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ABSTRAKT: 

Cílem diplomové práce je popsat a interpretovat fenomén pálení knih v současném Rusku, 

případně na území anektovaného Krymu a východě Ukrajiny. Práce se zabývá událostmi 

v posledních přibližně patnácti letech, během nichž bylo zaznamenáno několik případů pálení 

knih. Zásadním postupem práce je důkladná verifikace těchto události a dále jejich uvedení do 

společensko-politického kontextu současného Ruska. Cílem bude postihnout aspekty 

společenských a politických poměrů, které tyto trendy mohou podněcovat či podporovat. 

ABSTRACT: 

The subject of this thesis is to describe and explain the phenomenon of burning books in 

contemporary Russia, possibly in the territory annexed by Crimea and East Ukraine. The 

thesis deals with events in the last 15 years, during which several cases of book burning were 

identified. The fundamental procedure of the thesis is a thorough verification of these events 

and their introduction into the socio-political context of contemporary Russia. The aim will be 

to address aspects of social and political circumstances that can encourage or support these 

trends. 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je fenomén pálení knih v současné Ruské federaci (dále jen RF) či 

na území anektovaného Krymu, případně v oblastech, kde probíhaly pro-ruské/proti-

ukrajinské demonstrace doprovázené vlnou násilností. V současné ruské společnosti bylo 

zaznamenáno několik případů ničení knih. 

Diplomová práce si klade za cíl zmapovat tyto události a zjistit jejich okolnosti, tj. kdy k nim 

došlo, v jakém kontextu, kdo je organizoval apod. Jedním z důležitých bodů práce je posoudit 

vliv společensko-politických poměrů v RF na tyto události. 

Z historie známe mnoho příkladů motivací, jež vedou k pálení literatury. Základem historické 

analýzy je několik signifikantních příkladů pálení knih, jež jsou svědectvím, že tyto projevy 

představovaly téměř vždy demonstraci síly a nadřazenosti, protest proti myšlenkám či 

hodnotám, jež inkriminovaná literatura v očích ničitelů představovala či domnělou 

nebezpečnost dané literatury pro společnost.1 

Nárůst případů pálení knih byl zaznamenán v průběhu roku 2014, tj. v období, kdy došlo k 

ruské anexi Krymu a naplno propukly separatistické snahy ruské komunity na východě 

Ukrajiny. Referendum o připojení Krymu k RF proběhlo dne 16. března 2014. Anexi 

poloostrova drtivá většina členů OSN neuznává.2 V diplomové práci je popsáno několik 

incidentů, při nichž byla v tomto regionu pálena ukrajinská literatura. 

První kapitola popisuje působení ideologických vlivů či inspirací na současné mocenské 

struktury RF a širokou veřejnost. Věnuje se jednotlivým prvkům, které mohou aspoň z části 

určovat atmosféru v ruské veřejnosti a společenském životě. Mezi tyto vlivy byly například 

zahrnuty tzv. „tradiční ruské hodnoty“, jež úzce souvisí s pravoslavnou církví a 

konzervatismem v kontextu současné ruské politické reality. Dalšími elementy, jež mohou 

formovat postoje široké veřejnosti, jsou panslavismus, jenž pro změnu souvisí 

s nacionalismem a opět také s pravoslavím. Dále například vliv myšlenek eurasianismu a 

militarismus, jenž je po anexi Krymu v roce 2014 na vzestupu. 

 

1 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012. ISBN 

978-80-7294-697-6. 
2 MARPLES, David R. Euromaidan and the Conflict in Ukraine in 2013–14. Encyclopædia Britannica [online]. 

Encyclopædia Britannica, 29. 12. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Euromaidan-and-the-Conflict-in-Ukraine-in-2013-14-2006898 



10 

 

Z výčtu těchto elementů, jež utváří společensko-politický obraz současné ruské společnosti, 

jsou některé z nich jejich stoupenci prezentovány jako přirozený protiklad západního světa a 

jeho hodnot. Tento dějinný střet je vydáván za historickou danost a přirozenost. 

Stanovit vliv uvedených společenských jevů a elementů jako jsou pravoslavná církev, 

patriotismus či obecně negativní vnímání Západu, na tak spektakulární čin, jakým je pálení či 

obecněji ničení knih, případně zakazování knih, je velmi obtížné. Ambicí diplomové práce je 

pokusit se zprostředkovat co nejautentičtější analýzu výše uvedeného. A to například 

prostřednictvím konkrétních výroků a prohlášení osob, jednotlivých organizací, hnutí či 

skupin, které jsou zhmotněním představ a myšlenek uvedených společenských elementů a 

proudů. 

Stěžejní částí práce je druhá kapitola, v níž jsou podrobně popsány jednotlivé případy pálení 

knih, které byly zaznamenány mezi lety 2002 až 2016. Klíčovým aspektem diplomové práce 

je důsledná verifikace informací, které o událostech referují. A to jak ve smyslu textových 

zdrojů, tak obrazových. V kapitole jsou uvedeny doporučené postupy a nástroje pro ověřování 

informací. U jednotlivých případů pálení knih je následně popsán řetězec ověřování 

nashromážděných informací, z něhož na jeho konci vyplývá, zdali se jedná o skutečnost či o 

neověřitelnou informaci, dezinformaci. 

Třetí kapitola se věnuje srovnání popsaných událostí s historickými případy pálení knih v 

různých dobách a kontextech ve smyslu fyzické likvidace konkrétních nosičů hodnot a 

informací, lidských idejí. Smyslem sumarizace těchto dějinných událostí je představení 

historického kontextu, který slouží jako teoretický základ pro srovnávací analýzu historických 

událostí s popsanými událostmi v Rusku, na Krymu a na východě Ukrajiny. V kapitole budou 

u jednotlivých případů porovnány identifikované motivy a jejich účel s vybranými 

historickými událostmi a následně uvedeny případné společné rysy zkoumaných událostí, tj. 

budou uvedeny podobnosti, shody nebo rozdíly. 

Ambicí diplomové práce však není vytvořit z vědeckého pohledu komplexní komparační 

strategii. Důvodem je obava z možné banalizace samotné podstaty tématu: tedy že dochází k 

takto vyhraněnému zacházení s literaturou. Otázkou je proč tomu tak je, co je motivací, 

účelem apod. Pozadí motivů, jež vedou k těmto činům, většinou deklarují samotní 

organizátoři těchto „autodafé“. Dle nich inkriminované knihy například propagují dekadentní 

styl života, jsou neslučitelné s tzv. „tradičními hodnotami“, nekorelují s výkladem národních 

dějin apod. 
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1. Společensko-politické klima: podhoubí pro pálení knih 

V posledních několika letech (zejména po anexi Krymu) sílí v ruské společnosti negativní 

postoj k tzv. západním hodnotám, respektive k hodnotám liberálním. V Rusku se již od 90. let 

20. století kultivuje přesvědčení, že hodnoty „liberální“ a „západní“, jsou totožné. Proti nim 

jsou stavěny tzv. „tradiční ruské hodnoty“, které jsou v přirozené opozici k západnímu světu. 

Ruské konzervativní kruhy tento střet prezentují jako odvěkou danost, která trvá prakticky 

nepřetržitě.3 Negativní vnímání Západu potvrzují také statistické údaje z průzkumů veřejného 

mínění. Některé z nich jsou v této práci použity. 

V níže uvedených podkapitolách jsou popsány jevy a elementy, které mohou mít 

nezanedbatelný vliv na ruskou veřejnost a náladu ve společnosti. Jedná se například o projevy 

namířené proti západním zemím, respektive o útoky na hodnotové ukotvení Západu. Západní, 

tj. liberální hodnoty jsou vyobrazovány jako nekompatibilní s hodnotovými východisky 

ruského světa. Tyto postoje a nálady jsou podněcovány celou řadou strategií zejména 

z ideologických pozic, například: pravoslavná církev, myšlenka eurasianismu, ruský 

panslavismus či vyhrocený nacionalismus a militarismus. Druhá část kapitoly je zaměřená na 

vztah pojmů „kniha“ a „svoboda slova“. Cílem je postihnout klíčové aspekty, které přímo 

ovlivňují knižní kulturu a svobodné šíření informaci v současné RF. 

Cílem této kapitoly je zmapovat aspekty společenských a politických poměrů, které mohou 

podněcovat a případně dokonce podporovat společenské projevy tak extrémní, jako je 

například demonstrativní pálení knih. Hned v úvodu práce je však nutné uvést, že lze s 

úspěchem pochybovat o přímé participaci vládní garnitury či federálních úřadu na těchto 

činech. Konkrétní události, během kterých byly páleny či ničeny knihy, jsou podrobně 

rozebrány v kapitole č. 2, Události: pálení knih v Rusku. 

  

 

3 LARUELLE, Marlene. The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Gardein Russia. The Russian Review [online]. 

2016, 6(75), s. 626 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/28713012/_The_Izborsky_Club_or_the_New_Conservative_Avant-

Garde_in_Russia_The_Russian_Review_75_no._4_2016_626-644 
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1.1 Ideologické paradigma v současném Rusku 

Současný ruský režim neslouží žádné konkrétní ideologii. Článek č. 13.2. Ústavy RF 

výslovně uvádí: „žádná ideologie nemůže být ustanovena jako státní nebo povinná“, jako 

tomu bylo například v dobách SSSR (Ruská federace, 1993). Nicméně vládnoucí garnitura 

využívá různá ideologická východiska jako nástroj prosazování svých zájmů. Pragmaticky je 

využívá ve svůj prospěch, jedná se o jakousi technokracii moci. Nelze však vyloučit, že řada 

vrcholných představitelů RF skutečně věří v platnost některé z ideologických doktrín. 

1.1.1.  Konzervatismus 

Konzervativní síly se formovaly již dlouhá léta před „konzervativním obratem“ politiky 

Vladimíra Putina (mezi lety 2011-2013). V RF mají na politický a společenský život silný 

vliv různé think-tanky, neziskové organizace, nadace apod. Po roce 2000 vznikla řada 

konzervativních manifestů, které významně přispěly k formování konzervativního hnutí. 

Jedním z příkladů je tzv. Ruská doktrína z roku 2005, která představovala návrhy rozsáhlých 

konzervativních reforem. Její autoři hodnotí situaci Ruska po rozpadu SSSR, formulují 

základní ideové předpoklady pro praktické nasazení reforem. Jedním z hlavních autorů 

doktríny je filozof a publicista Vitalij Averjanov, jenž má blízko k pravoslavné církvi a je 

členem Izborského klubu (dále jen IK).4 Dalším manifestem je například Manifest ruského 

konzervatismu. Imperativ národního znovuzrození. Jeho autoři vidí v pravoslavném 

konzervativismu jedinou ideologii, která zajistí svrchovanost ruského státu. Posledním 

příkladem je manifest z roku 2010 Zákon a pravda. Manifest pro osvícený konzervatismus, 

filmaře, herce a ortodoxního monarchisty Nikity Michalkova (Michalkov, 2010). Prezentován 

byl jako produkt víceleté diskuse za účasti umělců, publicistů, politických aktivistů a zástupců 

církví. Financován byl Státním kulturním fondem.5 

Žádný z manifestů se nestal oficiálním programem některé z ruských politických stran. Nutno 

však podotknout, že vládní strana Jednotné Rusko v roce 2009 na svém 9. kongresu přijala 

„konzervatismus“ jako svoji oficiální politickou značku.6 

  

 

4 Viz podkapitola Izborský klub na str. 20 
5 BLUHM, Katharina.: Russlands konservative Gegenbewegung. Osteuropa. 2018, (6), 68–71. 
6 Tamtéž s. 71 
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1.1.2. Ruský panslavismus 

Je poučné analyzovat a porovnávat výroky ruských panslavistů 19. století s vyjádřeními 

současných ruských panslavistů, konzervativců, nacionalistů či eurasianistů. Celým tímto 

tradicionalistickým proudem se jako červená nit táhne myšlenka panslavismu, která sice 

vznikla v první polovině 19. století ve střední Evropě, ujala se ale později v Rusku jako 

ideologický proud formulovaný především Nikolajem Danilevským. Základní premisa je po 

léta neměnná, jak již v 50. letech minulého století ve svém díle Vývoj a zločiny panslavismu 

nastínil literární kritik a komparatista Václav Černý: Pravoslavné Rusko a katolický Západ 

jsou antiteze. Rusko je držitelem náboženské pravdy, protože přijalo náboženství od Byzance, 

skutečné pokračovatelky Kristovy církve. Západ jej přijal z Říma, tj. zkažené duchem 

římského práva a státu. Ruský svět se tak konstantně střetává se „zkaženým Západem“.7  

Ilustrativním příkladem jsou například zápisky uznávaného romanopisce F. M. 

Dostojevského. Ačkoliv k němu západní Evropa vzhlížela vždy s úctou, je potřeba podrobit 

kritice jeho morální a hodnotová východiska. Schizofrenní nahlížení na Dostojevského jako 

na romanopisce a na politického slavjanofila, bylo způsobeno receptivním přístupem Západu 

19. století. Jak ve zmíněné publikaci zmiňuje Václav Černý. „Jeho politický aspekt lze 

charakterizovat několika citáty: vesměs z Deníku spisovatele, mohou být seřazeny a postaveny 

ve znamení principiální trojice ideologických východisek ruské říše: pravoslaví – autokracie – 

nacionalismus“ (Černý, 2011, s. 70).  

Před tím, než budou uvedeny konkrétní ukázky Dostojevského úvah o panslavismu, je vhodné 

uvést do kontextu některé aspekty, jež měly na Černého, jako autora, vliv a bezesporu se 

projevily v jeho knize. Vývoj a zločiny panslavismu lze charakterizovat spíše jako „pamflet“, 

nežli profesionální vyváženou historickou práci. Kniha se například nezabývá různými proudy 

či motivacemi panslavismu. Černý tuto útlou knížku napsal v 50. letech minulého století, tj. 

v době, kdy v tehdejším Československu byly všechny formy společenského života pod 

přímým vlivem komunistické strany a sovětské ideologie. V této společensko-politické 

konstelaci tak ve společnosti mnohdy vznikal dobově podmíněný odpor ke všemu ruskému. 

Tyto antipatie Černý vyjádřil právě ve své knize. Historiografickou kvalitu a vyváženost jistě 

ovlivnilo i to, že knihu Černý nedokončil. Z těchto důvodů je vhodné na některé aspekty 

tohoto díla nahlížet opatrně a přistupovat k němu s vědomím výše popsaných souvislostí. 

 

7 ČERNÝ, Václav. Vývoj a zločiny panslavismu. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.  s. 53-58 Sešity (Knihovna Václava 

Havla). ISBN 978-80-87490-01-3. 
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„Car jest našemu lidu otcem a lid chová se k němu jako dítě … jest mocí všenárodní, vše 

sjednocující, po níž lid sám touží … Nemáme v Rusku vůbec jiné síly, aby nás udržovala a 

řídila, než toto organické živé spojení lidu s jeho carem“ (Černý, 2011, s. 73-74). 

„Ano, Rusko je vinno již tím, že jest Ruskem, a Rusové tím, že jsou Rusy, to jest Slovany: 

Evropa nenávidí slovanské plémě … Evropa nikdy nebude věřiti žádnému ujišťování našemu a 

vždy bude na nás pohlížeti nepřátelsky. Těžko je si představiti, jak velice se nás Evropa bojí. A 

když se nás bojí, tak nás jistě také nenávidí“ (Černý, 2011, s. 74-75). 

„Nikdy jste vy, pánové milovníci Evropy a západníci, nemilovali tak Evropu jako my blouzniví 

slavjanofilové a – jak říkáte – odvěcí nepřátelé její. Ano nám je drahá tato země, kterou si 

jednou pokojně podrobí vznešený křesťanský duch, jenž se zachoval na Východě. A jsouce 

v nebezpečí, že se s ní srazíme v nynější válce (psáno 1877), bojíme se nejvíce toho, že Evropa 

nás nepochopí a že jako dříve, jako vždy, tak i nyní bude se k nám chovati pyšně a pohrdavě a 

vytasí na nás meč“ (Černý, 2011, s. 77). 

„My sami potřebujeme této války (psáno 1877), nevstáváme jen pro bratry Slovany, nýbrž i 

pro vlastní spásu: válka osvěží vzduch, který dýcháme a ve kterém jsme se dusili, sedíce 

nemocni ve mravní zkáze a v duševní tísni. Každý velký národ musí být mravním 

imperialistou“ (Černý, 2011, s. 78). Zde si Dostojevskij protiřečí, jelikož v jiných pasážích 

toto právo nepřiznává žádnému jinému národu, ač třeba i velkému. 

V případě, že Rusko válku vyhraje, píše dále Dostojevskij: „Všichni tito nárůdkové by se 

v Cařihradě jen hádali mezi sebou, kdo z nich má míti v něm vliv a vládu nad ním. Zkrátka 

Cařihrad stane se potom příčinou hádky ve všem slovanském a východním světě, takže překazí 

sjednocení Slovanů … za takového stavu je spása pouze jen v tom, aby Rusko opanovalo 

Cařihrad samo pro sebe na svůj účet“ (Černý, 2011, s. 79). 

V této pasáži Václav Černý připomíná obavy Františka Palackého z ruského imperialismu, 

respektive ze zneužití panslavistické myšlenky, jako pouhého nástroje naplnění imperiálních 

ambicí Kremlu. A Václav Černý mu dává zapravdu. 

Oddíl Ruský panslavismus je zcela záměrně umístěn na předních stranách práce, jelikož 

v následujících kapitolách a podkapitolách, budou uvedené premise ruského panslavismu 19. 

století tak, jak je prezentuje Dostojevskij, opakovaně formulovány, ač třeba v recyklované 

formě. 
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1.1.3. Pravoslavná církev 

Po pádu SSSR a monopolu komunistické ideologie, hledala nastupující vládní garnitura nový 

ideologický rámec, jenž by se stal základem pro budování nového ruského státu. Jako 

nejvhodnější zdroj národní a politické emancipace se jevilo pravoslavné křesťanství, jehož 

hodnoty zůstaly v ruském národě hluboce zakořeněny navzdory dlouholetému sovětskému 

režimu, který byl přinejmenším formálně sekulární a ateistický. Historicky bylo Rusko státem 

s vlastním, nezávislým, národním náboženstvím. Pravoslaví tak představovalo most mezi 

minulostí a současností, představovalo jakýsi itinerář hodnot a tradic, jež široká veřejnost 

respektovala jako společenský kánon.8  

Již za vlády Borise Jelcina začalo sbližování státu s pravoslavnou církví. V roce 1995 dal 

Jelcin pokyn k výstavbě, předchozím režimem zdemolované, katedrály Krista Spasitele. 

V roce 1996 Jelcin podepsal zákon, který upravoval vztah mezi pravoslavnou církví a státem 

a současně církev zvýhodňoval ve vztahu k ostatním konfesím. Díky tomuto zákonu církev 

legitimizovala své aktivity v různých sférách společenského života. Přijatý zákon se stal pro 

církev silným nástrojem prosazování vlivu a cílů.9 

Již na začátku své prezidentské funkce objevil Vladimír Putin potenciál a sílu ruského 

pravoslaví společně s ostatními národními mýty, například eurasianismem. Putin se projevil 

jako pragmatický politik, když patriotismus zakořeněný v pravoslaví použil jako zastřešující 

ideologii, která dává legitimitu jeho vládnutí a budování nového ruského státu. 

Historik ruské kultury Andrej Zorin k tomu v roce 2012 poznamenal: „Myšlenka 

symbiotického vztahu mezi státem a církví je oživena. Stát spoléhá na legitimitu pocházející 

od církve. Na druhou stranu se církev stává správní podřízenou službou státu, což zvyšuje 

autoritu státu“ (Kolesnikov, 2015, s 4). 

  

 

8 TSONCHEV, T.S. the kremlin's new ideology. The Montréal Review [online]. 2017 [cit. 2019-03-06]. ISSN 1920-2911. 

Dostupné z: http://www.themontrealreview.com/2009/The-Ideology-of-Vladimir-Putin-Regime.php 
9 KRASIKOV, A. Konstitucionnyj Sud i svoboda sověsti v Rossii. Konstitucionnyj pravo: Vostočnoevropějskoje obozrěnije. 

2000, 1(30)., s. 234–237. 



16 

 

Po nástupu Vladimíra Putina do prezidentské funkce získala církev zpět své majetky zabavené 

sovětským režimem a je prominentním příjemcem prezidentských grantů. Putin využívá 

pravoslaví k vyzvednutí ruské výjimečnosti, kulturní a hodnotové nadřazenosti. Mezi lety 

1991–2008 exponenciálně narostl počet osob veřejně se hlásících k pravoslaví z 31 % na 72 

%.10 Níže jsou uvedeny dvě Putinovy autentické citace, které ilustrují popsaný vztah mezi 

prezidentskou administrativou a pravoslavnou církví. 

Putinův projev na Valdajském fóru v září 2013: „euroatlantické země se ke křesťanským 

hodnotám, coby základním kamenům západní civilizace, otočily zády a je tak na Rusku, aby za 

jejich ochranu a obhajobu převzalo zodpovědnost“ (Putin Speech at Valdai, 2013). Zde se 

prezident Putin názorově shoduje například s IK.11 

V roce 2015 během velikonoční modlitby v moskevské katedrále Krista Spasitele uvedl: 

„Ruská pravoslavná církev neúnavně pracuje, aby přinesla jednotu, posílila rodinné vazby a 

vzdělávala mladou generaci ve vlasteneckém duchu“ (Vladimir Putin praises Orthodox 

Church for boosting patriotism, 2015). 

  

 

10 Tamtéž 
11 Viz podkapitola Izborský klub na str. 20 
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1.1.4. Eurasianismus 

Dalším zdrojem Putinovy ideologické inspirace je eurasianismus, tj. ideologický směr, který 

se poprvé objevil na začátku 20. let minulého století mezi ruskými emigranty, kteří Rusko 

opustili po bolševické revoluci v roce 1917.12 Podle eurasianistů bylo Rusko vždy vlastní 

jedinečnou civilizací, jež spojovala křesťanskou a byzantskou kulturu s asijským, respektive 

mongolským imperiálním živlem. Mezi spoluzakladatele eurasijského hnutí patřili Ivan Iljin a 

Petr Nikolajevič Savický. Ti, podobně jako mnoho dalších ruských emigrantů, prosazovali 

myšlenku eurasianismu jako konceptu, který na ruskou historii a osud ruského národa nahlíží 

v intencích jeho geografické polohy a rozsáhlého územního dědictví.13 

Ivan Iljin byl ruský myslitel a publicista 20. století. Historik Timothy Snyder v článku pro 

New York Times nazval Iljina „prorokem ruského fašismu“ (Snyder, 2016). Ve 30. letech 

minulého století dával Iljin najevo své sympatie s Hitlerovským Německem, a ačkoliv odmítal 

antisemitismus, Židy přesto kritizoval, jelikož je považoval za stoupence komunismu.14 

Petr Nikolajevič Savický v roce 1921 emigroval do Československa. V Praze přednášel na 

ruské právnické fakultě ruštinu. Po roce 1945 byl zavlečen zpět do SSSR a vězněn v gulagu. 

V roce 1961 se do Československa sice vrátil, avšak byl opětovně odsouzen. Zemřel v roce 

1968.15 

Dnešní eurasianisté vycházejí zejména z klasického díla panslavistického myslitele Nikolaje 

Danilevského Rusko a Evropa a z Trubeckého knihy Evropa a lidstvo. Danilevskij nastiňuje 

propastné hodnotové rozdíly mezi Ruskem a Evropou, potažmo Západem. Tento pohled 

přejímají dnešní stoupenci eurasianismu a doplňují ho o kritiku liberalismu a USA.16 Mezi ně 

můžeme zařadit například Alexandra Dugina, viz podkapitola Izborský klub. 

  

 

12 LAQUEUR, Walter. Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Překlad Petruška Šustrová. V 

českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2016. s 132-133. ISBN 978-80-7260-329-9. 
13 Tamtéž 
14 TSONCHEV, T.S. the kremlin's new ideology. The Montréal Review [online]. 2017 [cit. 2019-03-06]. ISSN 1920-2911. 

Dostupné z: http://www.themontrealreview.com/2009/The-Ideology-of-Vladimir-Putin-Regime.php 
15 Pjotr Nikolajevič Savickij. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Nikolajevi%C4%8D_Savickij 
16 LAQUEUR, Walter. Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Překlad Petruška Šustrová. V 

českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2016. s 132-133. ISBN 978-80-7260-329-9. 
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1.1.5. Patriotismus a militarismus 

Po anexi Krymu v roce 2014 nastal v RF rozmach tzv. patriotické výchovy. Ta se zavádí do 

škol nebo jsou pořádány tzv. dětské vojenské tábory. Náplní táborů je spojení klasické branné 

výchovy s výchovou k disciplíně, vlastenectví a respektu k tzv. „tradičním ruským 

hodnotám“. Tím je myšleno zejména pravoslaví. Samozřejmostí je naučit se zacházet se 

zbraněmi.17 

Stát tyto aktivity dotuje ze svého rozpočtu, konkrétně z podkapitoly „provádění akcí 

napomáhajících vlastenecké výchově občanů RF“, částkou přibližně půl miliardy rublů (cca 

200 milionů korun). Další nezanedbatelné finance pocházejí z jednotlivých federálních 

republik. Ilustrativním příkladem těchto investic je park „Patriot“ vybudovaný za 20 miliard 

rublů (7,9 miliardy korun) ministerstvem obrany nedaleko Moskvy. Dále byla například v září 

2016 založena mládežnická vojenská, vlastenecká organizace Junarmija (Mladá armáda). 

Významným krokem k ideologicky uvědomělé armádě byl návrat k tzv. politrukům (politický 

důstojník), jejichž úkolem je také spolupráce s mládežnickým hnutím Junarmija.18 

Ilustrativní příklad náplně těchto táborů zachytil v roce 2017 krátký dokument stanice 

RFE/RL nazvaný Готовимся к войне, v českém překladu Připravujeme se na válku. 

Dokument zachycuje výcvik dětí s maketami zbraní. Zřejmé jsou i vliv pravoslavné církve a 

ideologicky vyhraněné postoje táborových lektorů. V dokumentu tak zaznívají militantní 

výroky proti západním zemím nebo vyjádření nároku RF na ztracená území po rozpadu 

SSSR. Níže jsou pro ilustraci uvedeny konkrétní citace daných výroků.19 

Lektor tábora: „Jsme moc rádi, že Rusko začalo válčit. Proč a jak? To je jiný příběh. Ale 

válčit začalo, a to je skvělé! Národ je jako jednotný organismus, hledá, kde je mu dobře. 

Bojuje za to, co je lepší, usiluje o rozšíření svých hranic. Svatá Rus vstane z mrtvých. Ale to už 

bude jiný národ, národ se svaly a zuby, který umí válčit a miluje to. A budeme mít obrovský 

stát. Všechny děti budou umět válčit. Ano, všude na světě. A budou rády válčit“ (Připravujeme 

se na válku, 2017). 

 

 

17 PROCHÁZKOVÁ, Petra. Rusko pumpuje peníze do vojenských táborů. Děti se učí boji s kalašnikovem či rytí zákopů. 

Lidové noviny [online]. 25-06-2017 [cit. 2019-02-22]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/svet/rusko-

pumpuje-penize-do-vojenskych-taboru-deti-se-uci-boji-s-kalasnikovem-ci-ryti-zakopu.A170623_143758_ln_zahranici_fas 
18 Tamtéž 
19 Připravujeme se na válku. RFE / RL [online]. 20-05-2017 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: 

https://www.svoboda.org/a/28499303.html 
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Lektor k dětem: „Jste budoucností Ruska, našeho národa, který už prý není, ale já vidím, že 

to není pravda. On existuje. Vyrostete a budete žít v jiné zemi, šťastné, mocné, obrovské zemi. 

Protože Rusko vlastně nemá žádné hranice, má jenom horizonty. Mělo by mít jiné hranice, než 

mu určili. Je mnohem větší. Nikdo nám ztracená území jen tak nevrátí, nikdo nám nevrátí 

zdroje, které nám vzali, a proto si je budeme muset vzít zpět sami. Neboť Hospodin řekl: 

nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Třeba se to dá vyložit jinak, nebo se to dá chápat tak, jak 

to řekl. Proto se v každém případě připravujeme na válku“ (Připravujeme se na válku, 2017). 

Lektor k dětem: „Dnes jste možná nevyrostli tolik jako osobnosti, ale během dvou hodin jste 

vyrostli jako mechanismus. To je to, o co bude mít v budoucnu zájem naše vlast“ 

(Připravujeme se na válku, 2017). 

Rozhovor dětí: „Nevím, jak se to jmenuje v Americe […] Kongres. Oni ho (myšleno 

prezidenta D. Trumpa) nechtějí pustit k moci – zednáři! Řekl, že nechce vést politiku proti 

Rusku, ale že se chce kamarádit, a proto mu to nedovolili […].“ (Připravujeme se na válku, 

2017). 

Ve městě Pskov přednáší na místních školách hodiny vlastenectví známý nacionalista a 

zakladatel IK, ruský spisovatel Alexandr Prochanov. Na obsahu vyučování se také podílejí 

členové IK. Prochanov k tomu dodává. „Vytvořili jsme metodický plán, v němž budou děti 

informovány o třech velkých tématech, které chceme v jejich myšlení probudit, v jejich 

historické, možná genetické paměti. Hlavními tématy budou Velká vlastenecká válka, Krym a 

nakonec Arktida. Existuje taková mystická síla, která vždy vedla ruského člověka na sever, do 

oblastí Polární hvězdy“ (PROKOPJEVA, Světlana, 2017). 

Ačkoliv podobné aktivity přijímá široká veřejnost kladně, ozývají se i negativní ohlasy, které 

kritizují zejména agresivní pojetí výchovy k patriotismu.20 

  

 

20 PROKOPJEVA, Světlana. Usnuvšije kody arktičeskogo Kryma. RFE / RL [online]. 11-06-2017 [cit. 2019-02-22]. 

Dostupné z: https://www.svoboda.org/a/28537920.html 
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1.1.6. Izborský klub 

Izborský klub je think-tank založený v roce 2012 ve vesnici Izborsk (Pskovská oblast), podle 

níž byl zvolen samotný název klubu. Zakladateli jsou Alexander Prochanov, Vitalij Averjanov 

a Andrej Kobjakov. Volba Izborsku, jako místa pro první ustanovující shromáždění má svou 

hlubokou symboliku. Jedná se o místo s dávnou minulostí a historickým významem pro 

ruskou státnost. Tehdejší město Izborsk bylo jedním z nejstarších sídel (8. stol.), kde panovala 

první ruská knížata. Město několikrát čelilo nájezdu pobaltského řádů německých rytířů, což 

pro zakladatele IK představuje další, až mystický rozměr. Ustanovující listina byla přijata 8. 

září 2012.21 Níže je z listiny uvedeno několik překladů převzatých z článku Izborský klub: 

Putinova ideologická komise a my, publikovaného na webu Manipulatori.cz dne 24. října 

2017. Uvedené citace jsou odkazovány k původnímu zdroji. 

„První říše byla Kyjevsko-Novgorodská. Druhou říší bylo Moskevské carství. Třetí říše byla 

Romanovská. Čtvrtá říše byla Sovětská. Současný ruský stát má nehledě na ztrátu rozsáhlých 

území imperiální charakter. Geopolitika eurasijského kontinentu opět dává dohromady 

násilně odtržené prostory. O tom svědčí „eurasijský projekt“ vyhlášený Putinem. Budoucí 

Eurasijská říše bude říší zvláštního typu, bez kolonií a metropolí, kde všechny národy budou 

utvářet říši, ponesou svůj díl odpovědnosti za zachování a rozvoj říše. Každý národ tvořící říši 

bude neocenitelný a nenahraditelný. Strukturou této polyfonní říše se může stát struktura 

podobná Svazovému státu Ruska a Běloruska“ (Manifest otcov-osnovatelej kluba, prinjaty 8 

sentjabrja 2012 goda, 2013). 

„Pravoslaví a islám, hlásající božskou spravedlnost, se stanou základem eurasijské ideologie, 

učiní Eurasijský svaz přitažlivým pro všechny národy, které do něj vstoupí“ (Manifest otcov-

osnovatelej kluba, prinjaty 8 sentjabrja 2012 goda, 2013). 

„Obzvláště tragický je předěl mezi Třetí a Čtvrtou říší, mezi romanovským carstvím a 

sovětským státem“ (Manifest otcov-osnovatelej kluba, prinjaty 8 sentjabrja 2012 goda, 2013). 

  

 

21 Livonian campaign against Rus'. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Livonian_campaign_against_Rus%27 
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„Spojení dvou historických epoch, strategické smíření „rudých“ a „bílých“ tváří v tvář 

hrozbě liberalismu — to je veliký úkol pro pravé státníky. Takové smíření je možné ve světle 

mystického ruského vítězství v roce 1945, kdy byl „rudý“ řád podpořen modlitbou všech 

svatých mučedníků, kteří zahynuli v letech pronásledování církve, a zbraně „rudého 

Vítězství“ se staly svatými ruskými zbraněmi. Budoucí ruské vítězství si žádá jednoty 

„rudých“ a „bílých“. Žádá si vybudování státu, v kterém, jak řekl V. V. Putin, budou moci žít 

jak „rudí“ komisaři, tak i „bílí“ důstojníci“ (Manifest otcov-osnovatelej kluba, prinjaty 8 

sentjabrja 2012 goda, 2013). 

Klub usiluje o vytvoření nové státní ideologie, která bude vycházet z „tradičních ruských 

hodnot“, tj. konzervativních, dále historických zkušeností a pravoslaví. Ambicí IK je být 

jakousi laboratoří nového společenského řádu pro Rusko. Klubu se podařilo vyplnit pomyslné 

prázdné místo tím, že pod svým jménem sjednotil řadu osobností z konzervativních, 

nacionalistických, monarchistických, stalinistických a pravoslavných kruhů s jasným cílem, 

přímo ovlivňovat chod státních úřadů a ovlivňovat politiku.22 

Z ideologického hlediska nelze IK jednoznačně zařadit do jasně definované kategorie. 

V médiích je mu mnohdy přisuzován přívlastek „nacionalistický“, a to zejména proto, že 

řada jeho členů vyhraněnými nacionalisty skutečně je. Jestliže však nacionalismus chápeme 

v intencích etnicity, pak IK není nacionalistický, nýbrž imperialistický. Ještě přiléhavějším 

přívlastkem je „antiliberální“, jelikož podstatným bodem jejich programu je absolutní 

odmítnutí liberalismu, jakožto nositele západních hodnot, a to ve všech formách – politické, 

hodnotové (morální) a ekonomické.23 

  

 

22 "LARUELLE, Marlene. The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Gardein Russia. The Russian Review [online]. 

2016, 6(75), s. 626 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/28713012/_The_Izborsky_Club_or_the_New_Conservative_Avant-

Garde_in_Russia_The_Russian_Review_75_no._4_2016_626-644 
23 Tamtéž s 629 
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Tento protiliberální akcent koreluje s představami o jedinečnosti Ruska a je mnohdy 

zaměnitelný právě s nacionalismem. IK sám sebe definuje jako konzervativní, respektive jeho 

členové prosazují konzervatismus jako ústřední ideologii klubu. Konzervatismus pojatý v 

intencích IK není reakcionářskou, zaostalou doktrínou, nýbrž dynamickou silou, jež usiluje o 

nový politický a společenský řád založený na "tradičních hodnotách“. Jak ale IK chápe 

poměrně fluidní pojem „tradiční hodnoty“? Je tím myšleno dědictví SSSR? Nebo období 

vlády Romanovců a Stolypinovy reformy či historicky nejstabilnější prvek ruské kultury (ale i 

státnosti), pravoslavná církev? 24 

Pravoslavné křesťanství je pro IK stěžejním, zastřešujícím bodem. Bylo integrováno jako 

převládající diskurz klubu, pro jeho univerzálnost a po staletí uznávanou autoritu. Slouží jako 

nástroj deklarace antizápadního a antiliberálního postoje klubu: „Západ je současným 

prostorem anti-Krista“. Západ vnímají jako příliš dekadentní, konzumní, čímž zradil po 

staletí platné tradiční, křesťanské hodnoty. Rusko naopak staví do role nositele těchto 

konzervativních křesťanských hodnot. 25 Tento názor koreluje s vyjádřením prezidenta Putina. 

1.1.6.1.Vliv klubu 

IK udržuje kontakty s prezidentskou administrativou, ministerstvy a úřady (federálními i 

místními), médii a samozřejmě také s pravoslavnou církví. Sdružuje přibližně 40 členů. Ti 

významnější, společně s jejich myšlenkami a představami, jsou v diplomové práci zmíněni.  

Společenský vliv IK lze ilustrovat na sice banálním a lehce bizarním aktu ze srpna 2014: 

posvěcení těžkého bombardéru Tu-95 jménem IK. Lze mu však přisuzovat hlubokou 

symboliku. Ceremonii vedl bývalý letec a dnes kněz, otec Vissarion. „Bombardér, u něhož 

stála velmocenská ikona naší svaté bohorodičky, ponese nad oceány poselství o velikosti 

Ruska. O jeho neporazitelnosti a našem vítězství“, pronesl zakladatel Klubu Alexander 

Prochanov (Vlach, 2017). Bombardér Tu95 s logem IK byl spatřen během bojů ukrajinské 

armády s východními separatisty v Luhansku a Donětsku podporovaných RF. To samo o sobě 

v konečném důsledku neznamená nic, jde však o symbolickou demonstraci vlivu IK a 

jeho imperiálních představ.26 

 

24 Tamtéž s 629 
25 Tamtéž s 637 
26 Tamtéž s 626 
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V politické diskuzi hraje IK roli jakési „systémové opozice“. Členové IK sice vyjadřují 

podporu prezidentu Putinovi, a to zejména pokud se jedná o zahraniční politiku (anexe 

Krymu, přítomnost ruské armády v Sýrii apod.) Ostře však kritizují liberální směřování v 

ekonomické oblasti, podporované jak prezidentem, tak vládní stranou Jednotné Rusko.27 

 

27 Tamtéž s 629 

Obrázek 2 - Tu95 s logem Izborského klubu 

Obrázek 1 - Křest Tu95 "Izborsk" 
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Klub těží z široké sítě kontaktů. V mediální sféře využívá síť kolem novináře a moderátora 

Michaila Leonťjeva. Prostřednictvím Alexandra Prochanova disponuje kontakty s vojensko-

průmyslovou lobby či ultrakonzervativní stranou Vlast. Tu vede Dmitrij Rogozin, generální 

ředitel kosmické agentury Roskosmos a bývalý místopředseda vlády pro vojensko-

průmyslový komplex. Dále IK čerpá z kontaktů s vysokými státními úředníky. Tím je 

například Sergej Glazjev, poradce prezidenta Putina pro regionální hospodářskou integraci a 

člen finanční rady Národní banky, od roku 2008 řádný člen Akademie věd. Glazjev je 

pověřen koordinací projektu „Euroasijského svazu“, což je jedno ze stěžejních témat IK. Další 

významnou postavou je ministr kultury Vladimir Medinskij, který byl přítomen u 

zakládajícího ceremoniálu IK v září 2012. Prochanov disponuje dobrými kontakty i na 

regionální úrovni, kde se reprezentuje jako vlivný lobbista s vazbami na Kreml, respektive 

prezidentskou administrativu. Zasedání IK v ruských regionech je vždy přítomna většina 

místních guvernérů a viceguvernérů, což jen potvrzuje úzké kontakty IK s regionálními 

elitami.28 

IK se snaží vystupovat jako institut s oficiální podporou Kremlu. Takové tvrzení však 

neodpovídá zcela realitě. V prezidentské administrativě sice působí podporovatelé IK, ale 

stejně tak i lidé, kteří s jeho filozofií nesouhlasí a jsou k jeho aktivitám velmi kritičtí. 

Například Vladislav Surkov, autor konceptu tzv. „suverénní demokracie“, jenž v roce 2014 

kritizoval IK kvůli jeho podpoře nejradikálnějších povstalců v Doněcku a Luhansku. IK hrál 

důležitou roli při procesu integrace Krymu do RF. Dokonce usiloval o vyvolání proruských 

povstání v dalších částech východní Ukrajiny. 29 

1.1.6.2.Členové klubu, příklady výroků: 

V následujících odstavcích jsou uvedeny ukázky konkrétních výroků některých členů IK, jež 

ilustrují myšlenky, názory a představy vlastní tomuto prominentnímu think-tanku. Jedná se o 

veřejně známé osobnosti s nezanedbatelným impaktem na společenskou diskusi a média. 

Některé překlady byly převzaty z článku Izborský klub: Putinova ideologická komise a my, 

publikovaného na webu manipulatori.cz dne 24. 9. 2017. Uvedené citace vždy odkazují 

k původnímu zdroji, respektive k originálnímu znění. 

  

 

28 Tamtéž s. 634 
29 Tamtéž s. 644 
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1. Alexandr Prochanov: Předseda IK, narozen v roce 1938. V éře SSSR býval oficiálním 

režimním spisovatelem. Od roku 1993 vydává nacionalistický časopis Zavtra, kolem 

něhož shromáždil a sjednotil tzv. „bílé“ a „rudé“ nacionalisty neboli nacionalisticky 

smýšlející komunisty a nastupující krajní pravici.30 Dále je členem sekretariátu Svazu 

spisovatelů Ruska a člen Valdajského klubu.31 V roce 2018 mu k jeho 80 narozeninám 

veřejně poblahopřál prezident Putin.32 

„A antisemitismus nesouvisí s tím, že by Židé měli křivé nosy nebo že by špatně 

vyslovovali „r“. Nýbrž s tím, že se zmocnili celého světa a využívají moc ke zlému. 

Využívají moc k destrukci národních kultur a hodnot. Sjednotili lidstvo, aby je vrhli do 

pece liberálního řádu, který nyní zažívá katastrofu“ (Ukraina dolžna stat' centrom Jevrazii 

— Alexandr Prochanov, 2012). 

2. Alexandr Geljevič Dugin: Narozen v roce 1962 do rodiny generála vojenské 

zpravodajské služby GRU. Bývalý člen antisemitské organizace Pamjať. V raných 90. 

letech přispíval do Prochanovova nacionalistického časopisu Zavtra. V této době vstupuje 

do Nacionálně bolševické strany a po neúspěšné kandidatuře do ruské Dumy v roce 1995 

z ní vystupuje. V roce 1997 napsal Základy geopolitiky, které slouží jako výukový 

materiál na Akademii Generálního štábu ruské armády. V roce 2003 založil vlastní 

Mezinárodní euroasijské hnutí. Často vystupuje v médiích, od roku 2005 dokonce 

moderuje vlastní pořad Milníky, na náboženském kanálu Spas. V září 2014 byl odvolán 

z Moskevské Lomonosovovy státní univerzity za jeho nenávistné projevy,33 jelikož 

vyzýval ke "genocidě" Ukrajinců. 

 

 

30 BORZIČ, Adam, Olga PAVLOVA a Ondřej SLAČÁLEK. Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim 

Bey. V Praze: Vyšehrad, 2018. s. 32. ISBN 978-80-7601-007-9. 
31 Alexandr Prochanov [online]. 7. 11. 2016 [cit. 2019-03-05]. Dostupné z: https://izborsk-club.ru/10978 
32 Putin praises achievements of ultra-nationalist anti-Semitic writer. The Times of Israel [online]. 26. 2. 2018 [cit. 2019-03-

05]. Dostupné z: https://www.timesofisrael.com/putin-praises-achievements-of-ultra-nationalist-anti-semitic-writer/ 
33 BORZIČ, Adam, Olga PAVLOVA a Ondřej SLAČÁLEK. Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim 

Bey. V Praze: Vyšehrad, 2018. s. 29-. ISBN 978-80-7601-007-9. 
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Překlad: „Ukrajinu je potřeba vyčistit od idiotů. Nabízí se genocida těchto „kreténů“. 

Kreténů, kteří jsou virulentní (jedovatí, infekční), neslyšící k hlasu slova (myšlenky) a 

navíc nesmírně hloupí. Nevěřím, že toto jsou Ukrajinci. Ukrajinci jsou dobrý slovanský 

lid. Ale v tomto případě se jedná o nějakou rasu bastardů, kteří se vynořili z kanálů“ 

(Dugin, 2014).  

S uvedeným výrokem je spojován video záznam Duginova rozhovoru, na kterém údajně 

vyzývá k vraždění Ukrajinců (Dugin, 2014). V krátkém fragmentu video záznamu však 

nejsou výslovně zmíněni Ukrajinci ani Ukrajina ani žádná jiná národnost. Video bylo 

zveřejněno v roce 2014 během ruské okupace Krymu a východní Ukrajiny. Je proto nutné 

na něj nahlížet v kontextu tehdejších událostí a také Duginových výroků, jako například 

výše uvedeného. Ať už Dugin hovořil o komkoliv, nic to nemění na faktu, že jeho výrok 

je extrémní a společensky nebezpečný. 

„Putin ztělesňuje sílu v reakčním smyslu protichůdnou západním liberálním 

destruktivním tendencím, tj. ztělesňuje životní sílu. Je to reakce na rozklad a zkázu 

Ruska, odpor proti tomu“ (Dugin, 2013). 

„[…] tím, že studujeme Západ, studujeme absolutní zlo, tím, že studujeme Západ, se v 

podstatě zabýváme démonologií. Je proto naším úkolem pochopit Západ a dát svou 

vlastní ruskou odpověď na jeho výzvu“ (Dugin, 2013). 

  

Obrázek 3 - Duginův příspěvek na sociální sítí Facebook, 24. 8. 2014 
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„[…] prvním úkolem při přípravě na vítězství by byla skutečná plnohodnotná kampaň pro 

vytvoření veskrze negativního, nestvůrného, satanského (to jest pravdivého) obrazu 

USA a Západu jako celku […] Západ je místem, kam vpadl ďábel. Je centrem globální 

kapitalistické chobotnice. Je to matice zahnívající kultury zvráceností a hříchu, lži a 

cynismu, násilí a pokrytectví. Souběžně s tím je třeba vytvořit Národní výbor pro 

hromadné sdělovací prostředky, který přebuduje informační práci v souladu 

mimořádnými požadavky. Samozřejmě by měly být postaveny mimo zákon jakékoli 

legální prostředky pro šíření liberální či destruktivně nacionalistické propagandy“ 

(Dugin, 2015). 

3. Michael Chazin: Ruský politolog a ekonom, narozen v roce 1962. Zastává krajně 

konzervativní názory, je členem Mezinárodního eurasijského hnutí vedeného Alexandrem 

Duginem. Mezi lety 1997–1998 působil v prezidentské administrativě jako náměstek 

ředitele ekonomického odboru. V roce 2016 kandidoval do ruské Dumy za 

ultrakonzervativní stranu Vlast Dmitrije Rogozina. Je zakladatelem webu worldcrisis.ru.34 

V březnu 2018 byl hostem ČT24 v pořadu 90´, Stalin – 65 let od smrti diktátora, jako 

zástupce Ruského střediska vědy a kultury v Praze. 35 Chazin v pořadu relativizoval lidské 

oběti a nesporné lidské utrpení ve stalinských koncentračních táborech, tj. gulazích. Jeho 

přítomnost ve vysílání kritizoval například rusista Jan Machonin.36 

V prosinci 2016 v rámci konference „Ruský horizont“ Chazin prohlásil: „Chceme 

zachovat Ukrajinu jednotnou, ale loajální Rusku? Pak je nutné vrátit Donbas a zároveň 

změnit vedení v Kyjevě. A začít kontrapropagandu, z toho sice nebude nikdo příliš šťastný 

[…] Ano, existuje tam několik milionů lidí, které nejde napravit a ty je třeba zčásti 

zlikvidovat a zčásti vyhnat. Druhá varianta je Ukrajinu rozdělit. Novorusko musí být 

připojeno k Rusku jednotlivými oblastmi. S úplnou denacifikací a deukrajinizací. 

S úplným zákazem používání ukrajinského písma, ukrajinských textů, televizních 

pořadů v ukrajinštině, výuky ukrajinského […] zkrátka úplný zákaz […] (Chazin pro 

Ukrajinu, 2016). 

 

34 Михаил Хазин [online]. 8. 11. 2016 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: https://izborsk-club.ru/11044 
35 Stalin – 65 let od smrti diktátora [online]. In: 90´. Česká televize, 2018 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058130302-stalin-65-let-od-smrti-diktatora 
36 MACHONIN, Jan. Páteční 90-ka se za slíbenou debatu považovat nedá. Babylon [online]. 6. 3. 2018 [cit. 

2019-03-06]. Dostupné z: https://babylonrevue.cz/odvysilana-90-ka-se-za-slibenou-debatu-povazovat-neda/ 

https://babylonrevue.cz/odvysilana-90-ka-se-za-slibenou-debatu-povazovat-neda/
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4. Dmitrij Rogozin: Generální ředitel kosmické agentury Roskosmos a dříve vicepremiér 

pro zbrojní průmysl. Zakladatel ultrakonzervativní strany Vlast, kterou později opustil. Na 

zařazení jeho jména na sankční seznam a zákaz udělení víza pro vstup do USA reagoval 

slovy; „tanky nepotřebují víza“.37 

5. Leonid Ivašov: Generál ve výslužbě, vlivný mediátor mezi nacionalistickými kruhy a 

armádou. Dlouholetý podporovatel Alexandra Dugina.38 

„Sovětský projekt, zejména když v něm rozhodující roli začal hrát Stalin, byl 

pokračováním první geopolitické doktríny Ruska, která se jmenuje „Moskva – třetí Řím“. 

Je to mesianistická doktrína nejen byzantského pravoslaví. Je to protizápadní, 

protikatolická doktrína spravedlnosti. V sovětských dobách bylo samozřejmě správné 

omezení všech vyznání. Podívejme se na naši historii spravedlivě. V letech 1917-1918 

uchvátily moc v Rusku nepůvodní národy. Dostal se nám mezinárodní sionismus s ideou 

světové revoluce, která předpokládala rozvrat říší a – pseudodemokratickou cestou – 

uchopení moci třídou těch nejbohatších. Bankéřů-milionářů“ (Leonid Ivašov: Nam nužna 

ne stol'ko nacional'naja, skol'ko geopolitičeskaja ideja, 2017). 

6. Natalja Naročnickaja: Bývalá ruská diplomatka při stálé misi OSN. Zastává krajně 

pravicové názory, obhajuje návrat k sovětskému modelu řízení, avšak bez sovětské 

ideologie. Tu by nahradila pravoslavnou církví.39 Ředitelka Pařížského Institute of 

Democracy and Cooperation.40 

„Stalina na Západě nenávidí kvůli obnovení území historického ruského státu (jak řekl 

Puškin, „od chladných finských skal až v úpal do Kolchidy“) a kvůli Jaltě a Postupimi. 

Zejména tyto závěry jim nedávají pokoj. Je to naše Vlast, a jen my sami ji můžeme soudit“ 

(NAROČNICKAJA, Natalja, 2016). 

 

37 Tydlitátová, Věra. Židé v Putinově stínu: antisemitismus v české prokremelské propagandě. První vydání. V Plzni: 

Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s 437-438. ISBN 978-80-261-0703-3. 
38 Tamtéž s 632. 
39 LAQUEUR, Walter. Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Překlad Petruška Šustrová. V 

českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2016. s 149. ISBN 978-80-7260-329-9. 
40 LARUELLE, Marlene. The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Gardein Russia. The Russian Review [online]. 

2016, 6(75), s. 632 [cit. 2019-03-06]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/28713012/_The_Izborsky_Club_or_the_New_Conservative_Avant-

Garde_in_Russia_The_Russian_Review_75_no._4_2016_626-644 
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7. Nikolaj Starikov: Publicista, obchodní ředitel a televizní moderátor Prvního kanálu 

v Petrohradě. Specializuje se na historické dokumenty. Je spolupředseda Velké 

vlastenecké strany.41 

„Stalin byl alternativní cestou globalizace. Zejména proto také Stalina zabili. Ne 

jednoduše proto, že dobře hrál geopolitické hry — ovšem, to je nesporné. Ale vytvořil 

systém, který by je v perspektivě několika desítek let jednoduše zničil“ (Stalin i 

globalizacija, 2014). 

8. Oleg Platonov: Ruský ekonom, předseda Všeslovanského svazu, narozen v roce 1950. 

Nacionalistický publicista, antisemita a otevřený popírač šoa. Ve svých textech oceňuje 

Stalina za židovské čistky. Člen svazu spisovatelů Ruska.42 43 Jeho kniha Tajemství 

protokolů siónských mudrců byla zařazena na Federální seznam extremistických 

materiálů. (viz podkapitola Federální seznam extremistických materiálů) 

 

„USA vznikly jako epicentrum židozednářské civilizace. Tato země se formovala hlavně 

pod vlivem židovských živlů a slovy W. Sombarta byla „emanací židovského ducha“. 

Všechny síly zla, brutality, rozvratu a rozkladu, které jsou vlastní židozednářské civilizaci, 

se v historii USA uskutečnily nejúplněji a nejdůsledněji“ (PLATONOV, Oleg, 1999). 

„Hlavním takovýmto mýtem je mýtus o „holocaustu Židů za druhé světové války“. Jsou 

podnikány pokusy podat věc tak, že hlavní obětí byli nikoli Slované, ale Židé. Podle 

výpočtů historiků za války podle maximalistických odhadů zahynulo ne více než 1,5 mil. 

Židů. Propagandisté holokaustu, a především sionistické kruhy tento počet zečtyřnásobili, 

když rouhačsky uváděli počet šesti miliónů zemřelých Židů“ (PLATONOV, Oleg, 2010). 

„Je nutné vzít v potaz, že národům slovanské civilizace připadl obtížný historický úkol – 

být baštou, která stojí v cestě silám světového zla v nejširším smyslu tohoto slova – 

západní a osmanské agresi, fašismu, sionismu“ (PLATONOV, Oleg, 2016). 

 

41 Tamtéž s 632. 
42 Oleg Platonov [online]. 8. 11. 2016 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: https://izborsk-club.ru/11033 
43 Vylučme Ukrajince z řad Slovanů, zaznělo na sjezdu v Moskvě. Echo24.cz [online]. 27. 5. 2015 [cit. 2019-03-07]. 

Dostupné z: https://echo24.cz/a/wjzCs/vylucme-ukrajince-z-rad-slovanu-zaznelo-na-sjezdu-v-moskve 
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Změřit impakt výše uvedených společenských jevů a elementů, například na nárůst 

patriotismu ruských občanů, obecně negativního vnímání Západu či spektakulárních činů 

jakým je pálení, či obecněji ničení knih, je velmi obtížné. Tento trend ovlivnila také samotná 

anexe Krymu. Posun je však zřejmý. Podle dostupných statistických údajů pohlíželo v roce 

2008 na západní styl života 30 % obyvatel RF negativně a 46 % pozitivně. Po Anexi Krymu 

stejný výzkum ukázal nárůst negativních reakci na 42 % a pokles pozitivních na 34 %.44 

Tento trend dále dokumentují grafy níže.45 46 

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že pálení knih obecně, není primárně antizápadním 

projevem. Jedná se o nástroj, jehož prostřednictvím je vyjadřován protest, odpor 

proti myšlenkám a hodnotám vyjádřených v knihách. Jak dokládá historie, knihy byly a jsou 

páleny nezávisle na geografické poloze, v různých dobách a kontextech. Viz kapitola č. 3 

Komparace s historickými událostmi.   

  

 

44 Levada Center, “Nužna lij Rossii demokratija?” [online]. 2014 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.levada.ru/28-10-

2014/nuzhna-li-rossii-demokratiya. 
45 Levada Center, National Identity and Pride. [online]. 25. 1. 2019 [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: 

https://www.levada.ru/en/2019/01/25/national-identity-and-pride/ 
46 KOLESNIKOV, Andrei. Russian Ideology After Crimea. Carnegie Moscow Center [online]. 2015, s. 14 [cit. 2018-11-18]. 

Dostupné z: https://carnegieendowment.org/files/CP_Kolesnikov_Ideology2015_web_Eng.pdf 
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1.2 Kniha a svoboda slova 

V současné RF je vztah ke knižní kultuře a svobodě ovlivněn také prismatem nekončícího 

konfliktu na Ukrajině, respektive napjatými vztahy mezi Ukrajinou a RF. Konflikt neprobíhá 

pouze na bitevních polích východní Ukrajiny, současně se vede bitva i na poli kulturním, lze-

li to tak vyjádřit. Oba státy recipročně vydávají seznamy zakázané ukrajinské, respektive 

ruské literatury. V případě RF se však zdaleka nejedná pouze o element ukrajinské literatury. 

V atmosféře plíživé nesvobody se ocitají i knihy domácích autorů, mnohdy již nežijících. 

Nejedná se však pouze o proces publikování knihy, ale o mnohem komplexnější problém, 

který se týká knihoven, školství, zahraničních vydavatelů a obecně volného šíření informací. 

Zde se přirozeně nabízí také otázka stavu ruské žurnalistiky. To však nebude předmětem 

diplomové práce. 

V předchozí podkapitole je uvedena řada elementů, které korelují s restriktivním přístupem ke 

knižní kultuře či obecně, k šíření informací. Příkladem extrémního přístupu či vyzývání 

k němu jsou například výroky členů IK, kombinace vyhroceného nacionalismu a militarismu 

s pravoslavím, či staleté ideje panslavismu recyklované pro dnešní účely. 

V prvních odstavcích této podkapitoly je zmíněno několik příkladů, které názorně ilustrují, v 

jaké kondici se nachází vztah pojmů „kniha“ a „svoboda slova“ v RF. V rámci následujících 

podkapitol je tato problematika podrobena komplexnějšímu zkoumání. 
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V prosinci 2015 se v Praze konala mezinárodní konference pořádaná ÚSTR. Vystoupil zde 

ruský historik, religionista a politolog Andrej Zubov. Dříve působil jako profesor na 

Moskevském státním ústavu mezinárodních vztahů a jako vedoucí katedry dějin náboženství 

Ruské pravoslavné univerzity. Profesor Zubov ve svém příspěvku podrobil kritice poměry 

panující v oblasti publikační činnosti v RF, v kontextu svobodné akademické činnosti.47 

V roce 2009 ustanovil prezident Dmitrij Medveděv tzv. „komisi proti falšování dějin“. Ta 

fungovala do února 2012. Jednalo se o orgán Ministerstva školství RF složený z historiků, 

poslanců a úředníků. Úkolem komise bylo posuzovat výklad historických událostí, zdali se 

nejedná o falzifikaci historických událostí a faktů. Komise vydávala doporučení, koordinovala 

dotčené orgány státní správy apod.48  

V tomto kontextu Zubov popisuje problémy, se kterými se potýkal a ilustruje je na jeho 

dvoudílném díle Dějiny Ruska 20. století. Zubov konkrétně uvádí:  

„Státní moc také začala zakazovat vydávání knih. V roce 2014 obdržela nakladatelství 

konkrétní instrukce o tom, že nelze vydávat jakékoli knihy a všechny autory, a to se týká i mé 

osoby. Nakladatelství nyní odmítají dokonce i knihy zabývající se neutrálními tématy, 

například náboženstvím starého Egypta, protože jedním z autorů jsem já. Odmítají i knihy již 

fakticky připravené k prodeji. „Byl na mě vyvíjen nátlak,“ řekl mi přímo vydavatel.“ (ÚSTR, 

2016, s. 8) 

„V roce 2015 začalo dokonce stahování již vytištěných knih z knihkupectví. Začalo to knihou 

Viktora Šenderoviče, který je známý svou kritikou režimu. Jeho knihu zakázali prodávat, 

i když již byla vytištěná. V květnu 2015 jsem s údivem zjistil, že druhý díl dvoudílných Dějin 

Ruska 20. století zmizel ze všech ruských obchodů, dokonce i z těch internetových. První díl se 

však i nadále volně prodává. Proč? Druhý díl začíná druhou světovou válkou, nechvalně 

známým anšlusem Rakouska a záborem Sudet a poté líčí průběh druhé světové války v Rusku. 

A to se nelíbilo našim mocenským strukturám, které připravovaly oslavy tohoto velikého 

triumfu u příležitosti jeho sedmdesátého výročí. Proto raději tuto knihu odevšud stáhly. Mohli 

jste dostat první díl, který končí rokem 1939, ale druhý jste nikde nenašli. Ne proto, že by byl 

rozebrán, ale proto, že ho zakázali prodávat.“ (ÚSTR, 2016, s. 8) 

  

 

47 HISTORIE VERSUS PROPAGANDA: Vztah k minulosti v současném Rusku [online]. Praha: ÚSTR, 2016 [cit. 2019-03-

11]. ISBN 978-80-87912-64-5. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2008/12/Historie-vs-propaganda-

CZ.pdf 
48 Tamtéž s. 7 
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Profesor Zubov to dále uvádí do kontextu dvěma body. Prvním je boj o výklad ruských dějin. 

Zubov upozorňuje na měnící se historický diskurz, který koordinují státní orgány. Dle tohoto 

diskurzu má Rusko individuální historickou vývojovou linii, která se neshoduje s linií 

evropskou. Je to linie autoritářského, despotického režimu, která je Rusku vlastní, jelikož je 

historickou daností a ruský národ jinak žít nedovede. S tím úzce souvisí druhý bod neboli spor 

o aplikovatelnost západních, všeobecných lidských hodnot na život v RF. Současná vláda 

říká, že to možné není, jelikož Rusko bylo vždy vlastní, svébytnou civilizací, která se vyvíjela 

vedle Evropy, nikoliv v rámci ní. Zubov to vykládá jako technokratický záměr vládní 

garnitury, jako nástroj, jak před občany obhájit porušování lidských práv, znevažování 

demokracie a rozklad občanské společnosti.49 

V podkapitole Knihovny budou dále uvedeny další případy, které souvisí s výkladem ruských 

dějin a zákazem titulů, jejichž popis historie se neshoduje s interpretací prosazovanou vládou. 

Příkladem zasahování do školství je případ doktora ekonomických věd Igora Lipsice. Ten 

uvedl, že jeho učebnice Ekonomika pro studenty středních škol, konkrétně pro žáky 10. a 11. 

třídy, nebyla zahrnuta do federálního seznamu učebnic. Podle úřadů nevyhovovala 

stanoveným standardům. Lipsic měl z učebnice odstranit témata, která byla mohla vyvolávat 

„negativní“ a „nekonstruktivní diskusi“. Učebnici měl naopak doplnit o materiály popisující 

plány blížícího se ekonomického průlomu, tj. nahrazení zahraničního importu domácí 

výrobou, jako příkladu směřování současné hospodářské politiky. Cílem bylo ve studentech 

vyvolat pocit hrdosti a sounáležitosti se směřováním RF. Lipsic připustil, že aby mohla být 

učebnice využívána aspoň jako podpůrný materiál při výuce, některé její pasáže upraví. 

Avšak nehodlá ji doplnit o „radostná slova“ o vzrůstající ekonomice a vlasteneckém cítění 

souvisejícím se zákazem dovozu."50 

  

 

49 Tamtéž s. 8-10 
50 Učebniku po ekonomike ne chvatilo patriotizma. Kommersant.ru [online]. 6. 2. 2019 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://www.kommersant.ru/doc/3874571 
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Příkladem plíživé restrikce v oblasti knižní kultury a její svobody jsou i celní kontroly zásilek, 

obsahujících literaturu ze zahraničí. Při kontrole celníci požadují ověření, že objednaná 

zahraniční literatura neobsahuje „extremistické pasáže“ či výzvy k terorismu, nepropaguje 

například homosexuální problematiku, neboli není hrozbou pro morálku (tj. respektuje 

„tradiční hodnoty“) nebo neohrožuje ekonomické zájmy RF.51 Známé jsou případy, kdy celní 

úřady zabavily kompletní zásilku svědků Jehovových: přeloženou Bibli do ruštiny a 

pravoslavné vydání Bible, pro účely Jehovistů.52 

Zvláštní vztah ruských úřadů a částí spektra současné ruské společnosti k literatuře či knižní 

kultuře obecně, ilustrují události z roku 2015 a 2018.  

V roce 70. výročí oslav vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce, byl 

zaznamenán případ, kdy knihkupectví a e-shopy ze své nabídky odstraňovaly známou knihu 

Maus, držitele Pulitzerovy ceny Arta Spiegelmana. Důvodem ke stahování knih měla být 

údajná „propagace nacismu“, jelikož na obálce ruského vydání je vyobrazen hákový kříž. 

Kniha je koncipována jako metafora. Pojednává o hrůzách holocaustu prostřednictvím zvířecí 

alegorie, kdy kočky reprezentují nacistické Německo, prasata představují Poláky a Židé jsou 

vyobrazeni jako myši. Rozhodně se nejedná o nacistickou nebo fašistickou propagandu. 

Naopak, vyznění příběhu je jasně antifašistické.53  

 

51 Tamožnja čitajet po skladam. Kommersant.ru [online]. 22. 11. 2018 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://www.kommersant.ru/doc/3806368 
52 PREČUCH, Ján. Rusko chce zakázat svědky Jehovovy. Záminkou je údajný extremismus. Britské listy [online]. 2. 4. 2017 

[cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://blisty.cz/art/86319-rusko-chce-zakazat-svedky-jehovovy-zaminkou-je-udajny-

extremismus.html 
53 Russian stores pull Holocaust graphic novel Maus over swastika on cover. The Guardian [online]. 27. 4. 2015 [cit. 2019-

03-11]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2015/apr/27/russian-stores-pull-holocaust-graphic-novel-maus-

over-swastika-on-cover 
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V nejzápadnější ruské oblasti Kaliningradu se ke konci roku 2018 otevřela debata o 

přejmenování místního letiště. Favoritem, po němž by letiště nově neslo jméno, byl významný 

evropský filosof, Immanuel Kant. Fakt, že byl německé národnosti, vzbudil u místních 

představitelů nevoli. Kantovo jméno nikdy nevyvolávalo zásadní zájem nebo negativní 

konotace. Najednou byl však in-memoriam obviněn z „rusofobie“ a „vlastizrady“. Žádné 

historické důkazy, které by tuto tezi potvrzovaly, však neexistují.54 Ke kauze „Kant“ se velmi 

výstředním způsobem vyjádřil například viceadmirál Igor Muchametšin, velitel ruské Baltské 

flotily. Jeho proslov je dostupný na YouTube a stal se hojně sdíleným.55   

„všichni říkají jen Kant, Kant, filosof a kdo ví co ještě. Ale je to muž, který zradil svou vlast, 

který se ponížil a na kolenou plazil, aby mu dali katedru, chápete, na univerzitě, aby tam učil 

a psal nějaké nepochopitelné knihy, které nikdo z těch, co tady stojí, nečetl a nikdy číst 

nebude.“ 

O citlivosti celé události svědčí také to, že místa připomínající Immanuela Kanta, se stala 

terčem vandalů. Například Kantův památník byl znečištěn barvou a objevily se letáky se 

vzkazem: „Jméno Němce Kanta nepošpiní naše letiště.“ 56 

  

 

54 German philosopher Kant sparks tensions in Russian hometown. TheLocal.de [online]. 4. 12. 2018 [cit. 2019-03-07]. 

Dostupné z: https://www.thelocal.de/20181204/german-philosopher-kant-sparks-tensions-in-russian-hometown 
55 „Pisal kakije-to neponjatnjie knigi“: vice-admiral Baltflota rasskazal morjakam o Kante. In: Youtube [online]. 3. 12. 2018 

[cit. 2019-03-07]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=O8oiFAefytU 
56Vlastizrádce. Rusofob. Nepoznatelný admirál. V Kaliningradu zvažovali dát letišti jméno po filozofu Kantovi. iRozhlas.cz 

[online]. 6. 12. 2018 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/kaliningrad-immanuel-

kant-letiste-rusko-filozof_1812060837_och 
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1.2.1. Legislativa 

V roce 2012 byl přijat kontroverzní zákon upravující činnost tzv. „zahraničních agentů“. 

Přesné označení zákona je Zakonaprojekt no102766-6 (Ruská federace, 2012). Kompletní 

novelizace zákona byla završena v listopadu 2015. Jeho smyslem je dohled nad nekomerčními 

organizacemi s vazbami do zahraničí, respektive na politicky činné organizace či osoby. 

Kritici zákona poukazují na skutečnost, že může sloužit jako nástroj potlačování odlišných 

názorových proudů nebo politických oponentů. V kontextu této práce mluvíme například o 

zákazu organizací, které se věnují publikační činnosti nebo odstraňování knižních titulů 

vydaných těmito organizacemi. Zákon reguluje také činnost zahraničních médií. Pro potřeby 

této práce, respektive přesného definování zákona, byla použita analýza Miroslavy Pavlíkové 

a Miroslava Mareše; Komparace zákonů o zahraničních agentech: případ USA a RF z roku 

2017. 57   

Pojem „agent“ je spojován s více oblastmi, nejvíce však s činností zpravodajských služeb. 

V celospolečenském diskurzu je vnímán spíše pejorativně. V pojetí tohoto zákona se ale 

vztahuje k roli NGO. Otázkou tedy je, na koho tento zákon míří, tj. kdo nebo co je „zahraniční 

agent“. „Zahraničním agentem je ruská nekomerční organizace, jež je financována 

zahraničními zdroji a participuje se na politických aktivitách“ (Pavlíková a Mareš, 2017, 

653). 

Podle zákona může Ministerstvo zahraničních věcí a Generální prokurátor označit NGO za 

tzv. „nežádoucí” a rozpustit je.58 K tomu může dojít v případě, že podle výkladu zákona, 

zahraniční nebo mezinárodní skupiny podkopávají bezpečnostní, obranný nebo ústavní řád 

RF.59  

 

57 PAVLÍKOVÁ, Miroslava a Miroslav MAREŠ. Komparace zákonů o zahraničních agentech: případ USA a RF. Časopis 

pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7068 
58 Tamtéž  
59 Tamtéž s 655. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7068
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Mediálně známý je případ nadace Open Fund Society (dále jen OFS), kterou založil americký 

filantrop židovského původu narozený v Maďarsku, George Soros. Nadace se nejprve dostala 

na tzv. „vlastenecký stop seznam“, který vypracovali poslanci Státní dumy a jenž čítal 12 

„nežádoucích“ NGO.60 V listopadu 2015 pak Generální prokuratura prohlásila OFS za 

„nežádoucí“. Podle prokuratury ohrožovala svojí činností ústavní pořádek RF. V podkapitole 

Knihovny: odstraňování nepohodlných knih bude uvedeno několik případů odstranění titulů 

publikovaných OFS z veřejných, školských či vysokoškolských knihoven.  

Nadace OFS působila v RF již od raných 90. let. Od roku 1995 do roku 2003 investovala více 

než 1 miliardu dolarů do vývoje ruské vědy, vzdělávání, kultury, medicíny a občanské 

společnosti. 64 585 učitelů, profesorů a studentů získalo granty na vědeckou činnost.61 Na 

přelomu tisíciletí v rámci projektu tzv. „Puškinovy knihovny“ vydala nadace řadu knih, které 

následně rozeslala do cca 3500 knihoven po celé RF. Jednalo se o klasickou ruskou literaturu, 

dětské pohádky, historické knihy či životopisy významných osobností.62 „Puškinova 

knihovna“ je jedním z mnoha projektů, které pokračovaly v činnosti i poté, co je nadace OFS 

přestala financovat. 63 

Dalším kontroverzní zákonnou úpravou, jež může sloužit jako nástroj restrikce, je tzv. 

Federální seznam extrémistických materiálů. V práci mu bude věnována větší pozornost 

v podkapitole Federální seznam extrémistických materiálů. Zde je pouze stručné shrnutí 

legislativní úpravy. Uzákoněn byl přijetím federálního zákona č. 114-FZ ze dne 25. července 

2002 o boji proti extrémistickým činnostem.64  

  

 

60 IVANOV, Viktor. Iz bibliotek i učebnych učreždenij Komi chotjat iz"jať «neželatelňije» učebniki Fonda Sorosa. 7x7 

[online]. 11. 12. 2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://7x7-journal.ru/item/73116 
61 KAŠEVAROVÁ, Anastasja. Iz bibliotek i obrazovatelňych učreždenij Syktjvkara izjmajut «neželatelňuju» literaturu. 

Pg11.ru [online]. 11. 12. 2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://pg11.ru/news/27691 
62SULIM, Saša. Knigi s pečaťju ďjavola Iz bibliotek v Arkhangeľskoj oblasti izjali Puškina, Čechova, Tolstoho. Potomu čto 

ich pokupal Fond Sorosa. Meduza.io [online]. 7. 7. 2017 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://meduza.io/feature/2017/07/07/knigi-s-pechatyu-dyavola 
63 Čto sdelal Fond Sorosa v Rossiji. Meduza.io [online]. 1. 12. 2015 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: 

https://meduza.io/feature/2015/12/01/chto-sdelal-fond-sorosa-v-rossii 
64 Feděralnij spisok ekstremistskij materialov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_список_экстремистских_материалов 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=cs&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjBiM3HGAx3tWBMWFYFVTDliIy76g


38 

 

Zákon definuje extremistické materiály jako: „dokumenty nebo informace o jiných médiích 

určených k publikaci, vyzývající k extremistickým aktivitám nebo ospravedlňující nebo 

odůvodňující potřebu takových aktivit, včetně děl vůdců německé NSDAP, fašistické strany 

Itálie, publikace ospravedlňující nebo ospravedlňující národní a / nebo rasové nadřazenosti 

nebo ospravedlnění praktikování vojenských nebo jiných zločinů zaměřených na úplné nebo 

částečné zničení kterékoliv etnické, sociální, rasové, národnostní nebo náboženské skupiny“ 

(Ruská federace, 2002, článek 1 s. 3). 

Dle pozměňovacích návrhů, přijatých v roce 2015 se zákon nevztahuje na Bibli, Korán a 

Tanach (Starý zákon), jejich obsah a citace. O tom, zda je dílo „extremistické“ či ne, 

rozhodují soudy vždy v místě lokalizace daných materiálů. Zákon se vztahuje také na 

materiály zveřejněné v síti internet.65 

V roce 2014 byly přijaty další dva kontroverzní zákony, které mohou ovlivňovat svobodný 

přístup ke knižní kultuře, respektive mohou sloužit jako restriktivní nástroje při posuzování 

obsahu knižních titulů.  

5. května 2014 podepsal Putin zákon, jehož cílem je zamezit tzv. „vědomému šíření falešných 

informací o činnosti SSSR během 2. světové války.“ Kritici zákona poukazovali na možné 

omezení svobodné veřejné či akademické diskuse o zločinech, kterých se Stalinův režim a 

Rudá armáda během válečných let dopustily.66  

V červnu 2014 vešel v platnost zákon, který zakazuje používání vulgárních výrazů, v 

literárních, divadelních a výtvarných dílech anebo médiích. Za porušení hrozí provinilcům 

vysoké pokuty a případně až tři měsíce vazby. Cenzurní úřad Roskomnadzor rozeslal seznam 

inkriminovaných výrazů redakcím, televizním kanálům, vydavatelům. Dle oficiálního 

výkladu má zákon chránit děti před vulgárními projevy ve veřejném prostoru.67 

  

 

65 Tamtéž 
66 OLIPHANT, Roland. Russian region bans British historians' books on Second World War. Telegraph.co.uk [online]. 5. 8. 

2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11786024/Russian-region-

bans-British-historians-books-on-Second-World-War.html 
67 Putin zakázal sprostá slova a popírání válečných vítězství SSSR. Lidovky.cz [online]. 5. 5. 2014 [cit. 2019-03-10]. 

Dostupné z: https://www.lidovky.cz/svet/rusko-ma-novy-cenzurni-zakon.A140505_184839_ln_zahranici_ele 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=cs&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhj_ab-pGr0YAOCX1bXuvPO9HpxdXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=cs&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2585&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhj0r5beZorDJTNZ2qmMZvnpR7f7mw
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1.2.2. Knihovny: odstraňování nepohodlných knih 

V této podkapitole je uvedeno několik konkrétních případů, kdy byly z knihoven na pokyn 

regionálních úřadů odstraňovány „nevhodné“ publikace. 

1.2.2.1.Sverdlovská oblast 

V roce 2015 byly ze školních knihoven ve Sverdlovském regionu odstraněny tituly dvou 

uznávaných britských vojenských historiků: Sir John Keegen a Anthony Beevor. Dle místních 

úřadů byly knihy uvedených autorů v rozporu s „pravdivou interpretací událostí druhé světové 

války“ a obsahovaly „nacistickou propagandu“. 

Zatímco v případě Sira Keegena není jasné, která díla vzbudila nevoli Sverdlovských úřadů, 

knihy napsané Beevorem vzbuzovaly kritiku již dříve. Jeho texty o Východní frontě včetně 

popisů zločinů spáchaných sovětskými silami, například hromadného znásilňování 

německých žen na konci druhé světové války, se staly předmětem kritiky. Beevor je v RF 

obecně pranýřován za kritický pohled na roli SSSR ve druhé světové válce. V RF je toto téma 

velmi citlivé. Současná vládní garnitura využívá patriotické atmosféry pojící se s vítězstvím 

ve Velké vlastenecké válce, jako ústředního prvku pro vytvoření národní jednoty. 

Jak bylo uvedeno v předešlé podkapitole Legislativa, v květnu 2015 byl přijat zákon, který 

zakázal „vědomě šířit falešné informace o činnosti SSSR během druhé světové války“. Nabízí 

se tedy otázka, zdali nařízení o stažení knih uvedených historiků nebylo provedeno dle tohoto 

zákona. Náměstkyně regionální ministryně školství Nina Žuravleva, která je pod procesem 

stažení inkriminovaných knih podepsána, se na něj v nařízení vydaném dne 31. července 2015 

neodvolává.68 

Společným jmenovatelem odstraněných titulů je jejich vydavatel, již zmíněná nadace OFS. 

Jak je uvedeno dále v práci, podobný osud potkal i další knihy, které vydala nadace OFS. 

Generální ředitel ruského vydavatelství Azbuka Atticus, dvorní nakladatel Beevorových knih 

v Rusku, Leonid Škurovič, k tomu poznamenal. „Spojení mezi historikem Beevorem a nadací 

George Sorose je zcela účelové a manipulativní. Jde o snahu zdiskreditovat díla předních 

britských historiků, prostřednictvím negativních konotací, které vyvolává jméno George 

Sorose v ruské společnosti“  (OLIPHANT, Roland, 2015). 

 

68 OLIPHANT, Roland. Russian region bans British historians' books on Second World War. Telegraph.co.uk [online]. 5. 8. 

2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11786024/Russian-region-

bans-British-historians-books-on-Second-World-War.html 
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Text Sverdlovské vládní vyhlášky se nápadně podobal článku, který v červenci 2015 

publikoval celostátní provládní deník Izvestija. V článku je Sorosova nadace obviňována ze 

snahy o implementaci západního výkladu dějin do knihovních fondů ruských knihoven, 

prostřednictvím překladů zahraniční populárně naučné literatury.69 

V souvislosti s antisemitskými výroky uvedenými v oddílu Izborský klub, se nabízí otázka, 

do jaké míry může hrát v procesu odstraňování knih vydaných nadací OFS roli právě 

antisemitismus. Nebo je skutečnost, že George Soros je židovského původu, využívána pouze 

jako vděčná mediální konstrukce, která zapadá do kontextu diskurzu ruských antisemitů, 

hovořících o „celosvětovém spiknutí proti Rusku v režii světového židovstva“, určena pouze 

pro domácí publikum? Jméno George Sorose nakonec spojují některé nacionalistické 

sdělovacími prostředky s revolucí, tzv. Majdanem, na Ukrajině. Již zmiňovaný článek 

publikovaný na webu zpravodajského portálu Izvestija70, pro změnu Sorose obviňuje ze 

založení tajné struktury organizací, mezi nimiž má být i řada knihoven. Dle článku má Soros 

prostřednictvím této struktury pracovat na rozložení politické stability RF.  

Mnohem podstatnějším motivačním rysem těchto restrikcí bude velmi pravděpodobně 

skutečnost, že nadace OFS je v RF považována za propagátora liberálních hodnot a postojů, 

které jsou v opozici k hodnotám tradičním, tak jak jsou popsány v kapitole Ideologické 

paradigma v současném Rusku. Jak již bylo uvedeno výše, nadace OFS byla Generální 

prokuraturou prohlášena za „nežádoucí“, jelikož svojí činností měla údajně ohrožovat ústavní 

pořádek RF. 

  

 

69 KAŠEVAROVÁ, Anastasja. Struktury Fonda Sorosa« zašli»v rossijskije biblioteki. Izvestija [online]. 24. 7. 2015 [cit. 

2019-03-10]. Dostupné z: https://iz.ru/news/589070 
70 Tamtéž 
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1.2.2.2. Republika Komi 

V prosinci 2015 byly další případy odstraňování knih zaznamenány v Komijské republice. 

Z knihovních fondů měly být staženy knihy, publikované opět nadací OFS v rámci projektu 

„Obnova humanitní výchovy v Rusku“. Vedoucí představitelé univerzit, knihoven a dalších 

vzdělávacích institucí, přistoupili k odebrání literatury publikované OFS z knihovních fondů 

na základě rozhodnutí regionálního Ministerstva školství Komijské republiky. Ministerstvo 

mělo obdržet dopis z úřadu prezidentského vyslance v severozápadním federálním okruhu 

Andreje Travnikova, s žádostí o informace o stavu knihovních fondů Komijské republiky, 

respektive zdali se v knihovnách nevyskytují tituly publikované s podporou nadace OFS. 

V případě, že by takové tituly byly objeveny, bylo s odkazem na rozhodnutí Generálního 

prokurátora, jenž OFS zařadil na seznam „nežádoucích“ organizací doporučeno, knihy 

z knihovních fondů odstranit. Rektorka Institutu pro rozvoj vzdělávání Jevgenija Šebolkina k 

tomu uvedla: „Nadace OFS byla uznána jako nežádoucí. Po zhroucení komunistického 

režimu bylo žádoucí, aby probíhaly reformy v oblasti vzdělávání. Literatura publikovaná OFS 

obsahovala všeobecné humanitní znalosti. Avšak za současných podmínek ji už nepotřebujeme 

a v oblasti vzdělávání budeme postupovat sami.“ (KAŠEVAROVA, Anastasja) 

, 2015). Podle názoru úředníků tato literatura „formuje v prostředí mládeže deformované 

vnímání národních dějin a propaguje postoje, které jsou cizí ruské ideologii“.71  

Národní knihovna Komijské republiky potvrdila, že na základě nařízení vydaného vedením, 

byl sestaven seznam knih publikovaných s podporou nadace OFS. Celkově se jedná o cca 50 

titulů, mezi nimiž jsou i učebnice o logice, francouzském surrealismu nebo forenzní vědě. 

Dále byly k seznamu přiloženy informace o počtu výpůjček jednotlivých knih a čísla 

čtenářských průkazů. Úřady tak mohou jasně identifikovat, kdo si inkriminované knihy 

zapůjčil.72 V článku z prosince 2015 zveřejnila redakce zpravodajského serveru 7x7 seznam 

dotčených titulů. Viz příloha č. 1. 

 

  

  

 

71 IVANOV, Viktor. Iz bibliotek i učebnych učreždenij Komi chotjat iz"jať «neželatelňije» učebniki Fonda Sorosa. 7x7 

[online]. 11. 12. 2015 [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: https://7x7-journal.ru/item/73116 
72 Tamtéž 
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Ve stejném článku byly zveřejněny i dvě úřední korespondence. První je již zmiňovaný dopis 

z kanceláře prezidentského vyslance v severozápadním federálním okruhu Andreje 

Travnikova, adresovaný místopředsedkyni vlády Komijské republiky Tamaře Nikolajevně. 

V textu je uvedeno, že publikace vydané nadací OFS byly shledány jako nevyhovující, jelikož 

vytvářejí zkreslený pohled na ruské národní dějiny, který je ruské ideologii cizí.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Tamtéž 

Obrázek 4 - Dopis č. 1, knihy publikované nadací OFS označeny jako nežádoucí 
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Druhý dopis je reakce Ministerstva školství Komijské republiky na žádost úřadu 

prezidentského vyslance v severozápadním federálním okruhu. Ministryně školství Světlana 

Mojsejeva-Archipova adresovala vedoucím ředitelům regionálních univerzit, odborných škol 

a Republikového institutu pro rozvoj vzdělávání dopis, ve kterém požaduje zpracování auditu 

knihovních fondů, tj. předložení informací o dostupnosti a nominálním stavu literatury 

publikované nadací OFS do 14. prosince 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 5 - Dopis č. 2, žádost o předložení stavu knihovních fondů 
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V článku z ledna 2016 zveřejnil opět zpravodajský server 7x7 další dopis – odpověď 

ministryně školství na dotazy redakce. V dopise se uvádí, že na základě rozhodnutí 

Ministerstva školství Komijské republiky se nařízení odstranit závadové publikace dotkne 

třech vysokých škol v regionu. Státní technická univerzita ve městě Uchta měla odstranit 413 

knih. Rektor univerzity Nikolaj Čadaja uvedl: „Tyto knihy získala univerzita od Národní 

knihovny počátkem 90. let. V blízké budoucnosti budou odepsány a zlikvidovány“ 

(ŠUČALINA, Darja, 2016). Polytechnická vysoká škola ve Vorkutě již stáhla ze svého fondu 

14 titulů a následně je měla zlikvidovat pomocí skartovače. V dopise je také zmíněno spálení 

53 výtisků na Vysoké škole báňské a obchodní ve Vorkutě.74 To bude podrobněji rozebráno 

v kapitole č. 2, Události: pálení knih v Rusku. 

  

 

74 PROKUŠEV, Vladimir. Books of the Soros Foundation "alien to the Russian ideology" are burnt in Komi. 7x7 [online]. 

2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: https://7x7-journal.ru/item/74439/2016/01/13 
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Obrázek 6 - Dopis č. 3, rozhodnutí o odstranění knih 
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1.2.2.3.Archangelská oblast 

Případ odebírání nevyhovujících knižních titulů byl zaznamenán také v Archangelské oblasti. 

V červenci 2017 bylo zaměstnancům místních knihoven údajně nařízeno, aby z knihovních 

regálů odstranili všechny tituly, které byly vydány pod hlavičkou nadace OFS nebo s její 

pomocí. Mediálně známé jsou případy v okresech Verchnětojemskij, Mezen a ve městě 

Archangelsk. Výběr knih určených k odstranění byl proveden na základě zákona o tzv. 

„zahraničních agentech“ (viz podkapitola Legislativa). 

6. července 2017 o případu informoval zástupce Institutu ruské literatury Akademie věd 

Alexej Balakin na svém facebookovém účtu. K příspěvku připojil také několik fotografií 

dotčených knih.75 Nařízení se dotklo knih od Puškina, Dostojevského, Tolstého, Čechova, 

Solženicyna, Julea Verna a mnoha dalších, v drtivé většině ruských autorů. Zákaz neminul ani 

dětské pohádky. 

Novináři z investigativního serveru Meduza získali potvrzení o existenci příkazu k odebírání 

knih, publikovaných nadací OFS. Regionální úřady Archangelské oblasti, respektive 

Ministerstvo kultury a školství, však jakoukoli účast v této záležitosti odmítá.76 

 

75 БАЛАКИН, Алексей. [Пишу из дальнего закоулка...]. In: Facebook [online]. 6.7.2017 [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2507476472726407&id=100003922372444 
76 BOGDANOVA, Jekatěřina. Archangelsk libraries removed books purchased by Soros Foundation [online]. 11. 7. 2017 

[cit. 2019-03-07]. Dostupné z: https://thebarentsobserver.com/en/2017/07/arkhangelsk-libraries-removed-books-purchased-

soros-foundation 

Obrázek 7 - Ukázka knih určených k odstranění – A. Solženicyn, Světové klasiky a V. Astaf'ev, 

Koně s růžovou hřívou 
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1.2.3. Federální seznam extremistických materiálů 

Soudy RF mohou dle federálního zákona č. 114-FZ „O boji proti extrémistickým činnostem“ 

v soudním řízení rozhodnout o společenské nebezpečnosti díla, respektive dílo označit za 

„extremistické“ (Ruská federace, 2002). Dílem se rozumí: kniha, novinový výtisk, časopis, 

článek, brožura, leták, píseň, slogan, film, videozáznam, webová stránka nebo umělecké dílo. 

Ministerstvo spravedlnosti následně dotčené dílo zapíše do tzv. Federálního seznamu 

extremistických materiálů (dále jen FSEM). Poprvé byl seznam publikován dne 14. 7. 2007 a 

obsahoval 14 titulů.77 

FSEM mnohdy neobsahuje kompletní bibliografické údaje a je nepravidelně aktualizován. 

Provádět kontrolu, zda to či ono dílo na seznamu je či není, respektive kdy se na něm objeví, 

je velmi obtížné. Úřady o zaevidování díla neinformují a dotčeným osobám či organizacím je 

oznámeno až předvolání k soudu. Po zaevidování díla je k dispozici odvolací lhůta, ta je však 

vzhledem k výše uvedenému prakticky nenárokovatelná. Proces odebrání díla ze seznamu je 

také velmi obtížný a úspěšné případy se objevují pouze vzácně, respektive mnohdy je úspěch 

pouze krátkodobý. V posledních letech se exponenciálně zvýšila rychlost zápisu nových titulů 

do FSEM. V roce 2017 seznam čítal cca 4 200 položek.78 K datu 15. 2. 2019 je evidováno 

4848 zakázaných titulů. Seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti: www.minjust.ru/ru/node/243787. 

FSEM obsahuje řadu krajně pravicových, nacionalistických nebo islamistických a 

džihádistických materiálů, které jsou otevřeně rasistické a vyzývají k násilí vůči etniku či třídě 

či skupině osob. Kritici však poukazují na problematickou interpretaci pojmu "extremismus". 

Jeho definice stanovená v zákoně o extremismu z roku 2002 (Ruská federace, 2002) je příliš 

široká a na seznam se tak pravidelně dostávají díla, která nepodněcují k násilí nebo k 

porušování lidských práv. V posledních letech situaci každoročně kritizuje OSN ve svých 

zprávách o RF. Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace ve zprávě z roku 2017 

doporučil RF redefinovat pojem „extremismus“, tj. přeformulovat ho tak, aby byl v souladu s 

článkem 4 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (OSN, 1965, s. 

2). Dále Výbor požadoval zrušení FSEM (OSN, 2017, s. 3). V následujících odstavcích bude 

pro ilustraci uvedeno několik publikací, které byly na seznam zařazeny.  

 

77 Feděralnij spisok ekstremistskij materialov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральный_список_экстремистских_материалов 
78 ARNOLD, Victoria. Russia: Jehovah's Witness Bible, Jewish, Christian, Muslim books banned. Refworld [online]. 2017 

[cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.refworld.org/docid/59d2233e4.html 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=cs&u=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjBiM3HGAx3tWBMWFYFVTDliIy76g
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Na seznamu je například kniha Blowing up Russia: Terror from within, na níž se autorsky 

podílel bývalý ruský agent (příslušník FSB) a kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, 

Alexander Litviněnko. Zemřel v roce 2006 v Londýně na následky otravy poloniem. V roce 

2016 Britský soud označil za pachatele Dmitrije Kovtuna a Andreje Lugového, dnes poslance 

Státní dumy.79 Rozhodnutí zařadit knihu na FSEM učinil Chorolský okresní soud dne 12. 

ledna 2015, evidována je pod číslem 2791. (Ruská federace, 2019, s. 295) 

Ruský básník a dříve učitel na gymnáziu Alexander Byvšev napsal v roce 2014, v počátcích 

rusko-ukrajinského konfliktu, básně Ukrajinští vlastenci a Ukrajinští povstalci, kterými chtěl 

vyjádřit podporu Ukrajině. Básně publikoval v lokálním tisku Заря (Zarja) ve městě Kromy. 

Následně byl nucen gymnázium opustit a čekalo ho několik soudů. Dne 20. listopadu 2014 

rozhodl Krajský soud v Orylu o zařazení jeho básní na FSEM. Obviněn byl z vyvolávání 

nenávistí vůči ruskému národu. Za publikování básní byl v létě 2015 odsouzen k 300 hodinám 

nucených prací.80 V seznamu je evidován pod číslem 2596. (Ruská federace, 2019, s. 265) 

Seznam obsahuje také mnoho religionistických textů: islámských, křesťanských, 

judaistických, jehovistických nebo čínského duchovního hnutí Falun Gong. Ačkoliv se 

v těchto textech mnohdy objevuje explicitní kritika jiných náboženství, není v nich vyzýváno 

k násilí nebo popírání lidských práv a svobod. Zdá se, že téměř jakákoliv negativní zmínka o 

jiném náboženství nebo věřících může vést k tomu, že text bude označen za „extremistický“ 

bez ohledu na to, zda skutečně vyzývá k násilí nebo potlačování lidských práv a svobod.81 

V případě duchovního hnutí Falun Gong byly na FSEM přidány čtyři tituly. Jednalo se o 

překlady textu Zhuan Falun, jenž napsal zakladatel hnutí Li Hongzhi. O zařazení rozhodl 

pervomajský okresní soud dne 27. října 2011 a jeho rozhodnutí potvrdil Krajský soud v 

Krasnodaru 22 prosinci 2011.82 V seznamu jsou texty evidovány pod čísly 296-299. (Ruská 

federace, 2019, s. 26-27) 

  

 

79 Otrava Alexandra Litviněnka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava_Alexandra_Litvin%C4%9Bnka 
80 Natalja Džanpoladova. "Antiputiniana" poeta Byvšeja. RFE/RL [online]. 23. 10. 2017 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

https://www.svoboda.org/a/28811210.html 
81 ARNOLD, Victoria. Russia: Jehovah's Witness Bible, Jewish, Christian, Muslim books banned. Refworld [online]. 2017 

[cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.refworld.org/docid/59d2233e4.html 
82 FAGAN, Geraldine. RUSSIA: Why is Falun Gong literature banned?. Forum 18 [online]. 14. 12. 2012 [cit. 2019-03-12]. 

Dostupné z: http://www.forum18.org/archive.php?article_id=1782 
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Mediálně známým je případ církve svědků Jehovových. V dubnu 2017 na podnět Ministerstva 

spravedlnosti, rozhodl Nejvyšší soud o zákazu této náboženské organizace. Záminkou byly 

právě publikace jimi vydané. Ty byly již delší dobu pravidelně zařazovány na FSEM. 

Například: Bible a její hlavní téma, Nahradila věda Bibli?, Způsoby, jak zlepšit své zdraví, 

Nová světová bible, Moje kniha biblických příběhů (obrázková Bible pro děti), Co Bible 

doopravdy říká? (pomůcka ke studiu Bible). Postižených publikací bylo nakonec několik 

desítek. Svědkové Jehovovy je nakonec odstranili z míst, kde se setkávali a veřejnosti je už 

v rámci evangelizace nenabízeli.83 Existuje však několik videozáznamů pořízených z 

průmyslových kamer či přihlížejícími, které zachytily, jakým způsobem ruské úřady 

obstarávají potřebné důkazy k obvinění svědků Jehovových: tituly zapsané na FSEM záměrně 

podstrčily do objektů svědků Jehovových.84 

Na seznamu je i několik případů židovské literatury. Například román Насильно Крещенные 

(Násilně pokřtěn), jehož autorem je Marcus Lehmann (1838-1890), německý rabín a 

spisovatel. O jeho zařazení na FSEM rozhodl okresní soud v Soči dne 3. února 2017. Podle 

soudního rozhodnutí dospěla odborná analýza kriminologické laboratoře FSB k závěru, že 

román podněcuje k nenávisti vůči křesťanům a propaguje nadřazenost judaismu nad 

křesťanstvím. V katalogu Ruské národní knihovny je u publikace uvedeno: "Odstraněna z 

veřejného přístupu" a je u ní uvedeno číslo, pod nímž je evidována ve FSEM.85 Viz snímek na 

další straně.  

  

 

83 PREČUCH, Ján. Rusko chce zakázat svědky Jehovovy. Záminkou je údajný extremismus. Britské listy [online]. 2. 4. 2017 

[cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://blisty.cz/art/86319-rusko-chce-zakazat-svedky-jehovovy-zaminkou-je-udajny-

extremismus.html 
84 Is Russia clamping down on Jehovah Witnesses? BBC News [online]. In: YouTube. 2017 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0LqAGkeCas 
85 ARNOLD, Victoria. Russia: Jehovah's Witness Bible, Jewish, Christian, Muslim books banned. Refworld [online]. 2017 

[cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.refworld.org/docid/59d2233e4.html 
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Na seznamu se objevilo i několik kabalistických (židovské mystické učení) textů. Například 

10. ledna 2015 rozhodl okresní soud v Jekatěrinburgu o zákazu knihy Kabbalah: Tajné 

židovské učení, část 10 - Plody moudrosti. Kniha byla zabavena v knihovně židovského 

gymnázia Or-Avner v Jekatěrinburgu. Zdůvodnění bylo identické jako v případě 

předchozím.86 V seznamu je kniha evidována pod číslem 4084 (Ruská federace, 2019, s. 448).  

Samozřejmě existuje i řada případů zakázané islámské literatury. Dne 3. března 2017 rozhodl 

okresní soud ve městě Svetly v Kaliningradské oblasti o zákazu textu Islámské náboženství 

(Akyda). Podle novelizace zákona o extremismu z roku 2015 se však zákaz nevztahoval na 

doslovné citace z Koránu.87 V seznamu je text evidován pod číslem 4154 (Ruská federace, 

2019, s. 456). Další postiženou publikací je například Pevnost muslimů od Saida al-Qahtani. 

Jde o množství modliteb a pozdravů pro každodenní příležitosti, neobsahuje žádné výzvy k 

násilí nebo porušování lidských práv. O zákazu publikování textu jak v tištěné, tak 

elektronické podobě, rozhodly čtyři různé soudy.88 V seznamu je text zmíněn hned několikrát 

pod evidenčními čísly: 2615, 2808, 2809, 2852, 3897, 4637 (Ruská federace, 2019, s. 268, 

296, 297, 303, 427, 520). 

 

86 Tamtéž 
87 Tamtéž 
88 Tamtéž 

Obrázek 8 - Snímek z katalogu Ruské národní knihovny, informace o nedostupnosti titulu židovského autora Marcuse 

Lehmanna 
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1.2.4. Uzavření Ukrajinské knihovny v Moskvě 

28. října 2015 policie obsadila Knihovnu ukrajinské literatury v Moskvě a její ředitelku 

Natálii Šarinovou obvinila z propagace extremistické literatury a z podněcování nenávisti 

mezi národnostmi. Šarinová strávila více než rok a půl v domácím vězení. V červnu 2017 

soud shledal Šarinovou vinnou a odsoudil ji k čtyřletému podmíněnému trestu vězení. Soud 

vynesený verdikt zdůvodnil tím, že se podílela na podněcování národnostní nesnášenlivosti 

a zpronevěře veřejných peněz. Své advokáty měla údajně platit z rozpočtu knihovny. V 

prvním bodě obvinění se mělo jednat o nákup a propagaci extremistické literatury, tj. 

protiruských knih.89 V knihovně byly údajně objeveny knihy ukrajinského nacionalisty 

Dmytra Korčynského, které jsou zapsané na FSEM. Korčynskij v minulosti spolupracoval 

s Alexandrem Duginem.90  

Knihovna byla založena v roce 1989 jako součást Moskevské knihovny a v roce 2000 se od ní 

oddělila. Knižní fond čítal více než dvacet pět tisíc svazků.91 Již v minulosti knihovna čelila 

restrikcím ze strany státních úřadů. V roce 2010 zabavilo protiextremistické oddělení 

Ministerstva vnitra přibližně 50 knih, které byly podezřelé z propagace mezietnické nenávisti. 

Jednalo se například o knihy, které se věnovaly rusko-ukrajinské historii. Konkrétně 

ukrajinskému hladomoru ve 30. letech 20. století, jež uměle vyvolal Stalinův režim a v jehož 

důsledku zemřely miliony lidí. Dále knihy věnující se sovětské kolektivizaci či osobě 

ukrajinského nacionalisty Stepana Bandery, respektive skupině tzv. Banderovců.92  

 

89 STASZEK, Zdeněk. Ředitelka s právem cenzurovat. H7O [online]. 12. 6. 2017 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

http://www.h7o.cz/reditelka-s-pravem-cenzurovat/ 
90 SOUKUP, Ondřej. Ondřej Soukup: Razie proti knihovně ukrajinské literatury v Moskvě svědčí o dalším potlačování 

svobody slova v Rusku. ČRo Plus [online]. 10. 11. 2015 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/ondrej-soukup-

razie-proti-knihovne-ukrajinske-literatury-v-moskve-svedci-o-6563175 
91 STASZEK, Zdeněk. Ředitelka s právem cenzurovat. H7O [online]. 12. 6. 2017 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

http://www.h7o.cz/reditelka-s-pravem-cenzurovat/ 
92 LUHN, Alec. Moscow library of Ukrainian literature raided by 'anti-extremist' police. The Guardian [online]. 3. 11. 2015 

[cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2015/nov/03/ukrainian-literature-library-moscow-raided-

anti-extremist-police 
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Zástupce ředitelky Krikunenko uvedl, že poté co byly uvedené knihy zařazeny na FSEM, 

knihovna všechny jejich exempláře zničila.93 Na celou situaci vrhá světlo nedůvěry fakt, že 

samotná Natalija Šarinová není a nebyla ukrajinskou nacionalistkou. Její jmenování na post 

ředitelky knihovny v roce 2004 dokonce vyvolalo vlnu protestů ukrajinské menšiny. Kritici 

namítali, že Šarinová neumí ukrajinsky, a proto není vhodnou kandidátkou. V roce 2010 se na 

ni snesla kritika za zákaz činnosti filmového klubu. Ten dle jejího přesvědčení prezentoval 

„destruktivní filmy“.94 

Po vynesení rozsudku Šarinová uvedla, že se jedná o politickou kauzu a nebyla jí prokázána 

vina. Dále vyjádřila podezření, že inkriminované knihy do knihovny podstrčila sama policie. 

To tvrdí i její právníci. Denis Krivošejev zástupce ředitele Amnesty International pro Evropu 

a střední Asii uvedl, že se jedná o zpolitizovaný případ, který je naprosto v rozporu se 

spravedlností a odhaluje závažné nedostatky v nezávislosti ruského soudnictví. „Ředitelka 

Šarinová by neměla být stíhána a už vůbec ne odsouzena“ uvedl Krivošejev (ELIA, Danilo, 

2017). 

V dubnu 2018 byla knihovna definitivně uzavřena. Informační tabule a desky připevněné na 

budově knihovny byly odstraněny, webové stránky knihovny byly také zablokovány. Část 

knihovního fondu měla být převezena do Moskevské knihovny zahraniční literatury, některé 

knihy byly vyhozeny nebo zničeny.95 

 

93 Tamtéž 
94 Tamtéž 
95 Library of Ukrainian Literature destroyed in Moscow. EuromaidanPress [online]. 2018 [cit. 2019-03-12]. Dostupné 

z:http://euromaidanpress.com/2018/04/23/library-of-ukrainian-literature-destroyed-in-moscow/ 
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S případem uzavření Ukrajinské knihovny v Moskvě se dále pojí další kroky ruských úřadů. 

Vyšetřovatelé pátrají po lidech, kteří si půjčili knihy o ukrajinských dějinách a ukrajinském 

hladomoru v období Stalinovy vlády. Konkrétně se jednalo o knihy Horde Mentality, Ukraine 

and Death a Famine in Ukraine.96 

Nutno uvést, že za knihovnu a její ředitelku se už v roce 2015 postavil prezident Putin.97 

 

96 DEULIN, Jevgenij. Russian Police Seek Readers of Dangerous Books on Ukraine. TOL [online]. Transitions Online, 14. 4. 

2016 [cit. 2019-03-07]. 
97 STASZEK, Zdeněk. Ředitelka s právem cenzurovat. H7O [online]. 12. 6. 2017 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

http://www.h7o.cz/reditelka-s-pravem-cenzurovat/ 

Obrázek 9 - Snímky Ukrajinské knihovny v Moskvě, před a po uzavření 
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Z popsaných případů je zřejmé, že pojmy „svoboda slova“ a „kniha“, potažmo svobodný 

přístup k informacím a volné šíření informací, se v současné RF nenachází v příliš dobré 

kondici. Nelze tvrdit, že stav knižní kultury v RF je obecně tristní, na taková tvrzení jde až o 

příliš široký pojem. Avšak určité aspekty, zejména principy volnosti a svobody, jsou skutečně 

ovlivněny několika faktory, a to přímo federální mocí potažmo regionálními úřady.  

Jedná se zejména o legislativní nástroje, jejichž prostřednictvím jsou postupně eliminovány 

zahraniční subjekty v oblasti publikační a mediální. Nebo velmi obecná definice pojmu 

"extremismus", který je v souvislosti s vydáváním FSEM nástrojem k zákazu nepohodlných 

publikací, jak je uvedeno v kapitole Federální seznam extrémistických materiálů. Další 

restriktivní legislativní prostředky jsou zákony, které posuzují obsah knižních titulů dle 

oficiálního výkladu historie v paradigmatu současné RF nebo na základě použitých výrazů, tj. 

zdali nejsou použity vulgární či jinak nevhodná slova. Na základě výše uvedeného jsou 

následně z knihoven po celé RF odstraňovány nepohodlné publikace. 

Motivy restrikcí jsou čistě ideologické. Jak je popsáno výše v této kapitole, odstraňovány jsou 

publikace, které se například neshodují s oficiálním výkladem historie, který je v současné RF 

uznáván, jako jediný platný (pohled na jednání SSSR v 2. sv. válce, období vlády J. V. 

Stalina). Nebo jsou knihy zařazovány na FSEM za údajné šíření extremistických myšlenek. 

Jedná se však o pouhou záminku, úřední formalitu, jejímž cílem je kriminalizace dotčených 

subjektů. Zakazovány jsou také knihy publikované neziskovými organizacemi, jež byly 

označeny za „agenty cizí moci“ a jejichž prostřednictvím jsou údajně šířeny rozkladné a 

nevhodné myšlenky (liberální), které v RF nemohou být tolerovány. Paradoxem však je, že 

tyto neziskové organizace dlouhá léta vydávaly zejména díla ruské klasiky či klasické ruské 

pohádky a učebnice. V depozitářích nepřístupných veřejnosti se tak ocitají i díla tradiční ruské 

literatury. Otázkou tedy je, co jsou to ony „tradiční hodnoty“, jejichž jménem jsou klasická 

díla ruské literární tvorby uzavřeny v depozitářích a veřejnosti nepřístupné? 
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2. Události: pálení knih v Rusku 

První odstavce této kapitoly jsou věnovány problematice ověřování informací. Níže jsou 

formulovány stanovené postupy verifikace použitých informací. Jde o kombinaci doporučení 

z článku Jak si ověřit informace na internetu? publikovaném na webu projektu e-bezpečí.cz 

(Kopecký, 2018) a z projektu stopfake.org (NAZARUK, Taras, 2015). 

 

2.1 Postup verifikace použitých informací 

Uvedené postupy, doporučení a nástroje byly samozřejmě použity při vyhodnocování všech 

použitých zdrojů v diplomové práci, nikoliv pouze pro zdroje použité v této kapitole. 

Problematika verifikace informací je zmíněna explicitně v této kapitole, jelikož ověřování 

zdrojů, článků, informací ze sociálních sítí apod., referujících o pálení literatury, je z hlediska 

posuzování a vyhodnocování faktičnosti a objektivnosti informací nejcitlivějším a zcela 

rozhodujícím faktorem pro důvěryhodnost celé diplomové práce. Postup verifikace informací 

byl stanoven do třech bodů. 

 

a) Ověřit věrohodnost zdroje: Vyhodnotit důvěryhodnost a kredibilitu zdroje, tj. zjistit 

informace o vydavateli, redakci, zdali publikovaná zpráva nese atributy, jako jsou autor, 

datum, obsahuje odkazy či citace, z jakých zdrojů jsou čerpány informace, apod. Zdroj 

nelze považovat za věrohodný, jestliže publikuje dezinformační články a hoaxy, využívá 

vyvrácené konspirační teorie apod. Takové zdroje většinou používají jako modus operandi 

kombinaci pravdivých a nepravdivých informací, či je záměrně uvádějí do chybného 

kontextu. V českém prostředí lze důvěryhodnost zdroje ověřit například podle toho, zdali 

se nenachází na tzv. seznamech dezinformačních webů. Přehled dezinformačních webů 

vede například nevládní think-tank Evropské hodnoty,98 případně je k dispozici na české 

Wikipedii99. 

 

 

98 Přehled dezinformačních a manipulativních webů. Evropskehodnoty.cz [online]. Evropské hodnoty, 2016 [cit. 

2019-06-18]. Dostupné z: https://www.evropskehodnoty.cz/fungovani-ceskych-dezinformacnich-

webu/weby_list/ 
99 Dezinformační web. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinforma%C4%8Dn%C3%AD_web 



56 

 

b) Původní zdroj: Ověřit, zdali pracujeme se zdrojem, jenž dané informace publikoval jako 

první, tj. je tvůrcem zprávy. Případně nalézt původní zdroj a vyhodnotit jeho 

důvěryhodnost společně s publikovanými informacemi. Pracovat se zdroji, jež řádně 

neodkazují na původ informací či necitují, je velmi problematické a jejich používání 

bychom se měli vyvarovat. 

 

Při ověřování informací z internetu, zejména pokud jsou staršího data, se může stát, že 

daná webová stránka již není aktivní nebo byla změněna. Pro tyto situace je velmi 

užitečným nástrojem WaybackMachine, dostupný na adrese www.archive.org. 

WaybackMachine kontinuálně archivuje webové stránky na internetu, případně může 

kdokoliv archivovat webový obsah manuálně. Nástroj od roku 1996 vyvíjí největší 

nezisková digitální knihovna Internet Archive, sídlící v San Franciscu. Ta dohlíží na jeden 

z největších projektů digitalizace knih na světě, nabízí trvalé uložení a přístup k cenným 

digitálním sbírkám a materiálům, jako jsou webové stránky, hudba, filmy, 

videozáznamy.100 

  

 

100 Internet Archive. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive  

Obrázek 10 - Webový nástroj WaybackMachine 

http://www.archive.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
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c) Autenticita obrazového materiálu: Ověřit původ obrazového či audiovizuálního 

materiálu. Zjistit, jestli se jedná o originál, jenž skutečně ilustruje popisovanou situaci či 

jde o materiál, který byl pořízen při zcela jiné příležitosti, v jiné lokalitě a v jiném 

kontextu. K tomu slouží celá řada volně dostupných aplikací a nástrojů. Pravděpodobně 

neznámějším a nejpoužívanějším nástrojem je tzv. Google image reverse search. Reverzní 

vyhledávání umožňuje vyhledávat podle konkrétního obrazového materiálu (URL či 

nahrát ze souboru). Výsledkem vyhledávání jsou vizuálně podobné obrazové materiály. 

Tento způsob nám může pomoct nalézt původní verzi snímku. Pro reverzní vyhledávání 

lze dále použít například nástroj TinEye. 

Obrázek 11 - Reverzní vyhledávání, Google 
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Obrázek 12- Ukázka reverzního vyhledávání pomocí nástroje TinEye 
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Obrazový materiál lze verifikovat také podle tzv. ExifData, což jsou metadata obsažená v 

digitálních fotografiích.101 Ovšem není pravidlem, že snímky sdílené na internetu obsahují 

vždy ExifData. Autor je mohl před nahráním snímku smazat nebo změnit, případně může být 

na vině chybná editace, způsob kopírování atd.102 Sociální sítě Facebook, Twitter nebo 

Instagram ExifData odstraňují v momentě, kdy je fotografie nahrána na jejich servery. To 

ovšem zmíněným sociálním sítím nebrání ve využívání těchto metadata pro vlastní účely. 

Sociální síť Flickr naopak metadata zachovává.103 

V následujících podkapitolách jsou postupně uvedeny zjištěné případy, v nichž figuruje 

fenomén pálení knih. Diplomová práce se zaměřuje na události v RF, na území Krymu či 

východě Ukrajiny. Uvedené případy popisují pálení ukrajinské literatury či knih, jež jsou dle 

organizátorů v rozporu s tzv. tradičními hodnotami nebo z náboženských důvodů (viz 

podkapitola Ideologické paradigma v současném Rusku). Na následující straně je k dispozici 

mapa, které přehledně znázorňuje, kde k „hořlavým“ událostem došlo. 

  

 

101   ExifData mohou obsahovat tyto údaje 

- Značku a model fotoaparátu, tabletu, telefonu, jímž byl snímek pořízen. 

- Datum a čas pořízení snímku (dle nastaveného času v použitém zařízení). 

- Geolokační údaje. Dnešní moderní fotoaparáty, tablety či telefony přiřazují ke snímkům GPS 

souřadnice místa pořízení. 

       Volně dostupné nástroje, které dokážou číst ExifData jsou například 

- Jeffrey's Image Metadata Viewer (zpřístupňuje nejkompletnější informace pocházejících z ExifData)  

- FindExif 

- Fotoforensics (monitoruje provedené změny, manipulaci s fotografií, tj. uvádí první a poslední datum 

provedených změn) 

 
102 Exif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 

2019-06-20]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Exif 
103 NAZARUK, Taras. Metadata: Skryté informace o fotografii. Stopfake.org [online]. 12. 06. 2015 [cit. 2019-

06-20]. Dostupné z: https://www.stopfake.org/cz/metadata-skryte-informace-o-fotografii/ 
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2.2 2002: Moskva, pálení knih Vladimira Sorokina 

V červnu 2002 se v Moskvě před budovou Bolšoj těatr (Velkého divadla) konalo 

demonstrativní pálení knih ruského spisovatele a dramatika Vladimira Sorokina. Sorokin je 

známou tváři ruského post-modernismu a undergroundu, do něhož vstoupil ještě v dobách 

SSSR v 70. letech minulého století.104 

Akci organizovala mládežnická organizace prezidentské vládní strany Jednotné Rusko zvaná 

Iduščije vmestě (Jdoucí společně). Podnětem k uspořádání demonstrace bylo Sorokinovo dílo 

Goluboje salo, které dle aktivistů propaguje pornografii. V knize Sorokin vykresluje bývalé 

sovětské vůdce Josefa Stalina a Nikitu Chruščova jako homosexuální pár. Demonstranti před 

budovou divadla postavili velkou kopii toalety a následně ji plnily Sorokinovým dílem. Dle 

organizátorů je kniha ke Stalinovi a Chruščovovi neuctivá.105 V této souvislosti byl Sorokin 

dne 11. července 2002 moskevským generálním prokurátorem obviněn z šíření pornografie a 

hrozilo mu odnětí svobody až na dva roky. 106 Soud však v jeho románu neshledal nic, co by 

pornografii mělo propagovat.107 

 

104 Vladimir Sorokin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-07-04]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Sorokin 
105 EVANS, Julian. Burning books for Putin. The Spectator. SPECTR, 2004. 
106 BRYANSKI, Gleb. Russia slaps pornography charge on gay sex author. Reuters. Reuters News, 2002. 
107 Vladimir Sorokin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-07-04]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Sorokin 

Obrázek 13 - demonstrace v Moskvě před Bolšoj těatr 
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Alexej Volin, tehdejší vládní náměstek v otázkách médií, kultury a vzdělávání, veřejné pálení 

Sorokinova románu odsoudil. Konkrétně řekl. „Ta kniha vyšla již před třemi lety a tehdy na ní 

nikdo neshledal nic pornografického [...] vandalismus doprovázený pálením knih, což je samo 

o sobě velmi nepříjemnou připomínkou země s určitým typem režimu [...] sice nejsem 

Sorokinův fanoušek, ale budu hájit jeho právo svobodně se vyjadřovat“ (Bryanski Gleb, 

2002). 

Mládežnická organizace vládní strany je svými agresivními protesty známa. Například 

novinář Edward Lucas v článku pro Daily Mail uvedl: „v roce 2000 jsem se v centru Moskvy 

zúčastnil akce hnutí Iduščije vmestě, které bylo předchůdcem hnutí Naši. Různorodá směsice 

mladých tehdy sbírala nevlastenecká díla s cílem je zničit. [...] Zlověstně to připomínalo 

nacistické pálení knih v roce 1933. Při odevzdávání knih se žádný z přihlížejících neodvážil 

protestovat. Když televizní kamery přestaly natáčet, organizátoři akce připustili, že nejsou 

opravdovými dobrovolníky, ale že dostali zaplaceno od sponzorů“ (Lucas Edward, 2007). 

Dále například v roce 2003 v den před invazí amerických vojsk do Iráku, protestovali členové 

Iduščije vmestě před ambasádou USA v Moskvě a do oken házeli rozličné předměty. 108  

Dne 8. dubna 2004 poskytl Sorokin rozhovor deníku Právo. V něm je uvedena krátká zmínka 

o pálení jeho knih. 109 

Reportér: Předloni v Moskvě proběhla akce s pálením vašich knih. O co vlastně šlo?  

„Už jsem se o tom navyprávěl až až, jsem z toho unavený [...] Tady v Moskvě existuje jistá 

organizace, jakýsi neokomsomol, která se jmenuje Iduščije vměstě – Spolujdoucí. 

Zorganizovala zde už několik akcí. Ze začátku byly spojené s jejich snahou zbavit se špatných 

spisovatelů, takže po Moskvě bylo několik míst, kam mohli lidé nosit naše knihy – tedy moje, 

Pelevinovy a Jerofejevovy. Lidé však nenosili ani tak je, zato jich několik přineslo Putinův 

životopis, s tím, že to je špatná kniha. O několik měsíců později se to samé konalo před 

budovou Velkého divadla, tam už však šlo pouze o mé knihy. Byla z toho poměrně velká 

demonstrace.“ (Gregorová Bára, 2004) 

 

  

 

108 ŠELEPIN, Vladimir. Rusové a Rusko – opět jednotní. Lidové noviny. 2003, 11. 
109 GREGOROVÁ, Bára. Vladimir Sorokin: Dostojevskij je jako zmrzlá ryba se solí, pepřem a vodkou. Právo. 

08. 04. 2004. 
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2.3 2007: Moskva, pálení výtisků knihy Harry Potter 

Dne 1. října 2007 bylo v Moskvě na nábřeží Berseněvskaja spáleno několik výtisků knihy 

Harry Potter a Tajemná komnata. Akci organizovali ultra-ortodoxní aktivisté ze skupiny Svaz 

pravoslavných nositelů praporce. Tímto způsobem chtěla skupina vyjádřit protest proti 

„okultismu a magii.“ Právě kniha autorky J. K. Rowlingové je dle nich nástrojem propagandy 

těchto sil. Během samotného pálení členové skupiny provolávali slova: „sláva Kristu, smrt 

antikristovi“. Informace o této události přinesla ruská státní televize Channel 5 v reportáži ze 

dne 15. října 2007.110 

  

 

110 Burning of 'Harry Potter' book in Russia [online]. In: YouTube. 2007 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=4CqZh_UknEA 

Obrázek 14 - Fotografie zachycující pálení titulu Harry Potter a tajemná komnata 
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Dostupné fotografie, zveřejněné na webové stránce Englishrussia111, byly zkontrolovány 

nástrojem Jeffrey's Image Metadata Viewer, jenž uživatelům umožňuje prozkoumat ExifData 

fotografií. Z dostupných dat je k dispozici datum poslední úpravy, což je stanoveno na 11. 

října 2007. Dle nástroje Google image reverse search, byly tyto fotografie, poprvé zveřejněny 

dne 1. října 2007 na webu Drakula.org, což patrně bývala oficiální stránka zmíněné ortodoxní 

skupiny, jež pálení knih organizovala. Daný odkaz je však již nefunkční, jak dokládá snímek 

níže. 

 

Obrázek 15 - Nefunkční odkaz na původní zdroj Drakula.org 

 

Díky nástroji WaybackMachine, který webovou stránku od roku 2008 archivuje, bylo možné 

obsah původního zdroje ověřit, jak dokládá snímek na další straně. Fotografie tedy skutečně 

pochází z webové stránky Drakula.org.112 

  

 

111 No Harry Potter, Please. Englishrussia [online]. 29. 10. 2007 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://englishrussia.com/2007/10/29/no-harry-potter-please/ 
112 Soženije knigi o koldune Garri Pottere. Drakula.org [online]. 01. 10. 2007 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20080913074629/http://drakula.org/cgi-bin/galereya.pl?action=see&idbank=22 
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Jednotlivé díly knižní série Harry Potter jsou častým terčem při pálení knih, zejména 

v souvislosti s náboženstvím. Mediálně známý je nedávný případ z Polska, kdy tři katoličtí 

kněží spálili několik knih, které dle jejich přesvědčení podporují čarodějnictví, včetně jednoho 

dílu série Harry Potter. Akci organizovala Katolicko-evangelická nadace SMS, ta akci 

zdokumentovala a fotografie zveřejnila na sociální síti Facebook. Incident se odehrál ve městě 

Koszalin. 113 

  

 

113 WALKER, Shaun. Harry Potter among books burned by priests in Poland. The Guardian [online]. 01. 04. 

2019 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/01/harry-potter-among-

books-burned-by-priests-in-poland 

Obrázek 16 - Použití nástroje WaybackMachine, dostupný archiv původního zdroje Drakula.org 
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2.4 2008: Moskva, pálení „protiruských“ a „kacířských děl“ 

Dne 21. listopadu 2008 se v Moskvě na nábřeží Berseněvskaja konalo další pálení knih a opět 

jej organizovala ultra-ortodoxní náboženská skupina Svaz pravoslavných nositelů praporce. 

Tentokrát byly páleny čtyři tituly moderních ruských autorů, které jsou dle přesvědčení 

organizátorů kacířské či protiruské. Informovali o tom na své webové stránce: „Bratři spálili 

rouhačské, bezbožné rusofobní a nemorální produkty moderní pseudo-kultury.“114 

 

Obrázek 17 - skupina ultra-ortodoxních aktivistů pálí nepohodlné knihy 

Opět byly páleny knihy Vladimira Sorokina, tentokrát román Den opričníka, jenž byl 

přeložen do dvanácti jazyků a jeho pokračování Kreml z cukru. Oba tituly byly v Rusku 

přijaty se značnou kontroverzí. Podle pravoslavných aktivistů jeho díla propagují zkaženou 

liberální utopii. Dále Sorokinovi vyčítají zesměšňování aktivit současných vlasteneckých 

snah, které májí vést k oživení Ruska. Proč protestují zrovna ultra-ortodoxní kruhy, je zřejmé. 

Román popisuje krutosti a zločiny, jež páchali ve jménu pravoslaví právě opričníci. 

 

114 SPKH SŽEG KNIGI RADZINSKOGO, SOROKINA I SOLOVJEVA. Pycckie.org [online]. 21. 11. 2008 [cit. 

2019-07-05]. Dostupné z: http://pycckie.org/novosti/2008/novosti-211108.shtml 
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Třetím dílem je kniha ruského historika Edvarda Stanislavoviče Radzinskijeho Poslední car, 

pojednávající o carovi Mikuláši II. Ta se dle organizátorů měla provinit svým údajně 

rusofobním výkladem ruských dějin a anti-monarchistickými tezemi. 

Čtvrtou knihou je Evangelium Solovjov, kterou napsal televizní moderátor Vladimir Solovjov. 

Román popisuje příchod antikrista. Dle přesvědčení ultra-ortodoxních aktivistů, hlavní 

postava, novinář jménem Vladimir Solovjov, oslavuje a popularizuje příchod antikrista. Dále 

dávají do kontextu židovské mystické učení tzv. Kabbalu, s příběhem, který se v románu 

odehrává, jelikož Solovjov se k praktikování kabalistických rituálů sám přiznává. Aktivisté 

konkrétně uvádějí, že autor románu překládá a propaguje učení antikrista.  

Po demonstrativním pálení uvedených knih, poskytl šéf Svazu pravoslavných nositelů 

praporce Leonid Simonovič-Nikšich rozhovor televiznímu kanálu Ren-TV. V rozhovoru 

zmínil, že inkriminovaná literatura je plná lží, kacířských a satanských myšlenek, a především 

zesměšňuje a ironizuje pravoslavnou církev a ruskou historii. Uvedené aspekty dle něj 

poškozují výchovu ruské mládeže. Dle jeho slov by v dnešním Rusku měla být podobná 

literatura zakázána a jejím autorům zapovězen přístupu do médií, zejména do televize.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

115 Tamtéž 

Obrázek 18 - pálení knihy Evangelium Solovjov 
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2.5 Pálení ukrajinské literatury 

V posledních přibližně deseti letech se v médiích objevily zprávy o pálení ukrajinské 

literatury na východě Ukrajiny či na území dnes anektovaného Krymu. Anexe poloostrova na 

základě výsledků nestandardního referenda, je podle drtivé většiny členů OSN v rozporu 

s mezinárodním právem. Krym jako součást RF uznaly pouze autoritářské státy s velmi 

problematickou vymahatelností práva: Kuba, Nikaragua, Venezuela, Severní Korea, Sýrie, 

Afghánistán.116 117 

Za pálením ukrajinsko-jazyčné literatury stály povětšinou nacionalistické ruské komunity, 

nelze hovořit o majoritní společnosti. Nutné je však zmínit, že majoritní ruská komunita na 

Krymu, se kontinuálním tlakem aktivně podílela (a stále podílí) na marginalizaci ukrajinského 

jazyka, případně jazyka Krymsko-tatarské menšiny. A to buď úředními kroky (ačkoliv 

mnohdy neměly legislativní podobu) či občanskou angažovaností. Postupně tak z místních 

škol mizí výuka ukrajinštiny, učebnice byly buď uloženy do depozitářů, nebo zničeny. 

Obecně lze hovořit o tom, že po ruské anexi Krymu se situace místních menšin citelně 

zhoršila. Příkladem může být taková banalita, jako je vyvěšení ukrajinské vlajky, za které 

místní lidé čelí vykonstruovaným úředním represím.118 119 

Nárůst projevů extrémismu jako je pálení knih byl zaznamenán zejména v průběhu roku 2014, 

tj. v období, kdy došlo k ruské anexi Krymu a propukly otevřeně separatistické nálady ruské 

komunity na východě Ukrajiny.  

Události, při nichž došlo k pálení ukrajinské literatury, byly zaznamenány v roce 2010 ve 

městě Simferopol, v roce 2014 v Charkově a Sevastopolu. V diplomové práci jsou uvedeny i 

případy, které nelze potvrdit. Na tyto případy je nahlíženo tak, že k pálení knih nedošlo. 

  

 

116 BENDER, Jeremy. These are the 6 countries on board with Russia's illegal annexation of Crimea. Business 

Insider [online]. Insider, 31. 05. 2016 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/six-

countries-okay-with-russias-annexation-of-crimea-2016-5 
117 MARPLES, David R. Euromaidan and the Conflict in Ukraine in 2013–14. Encyclopædia Britannica 

[online]. Encyclopædia Britannica, 29. 12. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Euromaidan-and-the-Conflict-in-Ukraine-in-2013-14-2006898 
118 (Polo)ostrov Krym [dokumentární film]. Režie Jaroslav KRATOCHVÍL. Česko: Česká televize, 2018. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11816976811-polo-ostrov-krym/21856226676 
119 TUZ, Andrii. It is forbidden to be Ukrainian in Crimea”. Day [online]. Ukrainian Press Group Limited 

Liability Company, 14. 12. 2017 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://day.kyiv.ua/en/article/day-after-day/it-

forbidden-be-ukrainian-crimea 
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2.3.1. 2010: Simferopol 

V souvislosti s anexí Krymu se dne 7. ledna 2014 v ukrajinských médiích objevila zpráva o 

pálení ukrajinské literatury ve městě Simferopol. Jako první o zprávě informoval 

zpravodajský server Censor NET, jenž se odkazoval na fotografie zveřejněné ukrajinským 

blogerem vystupujícím pod pseudonymem Npubop. Akci měla na svědomí ruská komunita 

žijící na poloostrově. Z fotografií je zřejmé, že účastníci akce se hlásili k Bloku Natalije 

Vitrenko, nacionalistické političky. Její texty či rozhovory publikují také některé české 

dezinformační servery.120 Na transparentech, které lze na snímcích spatřit, bylo například 

napsáno: „Rodnému ruskému jazyku – státní status. Blok Natalije Vitrenko.“ Mezi spálenými 

knihami se octly například učebnice fyziky či učebnice nazvaná Moderní historie Ukrajiny. 

Na jedné z fotografií zachycujících průběh pálení knih lze spatřit také román Jaroslava Haška 

Dobrý voják Švejk, samozřejmě v ukrajinštině. 121 

 

120 Natalija Vitrenko: Pražské antifašistické jaro. Outsidermedia [online]. 15. 10. 2014 [cit. 2019-06-23]. 

Dostupné z: http://outsidermedia.cz/natalie-vitrenko-pra%C5%BEsk%C3%A9-antifa%C5%A1istick%C3%A9-

jaro/ 
121 Russkije nacionalisty prizvali "prognat', smesti raz i navsegda" Jevromajdan. FOTOreportaž. Censor NET 

[online]. 07. 01. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://censor.net.ua/photo_news/265681/russkie_natsionalisty_prizvali_prognat_smesti_raz_i_navsegda_evrom

ayidan_fotoreportaj 

Obrázek 19 - Fotografie zachycující pálení knih na Krymu 
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Obrázek 20 - Román Jaroslava Haška, Dobrý voják Švejk 

Obrázek 21 - Fotografie zachycující pálení knih v Simferopolu 
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V následujících řádcích bude podrobněji popsán postup verifikace zjištěných informací, tj. 

ověřit kdy k události došlo, kdo je autorem informací, respektive kdo je zveřejnil jako první 

apod. 

Jak již bylo zmíněno, prvním médiem, které přineslo informace o pálení knih společně 

s přiloženými fotografiemi, byl zpravodajský server Censor NET, odkazující se na informace 

zveřejněné blogerem Npubop. Odkaz na zdroj, který byl v článku přiložen je však již 

nefunkční, což ilustruje snímek přiložený níže. Pro potřeby verifikace byl vyhledán twitterový 

účet blogera Npubop, na nějž se článek odkazuje. Z přiloženého snímku lze vidět, že tento 

účet skutečně zveřejnil informace, týkající se pálení knih. Přiložený odkaz byl identický 

s odkazem v článku publikovaném Censor NET, tudíž nefunkční. 

 

  

Obrázek 22- Twitterový příspěvek blogera npubop 

Obrázek 23- Nefunkční odkaz na citovaný zdroj 
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Pro přečtení nefunkčního odkazu byl použit nástroj WaybackMachine, jehož prostřednictvím 

bylo zjištěno, že danou webovou adresu nástroj archivoval a přístup k informacím byl 

zachován. Snímek níže ilustruje použití nástroje a je evidencí, že skutečně obsahuje 

informace, na něž se článek odvolává.122 

 

  

 

122 Fašizm v Krymu. Npubop.livejournal.com [online]. 06. 01. 2014 [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20140107003113/https://npubop.livejournal.com/1712503.html 

Obrázek 24 - Použití nástroje WaybackMachine 
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Bloger Npubop zveřejněné informace a fotografie převzal od jiného blogera, vystupujícím 

pod pseudonymem Sandro a na sociální síti Twitter jako Крымский Репортаж, v překladu 

Reportáže z Krymu. Webová doména, na které fotografie a informace o pálení knih zveřejnil, 

dnes již nefunguje, respektive slouží jiným komerčním účelům v oblasti vodárenství. Na této 

doméně zveřejňoval mezi lety 2009–2015 informace o událostech na Krymu. Níže je přiložen 

snímek zachycující twitterový příspěvek blogera Sandro, z něhož je patrné, že dané informace 

skutečně zveřejnil. 

 

Nefunkční odkaz sice bylo možné díky nástroji WaybackMachine otevřít, každopádně obsah 

webové stránky byl v minulosti odstraněn a archivace proběhla až po jeho odstranění. Viz 

snímek na další straně.123 

 

 

 

 

 

Simferopoľ fakel'noje šestvije sžiganije. Sandro.in.ua [online]. 06. 01. 2014 [cit. 2019-06-24]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20140109032911/http://sandro.in.ua/category/krym-photos-

politics/simferopol_fakelnoe_shestvie_szhiganie_knig.html 

Obrázek 25 - Twitterový příspěvek blogera Sandro 
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Přínosné jsou však zachovalé fragmenty komentářů dostupné díky nástroji WaybackMachine, 

které reagují na zveřejněné fotografie. Objevují se v nich informace o tom, že událost se stala 

v Simferopolu již v roce 2010, což na konci uvádí také zmíněný článek zpravodajského 

serveru Censor NET.124 

Pokud si dostupné fotografie detailněji prohlédneme, zjistíme, že v pravém dolním rohu jsou 

opatřeny podpisem, SANDRO IN UA. Je tedy zřejmé, že fotografie, které opakovaně kolují 

po internetu od roku 2014, zveřejnil jako první bloger Sandro. Fotografie z těchto události 

byly například na sociální síti Twitter sdíleny opakovaně v průběhu následujících let. Nebyly 

však opatřeny původním zdrojem a informací, že se jedná o snímky z roku 2010. Například 

byly použity jako ilustrační materiál k jiným případům pálení knih. Z fotografií byly bohužel 

odstraněny ExifData, jako jsou datum pořízení apod. 

 

Obrázek 27 - Ukázka podpisu na fotografiích 

 

124 Russkije nacionalisty prizvali "prognat', smesti raz i navsegda" Jevromajdan. FOTOreportaž. Censor NET 

[online]. 07. 01. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://censor.net.ua/photo_news/265681/russkie_natsionalisty_prizvali_prognat_smesti_raz_i_navsegda_evrom

ayidan_fotoreportaj 

Obrázek 26 - Použití nástroje WaybackMachine, odstraněná stránka 
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Díky informaci, že se jedná o snímky zachycující událost z roku 2010, již bylo snadné 

dohledat zdroje, které o události bezprostředně informovaly. Tyto zdroje potvrzují, že pálení 

knih se skutečně odehrálo v krymském městě Simferopol, a to dne 14. března 2010 v rámci 

demonstrace organizované pro-ruskými politiky a aktivisty, kteří usilovali o vznik unie mezi 

Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. O pálení knih informovala například tisková agentura 

Unian.125 

Podobná událost se odehrála ve stejný den ve městě Sevastopol, rozdílem však byla absence 

pálení knih. Přibližně 150 učebnic o historii Ukrajiny, ukrajinské a ruské literatuře, 

nashromáždili pro-ruští aktivisté u pomníku ruské císařovny Kateřiny II v centru města. Dle 

organizátorů akce byly dotčené učebnice rusofobní a studenti byli nuceni studovat proti-ruská 

díla. Po ukončení demonstrace byly učebnice odvezeny do sběrného dvora a následně 

zrecyklovány. 126 

 

125 V Krymu sožgli učebniki po istorii Ukrainy (fotoreportaž). Unian [online]. 15. 03. 2010 [cit. 2019-06-25]. 

Dostupné z: https://www.unian.net/common/335354-v-kryimu-sojgli-uchebniki-po-istorii-ukrainyi-

fotoreportaj.html 
126 Vtoroj za sutki akt vandalizma v Krymu: soženj učebniki po istorii Ukrainy (6 foto). Ru.tsn.ua [online]. 15. 

03. 2010 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-krymu-sozhgli-uchebniki-po-istorii-

ukrainy.html 

Obrázek 28 - Fotografie agentury Unian v článku z března 2010 
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2.3.2. 2014: Charkov 

Dne 16. března 2014, během pro-ruských demonstrací, bylo na východě Ukrajiny 

zaznamenáno další pálení literatury v ukrajinštině. V tento den proběhlo mezinárodně 

neakceptované referendum o připojení Krymu k RF. Tisková agentura Reuters informovala o 

pro-ruských demonstrantech, kteří vtrhli do budovy ukrajinského kulturního centra. Z budovy 

vynesli ukrajinsko-jazyčné knihy, včetně titulů, které pojednávaly o uměle vyvolaném 

hladomoru na Ukrajině mezi lety 1932–1933, za nímž stál tehdejší SSSR v čele s J. V. 

Stalinem. Demonstranti zabavené knihy nashromáždili na ulici před budovou kulturního 

centra a spálili je.127 Událost byla zaznamenána na video zveřejněné na serveru YouTube, 

dnes je link videa již nefunkční.128 K dispozici jsou však fotografie zveřejněné na sociální síti 

Twitter, jež jsou vizuálním dokladem proběhlé události. 

Níže je fotografie zveřejněná na twitterovém účtu @dE3OB2 dne 16. března 2014.129 

 

 

127 KUSHCH, Lina. Pro-Russian demonstrators burn books, storm buildings in eastern Ukraine. Reuters [online]. 

16. 03. 2014 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-east/pro-russian-

demonstrators-burn-books-storm-buildings-in-eastern-ukraine-idUSBREA2F0P220140316 
128 Pro-russian activists in Kharkiv burn Ukrainian books [online]. In: YouTube. 2014 [cit. 2019-06-25]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=auBOl_ADZCc&feature=youtu.be 
129 @dE3OB2 [Опять дятлы...]. In: Twitter [online]. 16. 3. 2014 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/dE3OB2/status/445226065833635840 

Obrázek 29 - Pálení ukrajinské literatury v Charkově 
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Na twitterovém účtu @splikhvi byly ve stejný den zveřejněny dvě fotografie zachycující 

události v Charkově. Podle nástrojů Followerwonk a Tinfoleak je na základě geolokačních 

údajů účet @splikhvi spojen s Charkovem.130 

 

130 @splikhvi [Там, где жгут...]. In: Twitter [online]. 16. 3. 2014 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/splikhvi/status/445237910468853760 

https://twitter.com/splikhvi/status/445241298954752001 

Obrázek 30- První fotografie zachycující pálení knih, vpravo vlajka RF 
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         Obrázek 31- Druhá fotografie, na níž jsou fragmenty stránek ze spálených knih 

O událostech v Charkově dále informovali například ukrajinské zpravodajské servery 

Pravda131 a Glavnoe.132 

 

 

131 Prorossijskij šabaš v Chaar'kove (obnovljajetsja, +foto, video). In: Ukrayinsʹka pravda [online]. 16. 03. 2014 

[cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/16/7019075/ 
132 Prorossijskij šabaš v Chaar'kove (obnovljajetsja, +foto, video). In: Glavnoe [online]. 16. 03. 2014 [cit. 2019-

06-25]. Dostupné z: https://glavnoe.ua/news/n169682 
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Na události v Charkově a Doněcku zareagovalo Národní muzeum Ukrajiny v Chicagu výzvou 

k uspořádání finanční sbírky, jež by pomohla pokrýt finanční náklady spojené s nápravou 

ztrát zničených knih. Muzeum nashromáždilo celkem 50 krabic knih, převážně z osobních 

sbírek dárců, které by zčásti pomohly nahradit ztracené tituly. Sbírka byla určena zejména na 

pokrytí nákladu spojených s přepravou knih z Chicaga na Ukrajinu. Získané knihy byly 

určeny pro knihovnu v Charkově.133 Fotografii níže zveřejnilo Muzeum na svém twitterovém 

účtu, jedná se o část sbírky.134 

 

 

 

133 Books Matter! Replace burned books in Kharkiv. In: Mightycause [online]. 19. 07. 2014 [cit. 2019-06-25]. 

Dostupné z: https://www.mightycause.com/story/Books-Matter-Replace-The-Burned-Books-In-The-Kharkiv-

Library 
134 @UkrNatlMuseum [Please help...]. In: Twitter [online]. 19. 7. 2014 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://twitter.com/UkrNatlMuseum/status/490525446560161792 

32 - Fotografie zveřejněná na serveru Glavnoe 
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Obrázek 33 - Knihy získané od dárců v Chicagu 
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2.3.3. 2014: Simferopol 

Dne 13. října 2014 publikoval Eskender Barijev, ředitel Krymsko-Tatarského centra 

v Simferopolu, na svém facebookovém účtu informaci o pálení ukrajinských učebnic na 

místním gymnáziu (gymnázium Čistenskaja, adresa: Simferopol, Čapajeva 54), k němuž mělo 

dojít v první polovině září 2014. Následující den tuto informaci převzaly servery 

Worldbulletin.net135 a Freejournal.biz.136 V případě posledně jmenovaného je odkaz na článek 

již nefunkční, lze ho však zobrazit prostřednictvím nástroje WaybackMachine, který ho 

archivoval. Viz snímek níže. 

 

  

 

135 Russians burn books to liquidate Crimea's Ukrainian past. Worldbulletin [online]. 14. 10. 2014 [cit. 2019-06-

26]. Dostupné z: https://www.worldbulletin.net/europe/russians-burn-books-to-liquidate-crimeas-ukrainian-past-

h146190.html 
136 V Krymu načalas' akcija "sožgi ukrainskije knigi". Freejournal [online]. 14. 10. 2014 [cit. 2019-06-26]. 

Dostupné z: https://web.archive.org/web/20141017222831/http://freejournal.biz/article5261/index.html 

Obrázek 34 - Archivovaný článek na serveru Freejournal.biz, byla použita fotografie z roku 2010 při pálení knih 

v Simferopolu. 
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Barijev v textu popisuje zážitek osmiletého žáka, který měl být přítomen při pálení 

ukrajinských učebnic na uvedeném gymnáziu. Akce se měl aktivně účastnit i učitelský sbor a 

někteří žáci, třebaže nedobrovolně. Studentům, kteří si učebnice chtěli ponechat a odnést 

domů, byl vysloven zákaz.137 

Informace o uvedené události je velmi problematické ověřit. K dispozici není žádný vizuální 

materiál, který by událost potvrzoval. Publikované články se opírají pouze o facebookový 

příspěvek Eskendera Barijeva, respektive příběh jednoho z žáků místního gymnázia. Barijev 

pod svůj příspěvek později přidal komentář, že dotčená škola se proti tvrzení o pálení knih 

ohradila a vyvrátila ho. Pro závěry diplomové práce je na tento případ nahlíženo, jako na 

nepotvrzený, tj. k pálení knih nedošlo. 

 

 

  

 

137 BARIEV, Алексей. [Впечатления 8- летнего...]. In: Facebook [online]. 13. 10. 2014 [cit. 2019-06-26]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/673168262790372 

Obrázek 35 - Facebookový příspěvek Eskendera Barijeva 
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2.3.4. 2014: Sevastopol 

K dalšímu pálení ukrajinské literatury mělo dojít v listopadu 2014 ve městě Sevastopol. Dne 

14. listopadu 2014 o tom na svém facebookovém profilu informovala ředitelka ukrajinské 

organizace Nebuďte lhostejní!, Oksana Levkova.138 Následující den informaci doplnila o 

několik detailů a k příspěvku přiložila dvě fotografie zachráněných knih, respektive knih, 

které byly určeny ke zničení.139 Následně o události informovaly zpravodajské servery Krym 

Realia (pod záštitou RFL/RE)140, Gordon UA141 a Eeuromaidan Pres.142  

Levkova v příspěvku uvedla, že na anektovaném Krymu místní úřady odstraňují ze všech 

veřejných institucí ukrajinsko-jazyčnou literaturu. Spolupracovníci její organizace v 

Sevastopolu tyto knihy určené ke spálení zachránili a dopravili je do oblastí pod ukrajinskou 

správou, konkrétně do města Záporoží, kde dotyční spolupracovníci měli příbuzné. Poté je 

poštou odeslali do Kyjeva. Levkova dále uvedla, že původně byly knihy určeny pro Naval 

lyceum v Sevastopolu (vzdělávací centrum ruského námořnictva), kde k samotnému pálení 

mělo dojít. Po anexi Krymu ztratilo Naval lyceum zájem o ukrajinskou literaturu. 

 

 

138 LEVKOVA, Oksana. [Щойно передали з...] In: Facebook [online]. 14. 11. 2014 [cit. 2019-06-26]. Dostupný 

z: https://www.facebook.com/oksana.levkova.52/posts/595144037279981 
139 LEVKOVA, Oksana. [Ось які книги вважають...] In: Facebook [online]. 15. 11. 2014 [cit. 2019-06-26]. 

Dostupný z: https://www.facebook.com/oksana.levkova.52/posts/595619803899071 
140 V Krymu prodolžajut izbavljat'sja ot ukrainskich knig. Krym Realia [online]. Radio Free Europe, 15. 11. 2014 

[cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://ru.krymr.com/a/26693789.html 
141 Aktivisty: V Krymu prodolžajut izbavljat'sja ot ukrainojazyčnoj literatury. Gordon UA [online]. 16. 11. 2014 

[cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://gordonua.com/news/crimea/aktivisty-v-krymu-prodolzhayut-izbavlyatsya-

ot-ukrainoyazychnoy-literatury-51509.html 
142 Burning of Ukrainian-language books continues in Crimea. Euromaidan press [online]. 16.11.2014 [cit. 

2019-06-27]. Dostupné z: http://euromaidanpress.com/2014/11/16/burning-of-ukrainian-language-books-

continues-in-crimea/ 

Obrázek 36 - příspěvek na Facebooku ze dne 14. 11. 2014 

https://www.facebook.com/oksana.levkova.52/posts/595619803899071
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Obrázek 37 - Příspěvek na Facebooku ze dne 15. 11. 2014, fotografie zachráněných knih 
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O podobném incidentu informovala Levkova na svém facebookovém profilu již 29. září 

2014.143 Spolupracovník její organizace Nebuďte lhostejní! v Sevastopolu dle jejích slov 

zachránil několik knih před spálením. Knihy byly následně přepraveny do Kyjeva. Jednalo se 

například o publikace věnující se tématům Evropy, hladomoru mezi lety 1932–1933, vztahu 

mezi jazykem a politikou. Dne 4. října o tom informoval také server Krym Realia, kterému 

Levkova poskytla rozhovor. „Všechny tyto knihy předáváme učitelům ukrajinského jazyka, 

literatury a historie ve městech pod ukrajinskou správou na Donbasu: Kramatorsk, 

Družkovka, Konstantinovka a Slavjansk, Bilovodsk a Starobilsk. Učitelé jsou velmi 

nadšeni.“144 

 

143 LEVKOVA, Oksana. [Партнер Руху...] In: Facebook [online]. 29. 09. 2014 [cit. 2019-06-26]. Dostupný z: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571418499652535&set=a.203443463116709&type=3 
144 Ukrainskije knigi, spasonnije ot uničtoženija v Krymu, aktivisty peredajut učiteljam Donbassa. Krym Realia 

[online]. Radio Free Europe, 04. 10. 2014 [cit. 2019-06-27]. Dostupné z: https://ru.krymr.com/a/26620607.html 

Obrázek 38 - Příspěvek na Facebooku ze dne 29. 09. 2014 
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Ačkoliv k dispozici není žádný průkazný obrazový materiál, který by jednoznačně potvrdil 

pálení knih v Sevastopolu, je vysoce pravděpodobné, že k události skutečně došlo, a to 

vzhledem k tomu, v jakém období a kontextu k nim dojít mělo. 16. října 2014 bylo na Krymu 

uspořádáno referendum o připojení okupovaných oblastí k RF. V tomto období docházelo 

k řadě incidentů, kdy byly napadány ukrajinské úřady, či ničeny ukrajinské symboly apod.145 

Dále o události informovala důvěryhodná média a neobjevily se informace, které by tuto verzi 

rozporovaly. Také byly zveřejněny fotografie inkriminovaných knih, které se podařilo 

zachránit. 

Je zřejmé, že na Krymu a území ovládaném pro-ruskými separatisty, docházelo v průběhu 

roku 2014 ke kontinuálnímu odstraňování ukrajinské literatury či symbolů, to potvrzuje 

několik zdrojů. Ruská tisková agentura TASS informovala o závratně rychlé re-ideologizaci na 

Krymu a v povstaleckých oblastech. Ukrajinské učebnice dějepisu a knihy o historii regionu 

byly ve velmi krátkém čase nahrazeny ruskou literaturou, tj. literaturou s ruským výkladem 

některých dějinných událostí.146 Zároveň se ve veřejném prostoru začaly objevovat otevřeně 

proti-ukrajinské publikace, příkladem můžou být knihkupectví na letišti v Simferopolu.147  

 

145 MARPLES, David R. Euromaidan and the Conflict in Ukraine in 2013–14. Encyclopædia Britannica 

[online]. Encyclopædia Britannica, 29. 12. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Euromaidan-and-the-Conflict-in-Ukraine-in-2013-14-2006898 
146 V TASS predstavlena pervaja izdannaja v sovremennoj Rossiji monografija po istorii Kryma. TASS [online]. 

19. 11. 2014 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: https://tass.ru/novosti-agentstva/1583585 
147 Rosija zavaljla Krym antjukrajinsʹkoju literaturoju (foto). Unian [online]. 19. 11. 2014 [cit. 2019-06-23]. 

Dostupné z: https://www.unian.ua/politics/1011465-rosiya-zavalila-krim-antiukrajinskoyu-literaturoyu-foto.html 

39 - Proti-ukrajinská literatura na letišti v Simferopolu 
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2.6 2016: Vorkuta, Vysoká škola báňská a hospodářská 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, na přelomu let 2015 a 2016 byly zaznamenány 

případy odstraňování knih ze třech vysokých škol v Komijské republice. Místní Ministerstvo 

školství nařídilo odstranit tituly publikované nadací OFS.148 S odkazem na tyto události, 

údajně došlo na Vysoké škole báňské a hospodářské ve Vorkutě ke spálení celkem 53 výtisků 

knih, které byly vydány s podporou nadace OFS v rámci projektu „Obnova humanitní 

výchovy v Rusku“. 

Na základě skutečností známých v prosinci 2015, tj. z nařízení Ministerstva školství Komijské 

republiky o stažení knih publikovaných nadací OFS či s její podporou z knihoven a 

vzdělávacích institucí, zaslal zpravodajský server 7x7 oficiální žádost místnímu Ministerstvu 

školství s dotazy na probíhající proces odstraňování knih. Obdrženou odpověď podepsanou 

přímo ministryní školství Světlanou Mojsejevou-Archipovou, zveřejnila redakce v článku 

z 13. ledna 2016. V dopise je uvedeno, že na Vysoké škole báňské a hospodářské ve Vorkutě 

bylo spáleno 53 knih vydaných nadací OFS. V textu doslova stojí: „ve Státní vzdělávací 

instituci; Vysoká škola báňská a hospodářská ve Vorkutě, byla identifikovaná literatura 

zabavena a zničena spálením. Pouze 53 knih“ (PROKUSHEV, Vladimir, 13. 01. 2016). Viz 

snímek na další straně. 

Konkrétně se jednalo o dvě vydání publikace Мировоззрение149 (2001, 2004) od Davida W. 

Goodinga a Johna Lenoxe v celkovém počtu 53 výtisků. Podle Igora Čubarova, vedoucího 

výzkumného pracovníka Institutu filozofie Ruské akademie věd, se tento titul věnuje vztahu 

mezi člověkem a bohem a také vysvětluje některé biblické příběhy.150 

Pálení výtisků této publikace se mělo odehrát na nádvoří v areálu vysoké školy pod dohledem 

zaměstnanců vysokoškolské knihovny. Ředitelka knihovny Jelena Vasilijeva zpravodajskému 

serveru 7x7 sdělila, jak proces pálení knih přesně probíhal. 

  

 

148 Viz oddíl Republika Komi, str. č. 41 
149 V anglickém překladu Worldview, nevyšlo v českém jazyce 
150 Так сжигали книги или нет?. Tvrain.ru [online]. 2016, 15. 01. 2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: 

https://tvrain.ru/articles/books-401776/ 
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„Tituly byly odstraněny z knihovního katalogu, byly roztrhány a spáleny v pytlích na nádvoří 

za školou. Tento postup jsme provedli vícekrát, protože jsme také likvidovali starý fond.“ 

Podle ní nebyla inkriminovaná publikace u čtenářů nijak žádaná: „Jedná se o malou knihu 

nazvanou Мировоззрение. Má trochu náboženský obsah. Tyto knihy jsme získali už dávno. O 

publikaci nebyl obecně žádný zájem“ (PROKUSHEV, Vladimir, 13. 01. 2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 40 - Oficiální dopis Ministerstva školství Komijské republiky, zaslaný redakci 7x7, 

v němž je obsažena zmínka o pálení 53 výtisku. 
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Následující den tj. 14. ledna 2016, popřelo vedení vysoké školy, že by k pálení knih došlo. 

Vyjádření rektora školy Sergeje Kravcova bylo zveřejněno na regionálním serveru Моя 

Воркута (Moje Vorkuta). Kravcov uvedl, že na základě nařízení Ministerstva školství 

Komijské republiky byly knihy skutečně staženy z knihovních fondů, ale spáleny nebyly. 

Kravcov popřel slova ředitelky vysokoškolské knihovny, dle něj se vyjadřovala k likvidaci 

knih obecně. Údajně měly být knihy nepoškozené uloženy v krabicích do depozitáře. 

Evidence prokazující toto tvrzení však nebyla zveřejněna.151 

Tentýž den poskytla ministryně školství Světlana Mojsejeva-Archipova krátké vyjádření 

zpravodajskému serveru Kommersant. Uvedla následující: „Já, jako úřednice, jako vedoucí 

ministerstva, nemám právo napadat a neřídit se pokyny, které mi byly dány. Pokud vás zajímá 

můj ryze lidský postoj, mohu říct jen jednu věc. Literatura u nás byla obecně vystavena 

cenzuře více než jednou v různých historických etapách. Zakázáni byli různí autoři, kteří se 

později nejen vrátili, ale jejichž dílo bylo také zahrnuto do školních osnov: Bunin, Solženicyn 

a další. Vše posoudí až historie a vše dá na své místo“ (ŠUČALINA, Darja, 2016). Ministryně 

školství tedy nepotvrdila tvrzení rektora vysoké školy ve Vorkutě. 

Každopádně ještě téhož dne Ministerstvo školství uvedlo, že informace o pálení knih nejsou 

pravdivé. Zaměstnankyně Ministerstva školství, oddělení organizační a analytické práce Olga 

Žuravleva, měla poskytnout redakci 7x7 nesprávné informace, zmínka o spálených knihách 

byla do odpovědi zařazena omylem. Informace zmiňující pálení 53 výtisků ministerstvu 

dodala přímo vysoká škola ve Vorkutě. Uvedlo ministerstvo.152 

Změna v argumentaci ministryně nastala až následující den, 15. ledna 2016. Ministryně 

svolala tiskovou konferenci k situaci na Vysoké škole báňské a hospodářské ve Vorkutě. Ve 

svém vystoupení popřela, že by ke spálení 53 výtisků daných knih došlo. Zveřejněné 

informace jsou dle ní nepravdivé a neodpovídají skutečnosti.  

  

 

151 V kolledže Vorkuty oprovergli informaciju o sožennych knigach. Moja Vorkuta. [online]. 2016, 14. 01. 2016 

[cit. 2019-05-10]. Dostupné z: http://gazetamv.ru/v-kolledzhe-vorkuty-oprovergli-informaciyu-o-sozhzhennyx-

knigax.html 
152 V Minobraze Komi zajavili, čto predostavlennaja i. o. ministra informacija o soženii izdannych pri podderžke 

Fonda Sorosa knig ne sootvectvujet dejstvitel'nosti.. 7x7 [online]. 2016, 14. 01. 2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: https://7x7-journal.ru/articles/2016/01/14/v-minobraze-komi-zayavili-chto-predostavlennaya-i-o-ministra-

informaciya-o-sozhzhenii-izdannyh-pri-podderzhke-fonda-sorosa-knig-ne-sootvetstvuet-dejstvitelnosti 
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„Tento dopis jsem nepodepsala. Zjišťuje se, kde selhala komunikace, přenos informací … 

Probíhá oficiální vyšetřování a zřizuje se celý řetězec ověřování. Vůbec netvrdím, že chyba je 

na straně redakce 7x7.“ Na dotaz korespondenta serveru KomiOnline, aby ministerstvo 

předložilo důkazy, že redakce 7x7 zveřejnila špatný dokument, byl uveřejněn údajně původní 

dokument, který neobsahuje zmínky o pálení knih. Dopis je téměř identický, pouze v něm 

chybí výraz „spáleno“. 153 Viz snímek níže. 

  

 

153 Minobraz Komi otreksja ot informatsij o soženij knig v Vorkute. Komionline.ru [online]. 2016, 15. 01. 2016 

[cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://komionline.ru/node/71604 

Obrázek 41 - Druhá verze dopisu, v němž chybí slovo „spáleno“ 
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Ještě před tiskovou konferencí poskytla ministryně školství rozhovor pro-vládnímu (ve 

smyslu samosprávy) serveru Bnkomi. V rozhovoru však popírá smířlivý tón, který zvolila na 

tiskové konferenci směrem k redakci 7x7. Celou situaci označuje za provokaci proti své 

osobě. Rozhovor například obsahuje pasáže: „Kromě toho jsem nesmírně rozhořčena 

informacemi zveřejněnými na 7x7, kde říkají, že knihy byly spáleny. Vidíte, takhle dle mě 

funguje ryze subjektivní, lidský faktor … Ředitelka vysokoškolské knihovny byla vystavena 

provokaci. Dotazující se údajně prezentoval jako pověřený zástupce Ministerstva školství a 

vědy Ruské federace.“154 Šéfredaktor zpravodajského serveru 7x7 Maxim Poljakov toto 

obviněný odmítnul. „To je bezohledná lež. Byl jsem ve stejné místnosti, když korespondent 

naší redakce volal do univerzitní knihovny, představil se jménem redakce.“155 Redakce 

zpravodajského serveru 7x7 zveřejnila snímek zachycující e-mailovou komunikaci 

šéfredaktora Maxima Poljakova s Ministerstvem školství Komijské republiky, ze kterého je 

zřejmé, že dne 13. ledna 2016 byla redakci doručena odpověď z oficiální e-mailové adresy 

Ministerstva školství s přiloženým dokumentem.156 

 

  

 

154 Světlana Mojsejeva-Archipova: „Informatsija o sožhenij knig - provokatsija, pis'mo za mojej podpis'ju – 

poddelka“. Bnkomi.ru [online]. 2016, 15. 01. 2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: 

https://www.bnkomi.ru/data/news/45973/ 
155 V Minobraze Komi utverždajut, čto ne rasprostranjali informaciju o sožzhenij knig v Vorkute. 7x7 [online]. 

2016, 15. 01. 2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://7x7-journal.ru/articles/2016/01/15/v-minobraze-komi-

utverzhdayut-chto-ne-rasprostranyali-informaciyu-o-sozhzhenii-knig-v-vorkute 
156 V Minobraze Komi zajavili, čto predostavlennaja i. o. ministra informacija o soženii izdannych pri podderžke 

Fonda Sorosa knig ne sootvectvujet dejstvitel'nosti.. 7x7 [online]. 2016, 14.01.2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné 

z: https://7x7-journal.ru/articles/2016/01/14/v-minobraze-komi-zayavili-chto-predostavlennaya-i-o-ministra-

informaciya-o-sozhzhenii-izdannyh-pri-podderzhke-fonda-sorosa-knig-ne-sootvetstvuet-dejstvitelnosti 

Obrázek 42 - snímek obrazovky redaktora 7x7, který dokazuje komunikaci s Ministerstvem školství Komijské republiky 
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Konečným dokladem, který s vysokou pravděpodobností dokazuje, že ke spálení zmíněných 

knih skutečně nedošlo, je příspěvek člena veřejné komory Komijské republiky Semjona 

Mostuněnka na sociální síti VKontakte ze dne 14. ledna 2016, ve kterém zveřejnil krátký 

komentář a fotografie inkriminovaných knih. Na fotografiích lze skutečně napočítat přesně 53 

výtisků publikace мировоззрение (2001, 2004), knihy jsou opatřeny razítkem knihovny 

Vysoké školy báňské a hospodářské a evidenčními čísly. Níže je uveden zkrácený překlad 

příspěvku a snímek ze sociální sítě VKontakte. 157 

„Nerozumím rozruchu kolem knih souvisejících se Sorosovou nadací. Přišel jsem, napočítal 

53 knih, podíval jsem se na lepené papírové kapsy, ve kterých byly umístěny účetní vložky. 

Veškeré publikace jsou očíslovány, jsou zažloutlé od stáří … mají razítko knihovny Vysoké 

školy báňské a hospodářské, datum přijetí 2004. Datum vydání knih je také 2004“ 

(MOSTUNĚNKO, Semen, 2016). 

  

 

157 MOSTUNĚNKO, Semen. [Не пойму ажиотаж ...] In: VKontakte [online]. 14. ledna 2016 [cit. 2019-05-11]. 

Dostupný z: https://vk.com/id227264204?w=wall227264204_2816 

Obrázek 43 - Příspěvek Semjona Mostuněnka na sociální sítí VKontakte 
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K situaci ve Vorkutě se vyjádřil také federální ministr kultury Vladimír Medinskij, mj. 

podporovatel Izborského klubu.158 Dle jeho slov jsou podobné projevy a pálení knih naprosto 

nepřijatelné.159 

Celá situace a okolnosti kolem nepotvrzeného pálení knih ve Vorkutě působí neobvyklým až 

výstředním dojmem, a ačkoliv k aktu pálení zřejmě skutečně nedošlo, otázek spíše přibylo, 

než aby byly zodpovězeny. Způsob komunikace Ministerstva školství Komijské republiky, 

samotné ministryně, Vysoké školy báňské a hospodářské a také vysokoškolské knihovny 

působí nedůvěryhodně, zmateně a značně nekompetentně. 

 

158 Viz podkapitola Izbroský Klub, str. č. 20 
159 CIAN, Sian. Russian culture ministry denies reports of book burning. The Guardian [online]. 2016, 06. 05. 

2016 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2016/may/06/russian-culture-ministry-

denies-reports-of-book-burning 

Obrázek 44 - Fotografie přiložená k příspěvku Semjona Mostuněnka na sociální sítí 

VKontakte 
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2.7 2016: Krasnodar, pálení knih Henryho Millera 

V noci 14. března 2016 uspořádala skupinka konzervativních aktivistů ve městě Krasnodar 

„uzavřený happening“ pálení výtisků knih amerického spisovatele Henryho Millera. Stalo se 

tak během oslav tradičního před-postního pravoslavného svátku maslenica, což je 

východoslovanská obdoba masopustu.160 Organizátoři akce tímto spektakulárním činem 

vyjádřili protest proti, dle jejich slov, amorálním hodnotám Západu, jež jsou v přímém 

rozporu s tradičními ruskými hodnotami (viz kapitola č. 1. Společensko-politické klima: 

podhoubí pro pálení knih). Dle organizátorů akce byly spálené knihy původně odstraněny 

z fondů Krasnodarských knihoven, místní úřady to však popřely. 161  

Proč byly spáleny zrovna knihy spisovatele Henryho Millera, je zřejmé. Dle organizátorů jeho 

dílo reprezentuje právě ony amorální hodnoty, které kritizují. Millera označují za 

nemravného, jež svojí literární tvorbou narušuje příkladnou výchovu mládeže. Henry Miller 

se proslavil jako spisovatel, jenž se netajil otevřeným sexuálním přístupem, odmítal 

konformní způsob života, snažil se detabuizovat sexuální témata. Jeho životní postoj se 

samozřejmě zrcadlí v jeho literárních dílech. Z tohoto důvodu byly jeho knižní tituly 

mnohými považovány za nemravné, oplzlé a kazící mládež. V USA a Velké Británii měl ještě 

do konce 60. let 20. století zákaz publikování.162  

Pálení knih organizovala skupina mladíků, tzv. klub pohanských knihovníků Perun. Průběh 

akce zaznamenali na video a společně s tiskovou zprávou zaslali redakci regionálního 

zpravodajského serveru Yugopolis, který vše zveřejnil. Video je dostupné na Youtube kanálu 

zmíněného zpravodajského serveru.163 Níže je uveden překlad zveřejněného prohlášení klubu 

pohanských knihovníků Perun. 

  

 

160 DORAZÍN, Martin. V Rusku vyvrcholila tradiční masopustní veselice – maslenica. Patří k ní stejně jako u 

nás maškary i nejrůznější dobroty. ČRo Radiožurnál [online]. Český rozhlas, 02. 03. 2017 [cit. 2019-06-20]. 

Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/v-rusku-vyvrcholila-tradicni-masopustni-veselice-maslenica-patri-k-

ni-stejne-6224729 
161 Krasnodarcy sožgli na Maslenicu knigi Genri Millera. Yugopolis.ru [online]. 14. 03. 2016 [cit. 2019-06-20]. 

Dostupné z: http://www.yugopolis.ru/news/krasnodarcy-sozhgli-na-maslenicu-knigi-genri-millera-90052 
162 Henry Miller. Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, 03. 06. 2019 [cit. 2019-06-20]. 

Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-Miller 
163 Краснодарцы сожгли на Масленицу книги Генри Миллера [online]. In: YouTube. 2016 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=MkLZX8yZFvg 
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„Místo toho, aby Slované upálili vycpanou figuru Maslenice (figura představuje symbol zimy, 

na konci zmíněného svátku se upálí, tj. v sobotu) měli by spálit tyto díla sodomie. Díla 

Henryho Millera jsou archetypem morálně se rozpadajícího západního světa s jeho 

prevalencí smilstva a úpadkem rodinných hodnot. Ruský svět oslavuje svátek jara, ale 

potřebujeme tyto oslavy rozkvetlé a radostné Evropy s genitálními sněženkami a rozkvetlými 

růžemi? Lepší je dlouhá zima než jeho dílo Černé jaro!“ (Краснодарцы сожгли на 

Масленицу книги Генри Миллера, 2016). 

TV MIR24 organizátory zkontaktovala a položila jim několik otázek. Níže je uveden překlad 

dvou citací z rozhovoru (LUKOYANOV, Edward, 2016). 

„Naší prací je v podstatě tajně upravovat knihy v knihovnách Krasnodaru. Někdy stačí tři 

nebo pět zabavených stránek, aby se ze škodlivého díla stal slušný román. V Millerových 

dílech však nestačilo pouze něco opravit … „ 

„Naše akce je další připomínkou, že literatura není neškodná. Zlikvidovali jsme několik knih, 

které by pro naši společnost nebyli užitečné – oheň hořel až do rána.“ 

 

  

Obrázek 45 - snímek z video záznamů pálení knih Henryho Millera 
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V kapitole jsou popsány případy pálení knih, ke kterým došlo v rozmezí let 2002 až 2016. 

Zcela záměrně jsou zmíněny i ty případy, u nichž nebylo možné potvrdit jejich autenticitu, a 

to z důvodu názorné demonstrace procesu verifikace získaných informací, tj. dle jakých 

kritérií byly dané události potvrzeny či vyvráceny. 

Příčiny či motivy, jež vedly v popsaných případech k pálení knih, mnohdy nepřímo korelují 

s kritickým vnímáním Západu, jež se zrcadlí v atmosféře politicko-společenské reality 

současného Ruska, tj. tyto příčiny či motivy korelují s jevy a elementy uvedenými v první 

kapitole: Společensko-politické klima: podhoubí pro pálení knih. Ty pak mohou mít 

nezanedbatelný vliv na ruskou veřejnost a náladu ve společnosti. Západ, potažmo západní 

hodnoty, jsou automaticky zaměňovány pojmem liberalismus. Liberalismus, respektive 

cokoliv, co je s ním spojováno, třebaže účelově, je v ideologickém paradigmatu současné RF 

obecně vnímán, jako něco přirozeně pejorativního a současně nepřirozeného ve vztahu 

k ruské veřejnosti a silně akcentovaným tzv. „tradičním hodnotám“. 

Popsány jsou případy pálení údajně dekadentní literatury, nebezpečné pro dospívající mládež, 

tj. literatury údajně propagující homosexualitu, téma sexuality obecně, dále čarodějnictví, 

magii, odklon od víry, hanění ruských dějin. Takovou literaturu ruské konzervativními kruhy 

cejchují pejorativním přízviskem „liberální“, tj. opatří ji nálepkou „západní hodnoty“, jež jsou 

dle jejich přesvědčení v přirozeném střetu s „ruskými tradičními hodnotami“.  

Dále je popsáno pálení knih v ukrajinštině. V první kapitole Společensko-politické klima: 

podhoubí pro pálení knih je v souvislosti s přetrvávajícím konfliktem na východní Ukrajině, 

uvedeno několik příkladů radikálních nacionalistických postojů. V podkapitole Izborský Klub 

jsou příklady radikálních vyjádření členů IK, tj. otevřeně xenofobní proti-ukrajinské výzvy 

jako jsou: zákaz ukrajinského jazyka, odsun Ukrajinců z této oblasti apod. 

Nelze s jistotou tvrdit, že byly postihnuty všechny případy pálení knih. Jako zdroje byly 

využity články z médií, internet, případně informace ze sociálních sítí, sdílených uživateli, 

kteří byli v blízkosti inkriminovaných událostí a informovali o nich veřejnost. Je možné, že 

některé marginální případy pálení knih nebyly nikdy zaznamenány. Záměrně nejsou uvedeny 

ani ty případy údajného pálení knih, o nichž sice existují zmínky v médiích, avšak jsou velmi 

strohé a nebylo možné dohledat podrobnější informace z jiných zdrojů. Jednalo se například o 

kusé zmínky v rozhovorech, komentářích apod. 
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    Obrázek 46 – Na mapě jsou vyznačena místa, kde došlo k pálení knih 
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3. Výběr historických událostí, při nichž byly páleny knihy 

V této kapitole budou uvedeny vybrané historické události, při nichž došlo k pálení knih. U 

jednotlivých případů popsaných v předchozí kapitole, budou porovnány identifikované 

motivy a jejich účel s vybranými historickými událostmi již od dob katolické inkvizice. 

Ambicí diplomové práce však není vytvořit z vědeckého pohledu komplexní komparační 

strategii, a to z důvodu obav z možné banalizace samotné podstaty tématu, tj. že dochází k 

takto vyhraněnému zacházení s knihami, proč tomu tak je, co je motivací, účelem apod. 

Identifikace motivů a nastavení srovnávacích kritérií vychází mj. z tzv. „teorie genocidy 

knih“, ta je popsána v podkapitole níže. Pozadí motivů, jež vedou k těmto činům, většinou 

deklarují samotní účastníci. Dle nich knihy například propagují nemravný a dekadentní 

životní styl, jsou v rozporu s „ruskými tradičními hodnotami“, nekorelují s oficiálním 

výkladem národních dějin apod. 

3.1 Teorie genocidy knih 

Venezuelský básník, bibliofil a vystudovaný knihovník Fernando Baéz, ve své knize Obecné 

dějiny ničení knih, definuje ničení knih v tzv. teorii „genocidy knih“ neboli „genocidy 

paměti“. V ní shrnuje závěry své dlouholeté práce: zkoumání fenoménu ničení knih. 

Baéz úvodem připomíná, že knihy mají schopnost objektivizovat lidskou paměť, naplňují ji 

obsahem a jsou jakýmsi nástrojem racionalizace. Kniha se stala konceptem, jehož smyslem je 

vše organizovat a uvažovat v rámci jakéhosi řádu. Tento řád je obranou proti chaosu 

nevědomosti. Kniha je instituce paměti, a proto by měla být zkoumána jako klíčová součást 

kulturního dědictví společnosti.164 

Pojem documentary property neboli kulturní dědictví, definuje od roku 1954 organizace 

UNESCO jako: místní, regionální, národní, kontinentální nebo celosvětový soubor hmotných 

a nehmotných statků, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, 

umění či vědy. Patří sem též nehmotné dědictví, kulturní diverzita, tradice, jazyk a životní 

styl. Formování kulturního dědictví je umožněno díky existenci kolektivní paměti daného 

společenství (UNESCO, 2010). Definice UNESCO používá i termín documentary heritage 

neboli dokumentární dědictví. 

 

164 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012, s 31–

40. ISBN 978-80-7294-697-6. 
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Kniha nebo knihovna bezesporu představují kulturní dědictví. Knihy nejsou ničeny jako 

nenáviděný předmět, nýbrž jde o destrukci myšlenek, idejí, destrukcí samotné identity lidství. 

Bez paměti totiž neexistuje lidská identita. 

Z historie víme, že když si jedna skupina lidí (například národ) pokoušela podmanit jinou 

skupinu, jedním z prvních kroků byla snaha o narušení kolektivní paměti dané skupiny. Na 

fenoménu pálení knih lze názorně ilustrovat pohnutky a motivy těch, kteří se k těmto nízkým, 

radikálním projevům uchylují. Nestačí pouze onu druhou skupinu lidí porazit, provést na ní 

genocidu či jiné zločiny, je potřeba zlikvidovat kolektivní paměť skupiny. Tato paměť 

představuje přímou či nepřímou hrozbu pro paměť narušitelů, jež sami sebe považují za 

nadřazené. Žádná nadvláda se bez kulturní hegemonie neobejde. Cílem ničení knih je tedy 

ničení paměti a ztráta paměti znamená kontrolu nad danou skupinou lidí. Tomuto procesu 

se někdy říká akulturace nebo transkulturace, tedy že jedna kultura vsugeruje druhé své 

kulturní vzorce a hodnoty, a tím tak přeprogramuje její dosavadní kolektivní paměť. 

Nezáleží na tom, v jaké formě psaný text je. Staří Sumerové psali na hliněné destičky, 

Egypťané na svitky papyru, používal se pergamen a další materiály, a přesto se tato díla 

kolektivní paměti stala předmětem destrukce. Na materiální stránce psaného textu tedy 

nezáleží, primárně je ničen obsah, nikoliv forma. Italský sémiolog, estetik a známý spisovatel 

Umberto Eco popsal formy destrukce knih neboli tzv. „bibliokastii“. „Fundamentalistický 

biblioklasta (termín označující ničitele knih) nenávidí knihy nikoliv jako objekt, nýbrž má 

strach z jejich obsahu a nechce, aby jej ostatní četli. Kromě toho, že je zločinec, je to blázen, 

a to kvůli fanatismu, který podněcuje […].“ (Eco, 2011). 

Ničitelé knih ví, co činí. Cílem je zastrašit, demotivovat, demoralizovat, šířit nejistotu a 

pochybnosti a samozřejmě, jak již bylo řečeno, otřást s kolektivní pamětí. Při ničení knih 

dochází také k porušování základních lidských práv a svobod. Například jsou porušována 

práva: právo na informace, identitu, majetkové právo vlastníků knih či právo na 

nedotknutelnost písemných památek. Neexistuje pouze jedna příčina pálení knih, ale 

desítky.165 

 

  

 

165 Tamtéž s. 31-40 
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3.2 Komparace s historickými událostmi 

Níže jsou v jednotlivých podkapitolách stručně popsány vybrané historické milníky, kdy byly 

páleny knihy. Vybrány byly ty události, kdy se nejednalo o následky přírodní katastrofy, tj. 

požár, případně následky válečného konfliktu, kdy primárním cílem nebyly knihy či 

knihovny. Uvedené příklady tvoří historickou kontextualizaci, jež je teoretickým základem 

pro srovnávací analýzu historických událostí s identifikovanými událostmi v Rusku, na 

Krymu a na východě Ukrajiny. Předmětem komparace jsou identifikované motivy, jejich účel. 

Uvedeny budou případné společné rysy zkoumaných událostí, tj. podobnosti, shody nebo 

rozdíly. Komparace událostí je uvedena vždy u každého historického příkladu, tj. podkapitoly. 

Níže je ukázka srovnávací tabulky, která obsahuje jednotlivé příčiny a motivy, jež bývají 

důvodem pro pálení knih. Tabulka vychází z Baézovy „teorie genocidy knih“ a z analýzy 

historických událostí, tj. historické kontextualizace, při nichž došlo k pálení knih. 

Událost 
Etnické a nacionální 

motivy 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot 

apod. 

Historická 

událost 
ano/ne ano/ne ano/ne 

2002, Moskva    

2007, Moskva    

2008, Moskva    

2010, Simferopol    

2014, Charkov    

2014, Sevastopol    

2016, Krasnodar    
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3.1.1. Katolická církev a inkvizice 

Inkvizice byla právní instituce katolické církve, jejímž úkolem bylo vymýcení hereze, tj. 

kacířství. Termín inkvizice však označuje také samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, 

které vykonávala příslušná církevní autorita (biskup, či osoba jím k vyšetřování pověřená, tj. 

inkvizitor nebo později jednotlivé inkviziční instituce).166  

Pálení knih bylo v dějinách katolické církve a inkvizice přítomno defacto nepřetržitě. V roce 

405 sestavil papež Inocenc I. první seznam heretických spisů, jež měly být zničeny. Nejedna 

křížová výprava byla doprovázena pálením kacířských knih. Například mezi lety 1209–1229 

byla vedena křížová výprava proti Katarům, kteří obývali prostor od Rýna až k Pyrenejím a 

bohoslužby vedli v lidovém jazyce. Trestem jim bylo upálení společně s jejich knihami.167  

Na přelom 13. a 14. století byl veden inkviziční proces proti francouzské autorce a 

představitelce mystiky Markétě Poreteová. Důvodem tohoto procesu bylo především její dílo 

Zrcadlo prostých duší. Dílo bylo několikrát veřejně páleno a Poreteová měla zákaz ho dál 

šířit. V roce 1310 byla samotná Poreteová odsouzena k upálení, k čemuž přispěla i skutečnost, 

že nerespektovala tehdejší pravidla postavení ženy ve společnosti.168 

Ani vynález knihtisku se nevyhnul pozornosti církve a inkvizice. Pověření inkvizitoři byli 

zmocnění k vydávání povolení tisku knih. Bez „požehnání“ církve nesměla být vytištěna 

žádná kniha. Jestliže by tak tiskař přesto učinil a zákaz porušil, měla mu být pozastavena 

živnost až na jeden rok, vypsána pokuta 100 dukátů a spáleny všechny dotčené výtisky.169 

Katolická církev vydávala od 16. století tzv. Index Librorum Prohibitorum neboli seznam 

zakázaných knih. Vydávání Indexu, tj. provádění cenzury, spadalo přímo pod papežskou 

inkvizici.170 

  

 

166 Inquisition. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition 
167 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012, 

s 195. ISBN 978-80-7294-697-6. 
168 Tamtéž s. 195 
169 GRIGULEVIČ, Iosif Romual'dovič. Dějiny inkvizice. 2., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1982. s. 323 – 324. , 

[28] s. obr. příl. 
170 Tamtéž s. 324-327. 
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V 17. a 18. století docházelo na základě propojování absolutistické státní moci s církví k 

tomu, že pokyn k pálení knih dával již samotný stát, ačkoliv rozhodujícím elementem 

v pozadí byla stále církev. V 18. století byly ve Francii páleny například výtisky Voltairových   

Filosofických listů, Diderotovy Filosofické myšlenky či spis Emil čili o výchově od J. J. 

Rousseau.171 

V českých zemích je v souvislosti s fenoménem pálení knih signifikantní zejména 

pobělohorské období, kdy byly ke zničení odsuzovány nekatolické knihy. Vyhledáváním a 

systematickým ničením těchto knih byly pověřeny církevní řády. Nejznámější postavou 

spojovanou s pálením knih je jistě Antonín Koniáš, jenž je autorem prvního indexu 

zakázaných knih pro české země. Koniáš nechal spálit desítky tisíc knih.172 

3.1.1.1.Komparace událostí 

V souvislosti s vírou byly páleny knihy v roce 2007 a 2008 v Moskvě. V obou případech 

pořádala pálení knih ultra-ortodoxní náboženská skupina zvaná Svaz pravoslavných nositelů 

praporce. 

V roce 2007 bylo spáleno několik výtisků druhého dílu (Harry Potter a Tajemná komnata) 

knižní série Harry Potter. Podle organizátorů akce kniha nabádá k čarodějnictví a k magii. 

V roce 2008 byla kromě jiných pálena kniha od Vladimira Solovjov Evangelium Solovjov. 

Motivem k pálení této knihy byl dle přesvědčení organizátorů její satanistický obsah, čímž se 

kniha měla dopustit nabádáním k odvracení se od křesťanské víry a boha. 

Viz podkapitoly 2007: Moskva, pálení výtisků knihy Harry Potter na str. 62-64 a 2008: 

Moskva, pálení „protiruských“ a „kacířských děl“ na str. 65-66. 

  

 

171 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012, 

s 289-291. ISBN 978-80-7294-697-6. 
172 Antonín Koniáš. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 

2001- [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Koni%C3%A1%C5%A1 
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3.1.1.2. Srovnávací tabulka 

Událost 
Etnická a nacionální 

motivy 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

Inkvizice  ano  

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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3.1.2. 1817, Wartburské slavnosti 

Dne 18. října 1817 se v Durynsku na hradě Wartburg, při příležitosti třístého výročí od 

započetí Lutherovi náboženské reformace a čtvrtého výročí bitvy národů u Lipska, konaly tzv. 

Wartburské slavnosti.173 

Akce pořádaly tzv. „Burschenschaft“ neboli buršácké spolky. V čele pořadatelů byl konkrétně 

jenský buršácký spolek, jenž byl založen v roce 1815 a byl tak vůbec prvním buršáckým 

spolkem vůbec. Tyto studentské spolky vznikaly jako reakce na situaci v německých zemích 

v souvislosti s Napoleonovou nadvládou a rozpadem tisícileté Svaté říše římské. 

Signifikantními rysy buršáckých spolků byly militantnost, silný nacionalismus a snaha o 

znovusjednocení německých zemí do jednoho státního celku, s vlastní ústavou. Buršácké 

spolky se staly tradiční součástí německých a rakouských univerzit a jejich členové se těšili 

společenskému uznání.174 

Wartburg byl v očích studenstva symbolem německého nacionalismu. V letech 1521-1522 

zde pobýval Martin Luther poté, co byl papežem Lvem X exkomunikován, proto byl hrad 

zvolen jako vhodné místo pro pořádání této události. Slavnosti se zúčastnilo přibližně 500 

studentů a profesorů z německých univerzit. V průběhu slavnosti byly páleny francouzské 

knihy a díla spisovatelů, jež v očích studentů symbolizovaly německou nesvobodu, tj. 

nekorespondovaly s tehdejšími nacionalistickými postoji. Například: Code-Napoleone 

(francouzský občanský zákoník z roku 1804), Geschichte des deutschen Reichs (Historie 

německé říše) od Augusta von Kotzebuea, jenž byl později zavražděn či Germanomanie od 

židovského spisovatele Saula Aschera. Toto symbolické pálení knih mělo evokovat spálení 

buly papeže Lva X. Martinem Lutherem v roce 1520. 

Německý spisovatel 19. století Heinrich Heine ve svém textu z roku 1840 vyjádřil 

přesvědčení, že ideje buršáckých spolků jsou naplněny nacionalistickým šovinismem, 

nenávisti k neznámému a iracionalitou, tj., nevědomostí, která nakonec vedla k pálení knih.175 

  

 

173 The Wartburg Festival (1817) [online]. GHDI [cit. 2019-07-28]. Dostupné z: http://ghdi.ghi-

dc.org/sub_image.cfm?image_id=426 
174 OERGEL, Maike. Revolutionaries, Traditionalists, Terrorists? The Burschenschaften and the German 

CounterCultural Tradition. In: Giles, Steve (ed.): Counter-cultures in Germany and Central Europe, Wien: Lang, 

2003, s 70-71 
175 The Wartburg Festival (1817) [online]. GHDI [cit. 2019-07-28]. Dostupné z: http://ghdi.ghi-

dc.org/sub_image.cfm?image_id=426 
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3.1.2.1. Komparace událostí 

Motivy k pálení knih na hradě Wartburg byly především nacionalistické. Buršácké spolky 

uspořádaly Wartburské slavnosti s cílem povzbudit úsilí německého liberálního studenstva o 

sjednocení německých zemí a vzniku pangermánské říše. 

Z důvodu nacionálních či etnických byly na východě Ukrajiny mezi lety 2010 až 2014 páleny 

knihy v ukrajinském jazyce. V roce 2010 v Simferopolu v rámci demonstrace organizované 

pro-ruskými politiky a aktivisty, kteří usilovali o vznik unie mezi Ruskem, Běloruskem a 

Ukrajinou a v roce 2014 během anexe Krymu, a to ve městech Charkov a Sevastopol. 

Viz podkapitola Pálení ukrajinské literatury na str. 67–85. 

3.1.2.2. Srovnávací tabulka  

Událost 
Etnická a nacionální 

motivy 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

1817, Wartburg ano   

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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3.1.3. 1933, pálení knih v nacistickém Německu  

Pálení knih v nacistickém Německu ze dne 10. května 1933 je pravděpodobně nejznámější a 

nejikoničtější událostí spojenou s ničením literatury. Pálení knih, které nekorespondovaly s nově 

se ustanovujícím společenským řádem, probíhalo v celkem devatenácti univerzitních městech. 

Nejspektakulárnější akce se konala v Berlíně na Bebelplatz, kde se shromáždilo přibližně na 

40 000 tisíc lidí, kteří události přihlíželi. Akci organizovali zejména vysokoškolští studenti 

s podporou z akademických míst.176 

Na hranicích byly shromážděny knihy, které byly označeny titulem „neněmecká literatura“, tj. 

odporovaly nacistické názorové linii, autoři byli židovského původu nebo se jednalo o díla 

avantgardní, pacifistická, socialistická, otevřená v otázce sexuality, apod. Konkrétně se mezi 

literaturou odsouzenou ke spálení ocitla například díla autorů: Albert Einstein, Bertold Brecht, 

Egon Ervin Kisch, Erich Maria Remarque, Franz Kafka, Heinrich a  Thomas Mannovi, Hugo 

von Hoffmannstahl, Jack London, Jaroslav Hašek, Joseph Roth, Karl Marx, Lion 

Feuchtwanger, Max Brod, Sigmund Freud, Stefan Zweig a další.177 

Nutno zmínit, že v roce 1933 knihy nehořely pouze v tento den. Pálení „neněmecké 

literatury“ se konalo již 26. března v Kaiserslauternu, Wuppertalu a Düsseldorfu. Ovšem 

jednalo se o neorganizované akce, na rozdíl od událostí z 10. května.178 

Na hranicích se octly knihy jak z důvodu etnické či nacionální nenávisti, náboženských 

důvodů, tak samozřejmě i z tematických důvodů, tj. byla zavržena díla se sexuální tematikou, 

s absencí tradičních hodnot v duchu tehdejší kampaně proti „ne-německému duchu“, díla 

údajně nemravná apod. Dle stanovené tabulky tak pálení knih v nacistickém Německu 

odpovídá všem kategoriím, respektive důvodům a motivacím, jež vedly k pálení knih. 

Na tomto místě je vhodné uvést prorocká slova již zmiňovaného německého spisovatele 

Heinricha Heineho: „kde pálí knihy, tam lidi také pálí nakonec.“179  

 

176 STRÁNSKÝ, Matěj. Veřejné pálení neněmeckých knih (1933). Holocaust [online]. 26.09.2011 [cit. 2019-06-

23]. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/dejiny/udalosti/verejne-paleni-nenemeckych-knih-1933/ 
177 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012, 

s 363. ISBN 978-80-7294-697-6. 
178 Tamtéž s. 358 
179 HEINE, Heinrich. Německo - Zimní pohádka; Atta Troll; Almansor. Vyd. 1. Praha: SNKLHU, 1953, s. 197   
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3.1.3.1. Komparace událostí 

Pálení knih v Moskvě v letech 2002, 2007 a 2008 probíhalo jak z důvodů náboženských, tak 

kvůli údajné absenci „tradičních hodnot“ a respektu k ruským dějinám či kvůli dekadenci a 

nemravnosti dotčených knih. 

V roce 2002 byly ničeny knihy Vladimira Sorokina, akci organizovala mládežnická 

organizace prezidentské vládní strany Jednotné Rusko zvaná Iduščije vmestě (Jdoucí 

společně). Viz podkapitola 2002: Moskva, pálení knih Vladimira Sorokina na str. 60-61.  

V letech 2007 a 2008 akce organizovala ultra-pravoslavná náboženská skupina Svaz 

pravoslavných nositelů praporce. V případě pálení knihy Harry Potter a Evangelium Solovjov 

bylo dle organizátorů důvodem to, že knihy nabádaly k čarodějnictví, kacířství a odvracely od 

víry v Krista. Ostatní knihy byly spáleny z důvodů údajné absence „tradičních hodnot“, 

hanobení ruských dějin, dekadentnosti apod. Viz podkapitoly 2007: Moskva, pálení výtisků 

knihy Harry Potter na str. 62-64 a 2008: Moskva, pálení „protiruských“ a „kacířských děl“ 

na str. 65-66. 

Ze stejných důvodů byly v roce 2016 páleny i knihy Henryho Millera ve městě Krasnodar. 

Viz podkapitola 2016: Krasnodar, pálení knih Henryho Millera na str. 93-94.  

Etnické či nacionální motivy lze vypozorovat na příkladu událostí na Krymu a východě 

Ukrajiny, kde pro-ruští demonstranti pálili knihy v ukrajinštině. Viz podkapitola Pálení 

ukrajinské literatury na str. 67–85. 

Všechny tyto motivy korelují s událostmi v nacistickém Německu v roce 1933.  
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3.1.3.2. Srovnávací tabulka 

Událost 
Etnická a nacionální 

motivy 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

1933, Německo ano ano ano 

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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3.1.4. 1990–2010, pálení srbsko-jazyčných knih v Chorvatsku 

Mezi lety 1990 až 2010 byly na území dnešního Chorvatska kontinuálně ničeny knihy psané 

v srbském jazyce či srbskou cyrilicí. Tento proces „de-srbizace“ započal ještě před válkou 

v Jugoslávii, respektive před chorvatskou válkou za nezávislost, kterou si Chorvatsko 

vybojovalo v roce 1991. Ničení knih mělo jeden společný rys, všechny byly psány v srbštině. 

Zarážející je argument tehdejší chorvatské vlády, která toto jednání obhajovala. Dle ní se totiž 

jednalo o běžnou proceduru odpisu starých tisků z knihoven. Zničeno bylo přibližně na 2,8 

milionu knih, což dle odhadů odpovídalo asi 13,8 % celkovému počtu knih v chorvatských 

knihovnách. Za destrukci kulturního bohatství, jež bylo oficiálně financováno chorvatskou 

vládou, se nikdo nezodpovídal. Jediní, kteří vstali před soudem, byli paradoxně ti, kteří ničení 

srbské literatury kritizovali. Obviněni byli z údajného hanobení Chorvatska.180 

3.1.4.1. Komparace událostí 

Z důvodu nacionálních či etnických byly na východě Ukrajiny mezi lety 2010 až 2014 páleny 

ukrajinsko-jazyčné knihy. 

V roce 2010 v Simferopolu v rámci demonstrace organizované pro-ruskými politiky a 

aktivisty, kteří usilovali o vznik unie mezi Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Účastníci akce 

hlásili k Bloku Natalie Vitrenko, nacionalistické političky. Na transparentech měli například 

napsáno: „Rodnému ruskému jazyku – státní status. Blok Natalie Vitrenko.“ Spáleny byly 

například učebnice fyziky či učebnice nazvaná Moderní historie Ukrajiny nebo román 

Jaroslava Haška Dobrý voják Švejk. 

V roce 2014 během anexe Krymu, a to ve městech Charkov a Sevastopol. V Charkově pro-

ruští demonstranti spálili ukrajinsko-jazyčné knihy, včetně titulů, které pojednávaly o uměle 

vyvolaném hladomoru na Ukrajině mezi lety 1932–1933, za nímž stál tehdejší SSSR v čele 

s J. V. Stalinem. V Sevastopolu organizace Nebuďte lhostejní! Zachránila několik knih před 

spálením. Knihy byly následně přepraveny do Kyjeva. Jednalo se například o publikace 

věnující se také hladomoru mezi lety 1932–1933, vztahu mezi jazykem a politikou. 

Viz podkapitola Pálení ukrajinské literatury na str. 67–85. 

  

 

180 Bookocide in Croatia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bookocide_in_Croatia#cite_note-1 
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3.1.4.2. Srovnávací tabulka 

Událost 
Etnická a nacionální 

motivy 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

1990–2010, 

Chorvatsko 
ano   

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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3.1.5. 1997, pálení knih s homosexuální tématikou v USA 

Dne 2. března 1997 proběhlo pálení knih na škole C. S. Brown Elementary School 

v hertfordském okrese ve státě Severní Karolína v USA. Tento čin měli na svědomí 

zaměstnanci místní školní knihovny. Nezisková organizace Alexandria, Va. darovala škole na 

třicet tisíc knih. Ty se však záhy staly nechtěnými, jelikož se věnovaly homosexuální 

tématice. Na procesu pálení knih se mělo podílet 35 zaměstnanců knihovny. Knihy byly 

spáleny na obecní skládce, celá akce trvala osm hodin. Vrchní školní inspektor Andrew 

Carrington tento čin obhajoval s tím, že se jednalo o nevhodné publikace pro dospívající 

mládež. 181 182 

3.1.5.1. Komparace událostí 

Pálení údajně zkažených, dekadentních knih s absencí „tradičních hodnot“, probíhalo v roce 

2002, 2008 v Moskvě a v roce 2016 v Krasnodaru. Zničeny byly knihy pojednávající o 

sexuálních tématech, obsahující výklad ruských dějin v rozporu se současným oficiálním 

diskurzem. 

V roce 2002 byly v Moskvě před budovou Velkého divadla páleny knihy ruského spisovatele 

Vladimira Sorokina. Podnětem bylo jeho dílo Goluboje salo, které dle aktivistů propaguje 

pornografii. V knize jsou bývalí sovětští vůdci Josef Stalin a Nikita Chruščov vykresleni jako 

homosexuální pár. Viz podkapitola 2002: Moskva, pálení knih Vladimira Sorokina na str. 60-

61. 

V roce 2008 uspořádala v Moskvě ultra-ortodoxní náboženská skupina Svaz pravoslavných 

nositelů praporce pálení knih moderních ruských autorů, které jsou dle jejich přesvědčení 

kacířské, protiruské či nemravné. Mezi odsouzenými autory byl opět Vladimir Sorokin. Viz 

podkapitola 2008: Moskva, pálení „protiruských“ a „kacířských děl“ na str. 65-66. 

V roce 2016 spálila skupina mladíků vystupujících jako Klub pohanských knihovníků Perun 

knihy amerického spisovatele Henryho Millera. Důvodem zničení knih byl dle přesvědčení 

organizátorů amorální a nevhodný obsah těchto knih, jež kazí ruskou mládež. Viz podkapitola 

2016: Krasnodar, pálení knih Henryho Millera na str. 93-94.  

 

181 Tamtéž s. 457 
182 Fascism versus fiction. The Advocate [online]. 15. 04. 1997 [cit. 2019-06-23]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=T2QEAAAAMBAJ&pg=PT17&lpg=PT17&dq=andrew+carrington+herford+

book+burning&source=bl&ots=Mbrc2nlSVk&sig=ACfU3U2hvALJ5p1nUuYfQfnVIkGpJbIixA&hl=cs&sa=X

&ved=2ahUKEwj7wruLlZTjAhWJE5oKHZ05AU0Q6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=andrew%20carring

ton%20herford%20book%20burning&f=false 
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3.1.5.2. Srovnávací tabulka 

Událost 
Etnická a nacionální 

nenávist 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

1997, USA   ano 

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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3.1.6. 2001, pálení knihy Harry Potter v USA 

Případů páleni výtisků knižní série Harry Potter, je již od prvního vydání této publikace 

mnoho. Dne 30. prosince 2001 došlo v Alamagordu na jihu Nového Mexika v USA k pálení 

stovky výtisků knihy Harry Potter. Akci organizovala místní náboženská církev Kristovo 

společenství v čele s pastorem Jackem Brockem. Dle jeho slov bylo cílem akce poukázat na 

nevhodnost knihy pro dospívající mládež, jelikož v dětech podněcuje touhy po čarodějnictví, 

kouzlech a magii a odrazuje je od víry a boha. Brock během pálení knih prohlásil: „Harry 

Potter jest ďábel a zatracuje lidské plémě“. Podle výpovědí účastníků akce z nich nikdo 

knihu ani nečetl. Kromě výtisku knihy Harry Potter byly dále spáleny tituly od Stephena 

Kinga a alba hard rockové kapely AC/DC. 183 184 O incidentu informovala i ČTK. 

3.1.6.1. Komparace událostí 

Z náboženských důvodů byly páleny knihy v roce 2007 a 2008 v Moskvě. Obě události měla 

na svědomí ultra-ortodoxní náboženská skupina Svaz pravoslavných nositelů praporce. 

V roce 2007 bylo spáleno několik výtisků druhého dílu (Harry Potter a Tajemná komnata) 

knižní série Harry Potter, a to ze stejných důvodů, jako uvedl americký pastor Brock v roce 

2001.  

Jak již bylo zmíněno v předchozím případě, v roce 2008 byly páleny knihy moderních 

ruských autorů, mezi nimiž byla i kniha Vladimira Solovjova Evangelium Solovjov. 

Důvodem, proč se tato kniha ocitla na hranici, byl dle přesvědčení pravoslavných aktivistů její 

satanistický obsah, čímž kniha měla vybízet k odvracení se od víry a boha. 

Viz podkapitoly 2007: Moskva, pálení výtisků knihy Harry Potter na str. 62-64 a 2008: 

Moskva, pálení „protiruských“ a „kacířských děl“ na str. 65-66.  

 

183 BÁEZ, Fernando. Obecné dějiny ničení knih: od sumerských tabulek po digitální éru. Brno: Host, 2012, 

s 462. ISBN 978-80-7294-697-6. 
184 'Satanic' Harry Potter books burnt. BBC News [online]. BBC, 31. 12. 2001 [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1735623.stm 
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3.1.6.2.Srovnávací tabulka 

Událost 
Etnická a nacionální 

nenávist 
Náboženství a víra 

Sexuální témata, 

dekadence, absence 

tradičních hodnot, 

výklad historie apod. 

2001, USA  ano  

2002, Moskva   ano 

2007, Moskva  ano  

2008, Moskva  ano ano 

2010, Simferopol ano   

2014, Charkov ano   

2014, Sevastopol ano   

2016, Krasnodar   ano 
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4. Závěr 

Diplomová práce popisuje fenomén pálení knih v současném Rusku, případně na území 

anektovaného Krymu a oblastí na východě Ukrajiny. Uvedeno je několik případů, ke kterým 

došlo v rozmezí let 2002–2016. Otázkou je, proč k tak spektakulárnímu činu, jakým pálení 

knih bezesporu je, dochází. Co je motivací a účelem. Cílem práce bylo přiblížit a důkladně 

ověřit tyto události a uvést je do společensko-politického kontextu současné RF. Při verifikaci 

informací byly uvedeny příklady dostupných nástrojů a demonstrace postupu ověřování a 

práce s danými nástroji. 

Diplomová práce nejprve shrnuje společensko-politické aspekty, které mohou ovlivňovat 

náladu ve společnosti, jež následně může vést k zákazu nepohodlných publikací, či k tak 

vyhraněným činům, jako je pálení knih. Tyto aspekty mohou mít vliv zejména na principy 

volnosti a svobody. 

V případě zakazování literatury jde především o legislativní nástroje, jejichž prostřednictvím 

jsou postupně eliminovány zahraniční subjekty v publikační a mediální sféře. Dále například 

vydávání seznamů zakázaných publikací, tj. FSEM, či prostřednictvím zákonů, které posuzují 

obsah knižních titulů dle oficiálního výkladu ruských dějin v paradigmatu současné politické 

reality RF. 

Změřit vliv společenských jevů a elementů, jako jsou například růst patriotismu a militarismu 

ruských občanů, obecně negativní vnímání Západu, vliv pravoslaví a konzervativních kruhů, 

na tak spektakulární čin, jakým je pálení, či obecněji ničení knih, je velmi obtížné. Z těchto 

faktorů však lze sestavit jakýsi obecný rámec, který nám poskytne obraz současné 

společensko-politické reality v RF a nastíní tak její vztah ke svobodě slova a knižní kultuře. 

Příčiny či motivy, jež vedly v popsaných případech k pálení knih, mnohdy nepřímo korelují s 

kritickým hodnocením Západu, jež se odráží v atmosféře politicko-společenské reality 

současného Ruska, tj. tyto příčiny či motivy korelují s následujícími jevy a elementy. 

Neúcta či nesoulad se současným oficiálním výkladem ruských dějin. Šíření liberálních 

myšlenek, jež jsou automaticky překládány jako hodnoty západní. Liberalismus, respektive 

cokoliv, co je s ním spojováno, je v ideologickém paradigmatu současné RF obecně vnímáno, 

jako něco přirozeně pejorativního a současně nepřirozeného ve vztahu k ruské veřejnosti a 

silně akcentovaným tzv. „tradičním ruským hodnotám“. Západní hodnoty jsou dle výkladu 

ruských konzervativních kruhů v přímém rozporu s „ruskými tradičními hodnotami“. 
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V této „zavržené liberální kategorií“ najdeme sexuální témata, otázku homosexuality, údajně 

dekadentní či nemravnou literaturu a jiné.  

Dalšími motivy k pálení knih jsou například údajné šíření čarodějnictví, magie a odklon od 

pravoslavné víry. Dále jsou popsány případy pálení literatury v ukrajinském jazyce. 

Všechny tyto motivy jsou ze své podstaty čistě ideologické a mohou mít nezanedbatelný vliv 

na ruskou veřejnost. 

Popsané případy pálení knih, které se odehrály v Rusku, na Krymu či na východě Ukrajiny, 

ale také zakazování literatury prostřednictvím legislativních nástrojů či obecněji kriminalizace 

nepohodlných autorů, jsou autentickou výpovědí o stavu hodnot, jež představují pojmy 

„kniha“ a „svoboda slova“ v současné RF. Otázkou zůstává, do jaké míry mají na tyto projevy 

a aktivity vliv popsané společensko-politické aspekty. 

Knihy jsou zhmotněním paměti, jakožto nástroj proti beztrestnosti, dogmatismu, manipulaci, 

dezinformaci. A nejspíš právě proto tolik obtěžovaly a stále obtěžují ty, kterým je tato paměť 

národů, etnik a lidstva obecně, na obtíž. Z tohoto důvodu knihy byly a stále jsou ničeny, 

případně je k nim omezován přístup. Dogmatici, utlačovatelé a fašisté mají strach z knih a 

obecněji z psaného textu proto, že jsou to pochodně paměti a paměť je podstatou boje za 

rovnost a demokracii. 

Ničení knih se v průběhu dějin lidstva, tj. od doby, kdy vzniklo písmo, objevuje kontinuálně. 

Pálení knih patří mezi nejvíce spektakulární způsoby, kterým je demonstrován nesouhlas, 

opovržení nad tím, co dané knihy představují, o čem pojednávají nebo pouze to, co si do nich 

samotní ničitelé projektují. Ani moderní civilizace 21. století tento barbarský projev nebyla 

schopna eliminovat. Ničení knih je tak fenomén starý tisíce let a v případě, že kniha jako 

nosič informací ustojí nástup digitalizace a informačních technologií a bude tak fungovat i 

v budoucnu, přežije s ní i barbarská tradice pálení knih, jakožto projev bezohledné síly, moci, 

nadřazenosti, genocidy paměti. 
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