivilehtenä TT suhtautui kriittisempänä äkillisille muutoksille. Toisaalta
suuremmalla kriittisyydellä ja haittavaikutuksia painottaville kirjoituksilla se pystyi paremmin
vaatimaan ja selittämään Naton uudistustarvetta. Lukijat saatiin pelokkaammiksi tulevaisuuden
tapahtumille. Liberaali NZZ ei kenties halunnut pelästyttää sen lukijoita painottamalla yhtä
voimakkaasti invaasion negatiivisia vaikutuksia maailman suhteille.
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5. Johtopäätökset
Lehdet olivat hyvin kiinnostuneita erityisesti elokuun alun kokouksista

ierná nad Tisoussa ja

Bratislavassa, mutta myös Itä-Saksan kommunistijohtaja Walter Ulbrichtin vierailu sai huomiota
lehdissä. Tutkimuksen perusteella näyttääkin siltä, että lehdet olivat eniten huolissaan juuri Ulbrichtin
toimista. Hänen vierailunsa 12.8. herätti epäluuloja, eikä lehdillä ollut tarkkaa kuvaa tapaamisen
tarkoituksesta. Muut Varsovan liiton kommunistijohtajat, lukuun ottamatta Romanian Nikolae
Ceausescua, eivät saaneet merkittävää huomiota. Jopa Neuvostoliiton pääsihteeri Leonid Brežnev jäi
vähäiselle huomiolle henkilökohtaisella tasolla. Sanomalehtien kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen
tarkastelu osoitti, että elokuun puolen välin tienoilla Tšekkoslovakian kriisi alkoi rauhoittua.

Varsovan liiton maahanhyökkäys tuli yllätyksenä tšekkoslovakialaisille, länsimaille, kuin myös
tutkimilleni sanomalehdille. Sanomalehdissä kirjoitettiin erilaisista vaaran merkeistä, mitkä osoittivat
jotain olevan tekeillä. Näitä olivat Neuvostoliiton sotilasjoukkojen siirtyminen lähemmäksi
Tšekkoslovakian rajaa, Ulbrichtin vierailu ja Itä-Saksan negatiivisuus sekä Neuvostoliiton
lehdistökritiikin alkaminen uudelleen elokuun puolessa välissä. NZZ on huolestuneempi tapahtumien
merkityksestä. Lehti ensinnäkin käyttää nimeä Tšekkoslovakian kriisi heinä-elokuun tapahtumista.
NZZ:n mukaan neuvostolehdistön hyökkäykset kuvastivat jotain muutakin kuin pelkkää piikittelyä.
Moskovan tapaamisesta oli myös levinnyt jotain huhua. Tämä huhu kertoi, että Varsovan liitto
suunnitteli tapaamista ilman Tšekkoslovakiaa ja NZZ:n mielestä tämä oli huolestuttavaa. Kumpikaan
lehti ei voi ottaa tätä tietoa kuitenkaan lähempään tarkasteluun puutteellisen tiedon vuoksi. Myös
NZZ:n määrällinen tarkastelu todisti, että lehti oli huolestuneempi Tšekkoslovakian asioista ennen
maahanhyökkäystä. Lehdessä ilmestyi kaikissa frekvenssi-kategorioissa (juttumäärissä, etusivuilla ja
pääkirjoituksissa) keskimääräistä enemmän Tšekkoslovakia-juttuja kuin TT:ssa. NZZ kirjoitti yli
viidenneksen kaikista Tšekkoslovakia-jutuista ja yli kolmanneksen etusivun jutuista jo ennen
invaasiota.

NZZ:n huolta kuvasti sen osoittama skeptisyys Tšekkoslovakian liberalisaatiota kohtaan. Lehden
mielestä Jugoslavian malli toimi esimerkkinä, mutta suurempi uudistushalukkuus oli kohtalokasta.
NZZ:n mielestä kumpikaan elokuun alun kokouksista ei ollut varsinaisesti voitto Tšekkoslovakialle. Se
kuitenkin tunnustaa, että

iernán tapaaminen oli maiden välinen kompromissi ja että tapaaminen oli

onnistunut tšekkoslovakialaisten näkökulmasta. Lehti ei kuitenkaan uskonut, että Neuvostoliitto olisi
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antanut lupaa toimintaohjelmalle vielä ensimmäisessä kokouksessa, mutta Bratislavassa kylläkin. Lehti
myös huomioi, että julistuksessa Varsovan liitto turvasi oikeiden sotilaallisen puuttumiseen. Lehden
mielestä Itä-Euroopasta oli kantautunut sellaisia kommentteja, että tšekkoslovakialaisten tuli hillitä sen
uudistushalukkuutta. NZZ tuokin tätä ajatusta julki sen pääkirjoituksissa. Bratislavan sopimuksen
jälkeen Tšekkoslovakian kansa kantoi vastuun mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan. Lehti huomioi
tšekkoslovakialaisten

ylisuuret

odotukset

valtion

muutoksista.

Sen

mielestä

esimerkiksi

Tšekkoslovakian lehdistön malttamattomuus kannanotoissa ja liberaalien vihollisten ja ystävien
erottelu olivat vaarallisia. Vaikka Tšekkoslovakian kehitys olikin erilaista kuin Unkarissa vuonna 1956,
lehti silti muistuttaa mihin liiallinen uudistushalukkuus saattoi johtaa. Lehden skeptisyyttä myös
kuvastaa henkilönimien tarkastelu ennen invaasiota, sillä NZZ ei painota tšekkoslovakialaisten nimiä
yhtä monipuolisesti, eikä se painota Dub ekin nimeä yhtä voimakkaasti kuin TT.

TT on lehdistä optimistisempi ja kannustavampi. Lehden mielestä elokuun alun kokoukset olivat voitto
tšekkoslovakialaisille. Lehdessä ei kirjoiteta Bratislavan jälkeen, että julistus olisi turvannut Varsovan
liiton sotilaallisen puuttumisen, vaan TT:n mielestä kommunikea poisti hyökkäysvaaran. Julistus myös
antoi Tšekkoslovakialle luvan jatkaa liberalisaatioprosessia. Lehti ei kuitenkaan uskonut tapahtumien
olevan täysin ohi. Bratislavan julistuksen ainoa mahdollinen uhkatekijä liittyi Neuvostoliiton pelkoon,
mikä teki siitä lehden mielestä arvaamattoman. Joka tapauksessa TT ei uskonut sotilaalliseen
interventioon, sillä lehti uskoi Neuvostoliiton tajunneen kehityksen tarpeen.

Se

mikä

erityisesti

erottaa

liberalisaatiokehitykseen.

sanomalehdet

Ennen

toisistaan,

maahanhyökkäystä

on

TT

suhtautuminen
suhtautuu

Tšekkoslovakian

erittäin

positiivisesti

Tšekkoslovakiassa tapahtuneeseen kehitykseen ja se painottaa tšekkoslovakialaisten omaa halua ja
intoa

ajaa

uudistuksia

läpi.

TT:n Tšekkoslovakia-innostusta

kuvaa

lehden

Dub ek-nimen

painottaminen. Kehumisen vastapainona lehti haluaa tuoda ilmi neuvostomallin toimimattomuutta
Tšekkoslovakiassa. Yleisesti TT oli neuvostokriittisempi lehti kuin NZZ. Tämä kriittisyys liittyi osittain
Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessin kannustamiseen, sillä lehden mukaan uusi malli oli parempi ja
tuotteliaampi. TT tekee kuitenkin saman huomion kuin NZZ, että Neuvostoliiton oli vaikea hyväksyä
sosialismin muokkaamista. NZZ näkeekin tässä vaaran.

Lehtien neuvostovastaisuus oli oletettua kylmän sodan ja läntisen näkökulman johdosta.
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Konservatiivisen TT:n suurempi kritiikki Neuvostoliittoa kohtaan ei myöskään ollut yllättävää.
Tutkimukseni toi kuitenkin esille mielenkiintoisia eroavaisuuksia. NZZ:n liberaalisuuden olisi pitänyt
merkitä esimerkiksi demokraattisuuden ja vapaan järjestyksen kannattamista. Lehden olisi olettanut
kannattavan hanakammin Tšekkoslovakian uudistusta esimerkiksi sananvapauden ja lehdistönvapauden
kautta. Lehti ei kuitenkaan tee näin. NZZ on enemmänkin huolissaan lehdistön suuremmasta
vapaudesta kirjoittaa, sillä se merkitsi neuvostovastaisten juttujen kirjoittamista. NZZ oli huomannut
muiden kommunistimaiden levottomuuden. Tämä ehkä tuo esille sen, että lehti oli erityisesti perehtynyt
Itä-Euroopan kysymyksiin. Lehti oli selvästi tietoisempi Neuvostoliiton rajoista antaa vapautuksia sen
vaikutuspiirillä. Konservatiivisen TT:n olisi voinut kuvitella suhtautuvan hieman vähemmän
innostuneesti

Tšekkoslovakian

liberaalisuutta

kohtaan,

sillä

yleisesti

konservatiivit

olivat

haluttomampia äkillisille muutoksille ja ne vastustivat kumouksellisuutta. Toisaalta, lehti näki
Tšekkoslovakian muutoksen vaikuttavan mahdollisesti myös kansainvälisiin suhteisiin.

Tšekkoslovakia oli erittäin merkittävä juttujen kohde sanomalehdille jo ennen invaasiota ja se sai
paljon

palstatilaa

kummassakin

lehdessä.

Maahanhyökkäyksen

jälkeen

lehdet

huomioivat

Tšekkoslovakian kriisin erittäin näkyvästi ja invaasio oli ylivoimaisesti suurin uutinen usean päivän
ajan. Tšekkoslovakia-juttujen palstatilan lisääntymisen ohella kriisi huomioitiin näyttävästi lehtien
etusivuilla ja pääkirjoituksissa. Henkilönimien sisällönanalyysi osoitti, että kirjoituksiin liitettiin
enemmän poliittisten vaikuttajien nimiä, eli kriisiä tarkasteltiin laajemmasta ja monipuolisemmasta
näkökulmasta kuin ennen hyökkäystä. Kriisiä tarkasteltiin erityisesti Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton
näkökulmasta. TT mainitsee useasti myös tšekkoslovakialaisia konservatiiveja, eli lehti oli enemmän
huolissa Dub ekin vastaisesta toiminnasta. Yleisesti NZZ mainitsee useampia henkilönimiä invaasion
jälkeen, ja lehti ottaa monipuolisemmin esille myös muita poliittisia vaikuttajia sen Tšekkoslovakiajuttuihin. Tämä kuvastaa lehden kansainvälisempää otetta ja suurempaa kiinnostusta ulkomaanuutisiin.
Tutkimukseni perusteella henkilönimien monipuolisempi käyttö ei kuitenkaan kertonut, että lehdellä
olisi laajempaa kirjeenvaihtajaverkostoa. TT:n nimittäin sai valjastettua enemmän toimittajia
Tšekkoslovakia-juttujen kirjoittajiksi ja lehdellä oli laajempi ulkomaankirjeenvaihtajaverkosto. Tämä
taas osoittaa kriisin suurempaa merkitystä TT:lle.

Sekä määrällinen että laadullinen analyysi osoittivatkin, että Tšekkoslovakian invaasio oli
keskimääräistä suurempi kriisi TT:lle kuin NZZ:lle. Varsovan liiton hyökkäys 20.–21. välisenä yönä
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moninkertaisti

sanomalehtien

Tšekkoslovakia-juttujen

frekvenssejä.

TT:n

juttumäärät

kahdeksankertaistuivat ja NZZ:n frekvenssit kasvoivat 6,6-kertaiseksi. NZZ:iin verrattuna TT painotti
erittäin voimakkaasti Dub ekin nimeä. Lehti myös laajensi Tšekkoslovakia-juttujen kirjoittajakuntaa ja
kirjeenvaihtajaverkostoa

enemmän

kuin

NZZ.

Nämä

frekvenssierot

kuvastavat

myös

maahanhyökkäyksen suurempaa yllätyksellisyyttä TT:lle.

Lehdet ovat samoilla linjoilla hyökkäyspäätöksen syistä, vaikka TT:ssa näitä syitä pohditaankin
enemmän. TT puhuu Neuvostoliiton pelosta liberaalisuutta ja vapauden leviämistä kohtaan. Myös NZZ
toteaa liberaalisuuden olleen uhka Kremlin vallalle. Hyökkäyssyyt olivat luultavasti lehdelle niin
itsestäänselvyyksiä, ettei se halunnut pohtia asiaa sen enempää. Molemmat lehdet kiistivät
Neuvostoliiton

syytökset

Tšekkoslovakian

vastavallankumouksellisuudesta.

Hyökkäyksen

ajankohdasta oli TT:n mielestä tehty päätös aiemmin, vaikka sen tekemistä oli emmitty pitkään. Lehti
oli varma, että Neuvostoliiton politbyroo oli ollut epäyhtenäinen hyökkäyspäätöksenteossa, mikä
pitikin paikkansa. Myös NZZ aistii neuvostojohdossa olleen erilaisia mielipiteitä, sillä Neuvostoliiton
politiikka oli ollut niin ailahtelevaa.

Hyökkäyksen jälkeen TT kehuu tšekkoslovakialaisia enemmän kuin NZZ. TT:n mukaan kansan
passiivinen vastarinta ja samalla itsehillintä olivat ihailtavia. TT kehuu myös miehityksen jälkeen
säilynyttä henkeä, kun vastaavasti NZZ raportoi lukijoita tšekkoslovakialaisten hengen laskusta
elokuun lopussa. Kumpikaan lehti ei kehu tšekkoslovakialaisten aktiivista vastarintaa, eli ne eivät
yllyttäneet Tšekkoslovakiaa nousemaan aseelliseen vastarintaan. NZZ yritti enemmänkin saada
kansalaisia rauhoittumaan, sillä lehden mukaan jotkin herjaukset, esimerkiksi katujen banderollit olivat
ajoittain yliampuvia. Myös TT:ssa tuodaan esille, että intervention jälkeinen uhka liittyi
tšekkoslovakialaisten pelottomuuteen.

TT painotti hyökkäyksen jälkeen Ceausescun nimeä, mikä kuvastaa lehden ajatelleen invaasion
leviävän kaikista todennäköisimmin Romaniaan. Lehti oli myös kiinnostunut Jugoslaviasta. NZZ ei
painottanut Jugoslaviaa tai Romaniaa sen invaasion jälkeisissä Tšekkoslovakia-jutuissa, mutta lehti
seurasi tarkasti Itävallan rajan tapahtumia. Wienin kirjeenvaihtajan juttuja julkaistiin enemmän, kuin
Prahasta käsin kirjoitettuja Tšekkoslovakia-juttuja. Tämä kuvastaan NZZ:n huolta mahdollisesta
Itävallan rajan loukkauksesta ja näin ollen maantieteellisellä sijainnilla oli vaikutusta lehden
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Tšekkoslovakiaa koskevien juttujen sisältöön. NZZ ei kuitenkaan yrittänyt nostaa lukijoiden pelkoja
invaasion mahdollisesta lähentymisestä kohti Sveitsin rajaa, mutta Itävallan tilannetta seurattiin
tarkasti.

Maantieteellisen sijainnin vaikuttavuutta sanomalehtien kirjoitusten sisältöön on vaikeaa todentaa. NZZ
oli kuitenkin kiinnostunut Itävallan asioiden ohella Moskovan tapahtumista ja tunnelmista.
Ulkomaankirjeenvaihtajien asemakaupunkien tutkiminen osoitti, että TT:n kirjeenvaihtajat kirjoittivat
Tšekkoslovakia-juttuja erityisesti Prahasta, kun vastaavasti NZZ:n kirjeenvaihtajien jutut tulivat
pääasiassa Moskovasta. NZZ:n kiinnostus Moskovasta käsin kirjoitettuihin juttuihin saattaa kuvastaa
lehden halua pysyä reaaliajassa Neuvostoliiton tapahtumista ja tunteista. Näin ollen se sai ensikäden
tietoa, jos Neuvostoliitossa liikkui huhua invaasion leviämisestä tai kylmän sodan kärjistymisestä.
Painotuseroa selittää myös se tosiasia, ettei NZZ:lla ollut virallista Prahan kirjeenvaihtajaa. Toisaalta
Moskovan kirjeenvaihdon ansiosta lehti myös erottautui muista Sveitsin lehdistä, joilla ei ollut omaa
Moskova-kirjeenvaihtajaa. TT halusi selvästi painottaa Tšekkoslovakia-jutuilla Prahan tunnelmaa,
kärsimystä ja mahdollisia yhteiskunnallisia muutoksia. TT:lle oli tärkeämpää saada mahdollisimman
reaaliaikaista tietoa Tšekkoslovakian kansan toiminnasta, kuin seurata mitä Moskovassa tapahtui ja
kuinka neuvostoliittolaiset siihen suhtautuivat. Kenties lehti halusi varmistua, ettei invaasio syvenisi
suuremmaksi konfliktiksi Tšekkoslovakian sisällä. Lehdet eivät kuitenkaan varsinaisesti pelänneet
maahanhyökkäyksen leviämistä.

TT on samaa mieltä Britannian hallituksen kanssa, ettei invaasio aiheuttanut suoraa uhkaa Nato-maille.
Lehti on myös samaa mieltä Naton tarpeesta kehittyä tulevaisuudessa. Invaasio toimi todisteena, että
Euroopan tuli vahvistaa sen sotilaallista yhteistyötä. Naton kasvattaminen olikin Britannian omien
intressien mukaista, sillä sotilasliittouma oli sen turvallisuuden perusta. TT:n mukaan Nato tarjosi
parhaimman takeen tulevaisuuden rauhalle. NZZ:n päätoimittaja ei uskonut Naton saavan uutta puhtia
maahanhyökkäyksen johdosta.

Lehdet suhtautuivat erilailla vastatoimiin, joita lännen olisi tullut tehdä maahanhyökkääjiä kohtaan.
TT:n mukaan hyökkääjiä tuli rangaista rajoittamalla esimerkiksi maiden välisiä kulttuurikohtaamisia ja
vähentämällä neuvostodiplomaattien määrää. Lehden mielestä YK:n tuli toimia ponnekkaammin, eikä
vain surkutella hyökkäystä. Tämä vaatimus on ehkä yllättäväkin siinä mielessä, ettei Tšekkoslovakia
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ollut tärkeä kumppani Britannialle. NZZ mainitsee ainoana vastatoimenpiteenä Neuvostoliiton
valheellisesta politiikasta tiedottamisen. NZZ:n oli tyytyväinen lännen tuomitsevaa, mutta hiljaista
politiikkaa kohtaan. Tämä kuvastaa sitä, ettei lehti halunnut kriisin syvenevän, mikä olisi voinut
vaarantaa Sveitsin haavoittuvaisen suvereenisuuden.

TT oli pettynyt Yhdysvaltojen hiljaista politiikkaa kohti, toisin kuin NZZ. TT:n mielestä oli väärin, että
Yhdysvallat jatkoi liennytysaskeleita kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kenties tästä suuttuneena TT:n
pääkirjoituksessa verrataan Neuvostoliiton maahanhyökkäystoimintaa Yhdysvaltojen Chicagon
mellakoiden taannuttamiseen. Lehden mielestä tapahtumat osoittivat, että maat olivat yhtä brutaaleja,
eikä suurvaltapolitiikka antanut lupaa kyseisellä käytökselle. TT:n Yhdysvaltojen jyrkkyyden takana
saattoi olla Britannian halu lähentyä Eurooppaa. Lehti saattoi näin osoittaa muille Länsi-Euroopan
valtioille, että se oli valmis kritisoimaan Yhdysvaltoja. Britannia oli yrittänyt siirtää poliittista
painotusta Yhdysvalloista Eurooppaan, mutta maata pidettiin silti Yhdysvaltoihin kiinni olevana.
NZZ:n mukaan Yhdysvallat ei voinut kritisoida hyökkäystä voimakkaammin, koska se oli itse sodassa
Vietnamin kanssa. Yhdysvaltojen politiikka oli myös oikeutettua, sillä sen tuli välttää ydinsotaa. NZZ:n
ymmärtävä asenne Yhdysvaltojen politiikkaa kohti ei ollut yllättävä, olihan lehti yleisestikin
Yhdysvaltojen politiikan kannattaja ja se esiintyi maan ystävänä. Tällaisella ystävyydellä ainakin
taattiin hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja tätä kautta myös mahdollisesti Natoon.

Lehtien pääkirjoitusten sisällönanalyysi osoitti eroavaisuuksia kritiikin ja sanomalehtien esittämien
haittavaikutuksien määrässä, sekä myös sisällössä. TT suhtautui hyökkäykseen kriittisemmin ja se esitti
erityisen voimakkaasti neuvostovastaisia lausumia sen pääkirjoituksissa. Lehti kuitenkin keskittyi
kritisoimaan Neuvostoliiton järjestelmää ja vanhanaikaista johtamistapaa, eikä niinkään itse
neuvostojohtoa. TT:n mielestä Moskova johti järjestelmää yksinvaltaisesti, eikä se suostunut näkemään
järjestelmän vanhanaikaisuutta ja tehottomuutta. TT:lle tuli viimeistään nyt selväksi, kuinka
epäluotettava neuvostohallitus oli ja ettei sosialismi ollut muutettavissa. Lehden esittämä kritiikki
maahanhyökkäystä kohtaan osoitti, että TT piti invaasiota lainvastaisena, eikä teolla ollut minkäänlaista
oikeutusta. Lehti kritisoi erittäin vähän hyökkäyksen epäonnistumista, vaikka sen poliittinen
toteutuminen olikin jäänyt lehden mukaan vajavaiseksi. Mielestäni tämä kuvastaa sitä, ettei lehti
halunnut hälventää lukijoiden pelkoja Neuvostoliittoa kohtaan. Britannian turvallisuuspolitiikka nojasi
Natoon ja jäsenmaita tuli kannustaa panostamaan sotilasliittoumaan. Invaasio toimi pelotuksena myös
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lännelle ja TT halusi pitää kiinni tästä uhkaavuudesta kritisoimalla hyökkäystä ja Neuvostoliittoa, mutta
väistämällä hyökkäyksen epäonnistumisen uutisointia.

NZZ keskittyi kritiikissään hyökkäyksen epäonnistumista kohtaan. Näissä lausumissa lehti ei
painottanut muiden Varsovan liiton hyökkääjien epäonnistumista, vaan kritiikki kohdistettiin
Neuvostoliiton suunnitelmallisuuden ja poliittisen toteutumisen epäonnistumiseen. Lehden mielestä
muut hyökkääjät olivatkin Neuvostoliiton vasalleja, jotka eivät olisi voineet vastustaa invaasiopäätöstä.
Heidät otettiin invaasioon mukaan poliittisen jalustan tukevoittamiseksi. Lehti on varma, että
Neuvostoliitto oli kuvitellut saavuttavansa enemmän ja nopeammin haluamiaan muutoksia, kuin
todellisuudessa tuli tapahtumaan. Lehti kritisoi erityisesti maahanhyökkäyksen suunnitelmallisuuden
epäonnistumista. Myös NZZ osoitti kritiikkiä Neuvostoliiton järjestelmää ja hallintoa kohtaan.
Hyökkäys oli osoittanut lehdelle, ettei kommunismi ollut muuttanut suuntaa liennytyskaudesta
huolimatta. Lehden osoittama vähäinen kritiikki itse hyökkäystä kohtaan ei sinänsä ole yllätys, sillä
lehti kertoikin lukijoille muutosprosessin mahdollisista seurauksista vertaamalla tapahtumia aiempiin
kokemuksiin. Maahanhyökkäys ei näin ollen tullut lehdelle niin suurena yllätyksenä, kuin se oli ollut
TT:lle.

Haittavaikutus-muuttujista molemmat sanomalehdet painottivat invaasion mahdollista vaikutusta idän
ja lännen suhteille. Kyseisillä haittavaikutuksilla olikin suurin vaikutus itse Britanniaan ja Sveitsiin. TT
näki maahanhyökkäyksen vaikuttavan kansainväliseen ilmapiirin negatiivisemmin, mikä johtui
lausumien ajankohdan erovaisuudesta: TT esitti kriittisen lausumat aiemmin kuin NZZ. TT:n mielestä
kansainvälinen ilmapiiri oli huonontunut ja kylmä sota oli terävöitynyt. NZZ:n mukaan kansainväliset
suhteet eivät tulisi ainakaan parantumaan, mutta haittavaikutukset saattoivat olla vain hetkellisiä. NZZ
oli myös kiinnostunut haittavaikutuksista, joita invaasio aiheutti mahdollisesti Neuvostoliitolle. Lehden
mielestä Neuvostoliitto joutui kohtaamaan nyt enemmän kommunistisen maailman ja Itä-Euroopan
haasteita kuin aiemmin. NZZ oli myös kiinnostunut Italian ja Ranskan kommunistipuolueiden
reaktioista,

eli lehti oli kiinnostunut

uutisoimaan kommunistisen maailman mahdollisesta

jakaantumisesta. Tämä ehkä kuvastaa NZZ:n päätoimittaja Luchsingerin aavistusta kommunistisen
valtakunnan löysentymisestä ja muutenkin lehden terävänäköisempää kuvaa Itä-Euroopan asioista.
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TT painottaa Tšekkoslovakian liberalisaatiolle aiheutuvia haittavaikutuksia. Tämä oli sinänsä odotettua,
olihan lehti merkittävästi kannustanut maan muutosprosessia. Vasta elokuun lopussa lehti kuitenkin
oivaltaa, ettei Tšekkoslovakian liberalisaatioprosessi saanut enää jatkua ja valta alkoi enemmissä
määrin lipua konservatiiveille. Molemmat lehdet tulkitsivat oikein Moskovan protokollan jälkeen, ettei
miehitysjoukot tulisi todennäköisesti vetäytymään. TT ei ollut

kiinnostunut analysoimaan

maahanhyökkäyksen negatiivisia vaikutuksia kommunistiselle maailmalle, eli luultavasti lehti ei
uskonut kommunistisen maailman jakaantumiseen, vaikka epäili Neuvostoliiton menettäneen
vaikutusvaltaansa invaasion myötä.

Lehtien Tšekkoslovakia-uutisointi vastasi hyvin todellisuutta. Pieniä virheellisyyksiä löytyi, kuten
esimerkiksi Tšekkoslovakian kansallisarmeijan miesvahvuuden yliarviointi ja invaasion uhriluvun
aliarviointi 22.8., mutta mikään lehdissä esitetty virheellisyys ei vaikuttanut tahalliselta.

Elokuun

aikana, varsinkin ennen invaasiota tapahtui erilaisia asioita, joista lehdet eivät kuitenkaan olleet
tietoisia.

Tällaisia

tapahtumia

olivat

esimerkiksi

Neuvostoliiton

pääsihteeri

Brežnevin

ja

Tšekkoslovakian puoluejohtaja Dub ekin väliset puhelinkeskustelut sekä Moskovassa järjestetty
kolmepäiväinen tapaaminen (NZZ kirjoittaa vain huhusta). Lehdet käyttivät osittain sanoja länsimaisia
tietotoimistoja, mistä johtuen lehtien juttujen frekvenssit menivät aika samoissa sykleissä. Lehtien
toimittajat joutuivat tekemään analyysejä elokuun aikana tehdyistä sopimuksista. Sanomalehdet
onnistuivatkin tekemään suhteellisen oikeita johtopäätöksiä antaen lukijoille totuudenmukaisen kuvan
Tšekkoslovakian asioista. Lehtien merkitystä yleiseen mielipiteeseen on vaikea todentaa, mutta ainakin
esimerkiksi Natoon alettiin panostaa uudella tavalla invaasion jälkeen, aivan kuten TT oli toivonut.
Toisaalta Britannian hallitus ei ryhtynyt lehden haluamiin toimenpiteisiin, mutta kansa boikotoi ja
järjesti mielenosoituksia. Näin tapahtui myös Sveitsissä. Sekä Sveitsi että Britannia kuitenkin
tuomitsivat hyökkäyksen ja hallitustenjäsenet ovat varmasti seuranneet lehtien Tšekkoslovakiauutisointia muodostaen mielipiteensä näiden juttujen kautta.

Tšekkoslovakian kriisi oli erittäin merkittävä asia sanomalehdille koko elokuun ajan. Kriisi osoitti
laantumisen merkkejä muutama päivä ennen maahanhyökkäystä, mutta myös elokuun lopussa
Tšekkoslovakia-juttu frekvenssit ja myös esimerkiksi neuvostokritiikki laskevat sanomalehdissä. Olisi
mielenkiintoista tietää, kuinka nopeasti lehdet palasivat niin sanotusti ”normaaliin” uutisointiin sekä
määrällisesti että laadullisesti. Joka tapauksessa länsi huomasi hyvin nopeasti, ettei invaasio tulisi
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uhkaamaan muita valtioita ja että vaikutukset jäivät alhaiseksi kansainvälisellä tasolla. Tšekkoslovakia
kärsi luonnollisesti eniten Varsovan liiton invaasiosta ja maa taantui Prahan kevättä edeltäneeseen
aikaan. Liberalisaatio pysyi kuitenkin muistoissa ja synnytti järjestelmää vastustavia ryhmittymiä.
Lännen reagointi maahanhyökkäykseen osoitti toimimattomuuden ja yhteisen politiikan puutteen
lisäksi maiden halun olla antamatta propaganda-asetta Neuvostoliitolle kylmän sodan tunnelmissa.
Tšekkoslovakian kriisi olikin kaikin puolin osoitus kylmistä sotilaista kylmän sodan keskellä.
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Andrei Kirilenko
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Georgy Zhukov
Jakob Malik
Josif Stalin
K.F. Katushev
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M.A. Suslov
Nikita Khrushchev
Nikolai Podgorny
Stepan Chervonenko
Vladimir Lenin
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Alexander Dub ek
Alois Indra
Antonín Novotný
Bohumil Šimon
estmír Císa
Drahomír Kolder
Edward Goldstücker
Emil Rigo
Frantisek Barbirek
František Vlasák
Gustáv Husák
Jan Masaryk
Jan Piller
Ji í Hájek
Josef Bor vka
Josef Kor ák
Josef Pavel
Josef Smrkovský
Josef Špa ek
Jozef Lenart
Lubomír Štrougal
Ludvik Cerny
Ludvík Svoboda
Martin Dzur
MilošJakeš
Old ich erník
Ondrej Kloko
Oldrich Švestka
Ota Šik
Petr Pithart
Prantisek Kriegel
Stefan Gasparik
Václav Prchlík
Vasil Bilak
Venek Silhan
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Viliam Šalgovi
Vladimir Koucky
Zden k Fierlinger
Zdenek Mlynar

muu
Fidel Castro
Imre Nagy
János Kádár
Josip Tito
Luigi Longo
Mao Zedong
Nicolae Ceausescu
Petro Shelest
Todor Žhivkov
Waldeck Rochet
Walter Ulbricht
Wladyslaw Gomulka
Adolf Hitler
Charles de Gaulle
Dwight D. Eisenhower
Franklin D. Roosevelt
Frans Josef I
Haji Suharto
Harold Wilson
John F. Kennedy
Josef Klaus
Karl Huber
Kurt Kiesinger
Lyndon B. Johnson
Mauno Koivisto
Willy Spühler

LIITE 11. Sanomalehtien kritiikki-muuttujat ja niiden lausumat.

a) Toimintaan liittyvä kritiikki

Kritiikki hyökkäystä kohtaan
Barbaarinen/ kamala/ Neuvostoliiton toiminta kauhistuttava/ puna-armeija laittomasti maassa/ teko
brutaalia/ kömpelö, ylimielinen ja sortava teko/ traaginen muutos maailman tapahtumissa/ lainvastaista
väkivaltaa/ täysin laiton teko/ jättimäinen virhe/ yksi vastenmielisin ja väärin perustein tehty episodi/
Venäjä sitouttanut itsensä sotatoimeen/ venäläiset tehneet virheen/ Venäjä käyttäytynyt brutaalista ja
salaperäisesti/ venäläisten toiminta sopi vain huliganisteille ja gangstereille/ kauhea kokemus/
vallankaappaus/ paha teko/ tragedia/ miehitys teki tilanteesta epänormaalin/ Neuvostoliiton toimet
lainvastaisia/ Moskova hyökkäsi Dub ekia vastaan/ ”veljet” tulivat sieppaamaan ja kiristämään/
neuvostojoukot ryöstivät ihmisille tärkeimmät

Hyökkäyksen suunnittelua koskeva kritiikki
Osoittautunut kömpelöksi ja tehottomaksi/ invaasio tarkasti suunniteltu, mutta poliittinen puoli on
sekava/ venäläiset jätetty huomiotta ja kohdellaan kuin ilmaa/ eivät kyenneet tekemään suunniteltuja
pidätyksiä/ hyökkääjillä puute ruuasta ja vedestä/ pyynnöt elintarvikkeista jätetään huomiotta/ liian
vähän tulkkeja/ ei majoituspaikkoja hyökkääjille/ venäläiset eivät tehneet kokonaisvaltaisia
valmisteluja/ armeijan suunnistus heikkoa/ bulgarialaiset ja venäläiset tulittivat toisiansa/ koordinoinnin
puutetta/ miehitysjoukot vaikuttavat sekamelskalta/ miehitysvalta dominoi katuja yli tunnin ennen kuin
löysivät yhteistyökumppaneita/ hyökkääjät kärsivät jo nyt vakavasta elintarvikepulasta/ hyökkääjillä
puute elämän perustarvikkeista/ venäläisillä ei selvästi ole paljoa/ pakotettu yöpymään tankeissa ja
ajoneuvoissa/ Neuvostoliitto onnettoman propagandistinen/ anti-Dub ek hallituksen määräaika
umpeutui tehottomana/ ei löytynyt ryhmää maanpetturi hallitukseen/ Kremlin herrat poliittisesti
lyötyjä/ eivät edelleenkään kykene nimeämään johtajaa/ eivät ole voineet nimittää nukkehallitusta/
neuvottelut ja kehotukset tehty kömpelösti/ Moskovassa ilmeisesti uskottiin poliittisten muutosten
tekemiseen/ Neuvostoliitto ei löydä riippumattomia radiokanavia/ Moskova uskoi, että saavuttaisi
poliittisia muutoksia
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b) Neuvostoliittoon kohdistuva kritiikki

Kritiikki Neuvostoliiton järjestelmää ja hallintoa vastaan
Venäläiset immuuneja sisäiselle kritiikille/ järkyttävän herkkiä kaikelle ulkopuolelta tulevalle vapaalle
kommentoinnille/ neuvostojohdon mielestä kaikki epäsovinnainen ajattelu on vaarallista/ vakuuttuneita
poliittisen keskuskontrollin tarpeellisuudesta/ Moskovan diktatuuri/ pelasivat Tšekkoslovakian
johtajilla elokuun ajan/ hallinto luonteeltaan vanhentunut ja vailla kosketusta nykyaikaan/ venäläinen
hallitus osoittanut totaalisen epäluotettavuutensa/ venäläisestä hallituksesta ei varmuutta yli viikon
ajaksi/ hallitusjärjestelmä arvoton ihmisille/ tehoton malli/ poliittinen pysähtyneisyys/ yhden puolueen
pysyvä vaara/ Neuvostoliiton vaikutuspiirillä ihmiset ovat alttiita terrorismille/ hallitusjärjestelmä
byrokraattinen ja diktaattorimainen/ neuvostojohto hyökkää vapaata ajattelua vastaan/ tarinan opetus:
kommunistinen diktaattorimaisuus on tarkoitettu pysyväksi/ venäläisille kompromissi tarkoittaa mitä
haluavat sen tarkoittavan/ osoitus kovettuneesta politiikasta/ sivistyneen hallinnon merkki on
kunnioittaa erityisesti diplomaatteja ja hallituksen jäseniä/ venäläinen kollektiivinen johto on aina ollut
vähän salaperäinen/ Venäjän hallitusjärjestelmä luonteeltaan vanhentunut/ järjestelmän ylikeskitetty
kontrolli/ Venäjän hallitus on ollut laiton, brutaali ja merkillisen kyvytön/ idän valtioiden kuuluttava
blokkiin/ Moskovan raaka politiikka/ häikäilemätön neuvostokommunismin väkivalta/ hallitsevat
aseidensa voimalla/ brutaalin tyrannian periaate ja täydellinen yhdenmukaisuus/ Neuvostoliitto
tiukentanut kuristusotetta/ Neuvostoliitto lisännyt pelon ilmapiiriä/ neuvostojohtajat epäilevät/
Neuvostoliiton

valtiojohdon

käskyt/

neuvostoliittolaiset

jälleen

aloittaneet

lehdistösodan/

neuvostokommunismin olemus ei ole muuttunut/ vallanvaihdokset, petokset sekä vapauden pelko ovat
edelleen valttia Kremlille/ Neuvostoliiton jäykkä johto/ neuvostolehdistö julkaisee, mikä on
Neuvostoliitolle eduksi/ Neuvostoliiton epäluottamus ulkomaita kohtaan/ Moskovan poliitikot
aliarvioinut tšekkoslovakialaisten luonnetta/ Kremlin sisäinen heikkous/ Neuvostoliiton politiikalta on
pitkään puuttunut uuden pehmeän eurooppalaisen ”turvajärjestelmän konsepti”/ raakaa, mitä Stalinin
aikakaudella laitettiin omalletunnolle/ neuvostokommunismin synnynnäisyys häikäilemättömälle
väkivallalle/ vakiintunut kommunistinen klisee, joka koostuu vastakkaisista näkemyksistä
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LIITE 12. Sanomalehtien haittavaikutus-muuttujat ja niiden lausumat.

Haittavaikutus Tšekkoslovakian liberalisaatiokehitykselle
Kommentoinninvapaus tulee supistumaan/ sananvapauteen liittyvät henkilöt ovat vaarassa/ lehdistön ja
radion oletetaan pysyvän mykkinä kaikille teemoille/ suvereenius pysyväksi pelinappulaksi/
kaikenlainen suurempi vapaus ei tule kysymykseenkään vähään aikaan/ tšekkoslovakialaisille jätettiin
minimaalisesti vapautta ja suvereenisuutta/ valtion kontrolli lipuu enemmän ja enemmän venäläisten
käsiin/ maastamuutto alkanut/ liberaalit tulevat todennäköisesti löytämään nimensä venäläisten ”ne
jotka karkotetaan” -listalta/ tulisi kasvaa taas Neuvostoliiton tyyliin/ lehdistösensuurin ja
puoluediktatuurin palautus/ sensuuriasetukset astuvat voimaan

Negatiivinen vaikutus idän ja lännen suhteille
Kansainvälinen ilmapiiri huonontunut/ kylmän sodan asenteiden terävöityminen/ laajemman detenten
rakentaminen ei näytä mahdolliselta/ Amerikka voi siirtää painotuksen Vietnamista kommunismiin/
aiempi varovaisuus otettava uudelleen käyttöön/ useimpien länsimaiden tulee hyväksyä vakava ja
ilmeinen takaisku/ parlamentit ja kongressit vastahakoisempia laajentamaan Venäjälle ja sen
satelliiteille annettua luottoa tai kauppasopimuksia/ invaasiolla tulee olemaan raskas vaikutus
Euroopalle ja maailmalle/ asevarustelun kasvua voidaan odottaa/ uhrasi kokonaisuudessa itä-länsi
liennytyksen/ kansainvälisten suhteiden helpottuminen on rajoittunut/ kansainväliset suhteet jatkaa
supistumista/ takaisku Bonnin idän politiikalle/ Euroopan ja Atlantin integraatiovakauden
heikentyminen/ kriisi ajanut Naton muuttuneeseen kansainväliseen tilanteeseen/ äkillinen sotilaallinen
tapaus säilytti ilmayksikön tarpeen/ joillekin eurooppalaisille tuli uusia epäilyjä koskien
ydinsulkusopimusta/

Euroopassa

tuskin

ajatellaan

ydinsulkusopimuksesta:

tee

se

nyt/

liennytyspolitiikka voi kärsiä lykkäystä

Haittavaikutukset kommunistiselle maailmalle
Monille länsimaisille kommunistipuolueille hyökkäys oli liikaa/ kuilu länsimaisten ja idän
kommunististen ideologioiden välillä todennäköisesti kasvaa/ kiroilun virtaus Pekingistä/ raskas
hyökkäys Pekingistä/ maailman kommunismin tuhoutuminen/ Italian ja Ranskan kommunistit
leikanneet napanuoran Moskovasta/ useimmat ulkomaalaiset kommunistipuolueet tuomitsevat
Moskovan ja heidän liittolaisten toimet/ seuraavat Neuvostoliiton ja toverimaiden toimia epäillen
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Haittavaikutukset Neuvostoliitolle itselleen
Voi menettää vaatimuksensa johtaa Euroopan kommunismia/ pelkäävät erityisesti, että Neuvostoliiton
sisällä ei-venäläiset ihmiset yrittävät hyötyä kaikesta vapautumisesta/ tapahtumat tulevat aiheuttamaan
riitoja Moskovan kovan linjan ja enemmän varovaisten johtajien välille/ Venäjä menetti luottamuksen
täysinäisenä neuvottelukumppanina/ positiivinen vaara, että Neuvostoliitto antaa satelliittien vaikuttaa
sen politiikkaan/ joutuu kohtaamaan nyt enemmän ongelmia Tšekkoslovakiassa satelliittimaissa ja jopa
oman kansan parissa/ sotilaallinen ylivalta heikentynyt ja neo-stalinin klikki heikentynyt/
Neuvostoliitto eristetty enemmän kuin koskaan aiemmin/ imperiumialueen suora vaikutus alentunut /
Neuvostoliitto ja sen vasallit menettivät myötätunnon yössä/ venäläiset ovat jo pitkään saaneet
tarpeeksi/ on arvoituksellista kuinka tulee johtamaan kommunistien kansainvälistä konferenssia/
lähitulevaisuudessa ei välttämättä enää mahdollista antaa manipuloivia komentoja organisaatioille
Haittavaikutukset Itä-Euroopalle
Venäjän, Puolan ja Itä-Saksan johtajien lopetettava löysentyminen niin vahvasti kuin pystyvät/
alapuolen painostuksen kasvaessa, vaarana on muutosten tapahtuminen väkivaltaisena räjähdyksenä/
varoitus on annettu, mikään satelliittimaa ei voi riskeerata ristiriitaisuudella Moskovan kanssa/
raportteja Itä-Berliinin ja Budapestin ihmisistä, jotka julistavat solidaarisuuttaan Tšekkoslovakian
suurlähetystöissä/ voimme hyvin kuvitella monien puolalaisten, unkarilaisten ja saksalaisten häpeän ja
raivon/ raportteja Unkarin mielenosoituksista joillakin alueilla/ Itä-Euroopan kommunistialue on
auttamatta jakaantunut/ vaarana vanhoillisten ja uudistusmielisten jakaantuminen Itä-Euroopassa
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LIITE 13. Aikajana vuoden 1968 elokuun tapahtumista ja tapaamisista.
1.

iernán kokous saadaan päätökseen.

2.
3.

Bratislavan tapaaminen.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tito saapuu Prahaan. Brežnevin ja Dub ekin ensimmäinen puhelinkeskustelu.

10.

Neman sotilasharjoitus päättyy.

11.

Tito lähtee Prahasta. Skyshield sotilasharjoitus alkaa.

12.

Ulbricht ja Dub ek tapaavat Karlovy Varyssa.

13.

Neuvostoliiton politbyroo lähettää Dub ekille varoituskirjeen

iernán ja Bratislavan sopimuksen täyttämiseksi.

Brežnevin ja Dub ekin toinen puhelinkeskustelu
14.

Neuvostolehdistön hyökkäys.

15.

Ceausescu saapuu Prahaan. Tšekkoslovakian armeijan julistus: ei tue kenraali Prchlíkia.

16.

Romanian ja Tšekkoslovakian välinen ystävyyssopimus. Ceausescu lähtee Prahasta. Brežnev lähettää Dub ekille
toisen kirjeen. Neuvostoliiton johto tapaa Moskovassa.

17.

Neuvostoliiton koko politbyroo tapaa: hyökkäyspäätös 16.-18. päivä.

18.

Varsovan liiton kommunistijohtajia Moskovaan.

19.

Dub ek saa kolmannen uhkauskirjeen Neuvostojohdolta.

20.

Skyshiel sotilasharjoitus saadaan päätökseen. Neuvostoliiton Prahan suurlähettiläs Chervonenko soittaa presidentti
Svobodalle. Hyökkäys tapahtuu yöllä klo 11 Keski-Euroopan aikaan.

21.

Tšekkoslovakian johto pidätetään. Brežnevin oppi esitetään.

22.

Tšekkoslovakian salainen puoluekokous.

23.

Moskovan neuvottelut. Svoboda lentää Moskovaan. Prahaan julistetaan sotalaki.

24.

Tito ja Ceausescu tapaavat.

25.

Tšekkoslovakian konservatiiveja Moskovaan.

26.

Perussopimuksen julkistaminen

27.

Tšekkoslovakian johto palaa Prahaan.

28.
29.
30.
31.
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