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1. Úvod

Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá cenzurou médií t i štěných

v carském Rusku v letech 1804 - 1865.

Pojem cenzura v sobě zahrnuje dvě významové roviny. V první z nich slovo cenzura

odkazuje k instituci, spravované a řízené státem. Cenzura je chápána jako jeden z komponentů

státní správy a rozumíme jí organizaci a strukturu specializovaných úřadů , které vykonávají

dohled nad díly určeným i k veřej né prezentaci nebo veřej nému šířen í. V Rusku vznikla

v průběhu 19. století velmi složitá struktura cenzurního dohledu. Cenzuře podléhalo vše, co se

svou formou a obsahem obracelo k nějakému publiku, bez ohledu na jeho velikost, vzdě lání,

původ a další socioekonomické znaky. Dohledu mimo jiné podléhala divadelní p ředstavení ,

výstavy, poštovní známky č i dokonce jména dostihových koní. Již do začátku

19. století se postupně vydě l i ly dva typy cenzury (podle obsahu) - cenzura světských a

náboženských děl. Obě skupiny se dále vnitřně dělily. Obecně řečeno , každá církev a v rámci

západního křesťanství navíc každé vyznání dohlíželo na svá církevní a náboženská díla.

Cenzurní úřady jednotlivých konfesí vznikaly v rámci struktur daných církví. V pravoslavné

církvi, dominantní v ruském p rostředí , tak nap ř. vykonával cenzuru Nej světěj š í synod,

nejvyšší správní orgán pravoslavné církve. Cenzura světských děl se dále člen i la na cenzuru

zahraničn í , která kontrolovala veškerá díla směřuj ící do Ruska ze zahranič í, a domácí,

určenou pro všechna díla vycházející v Rusku, bez ohledu na to v jakém jazyce. Nerusky

psaná díla vycházející v Rusku procházela stejnými cenzurními úřady a musela dodržovat

stejná pravidla jako rusky psané texty, pouze pro ně byli vybíráni speciální cenzoři , kteří

ovládali potřebné jazyky. Vnitřní světská cenzura se dále děli la na divadelní cenzuru, kterou

od roku 1826 provádělo tzv. lll. oddělení carské kanceláře, a obecnou cenzuru, kam spadaly

knihy a periodika. Kromě výborů obecné cenzury mohly do obsahu knih a periodik zasahovat

j eště státní úřady, kterých se text nějakým způsobem dotýkal. Tento typ cenzury se nazýval

cenzurou resortní. Pokud se např. v nějakém časopiseckém článku psalo o výuce cizích

j azyků , měl o ministerstvo lidové osvěty právo tento č lánek cenzurovat. V obdobích válek

vznikala dočasná vá l ečná cenzura.

Druhý význam slova cenzura se vztahuje k samotnému procesu státního dohledu a

jeho pravidel. V ti štěných médiích se cenzura v tomto smyslu odehrávala na všech úrovních

vydavatelské činnosti. U periodických titulů museli nejprve zájemci o jejich vydávání žádat

o povolení u odpovědného ministra nebo přímo u cara. Jako součást žádosti předkládali i

podrobný popis rubrik a témat, která se v titulu měla objevovat. Pokud žadatelé povolení

získali, museli pak pravidelně předkládat cenzurním výborům ke kontrole všechny texty, které
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mě l y být opublikovány. Obsahová cenzura mě l a rozpracované podrobné instrukce týkající se

postupu i zakázaných témat. Do cenzurního procesu můžeme poč ítat i zákazy některým

autorům psát a publikovat. Státní dohled zasahoval 1 do ekonomické složky vydávání

periodik. Neloajálním titulům mohl ministr vnitra zakázat volný prodej nebo otiskovat

placenou mzerci. Obavy z posti hů navíc zesilovaly další typ cenzury

- samocenzuru. Mimo vydavate lů a autoru tex t ů cenzura kontrolovala i č innos t tiskáren a

knižní obchod.

Obě výše popsané roviny se navzájem prolínají a vytvářej í velmi spletité a rozsáhlé

téma. Tato magisterská práce se soustředí na cenzuru ti štěných dě l (knih a periodik) světského

obsahu, která vycházela uvnitř Ruské ří še v ruském jazyce. Ze všech fází státního dohledu

jsem se soustřed i l a zejména na kontrolu obsahu díla a souvisej ící otázky, případně na

následné postihy.

Cenzura se v Rusku stala jedním z nástrojů státní správy a fungovala po celé

19. století. Ve své podobě odrážela představy vládní elity o správě země, dění ve společnost i ,

moci a roli ti š těného slova. Tak jak se vyvíjela společnost, měnila se v reakci na tyto změny i

cenzura.

Mimo cenzurní řády (schválené v letech 1804, 1826, 1828, 1865), které vytvářely

základní rámec pro cenzurní úřady i pravidla státní kontroly ti štěných médií a snažily se

zachytit institut cenzury v celé jeho komplexnosti, vycházelo i nepřeberné množství různých

doplňujících nařízen í , oběžníků a j iných výnosů, které se dotýkaly jednotlivých aspektů

státního dohledu. Po celé 19. století měla dominantní postavení předběžná cenzury, tedy

kontrola díla j eště před tím, než jde do tisku. Zavedený systém předběžné cenzury částečně

narušil poslední cenzurní řád , o kterém se tato práce zmiňuje . V roce 1865 car Alexandr II.

v rámci svého reformního úsilí schválil zákon, který pro přesně definovaný okruh ti štěných

periodik zrušil povinnost procházet předběžnou cenzurou a nahradil ji cenzurou následnou.

Tomu předcházelo převedení cenzurních kompetencí z ministerstva lidové osvěty na

ministerstvo vnitra.

Při studiu cenzury ti štěných médií první poloviny 19. století nebylo možné vynechat

oblast literatury, a to hned z několika důvodů. V první polovině 19. století lze od sebe

žurnalistiku a literaturu oddělit jen velmi těžko. Žurnalistika jako samostatný obor se v Rusku

teprve utvářela a osamostatňovala od literatury. Výrazná změna v tomto smyslu přišla až ve

druhé polovině 19. století. Aktuální novinářsky zpracovaná témata, která se zabývala

politicko-společenskými otázkami, se v časopisech a v novinách mohla začít objevovat až po

nástupu Alexandra II. na trůn v roce 1855. Do té doby tvořily náplň časopisů především
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úryvky beletristických dě l , literární kritika a bibliografické přeh l edy . V neposlední řadě je

t řeba uvést, že v soudobé l i tera tuře se o žurnalistických a publicistických textech mluví jako o

"periodické l iteratu ře" a o časop isech jako o "periodických knihách". Proto se i v řádech a

dalších oficiálních dokumentech často psalo obecně jen o li teratuře , i když se pod tímto

pojmem myslely i publicistické materiály.

Předkl ádaná práce se cenzurou v obou jejích významech zabývá metodou historické

analýzy. Na cenzuru je nahlíženo dvčma pohledy - první pohled je i n s ti tucion áln č -pr á vn í ,

v rámci kterého jsem důraz kladla na studium přij atých zákonných předpi sů . Zvolené metodě

odpovídá i historická periodizace dějin ruské cenzury, kterou jsem zvolila a která 19. století

rozdě l uj e do období, v nichž platily jednotlivé cenzurní řády . Mezi cenzurní řády řadím

i tzv. Dočasná pravidla z roku 1865, třebaže ve svém oficiálním názvu slovní spojení

"cenzurní řád" nemají. Svoj í formou a podobou ale odpovídají předchozím třem

dokument ům , Jedinou výj imku v této osnově je kapitola věnovaná období tzv. "cenzurního

teroru" v letech 1848 - 1855. Přestože v tomto období nebyl schválen nový cenzurní řád , je

těchto sedm let v dějinách ruské žurnalistiky dů ležitým úsekem, který si vyžaduje

samostatnou kapitolu, zejména vzhledem k podobě a roli cenzury té doby. Zvolená

periodizace 19. století podle mého názoru nejlépe odpovídám záměrům předkládané práce, ve

srovnání s ostatními, které se nabízely (např. děl ení podle období vlády jednotlivých carů,

nebo podle ministrů , kteří nesli za cenzuru odpovědnos t - do roku 1863 ministři lidové

osvěty, od roku 1863 ministři vnitra).

Cenzuru v jejím historickém vývoji není možné nahlížet pouze

z institucionálně-právního pohledu. Na její podobu mělo vliv mnoho jiných rovin

(vnitropolitická a zahraničně politická situace, vztahy mezi č leny cenzurního resortu, vývoj

v oblasti žurnalistiky ad.) Do širšího kontextu jsem se cenzuru jako součást státní správy a

přenesen ě součást ruské žurnalistiky a ruské veřejné sféry snažila začl en i t prostředn i ctvím

pohledu historického.

Magisterská práce zahrnuje období ohran i čené roky 1804 - 1865. Uvedené roky

odkazují k letům, kdy byl přijat první a poslední cenzurní řád, ten již oficiálně bez tohoto

označen í. Cenzurní řád z roku 1804 institucionalizoval předběžnou cenzuru, její podobu a

pravidla v jednom komplexním dokumentu poprvé v ruských dějinách . Současně cenzuru

začlen i l do struktury státní správy, když ji podřídil ministerstvu lidové osvěty. Přes mnohé

změny ve vnitrostátní politice zůstal být systém předběžné cenzury uplatňován bez výjimky

na všechna ti štěná díla, která se měla dostat na veřejnost, v průběhu dalších šedesáti let.

V obdobích, kdy se cítil ruský stát ohrožen v základních principech své existence, navršoval
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na p ředb ě žnou cenzuru j eště metody cenzury následné. Ta ale v tomto období nebyla nikdy

používána jako jediný prostředek, kterým se zamezovalo pronikání nevhodných myšlenek na

veřej nos t. Vedle sebe pak existovaly paral elně dva typy cenzury, doplňo vané těžko

postihnutelnou samocenzurou. Významnou změnu přinesla až druhá polovina 19. století,

zejména pak 60. léta, v jejichž průběhu došlo nejprve k postupnému převedení institutu

cenzury do kompetencí ministerstva vnitra. A následně byl dočasnými cenzurními pravidly

z dubna 1865 nabourán dosavadní monopol předběžné cenzury. Vedle periodik vydávaných

státními institucemi se dostala možnost vycházet bez předběžné cenzumí kontroly všem

periodickým titulům vycházejícím v jednom z hlavních měst země (Moskvě a

Sankt-Pet ě rburgu) , pokud byla tato změna schválena ministrem vnitra. V hlavních městech se

od povinnosti předběžné kontroly uvolňoval y překladové i původní knihy se stanoveným

počtem stran.

Období více než šedesáti let, o kterých magisterská práce pojednává, je dlouhým

časovým úsekem. Pro záměr této práce a české prostředí bylo časové rozmezí zvoleno

záměrně . Cílem předkládané práce je zjistit, do jaké míry ovlivňovaly chod cenzurního

resortu, jeho pravidla, rozhodování a postavení v rámci ruské státní správy vnější okolnosti,

tzn. vn i třn í situace země, zahraničněpolitické vztahy, události v Evropě , do jaké míry

působil y vyjmenované faktory na cenzurní předpisy a jejich uplatňov án í v praxi.

Předpokládanou hypotézou je, že v absolutistické monarchii, v ruském případě ve formě

samoděržav í, kdy státní moc držela v rukou jedna osoba, cenzura lehce podléhala okolním

vlivům , v návaznosti na potřeby a představy carské politiky o svobodě slova, právu

vyjadřovat se, roli tisku ve státě a společnost i . Ke změně nedošlo ani po roce 1865, kdy část

ti štěné produkce mohla vycházet bez předběžné cenzurní kontroly. Odstranění předběžné

cenzury u část i tištěné produkce bylo vynuceno z větš í míry situací, která vznikla v Rusku

druhé poloviny 19. století (změny v ekonomických vztazích, postoje společnosti, nárůst

t ištěné produkce, vývoj v Evropě) , než z přesvědčen í cara a jeho okolí o nezbytnosti takových

kroků .

V českém prostředí nebyla dosud publikována monografie, která by se zabývala

vyloženě otázkou carské cenzury. I z tohoto důvodu bylo zvoleno rozsáhlejší časové období,

které umožňuj e ukázat carskou ruskou cenzuru tištěných děl ze všestrannějšího pohledu.

Oproti schválené tezi, která předpokládala, že se magisterská práce bude zabývat

více typy oenzury než jen obecnou cenzurou tištěných děl se světským obsahem v průběhu

celého 19. století, došlo během studia podkladů ke zúžení tématu i časového období. Světská

cenzura tištěných děl mezi lety 1804 - 1865 se ukázala jako dostatečně široké a obsáhlé téma
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na magisterskou práci. Oproti tomu si uvědomuj i , že by zřej mě bylo vhodné doplnit

diplomovou práci kapitolou, ve které by se ruská cenzura porovnávala s vývojem a podobou

cenzury v našem prostředí , tedy s cenzurou v Rakousku (později Rakousku-Uhersku).

Podobnou komparací by studované téma ruské cenzury bylo začleněno do konkrétněj šího a

podrobnějšího historického kontextu, než které nabízí stru čn ý popis celoevropských událostí

19. století, na která ruská cenzura bezpochyby bezprostředně navazovala. Komparativní

kapitola by navíc mohla názorně poukázat na fakt, že mnohá z opatřen í, zavedených

v kontrole t ištěných děl v rusk ém státě , nebyla ve své době výj imečná . Ruská cenzura měla

svá specifika a přetrvávala v delším časovém období, obecně lze ale říc i , že kopírovala

celoevropský vývoj . Jelikož jsem s takovou kapitolou při zpracovávání tématu rusk é cenzury

nepočítala ani v tezích, rozhodla jsem se ji do této diplomové práce nezařadit , mimo j iné i

proto, že předpokl ádám , že se předkládanému tématu budu věnovat i nadále.

Dějiny Ruska a Sovětského svazu mě zajímaj í již delší dobu. Věnovat se tématu

ruské vnitrostátní cenzury světských děl v 19. století jsem se rozhodla během půlročního

studijního pobytu na Státní univerzitě v Sankt-Petěrburgu v zimním semestru 2005/2006, kde

jsem se touto problematikou zača l a poprvé zabývat. Na tuto práci by měl a částečně navazovat

magisterská diplomová práce o prvních patnácti letech sovětského cenzurního orgánu Glavlit,

zadaná v rámci studijního programu Ruská a východoevropská studia FSV UK.

I. 1. Použitá literatura

Ke studovanému tématu existuje velké množství pramenů , jak primárních zdrojů tak

sekundární literatury.

Primárními prameny se staly pro účel této práce zákonná nařízení , ministerské

vyhlášky a oběžníky a další dokumenty týkající se vni třn í světské obecné cenzury. Jejich

zněn í bylo v p ůvodn í podobě několikrát vyti štěno v knižních publikacích, některé z nich jsou

publikovány na internetu. Podkladem pro tuto práci se staly sborníky Sbornik postanovlenij i

rasporjaženij po cenzure s 1720 po 1862 god (z roku 1862), Russkaja žurnalistika

v dokumentach. Istorija nadzora (2003), která také začíná dokumenty z dob Petra 1. , ale končí

až obdobím po rozpadu Sovětského svazu (poslední opublikovaný zákon je z roku 1994), a

internetový server http://opentextnn.ru/censorship/dorev/law/.

Sekund árn í literaturu je možné rozřadit tematicky do několika skupin. První skupinu

tvoří monografie nebo odborné studie o cenzurním zákonodárství carského Ruska. Asi

nejrozsáhlejší skupina knih se týkala publikací obecně o rusk é cenzuře, o její podobě a vlivu

na psanou tvorbu. Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce se soustředila na cenzuru
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ti štěných dě l , další info rmace jsem čerpala ze studií o vývoji ruské žurnalistiky a ruské

literatury 19. století. Ruská předběžná cenzura spadala téměř šedesát let pod ministerstvo

lidové osvěty a ministři tohoto resortu za ni nesli před carem odpovědnost, d ů le ži t é podklady

jsem ke studovanému tématu nalezla zejména ve sbornících portrétů jednotlivých ministrů od

roku 1802. Pro uvedení studovaného tématu do širších historických souvislostí jsem

vycházela z knih a studií o rusk ých i celoevropských děj inách.

Větš i na podkladů , které jsem použila při studiu k diplomové práci, pochází od

ruských autorů . Převážná větš ina z nich byla vydána po roce 1991 , tudíž po rozpadu

Sovětského svazu. Mezi tituly se ale vyskytují knihy, které vyšly v sovětské době . Tehdy se

autoři zaj ímali zejména o druhou polovinu 19. století, kdy se v rusk é spo l ečnosti výrazněj i

objevovaly myšlenky socializmu a komunizmu. Zbylé myšlenkové proudy v rusk é společnosti

bývají v těchto pracích opomíjeny a zamlčovány, č ímž dochází k j istému zkreslení tehdejších

situace. Z publikací, které vyšly v Rusku j eště do bolševické revoluce, jsou významné

p ředevším knihy historika M. Lemke o období po roce 1848. Kromě ruských autorů j sem

pracovala také s literaturou pocházející ze Spojených s tátů . U některých publikací jsem se

dostala k ruskému přek ladu původně anglicky psaných textů , Jedna monografie byla napsána

finským autorem. Z českých orig inálů jsem použila publikace encyklopedického typu a

slovník ruské literatury. Česky psané Děj iny rusk ého a sovětského tisku z roku 1985 autorky

Heleny Šťas tné jsem prostudovala, ale přednost jsem dala nověj ším pracím z ruského

prostředí , které se rovnoměrněji zaměřuj í na celou škálu rusk éžurnalistiky, nejen na periodika

dělnická a jejich předchůdce.

Publikace, které vyšly v období Sovětského svazu, se zabývaly především

žurnalistikou dělnického hnutí a jej ích předchůdců , za něž autoři považovali periodika

revo lučně demokratického hnutí v Rusku a odkazovali až k tvorbě A. N. Radi ščeva z konce

18. století. Na carskou cenzuru au toři nahlížejí negati vně jako na nástroj , kterým carská vláda

omezovala rozvoj této spo lečenské vrstvy. Odsuzování cenzury vychází v těchto publikacích

z citací V. 1. Lenina a ze srovnání s obdobím po revoluci 191 7. Nový (bolševický) režim

hlásal svobodu tisku, ale již neuváděl , že svoboda byla zaručena pouze těm, kdo podporovali

nový politický systém.

Práce, které vycházejí v Rusku po rozpadu Sovětského svazu, se snaží zachytit vývoj

ruské žurnalistiky ve všech existujících názorových směrech a vytrácí se j ednoznačné výklady

carské cenzury. Někteří autoři (např. E. S. Sonina, N. G. Patruševa, G. V. Žirkov) se

pokoušejí vykládat cenzuru nejen jako vyloženě negativní jev, jak bývá chápána v naší době,

ale odkazují na vnímání cenzury v průběhu 19. století, které se od toho soudobého lišilo.
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Cenzura, pokud byla rozumná, byla považována za opodstatněný a pří nosný nástroj státní

správy.

U obou skupin publikací postrádám bližší srovnávání ruského prostředí s evropským

okolím, natož komparaci cenzumích systému jednotlivých zemí. K evropským událostem

autoři odkazují jen v případech , kdy sc v nich Rusko osobně angažovalo (válka proti

Napoleonovi, Krymská válka) nebo byly ohlasy či reakce na ně nepopíratelné (revoluce

v letech 1830, 1848). Zřídka je rusk ý vývoj vkládán do kontextu celoevropského vývoje,

který nelze postihnout odkazem na jeden konflikt, ale který formoval děn í celého kontinentu,

jako je ekonomický rozvoj, změna struktury obyvatelstva, urbanizace, sekularizace

společnost i, demokratizační vývoj apod. Také samotná cenzura je popisována z čis tě ruského

pohledu, chybí odkazy na vývoj této instituce v Evropě, v dalších absolutistických

monarchiích. Ruská cenzura pak v tomto náhledu, odtrženém od srovnávání s jinými státy,

mnohdy neopodstatněně vyznívá jako něco, co je specificky rusk é a nemá v evropském

prostředí obdoby.

II



2. Stručná charakteristika dějin ruské vnitrostátní cenzury do 19. století

Obdobně jako ve zbytku Evropy zavedla také v Rusku institut cenzury jako první

církev. I v dalších obdobích ruský stát v mnohém kopíroval vývoj této oblasti v Evropě, což

bylo dáno buď tím, že se některé cenzurní postupy přímo přej ímaly z rozvinutých evropských

zemí, nebo faktem, že některá opatřen í byla jen logickým důsledkem kroků předchozích. I Pro

Rusko bylo v tomto ohledu charakteristické, že cenzurní metody a pravidla byly přej ímány se

značným časovým zpožděn ím vzhledem k vnitropolitickému vývoji ruského státu. " Rusko

li cenzuie sledovalo svůj vlastní harmonogram. "2 A navíc, jak uvádí ve své práci histori čka

V. G. Černucha, Rusko " utv árelo cenzuru a vztah státní moci k tisku s ohledem na principy a

praxi v Evropě. Neobracelo se ale k demokratickým princip11m, nýbrž ke starobylým

zvyk ůmý .' Rusko tak v mnohém zapadalo do celoevropského kontextu, současně se ale lišilo

"národně-ku l turn ím i" a institucionálními specifiky.

Až do 18. století měla na cenzuru ti štěných dě l monopol ruská pravoslavná církev."

Nejen že do té doby měla zásadní vliv v ruské společnost i a s tátě , ale také byla nositelkou

vzdělanost i a byla v podstatě jediným vydavatelem v zemi. První tiskárna byla na carův

příkaz založena v Moskvě v roce 1553, tedy zhruba sto let od vynalezení knihtisku, a

vydávala výl učně náboženskou literaturu. Historik ruské cenzury G. V. Žirkov tvrdí, že

hlavním důvodem pro založení tiskárny byla snaha pokřesťanštit obyvatelstvo právě dobytého

Kazaií.ského chanátu, k čemuž bylo nutné v krátké chvíli vydat větší množství náboženských

knih. Pro uskutečnění tohoto záměru byla tiskařská technika mimořádně vhodná.5 V prvních

knihách se neudávaly vydavatelské údaje. Za nejstarší knihu, u níž je známo přesné datum

vydání, se považuje "Epištola" vytištěná Ivanem Fedorovem v roce 1564.6

V podstatě souběžně s vytištěním prvních knih v Rusku v polovině 16. století si

pravoslavná církev osobovala právo na jejich kontrolu a případná následná opatření. Dohled

nad psanou produkcí nebyl pro duchovenstvo novou činností. Paral elně s ní

pokračovala kontrola rukopisů s náboženskými a církevními tématy. Díla, která se svým

obsahem odkláněla od hlásaných dogmat pravoslavné církve nebo dokonce propagovala jiné

náboženské směry, byla ničena a jej ich autoři byli vězněni. Pravoslavná církev si tak nejen

budovala dominantní pozici v ruské společnosti , ale napomáhala tím i formování a upevnění

I Č e rnucha, V. G. Cenzura v Evrope i Rossii , ln: Cenzura v Rossii: lstorija i sovremcnnosť (200 I), s. 8
2 Rantanen, T . (1990) Fore ign News in lmperia/ Russia , s. 68
3 Černucha, V. G. Cenzura v Evrope i Rossii , ln: Cenzura v Rossii: lstorija i sovremennosť (2001), s. 9
4 Žirkov, G. V. (200 1) Istoria cenzury v Rossii XiX - XX vv., s. 8
5 tamtáž, s. 9
6 tamtéž, s. 10, Rantanen, T. (1990) Foreign News in fmperia/ Russia, s. 60
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ruské ho státu a samod ěržavn é monarchie, která byla až do svého konce s ortodoxní církví

s i l ně spjata.

Přes tuto vzájemnou provázanost se panovníci snažili omezit monopol církevní

ce nzury . V roce 1678 tak napří klad car Alexej Michaj lovič povo lil svému uči teli Simeonu

Po lockému založit tiskárnu, jejíž produkce nepodléhala církevní cenzuře . Tiskárna ale nem ěla

dlouhého trvání, Polockého následovník byl popraven a tiskárna zrušena.

Výz namnou změnu do dosavadní cenzurn í praxe přinesla až vláda Petra I. a jeho úsilí

reformovat a modernizovat zemi . Vytyčeného zá měru mohlo být dosaženo pouze za pomoci

nejnovějších tech nických a vědeckých objevů a poznání. První vědce z tehdy existujících

oborů zval Petr I. ze západní Evropy. Rovněž první členové nově založené Aka de mie věd7

by li původem cizinci. Pro vzdělání další generace vědců, nyní již pocházejícíc h z Ruska , bylo

nutné vydávat vědecké publikace a učebnice, tedy texty s necírkevními tématy. Moderní

vědecké poznatky zejména v přírodních vědách narážely na trad iční koncepce pravoslavné

církve, která do té doby byla nosite lem rusk ého vzdě lání a vysvětlova la existenci světa,

p řírodni úkazy atd. ze svých náboženských pozic.

Pe tr 1. , mim o jiné také prot o aby posílil svoj i vlastní moc a postavení, omezoval vliv

ortodoxní církve a sekularizoval stát ní moc. Založil tzv. Duchovní kolegium, které mělo

spravovat zá lež itost i církve. Z deseti členů , které všechny jmenovala světská moc, byli jen tři

představiteli církve. V roce 1708 byla navíc za aktivní účasti samotného cara vytvořena a do

praxe zavedena tzv. občanská abeceda, která nahradila písmo církevní. Tato změna spo lu

s nárůstem světských veřejných informací narušila monopol církve na vydávání kni h.

Du chovenstvo si naproti tomu snaž ilo zachovat svůj společenský vliv, vys tupovalo otevřeně

proti Petrovým reformám a jeho vládu někteří z představ i telů církve označovali za příchod

Antikrista.8

S vládou Petra 1. j e také spj at počátek ruských ti štěných period ik. Až do roku 170 2 se

aktuá lní inform ace o dění v zahranič í k carovi dostávaly prostřednictvím zpráv rusk ých poslů

nebo rukopisných hlášení, nazývaných v Rusku po vzoru evropských courantos, ne boli

novmy, kuranty. Kuranty sestavoval a překládal tzv. velvys lanecký úřad ze zahraničních

zdrojů , nej častěji z holandských, sas kých, polských a švédskýc h novin." Kuranty se

předkládal y pou ze carov i, eventuálně nejvyšším státním úředníkům, nikdo jiný k nim neměl

přístup. Rukopisné listy , které by š íři ly potřebné informace mezi soukromými osobami , tak

7 Akademie věd byla na earův podnět založena v Sankt-Petčrburgu v lednu roku 1724
8 Žirkov, G. V. (200 I) lstoria cenzury v Rossii XiX - XX" vv., s. s. 15
9 Rantanen, T. (1990) Foreign News in Imperial Russia, s. 60
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jak tomu bylo např. na severu Evropy mezi č leny obchodních a řemes l n ých spo lků, v Rusku

z d ů vod ů nepřítomnos ti těchto kooperací neexistovaly.

Situace se změn i l a v prosinci 1702, kdy Petr 1. vydal nařízení o vydávání t i štěných

Vědomostí
1 o

. První ruské ti štěné noviny vznikaly obdobným způsobem j ako předchozí

kuranty, ale nově je bylo možné prodávat mimo carský dvůr. ..Vydávání novin (Vědomostí 

pozn. L. V.) nebylo j en vyznamnym piinosem pro ruský kulturní život, ale piedstavovalo

zároveh zásadní ústavní novinku, neboť Petr tak opustil moskevsky zvyk považovat zprávy

z domova i ze světa za státní tajemství. " ll Petr nechal tisknout Vědomosti zejména proto, aby

jejich prostřednictvím mohl š íři t informace o svých zamýšlených a uskutečňovaných

reformách a propagoval je v ruské spo lečnosti . Psalo se ale také o vá l ečných úspěších ,

o obchodu a výstavbě. Petr Veliký se sám aktivně účastnil při vzniku jednotlivých číse l.

Historie ruských ti štěných médií tak byla oproti vývoji v rozvinutých evropských

zemích zahájena z iniciativy stáhl. Charakteristickým rysem počátků ruské žurnalistiky proto

bylo, že vyjadřova l a oficiální stanoviska státu a zveřej ňovala pouze takové informace, které

byly výhodné pro cara. Prvními "redaktory" byli státní úředníci . Ti štěná média byla státní a

nemohla tudíž stát v opozici proti vládnoucí e li tě . V tu chvíli tak ani nebylo nutné organizovat

samostatný úřad , který by se zabýval jejich kontrolou. " ...v šechny tiskárny (až do roku 1783)

patiily vládě nebo církv i a gramo tného obyvatelstva bylo tak málo, že stěží stálo za to

zji š ť o vat, co tito lidé čtou. V 17. století naridily úiady likvidaci staro v ěreckych kn ih a

n ěkterych n ábožensky ch prací publikovaných v Kyjevě, které církev považovala za poskvrn ěn é

latin ismy. V 18. století cenzura spadala do rukou Akademie v ěd", která tuto svo u pravomoc

vykonávala tak spore, že až do vypuknutí francouzské revoluce mohli Rusové číst prakticky

cokoli. Opravdová cenzura začala až v roce 1790, když Kateiina zabavila Radi š čevovu Cestu

z Pet ěrburgu do Moskvy a j ejlh o autora dala llvězni/. ,, 13

Přesto došlo za vlády Petra 1. v oblasti cenzury k podstatné změně, a to k posílení

vlivu světské cenzury na úkor cenzury církevní. S postupem doby docházelo k rozdělení a

vyj asněn í rolí a pravomocí obou typů cenzur. Tisk církevních a náboženských knih se v roce

1727, ji ž po smrti Petra 1., soustředi l do Moskvy. Jeho kontrolu zaj išťova l Nejsvětějš í synod.

10 Nařízení ze dne 16. prosince 1702 ,,0 pe čataniji dlja i zveščenija onymi o zagraničnych i vnutrennich
prois šestvijach" ln: Minaeva, O. D. (cd.) (2003) Russkaja žurnalistika v dokl/men/ach, s. II - 12
II Pipcs, R. (2004) Rusko za starého re žimu, s. 164
12 Akademie věd jako necírkevní státní instituce vydávala ve své tiskárnč v ědeck á díla, učebnice apod. a
současnč dohlížela na jejich obsah, církevní texty kontroloval Nejsvětěj ší synod
13 Pipes, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 355
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Svčtskou cenzurou byl pověřen Senát, ale ve skutečnosti se jí věnovala Akademie věd , sídlící

v Sankt-Pet ěrburgu ."

Podrobná cenzurní pravidla ale neexistovala. Historici tento fakt vysvětlují tehdejšími

podmínkami. Vycházelo omezené množství literatury v tiskárn ách, které spravovaly státní

orgány nebo církev, a chybělo širší publikum, které by mohlo vydávaná díla čí st. Podrobná

pravidla nebyla z pohledu panovníka zatím nutná, což se nezměnilo až do roku 1804, kdy byl

schválen první cenzurní řád .

V západní Evropě se t i skařské řemeslo po vynalezení knihtisku v 15. století rychle

rozšiřovalo a soukromí tiskaři museli če l it snahám církve i státu omezovat š ířen í vydávaných

děl. V Rusku se první soukromá tiskárna objevila až ve druhé polovině 18. století za panování

Kateř i ny 11. , která na počátku své vlády podporovala rozvoj literatury, vědy a filozofie. Do té

doby patři ly všechny tiskárny státu č i pravoslavné církvi. V roce 1771 15 povolila Kateři na II.

první soukromou tiskárnu v Rusku cizinci Johannu Michcli Gartungovi, ve které směl j ejí

maj itel vydávat pouze cizojazyčné knihy. Také první svobodná tiskárna pro rusky psané knihy

byla otevřena za Kateři niny vlády v srpnu 177616
• 15. ledna 1783 pak následovalo nařízen í

"o svobodných tisk árn áchv' ", kterým se umožňovalo otevírat tiskámy bez státního povolení

všem zájemcům. Ti pouze museli svoji tiskařskou činnost oznámit místním úřadům.

V 60. letech 18. století se také začaly objevovat první soukromé časopisy, které

vydávala ruská šlechta. Do té doby patřil a všechna periodika vládě a státním institucím.

V důsledku výše popsaných změn výrazně narostl jak počet a rozmanitost

publikovaných děl , tak i jej ich čtenářstva . Rozvoj tiskáren i mimo hlavní města a nárůst

objemu jejich produkce znamenal navýšení práce pro státní aparát. Kateřina se snažila

zorganizova t strukturu státního dohledu tak, aby byla schopná zajistit kontrolu veškeré

t i skařské produkce. Její p ů vodn ě otevřená politika, ve které se nechávala minimálně

teoreticky inspirovat myšlenkami filozofie osvícenství, se začala prom ě ňovat pod vlivem

vn i třní a zahraničněpo l i tické situace. V reakci na události francouzské revoluce započaté

v roce 1789 a také na selské nepokoje uvnitř říše začala Kateřina II. prosazovat přísnou

kontrolu tisku z obav před jeho možným vlivem na ruskou společnos t. Svá dřívěj ší nařízení

14 Žirkov, G. V. (200 1) Istoria cenzury v Rossii XIX - XX vv., s. 22
15 O dače inozemcu Gartungu privilegii na zavcdenie v S. Peterburge vol'noj tipografii i slovolitnoj , dlja
inostrannych jazyko v, dne 1. 3. 1771, ln: Minaeva, O. D. (cd.) (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 46
- 47
16 tiskárna byla povolena knihkupcům Vej tbreehtovi a Šnorovi na základě rozhodnutí ze dne 22. 8. 1776 "O
dozvolenii knigoprodavcam Vejt brechtu i Šnoru zavesti sobstvennyj u tipografiju", ln: Minaeva, O. D. (2004)
Russkaja žurnalistika v dokumenta ch, s. 47 - 49
17 O pozvolenii vo všech gorodach i stolicích zavodit tipografii i pečatat knigi na rossijskom i inos trannych
jazykách, s osvidetcl 'stvovanicm onych ot uprav y blagočinij a , ln: tamtéž, s. 52 - 53
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zača la rušit. Mezi j inými zrušila roku 1796 i nařízení , kterým v lednu 1783 dala všeobecné

právo zakládat soukromé tiskárny. Nové tiskárny od té doby nemohly vznikat a stávající byly

zavírány.

Krátkého období, během něhož si mohly soukromé osoby otevírat tiskárny, využil

napříkl ad A. N. Radiščev
l 8

. Původně státní úředník, kterého v mládí poslala sama Kateři na ll.

na studia do Lipska, si na vlastní náklady v roce 1790 pořídil ti skařský stroj a v témže roce

vydal vlastní dílo "Ces ta z Petěrburgu do Moskvy", které mu nechtěl nikdo jiný vytisknout.

Formou fiktivního cestopisu se snažil poukázat na negativní stránky života na ruském

venkově, nevolnictví srovnával s americkým otroctvím. Dílo se dostalo ke

Kateřině II., kterou podle dochovaných carevniných poznámek velmi popudilo. Autor byl za

své myšlenky odsouzen Senátem k trestu smrti, který Kateřina ll. na počest uzavření míru se

Švédskem zmírnila na deset let vyhnanství na Sibiř. Kniha byla zabavena a spálena.

Snaha Kateřiny ll. zorganizovat takovou cenzuru, která by byla schopná uhlídat

veškerou t i štěnou produkci, vyvrcholila vydáním naříze ní ze dne 16. září 179619
, které

předznamenalo některé prvky cenzurního dohledu 19. století. Tímto dokumentem se

stanovi lo, že cenzurní orgány vzniknou v pěti městech impéria: v obou hlavních městech

Sankt- Petěrburgu a Moskvě, dále v přís tavech Riga a Oděsa a při radzivilské celnici.

Zahran ičn í produkce se směla do Ruska dovážet pouze přes poslední tři uvedená místa. Každý

cenzurní úřad tvo ři l y tři osoby, jedna duchovní a dvě světské . Jejich původ a výběr byl

upřesněn nařízením ze dne 22. října 17962°, ve kterém se uvádělo , že tříčlenná cenzura se

skládá z jedné osoby duchovní, jedné občanské a jedné vědecké. Duchovní členy cenzury

vybíral Synod, občanské Senát a vědecké Akademie věd a Moskevská univerzita. Bez

cenzurní kontroly nesmělo v Rusku vyj ít žádné dílo.

Přechod od liberalismu ke konzervatizmu ve vývoji životního postoje ruských

panovníků , tak jak proběhl u Kateřiny II. nebo později u Alexandra I. a Alexandra 11. , nebyl

podle Richarda Pipese způsoben " neexistencí opravdové touhy po reformě, ale j istým

pochopením , k němuž pano vníci s hromaděnymi životními zkušenostmi dospěli. Šlo

18 Rad i ščev , Alexa ndr Nikolajevič (1749 - 1802), spisovate l, představitel ruského sentimentalismu, myslitel a
publi cista, v letech 1766 - 1771 studova l na univerzitě v německém Lipsku, po návratu do Ruska pracoval ve
státní správě, v roce 1790 byl odsouzen k deseti letému vyhnanství na Sibiř za dílo "Cesta z Petcrburgu do
Moskvy", v roce 1796 byl omi lostněn Pav lem 1., Alexandr J. jej povolal do zákonodárné komise, v roce 1802
sfách~1 se?evraždu; v!a S/~~'ník ruských,. uJ...,ajil1s~~h.a bě/ol1!ských spisovatelz? (2001), s'v488. ~. 489 .
I Nař ízcní "Ob ograni č eniji svobody knigope č ataníj a 1 vvoza innostrannych kmg; od u čre ždenij i na cej konce
cenzur v go rodach: Sanktpeterburge, Moskve, Rige, Odessc i pri Radzivilskoj tamožne, i ob uprazdneniji
častnych topogra fij . In: Minaeva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 64, 65
20 Nařízení ,,0 sos tav lenii cenzur v gorod ach: Sanktpeterburge, Moskve, Rige, Odessc i pri Radzivi1skoj tamo žne
iz Irech oso b, odnoj duchovnoj , odnoj raždanskoj i odnoj u čenoj , o soč inenij i štatov sim ccnzuram i o bytii onym
v vedeniji 3-go Senala departamenta, ln: tamté ž s. 65,66
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o pochopení skutečnost i, že nedokážou vést svou rlši tam, kam by chtěli, a že mohou

maximálně doufat, že se j im podaii uchránit zemi pied chaosem, ktery byj i mohl zachvátit.,,21

Zpřísněn í cenzurní praxe dovršil během své krátké vlády syn a následník Kateřiny ll.

Pavel 1. , který v roce 1800 zakázal dovážet do Ruska jakékoli knihy a notové zápisy.

Ruští panovníci uvažovali o cenzuře až do 19. století nesystematicky. Přij ímali

jednotlivá nařízen í , která nepostihovala cenzuru komp lexně , ale pouze její dílč í aspekty, které

se v dané době jevily jako aktuální. Systematicky propracovaná státní kontrola t i štěných d ěl

nebyla do konce 18. století vlastně ani potřebná . Nestátní publikace byly v naprosté menšině

ve srovnání se státními tisky, což bylo podmíněno mimo jiné i nízkým zájmem ruského

obyvatelstva. Princip "ad hoc" nařízení se používal i během celého 19. století, třebaže v tu

dobu již existovaly cenzurni řády, a narušoval původně zamýšlenou koncepci těchto řádů .

Obdobně se v cenzurní praxi zachovaly i postupy a metody využívané do 19. století. Jak říká

V. G. Č ernucha , zejména výnosy Kateřiny ll. a Pavla I. "pNpravi/y p ůdu pro ref ormy

Alexandra 1. ,,22.

21 Pipcs, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 148
22 Čcrnucha, V. G. Cenzura v Evrope i Rossii. ln: Cenzura v Rossii: lstorija i sovremennost (2001), s. 10
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3. Pojetí svobody slova a svobody tisku v Rusku 19. století

Do 19. století vstoupila ruská spo lečnost vnitřně názorově rozdělená na dva základní

proudy, konzervativní a liberální. Richard Pipes jejich vymezení specifikoval jako

konzervativně-nacionalistické a l i ber á ln ě -rad i k á l n í .P Toto rozdělení lze pozorovat v pr ůb ěhu

celého 19. století, přičemž se základní dva proudy j eště vn i třně štěp í a přibývá nový

směr - revo lučně-demokrati cký .

3. I. Svoboda slova - carské privilegium

Ruský stát reprezentoval uvn i tř země i navenek car. Podle přetrvávající tradice'" byl

car vyvolen Bohem, aby spravoval říš i , která mu byla svěřena . Panovníkovi, jako božímu

vyvolenci, byla přisuzována nadzemská moc, která se projevovala nezávislostí na jakékoli

světské instituci. Neomezenost moci byla vyjádřena i v oslovení cara jako samoděržce . ..Jeho

Veličenstvo j e samostatně vládnoucí pano vník, ktery nikomu na světě neni povinován

zodpo vídat se za své záležitosti, .. prohlašoval Petr 1..25 V samoděržavném státním systému

odpovídal car za svoji zemi a za své poddané pouze před Bohem. Kolem osoby cara byl

vytvářen mýtus, který mu dával výlučné vlastnosti a s tavěl ho na úroveň hrdiny, který usiluje

o všeobecné blaho. Tyto představy byly udržovány a posilovány různými obřady, např.

korunovací, které stvrzovaly carovo výj imečné postavení a současně vytvářely odstup mezi

. h ddanv 26carem a Je o po anyrm,

Veškerá odpovědnost za řízení a spravování ruské země spadala pouze na monarchu,

on jed iný měl právo rozhodovat o osudech jemu svěřené země. Státní moc, zahrnující v sobě

jak složku zákonodárnou, tak i výkonnou a soudní, byla logicky považována za jeho

privilegium. t Jelikož car nebyl schopen zvládnout vše sám, pověřoval vybrané jedince,

senátory, ministry, úředn íky atd., aby vykonávali jeho vů li . Ze tří složek státní moci, jak jsou

chápány v soudobé politologii, měla nej větší vliv a sílu moc v ýkonná .i"

Obdobně jako v ostatních oblastech rozhodoval car i tom, jaké informace se mají a

mohou dostat k ruské společnosti a které jsou pro ni naopak škodlivé. ..V Rusku se mělo za to,

23 Pipcs, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 313
24 Pojetí pano vnické moci jako posvátné funkce ustavené Bohem bylo vytvořeno podle byzantského vzoru
v 15. století. Právě odkaz na Boha dodával panovníkovi výl učné charakter istiky. Blíže viz Zyzykin M. (2004)
Carskaja vlast v Rossii nebo Wortman R. S. (2002) Scenarii vlasti. Mify i ceremonii russkoj monarchii
25 § 20, tzv . Voinskie artikuly, ln: Zyzykin , M. (2004) Carskaja vlast v Rossii , s. 581
26 R. S. Wortman nazýval utváření mýtu kolem každého cara v souladu s dobou jako "scénáře mýtů". Scénáře

dotvářely různé obřady, které potvrzovaly nadzemsko u podstatu carské moci . Blíže viz Wortman, R. S.(2002)
Scenarii vlas ti. Mify i ceremonii russkoj monarchii
27 Čemucha , V. 0.(1978) Vnutrennjaja po litika carizma s serediny 50-ch do načala BO-ch gg. XIX vs. 133
28 Wortman , R. S. (2004) Vlast iteli i sudii , s. 23
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že vláda má právo rozhodnout o tom, co mohou vydávat nebo čístF4Í poddanÍ .,,29 Ruský stát

resp. car byl iniciátorem prvních ti štěných médií, rozhodovalo jejich obsahu, tzn. o zprávách,

které se dosta ly mezi lidi, zakládal tiskárny. Bez ohledu na postavení církve to byl stát, kdo ve

světských otázkách rozhodoval, zda povolí soukromé osobě otevří t tiskárnu nebo vydávat

knihu nebo periodický titul. Právo na svobodu slova resp. tisku nebylo z tohoto pohledu pro

ruského občana právem přirozeným, ale právem propůj čeným od cara. Jak podle význačného

cenzora A. V. N iki t ě nka" prohlásil v roce 1834 ministr lidové osvěty S. S.

Uvarov" : " ... mezi práva ruského občana nepatii právo obracet se k veiejnosti písemným

projevem. To j e privilegium, které m ůie vláda udělit a nebo odejmout, kdy bude chtit'' ř". Stát

prostředni ctvím vlády pouze prop ůj č oval možnost tisknout a vydávat, a proto se jevilo jako

p ři rozen é , že si oprav ňova l dohlížet na vydávaná díla a usm ěrňovat je podle svých představ.

Carové usilovali o to, kontrolovat tištěnou produkci osobně, což ale přestalo být

v 19. století vzhledem k množství vycházejících knih a periodik reálné. Mikuláš I. měl ke

č lenům tajného tzv. Výboru 2. dubna 1848, který vznikl v reakci na evropské revoluční

události z téhož roku, pronést: " ...vy budete mnou, j elikož já sám nem ůiu pročíst všechna díla

naš í literatury ... ". Podle jiných zdrojů měl členy Výboru označit za své "oči". 33 Cenzurní

výbory byly povinné carům pravidelně p ředkl ádat přehledy vycházejících dě l a poznámky

k nim. Carové se ale svého privilegia kontrolovat vycházející literární díla nezřek li .

Mikuláš I. osobně dohlížel na literární č innost A. S. Puškina. Alexandr ll. cenzuroval např.

tvorbu M. N. Katkova34
. S trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že car byl nejvyšším

cenzorem.

V carském Rusku neexistoval zastupitelský princip politiky. Ministři byli vybíráni a

jmenováni do svých funkcí na základě carova rozhodnutí, plnili carovu vlili a za svoji práci

odpovídali pouze před ním." Při svém rozhodování nebyl car povinen brát v úvahu názory

kohokoli jiného, tudíž ani tisku a veřej ného mínění. Po celé 19. století zůstávala ve vládních

29 Pipes, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 355
30 Niki tčnko , Alexandr Vas i ljevič (1804 - 1877), významný ruský cenzor, novinář, profesor Sankt-pet črburské

univerzity, č len Akademie věd. Vedle cenzurní činnosti se podílel i na sestavování projektů cenzurních reforem.
V letech 1826- 1877 si psal deník, který byl vydán knižnč.

31 Uvarov, Sergej Semenovič (1786 - 1855), ministr lidové osvčty (1833 - 1848) za cara Mikuláše 1., v letech
1818 - 1855 ředitelem ruské Akademie včd, autor teorie tzv. triády - samoděržaví, pravoslaví, národ
32 záznam ze dne 9. dubna 18341n: Nikitěnko , A.V.(l955) Deník. I. díl, S. 141; Vitteker, C. Ch. (1999)Graf

Serg ej Semenovič Uvarov i ego vremja , s. 128
33 Lemke, M. (1904) Očerki po istor ii russkoj cenzury i žurnalistiki XIX stoletija, s. 204
34 Katkov, MichailNikiforovič (1818- 1887) novinář, politický činitel , redigoval časopisy Moskovskie
vedomosti a Russkij vestnik, via Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatel ů (2001) s. 312
35 Černucha, V. 0 .(1989) Pravttel řstvennaja polit ika v otno šeniji pe čati 60 - 70-e gody XIX veka s. 8
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kruzích rozhodující představa, že samoděržavný státní systém je plně nezávislý na veřejném

mínění.

Panovníci a jejich okolí se dlouhou dobu snažili zamezovat tomu, aby byly otázky

vn i t řní i vn ěj š n í politiky probírány v periodickém tisku, který byl urč en široké veřejnosti ,

protože zabývat se těmito tématy se podle nich mohl výlučně car aj ím vybraní jed inci.

Současně byla větš i na z vládních představi telů přesvědčena, že s amoděržaví j ako

politický systém není s l uč i te l ný se svobodou slova.

Ač byla představa nedotknutelnosti absolutní moci panovníka mezi vládní elitou i

mezi lidem pevně zakotvena, objevovaly se zejména mezi ruskou inteligencí pod vlivem

západoevropských filozofických směrů myšlenky, které o této tezi pochybovaly a s ohledem

na dění v západní Evropě požadovaly omezit panovnickou moc zastupitelskými orgány,

zavedením ústavy apod. Ideje přirozeného práva a postupná sekularizace západoevropské

civilizace ohrožovaly pojetí "carského" mýtu, který vykresloval cara jako božího vyvoleného

stoj ícího svým postavením, mocí i schopnostmi nad ostatními obyvateli Ruska. Tyto úvahy

uvnitř ruské veřejnosti stejně jako události v západní Evropě nemohly nemít vliv i na carský

dvůr. Carská vláda odmítala svým ob čanům přiznat základní práva mezi jinými i právo na

svobodu slova a tisku až do října roku 1905. Svůj postoj obhajovala tvrzením, že samoděržaví

jako forma vlády je neslučitelné s politickými právy ob č an ů.ř'

Tezi o neslu čitelnosti samoděržaví a plné svobody slova formulovali car a jeho

úředníci. Nepopírala ji ani ruská proreťormní inteligence. Obě skupiny se ale rozcházely

v představách , kterou část teze zachovat a kterou pozměnit.

Vláda trvala na nedotknutelnosti samoděržaví a postavení cara, které podle ní tvořily

hlavní podmínku politické existence Ruska. Car podle tehdejších představ panoval ve

prospěch všeobecného blaha a stál nad zájmy jednotlivých vrstev ruské spo lečnosti . Tím měl

zaručovat jednotu a sílu společnosti v obdobích změn . 3 ? Svoboda slova proto nemohla

v Rusku existovat a o nutnosti cenzury se nepochybovalo. Otázkou nebylo, zda má č i nemá

cenzura existovat, ale do jaké míry má být mírná č i přísná. Car Alexandr II. to v roce 1862 ,

kdy se uvažovalo, zda má být zachována nebo zrušena předběžná cenzura, vyj ádři l slovy :

" ...pleji si, aby byla cenzura zachována, a nesouhlasím s těmi, kteří tvrdí, že by měla být

zrušena. Lepší j e požáru piedcházet, než ho hasit " .38

36 Černucha, V. G. (1989) Pravitel 'stvennaja politika v otnošenijipe čati 60 - 70-egodyXIX veka, s. 8
37 Vitteker, C. Ch. (1999) GrafSergej Semenovi č Uvarov i ego vremjas. 11 3
3K Čcrnucha, V. G. (1989) Pravttetřstvennajo politika v otnošenijipe čati 60 - 70-e gody XIX veka s. 27
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Liberální a demokratické proudy ruské inteligence zača ly zejména od 50. let 19. století

požadovat osvobození ti štěného slova od cenzury. Velký vliv měla v tomto ohledu

emigrantská publicistika, zejména časop is Kolokol39 A. I. Gercena' ", který tvrdil, že bez

svobodné řeč i nemůže být svobodný ani č l ově k ." Což byla v tehdejší době , kdy hlavním

problémem, které Rusko muselo řeš i t, byla otázka nevolnictví, narážka velmi citlivá a

aktuální.

Pokud, vycházeje z úvodní teze, bylo tedy samoděržaví nes l uč ite lné se svobodou

tisku, kterou ale část inteligence pod vlivem západních osvícenských myšlenek považovala za

jedno z přirozených občanských práv samozřejmých i pro ruské občany, musel se z jej ich

pohledu změn i t systém vlády. Souběžně se tak na veřejnosti objevovaly požadavky

zastupitelského zp ůsobu vlády, přij etí konstituce. Požadavky práva na svobodné vyjadřování

nebyly podnětem k dalším demokratickým snahám, byly součástí celého komplexu žádaných

změn.

V Rusku tak proti sobě působily dvě protichůdné tendence, které se navzájem

ov l i vň ova ly .

3. 2. Svoboda slova versus svoboda tisku

Svoboda slova a svoboda tisku nebyly chápány jako synonymická označení jednoho

jevu. Svoboda tisku byla vnímána jako jeden ze s tupň ů svobody slova, a to vyšší než svoboda

mluveného slova. ..Svoboda tisku j e neslučitelná s naším zp ůsobem vlády, tato je možná

pouze v konstitučních státech, kde doplňuje svobodu slova. Svoboda tiskli netvoi i první, ale

druhou f ázi rozvoje lidové svobody; vždy ji piedch ázl svoboda slova, která p ůsobi většinou na

omezené shromáždění lidí a taková tvrzení mohou být vyvrácena nebo poprena. Kde

neexistuje svoboda slova, tam j e svoboda tisku pNliš nebezpečným nástroj em proti vládě,

která nem ů že denně vstupovat do polemiky a stává se tak protivníkem bez odpovědi, ktery je

nucen ustupovat v nerovn ém boji.,,42 V krátkém citovaném prohlášení šéfa četn íků P. A.

Šuvalova z dubna roku 1866 jsou obsaženy narážky na tři zásadní momenty politiky ruského

státu vůči tištěným médiím.

39 časopis Kolokol vycházel v Londýně a později v Ženevě v letech 1857 - 1867, na přelomu 50./60. let dosáhl
nákladu až 2 500 výtisků

40 Gercen, Alexandr 1vanovič (1812- 1870), publicista, spisovatel, v roce 1834 za politickou činnost poslán do
vyhnanství, ve 40. letech představitel zapadnictví, v roce 1847 odjel do Francie a do konce života již zůsta l

v evropské emigraci (Londýn, Ženeva), v letech 1852- 1867 psal román-memoáry Byloe i dumy; via Slovník
ruských, ukrajinsky ch a běloruských spisovatel ů (2001 ) s. 225 - 227
41 Černucha, V. G. (1989) Pravitel' stvennajapolitika v otnošenijipečati 60 - 70-e godyXIX veka, s. 9
42 tamtéž, s. 15
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První charakteristickou tezí ve vztahu k tisku byla již výše popsaná představa, že

absolutistický systém je nes l učitelný se svobodou tisku.

Tištěné slovo v Rusku 19. století bylo omezováno nejen představou , že jde o carské

privilegium, které může být člověku kdykoli odebráno, ba mu nernusí být vllbec zaručeno.

Podle dalšího názoru mohla nastat všeobecná svoboda tisku pouze ve společnostech, které

dospěly do urč itého stupně vývoje, kdy bude spo lečnost jako celek vzdělaná a tedy schopná

porozumět tématům, o kterých se píše, a být odolná vůči snahám manipulovat jejím míněním.

Charakteristickým znakem ruského impéria nejen 19. století ale byla vysoká negramotnost

tamního obyvatelstva. Odhady hovoří až o 95procentní negramotnosti, zejména venkovského

obyvare lstva . Ť Rychlý n árůst vzdělanosti mezi lidmi se ale nepředpokládal. Vládnoucí elita

připouštěla jen pomalý a postupný rozvoj společnosti. S ohledem na evropské události

19. století měla obavy z revolučních hnutí a revolučních přeměn a také z emancipačních snah

neruských národů žijících na okrajích Ruské říše . Změny způsobené revolucí postihovaly

především zájmy vládnoucích a vládou privilegovaných tříd , které si své postavení a výhody

chtě ly udržet. I proto měl car a jeho okolí obavy ze vzděláván í rolníků a nevolníků , u kterých

se předpokládaly sklony k revolučním náladám a snadné manipulaci s jejich názory. Mezi

vzděláním lidu a revolucí viděli ruští politici přímou souvislost. Ruská společnos t měla být

vzdělávána postupně, v hierarchické posloupnosti od nej vyšších vrstev po ty nejnižší."

Tento postoj ruské vlády 19. století ilustruje i fakt, že ve vědeckých a odborných

časopisech, u kterých se předpokládala specifická skupina čtenářů, se mohly probírat témata

považovaná carem za stěžej ní. Kdežto v periodicích určených veřej nosti se tytéž otázky

objevovat nesměly, eventuelně bylo přesně definováno, jakou formo u mají být zpracovány.

Když bylo nařízením ze dne 16. ledna 1858 oficiálně umožněno veřejně projednávat otázku

nevolnictví , omezovalo se toto povolení pouze na díla ..vyhradn ě vědecká, teoretická,

historická a statistická,,45. Popularizující zpracování cenzura nepovolovala. Obdobně byla

vědecká literatura Dočasnými pravidly z roku 1865 zbavena předběžné cenzury.

Třetím aspektem, na který poukazuje prohlášení P. A. Šuvalova a se kterým se ruské

impérium marně snažilo vypořádat, byla neschopnost státu udržovat veřejné mínění a tisk

v mezích, které jim byly oficiálně vytyčeny. Carové a jejich vlády se po celé 19. století

43 Vitteker, C. Ch.(1999) GrafS. S. Uvarov i ego vremja, s. 10; jednáse opravdu pouze o odhady, jediné sčítání

lidu v carském Rusku proběhlo v roce 1897, součástí byla i otázka na gramotnost ruského obyvatelstva, byli
dotazováni obyvatelé starší 10 let a za gramotného se považoval každý, kdo dokázal číst, byť slabikoval; nebylo
nutné, aby současně uměl i psát; podle tohoto kritéria bylo gramotných asi 27 % obyvatel Ruska, blíže viz
Bogdanov, I. M. ( 1964) Gramotnost' i obrazovanie v dorevoljucionnojRossii i v SSSR
44 podrobněji viz Vitteker, C. Ch. (1999) Graf S. S. Uvarov i ego vremja
45 Černucha, V. G. (1989) Pravitel'stvennaja politika v otnošenijipečati 60- 70-egody X/X veka, s. 20
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snažily vypracovat takový cenzurní řád, který by zajistil, že tisk bude pod plnou státní

kontrolou a nebudou se v něm objevovat materiály, které by se týkaly základních principů

dosavadní ruské existence. Jakmile byl ale přijat jeden řád, okamži tě byl doplňován novými

vyhláškami a nařízeními , které se snažily reagovat na aktuální situaci v tisku č i na konkrétní

p řípady. A nedlouho poté byly zřizovány komise, které měly dosavadní legislativu revidovat a

sestavit návrh nového zákona.

Část ruské veřejnosti vždy stála v opozici k vládě a vládnoucímu smě ru. Cenzurní

opatřen í dokázala zamezit publikování mnohých dě l , ale nedokázala společenské dění

paralyzovat. To se projevilo mimo jiné i v době tzv. chmurného sedmiletí v letech

1848 - 1855, kdy byla v reakci na evropské revoluční události zavedena nejpřísněj ší cenzurní

pravidla v ruské historii. Když nemohli autoři zveřejňovat své myšlenky v ti štěných

publikacích, vrátili se k tradici rukopisných textů, které cenzuře nepodléhaly a mohly se š í ři t

v opisech. Návrat k ručně psaným materi álům byl vyvolán extrémně nepřízn ivou situací ve

vztahu státu k veřej nému šíření ti š těných myšlenek. Autor se nemusel ohlížet na platná

cenzurní nařízení , byl v podstatě svobodný ve volbě tématu i formě zpracování. Na druhou

stranu přinášelo ruční psaní omezení. Několikanásobné opisování bylo časově i fyzicky

náročné , dílo existovalo jen v několika exemplářích a dostalo se tak jen k omezenému počtu

čtenářů . Publicisté a literáti se k tomuto způsobu zveřejňování svých názoru uchylovali jen

v nejnutněj ších případech.

Cenzuru se autoři snažili obcházet po celou dobu, co existovala. Časté bylo používání

tzv. ezopského jazyka, nepřímých, metaforických popisů , narážek, podtextu atd. To ale

neznamenalo, že by cenzoři " byli hloupí a nevěděli o těchto praktikách ",46 Shovívavěj ší a

liberálněj ší z cenzorů povolovali i takové články, přísní cenzoři pak mohli vidět dvojsmysly i

v materiálech, které žádné narážky a podtext neobsahovaly nebo tak nebyly autorem

zamýšleny. V roce 1832 byl na zák l adě stížností cara Mikuláše I. zastaven již po druhém čís le

časopis I. Kirejevského "Evropejec". Car se domníval, že " ačkoli autor tvrdí, že (ve svých

článcích - pozn. L. V) nehovoří o politice, ale o literatuře ... stačí j en malá pozornost, aby

bylo zřejmé, že míní zcela něco jiného: pod pojmem .osviceni ' myslí .svobodu " .intelektu álnl

akti vity ' znamenají .revoluci ' a .mistrn ě objevený prostředek ' není nic j iného než

k . '" 47, onstituce .

46 Vittc kcr , C. Ch. (1999) GrafS. S. Uvarov i ego vremja, s. 135 .
47 Stilman, L Freedom and Repression in Prerevolutionary Russian Literature . In: Sunmons, E. 1.(1995)
Continuity and Change in Russian and Soviet Thought, s. 422; Žirkov, G. V. (2001) Istorija cenzury v Rossii XIX
- XX vv., s. 68, 69
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Témata, o kterých se v Rusku nesmělo otevřeně psát, se snažili autoři představit

veřej nost i pros třednictvím článků, převzatých ze zahran ičn ích periodik, kde se sice nemluvilo

přímo o situac i v Rusku, ale seznamovali čtenáře s problémem a dávali jim možnost porovnat

domácí situaci se stavem věcí za hranicemi. Tak se například ve druhé polovině

40. let 19. století využívalo v demokraticky orientovaných časopisech téma irských rolníků,

aby se upozornilo na nevyhovující systém v ruském st át ě ." Ne vždy ale tyto pokusy obejít

cenzuru prošly. N. A. Dobroljubov se pokusil přímo vyjádři t k otázce svobody slova v Rusku

pros tředni ctvím článku z anglických .Times ů ", ke kterému připojil svůj úvod. Článek

obhajova l práva novinářů svobodně projednávat státní a veřej né záležitosti. Hlavní správa

cenzury, vrchní cenzurní orgán v zemi od roku 1828, ale nepovolila článek otisknout, neboť

podle odůvodnění jejích č lenů obsahoval .inepiim éienou chválu plné svobody knihtisku, která

neni slučitelná s naší legislativouýř'

Stej ně jako se učili autoři vyjádři t všechny své myšlenky bez ohledu na cenzuru

pomocí narážek, metafor apod., učili se i čtenáři číst v takových textech.

3. 3. Postoje ruské liberální inteligence

Ruská státní politika byla ve svých postojích k t i štěným médiím po celé 19. století

konzistentnÍ. Cenzuru vnímala jako nezbytnou součást správy země, k výkyvům docházelo

pouze v její přísnosti .

Oproti tomu ruská inteligence respektive její liberální část prošla vývojem, na jehož

počátku chápala cenzuru jako potřebný předpoklad úspěšné osvěty společnosti, ale postupem

času pod vlivem zahraničních událostí, vývoje západních evropských politických systémů a

západních myšlenkových proudů dospěla k požadavkům na svobodu slova, ať již mluveného,

psaného či tištěného.

Konzervativně smýšlející část ruské inteligence podporovala rozhodující měrou vládní

politiku a není nutné se jí blíže věnovat.

Do 19. století vstupovala ruská vzdělanost pod vlivem filozofie osvícenství, které

vycházelo z idejí přirozeného práva, společenské smlouvy apod. Pod vlivem osvícenských

myšlenek dospívali její příznivci k závěru, že světská vzdělanost a t i štěné slovo jsou

samozřejmým prostředkem boje s hlavní příčinou sociálního zla, s nevzd ělanos t í . i '' Cenzura,

48 V roce 1847 otiskl např . časopis "Sovremennik" článek N. Satina "Irla.ndija", ~e kteréautor do~~áz~l ~ záVč~,
že bude potřeba zásadní obměna všech společenských vztahů, pokud k mm nedojde, nastanou sociální otresy, VIZ
Gromova, L. P. (ed.) (2005) Istorija russkoj žurnalistiki XVJll - XIX VV., s. 311
49 Černucha, V. G. (1989) Pravitel'stvennojopolitika v otnošenijipečati 60 - 70-e godyXIX veka. s. 9
sn Š d li v·· 33evčcnko , M. M. (2003) Konec o nogo ve tcija:..., s.
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jako jeden z n ástroj ů státní správy, měla napomoci všeobecné osvě tě , a i proto byla předána

do kompetencí nově vzniklého ministerstva lidové osvěty. Podle prvního ruského cenzurního

řádu z 9. července 1804 bylo oficiálně jejím hlavním úkolem "poskytnout společnost i knihy a

díla, která piispivaj i ke skutečné osvětě mysli a vzdělán í mrav ů ".51 A díla, která tomuto

zaměření odporova la, měla být odstraněna . Povinnosti cenzorů v tu dobu vykonávali

univerzitní profesoři a v provinciích učitel é. " Tato pravidla v žádném smyslu nepi esahuji do

svo!JO(6J my šleni a psaní; ona pouze zavádéji piim ěien á opatieni proti zneužití této

svobody , ,, 52 komentova l cenzurní řád z roku 1804 car Alexandr I.

I inteligence přijímala takovou cenzuru jako nutnost, aby se zamezilo zneužívání

tištěného slova, daného byť jen nezkušeností autora. Na počátku 19. století bylo veřejné

písemné vystupování soukromých osob jevem poměrně novým.53 Jak psal v roce 1822 ve

svém .Poslaniji cenzoru" A. S. Puškin: " To, co j e nutné v Londýně, j e ješt ě brzy pro

lvfoskvu".54

Ve 20. letech začaly do Ruska pronikat německá idealistická filozofie a romantismus,

které ovliv ňovaly ruskou inteligenci až do 40. let 19. století. Po návratu z napoleonských

válek z Evropy se v ruské armádě začaly sdružovat spolky důstojníků, které požadovaly

zrušení nevolnictví a neomezené moci panovníka. Své názory se snažili rozšiřovat

prostřednictvím literárních almanachů, z nichž nejznáměj ší se stala .Polarnaja zvezda"

(1823 - 1825). Hnutí vyvrcholilo v prosinci 1825, kdy část vojáků odmítla přísahat za daných

podmínek věrnost nastupujícímu carovi Mikuláši I. Činnost a myšlenky

tzv. d ěkabrist ů vyvolaly tvrdou reakci ze strany cara a vlády, ale také se staly významnou

inspirací pro další ruskou inteligenci, nesouhlasící se stávající situací v Rusku. Pozděj ší vládě

opoziční směry se k nim odkazovaly jako ke svým předchůdcům.

Po období zpřísněného režimu nastupovaly fáze uvolnění a naopak. Tyto výkyvy se

odrážely i v cenzurní politice. Za nejhorší období v dějinách ruské žurnalistiky bývají

označována léta 1848 - 1855, která historici nazývají dobou "cenzurního teroru,,55. Vedle

oficiální cenzury tehdy existovaly ještě tajné cenzurní výbory, které měly široké pravomoci a

nebyly nijak zákonně omezeny.

51 Ccnzumyj ustav, 1804, § 2, ln. Minaeva, O. D. (2003) Russkaja žuenalistika v dokumentach, s. 96
52 Sti1man, L. Freedom and Repression in Prerevolutionary Russian Literature . In: Simmons, E. J. (1995)
Continuity and Change in Russian and Soviet Thought, s. 417
53 Ševčenko , M. M. (2003) Konec odnogo veličija: ..., ,s. 39
54 Vitteker,C. Ch. (1999) Cm/S. S. Uvarov i ego vremja, s. 129
55 Lcmke, M. ( 1904) Očerki po istorii russkoj cenzury i žurnalistiki XIX stoletija, s. 185
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V samod ě ržavn ém Rusku, kde nebyly po dobu 19. století do politiky zavedeny

principy zastupitelského systému, mohla za určitých podmínek probíhat "otevřená" politická

diskuze pouze v periodicích.

Otázka svobody tisku byla ruskými liberály nastolena v polovině 50. let 19. století.

Rusko po téměř jeden a půl století bez porážky prohrálo Krymskou válku (1853 - 1856).

Mezi hlavní příčiny porážky ruská inteligence řadi la zaostalost Ruska, nevzdělanost lidu,

nevolnictví ad. S nástupem nového panovníka v roce 1855 byly spojovány nadčj e l i berál ů na

politi cko-spole č ensk é reform y.

V 60. letech, době prvního revo lučního období, bylo heslo svobody slova všeobecně

rozšířeno a vláda pod tlakem společnosti při stupoval a na ústupky v této otázce. Termíny

"veřej né mínění" a "tisk" se používala jako synonyma . ř' V tu dobu se také rozšiřuj e sociální

struktura inteligence, kdy ji netvořili tak jako dříve výhradně dvorjané, ale významnou roli

hráli také mladí lidé nedvorjanského původu tzv. raznočinci. Tím se zvyšoval počet

potenciálních odpůrců režimu.57

Tisk a autoři , kteří do něj psali, neměli sice rozhodovací pravomoci, ale snažili se

al espo ň pomocí ti štěného slova ovli vňovat jak vládnoucí elitu tak i ruské obyvatelstvo, ve

prospěch názorů, které zastávali. Každé společensko-po l i tické hnutí usilovalo o to, aby mělo

svůj časop is č i noviny.

S uvol ňov áním cenzury po roce 1855 se stávají velmi populárními tzv. "tlusté

časopisy" . '" Tolstyj e žurnaly ř prokázaly vývoj i ruského veiejn ého mínění ojedinělou službu.

Po celé obrovské ruské Nši šířily inf ormace a ideje, které by z ůstaly jinak omezené j en na dvě

největší města v zemi, a tímto způsobem zesilovaly spoj e mezi zeměpisně značně rozptýlenými

j ednotlivci, oby vajicimi provinční města a venkovské statky.,,58

V 60. letech měly svá periodika všechny významněj ší směry ruské inteligence.59

O otevřenosti politické diskuze se dá samozřejmě pochybovat, jelikož byla omezena

v podstatě pouze na velká, univerzitní města a vzdě l ané vrstvy ruské společnosti , a její

podoba a průběh byly regulovány státem prostřednictvím cenzury.

56 Černucha V. G. (1989) Pravitel 'stvennaja politika v otnošeniji pečat i 60- 70-e gody XIX veka, s. 8, 9
57 Pipes, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 319
5K tamtéž, s. 323
59 Jen pro ilustraci uved'me ty nej významněj ší tituly. Liberálně-konzervativn í myšlenky zastávaly časop isy

.R usskij vcstnik", .Russkaja beseda" nebo noviny .Moskovskije vedornosti" , Liberálovétiskly články

v periodicích "Otečestvennyje zapiski", "Sankt-Peterburgskije vedomosti", .Našc vrcmja", Nej důležitějším
z demokratických č asop isů byl "Sovremennik".
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4. Cenzurní řád roku1804

4. I. Nástup Alexandra 1.

Nástupem cara Alexandra 1. (1777 - 1825) na trůn v roce 1801 se ruská politika

zača l a liberalizovat. Panovník a jeho nejbližší poradci sdružení v Neveřej ném v ýboru"

zamýšleli provést reformy, které by z Ruského impéria učinili stát "racioná lnější a

p ředv íd areln ěj ši"? ' než byl za Alexandrových předch ůdc ů , Připravovaly se i reformy státní

správy (v roce 1802 byla např. kolegia nahrazena ministerstvy) i rolnické otázky (v roce 1803

vyšel výnos ,,0 svobodných rolnících", kterým získávala šlechta právo propustit nevolníky za

výkupné (2), ale realizování vypracovaných návrhů se protahovalo, zejména pod tlakem

konzervativního dvorjanstva. Počáteční liberální fáze vlády Alexandra I. se zača l a postupně

měn it pod vlivem války proti Napoleonovi v letech 1812 až 1815. Alexandr I. se obrátil

k tradičnímu pojetí samoděržavné (absolutní) vlády, odklonil se od myšlenek osvícenství a

naopak zastáva l prosazování většího vlivu církve ve s tátě a společnosti . V mezinárodních

dohodách byly tyto předs tavy zakotveny ve smlouvách Vídeňského kongresu a v tzv. Svaté

alianci z roku 181 5.

Do prvotní liberální fáze Alexandrovy vlády spadá i přij etí prvního ruského

cenzurního řádu v roce 1804. Alexandr 1. po svém nástupu na trůn nejprve postupně rušil

nařízení svých předchůdců Pavla 1. a Kateřiny ll ., která zpřísňovala cenzurní dohled, a vracel

v platnost předchozí mírnějš í pravidla. Tři týdny po příchodu k moci dne

31. března 180I zrušil Alexandr 1. nařízení svého předchůdce a otce Pavla 1. z dubna 1800,

kterým se zakazova lo dovážet do Ruska jakékoli zahraniční knihy a notové zápisy.

Alexandr 1. nechal současně otevřít tiskárny, které byly v červnu roku 1800 uzavřeny, a vrátil

se k pravidlům zavedeným 16. září 1796 Kateřinou 11.63 Na jejich zák l adě se obnovily

cenzurn í výbory v pěti městech ruské říše , z nichž každý byl tvořen třemi členy, dosazenými

Nejsvětějším synodem (zástupce duchovní sféry), Akademií věd a Moskevskou univerzitou

(vědecká oblast) a Senátem (občanská sféra).

60 č l eny Výboru byli M.M. Speranskij, hrabě N.N. Novosileev, hrabě PA Stroganov, hrabě V.P. Ko č ubej a
kníže A. E. Čartoryjskij
61 heslo Russia ln: Derek. J. (cd.) (200I) Censorship. A World Encyklopedia, L - R, , s. 2079
62 o výkupu tcdy rozhodovaly statkáři , nikoli sami rolníci, do roku 1825 se tak osvobodilo pouze n ěco málo přes

47000 nevolníků, tedy méně než půl procenta, ln: Švankmajer, M.; Veber, V.; Sládek, Z.; Moulis, V.(2002)
Dějiny Ruska, s. 218
63 to vše rozhodl naří zením ze dne 3I. března 180I "Ob otmenezaprcščenija vvoziť iz-za granicy knigi i
muzykal 'nye noty i o dozvolenii tipografíjam pečatanij a knig", ln: Minacva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika

v dokumentach, s. 86
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Dne 9. února 1802
64

vrátil Alexandr I. v platnost povolení otevírat soukromé

tzv. svobodné tiskárny, na které nepotřebovali jejich majitelé získat žádné povolení, pouze

museli oznámit svůj záměr místní správě. Svůj krok car vysvětli l tím, že se po pět il eté

zkušenosti ukázalo, že prostředky zavedené zm iňovaného roku byly zcela nedostatečné

k dosažení vytyčených cíl ů , kterými bylo hl avně zabránit šířen í revolučních myšlenek

z Francie mezi nevzdělané obyvatelstvo. Tiskámy se s tej ně jako za Kateřiny ll. neměly

odlišovat " od jinych závodil Cl dílen, a proto se každému povo luje j e libovolně zakládat ve

v šech městech Ruského imp ériař", V tiskárnách se mohly vydávat knihy v různých jazycích,

nesměly ale svým obsahem odporovat zákonům božím a občanským. Knihy, které by nařízení

neodpovídaly, se konfiskovaly a vydavatelé trestali.

Nařízením z 9. února 1802 Alexandr I. také zrušil cenzurní orgány ve městech a

v pří stavech , jak byly založeny Kateřinou II. Cenzurní povinnosti nyní nově přešly na místní

gubernátory , kteří jejím výkonem pověřovali řed i te le gymnázií. Vzdělávacím a vědeckým

institucím byla udělena pravomoc provádět vlastní kontrolu svých tištěných děl.

Reforma cenzurního režimu probíhala souběžně s reformou vzdělávacího systému, se

kterým byla v první polovinč 19. století strukturně i personálně provázána. V roce 1802 byla

dosavadní kolegia nahrazena ministerstvy. Jedním z nově vzniklých ministerstev bylo od září

1802 i ministerstvo lidové osvěty (ministerstvo narodnogo prosveščenij a) . Souběžně s tím

bylo Rusko, resp. jeho evropská část, rozděleno do šesti učebních okruhů, jejichž centry byla

univerzitní města. Vedle moskevského, charkovského, kazaňského, dorpatského (dnešní

město Tartu v Estonsku) a vilenského (dnes Vilnius, Litva) učebního okruhu existoval i okruh

sankt-petěrburský, třebaže tamní univerzita zatím neexistovala. V čele okruhů stáli

tzv. starostové, kteří byli současně členy ústředního orgánu ministerstva lidové osvěty Hlavní

školské správy (Glavnoe upravlenie u čili š č ) , Univerzity jako státní instituce fungovaly jako

zástupci těchto starostů , neměly tudíž pouze vzdělávací , ale také administrativní funkci. 66

Výnosem ,,0 organizaci škol" byla 26. ledna 1803 univerzitám přidělena povinnost

cenzury veškerých knih, které byly vyti štěny v tom kterém okruhu. Výjimkou byly pouze

Akademie věd a Akademie umění, které si díla vycházející v jejich tiskárnách kontrolovaly

samy, a sankt-pe těrburský okruh, ve kterém neexistovala univerzita a kde měly cenzurní

64 nařízení ,,0 uni čtoženii cenzur, u čre ždennych v gorodach i pri portach; o dozvolenii u čre ždať vol'nye
tipografii i o poručeni i gubcrnatorarn rassmatrivať vnov' izdavaemye knigi, In: Minaeva, O. D. (2003)R/lsskaja
žurnalistika v dokum entach, s. 89, 90
65 tamtéž
66 Bem. J. O. (ed.) (200I) Istorija Rossii v X/X veke. DoreformennajaRossija, s. 331
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povinnosti na starost vybrané vzdělané osoby. Univerzity zůstaly s cenzurou spjaty i po roce

1804, kdy byl přijat první cenzurní řád .

Tato i další díl čí nařízení připravovala základy pro první cenzurní řád . Již existuj ící

pravidla a principy kontroly ti štěné produkce se nakonec staly základem nového cenzurního

uspořádání v roce 1804.

Před definitivním schválením řádu, který zaváděl do praxe povinnou předb ěžnou

cenzuru proběhla v říj nu 1803 debata na zasedání Hlavní školské správy, v jejímž průběhu se

řešila otázka, zda dát přednost předběžné nebo naopak následné cenzuře. S návrhem vystoupil

N. Novosilcev, jeden ze č l enů Neveřejného výboru, a jako vzor pro variantu následné cenzury

navrhoval použít dánský systém pokut a trestů , jak je v roce 1799 schválil král

Christian Xl1. 67 Hlavní argumenty proti dánské varian tě vycházely z tehdejších představ

o funkci ti štěného slova a potřebě jeho kontroly. Následná cenzura podle členů Školské

správy nebyla schopná ochránit spo lečnost od možných fatálních důsledků zneužívání

svobody slova, kterým bylo zejména nekontrolované š ířen í myšlenek nebezpečných

spol ečnosti. Definice "nebezpečnosti" neexistovala, záležela na individuálním výkladu, ale

obecně se jí v té době rozuměly takové myšlenky, které by znevažovaly postavení cara a jeho

moci, církev a vztahy ve společnosti . Podrobněj ší vymezení bylo vloženo do prvního

cenzurního řádu . Systémem předběžné cenzury se navíc osvobozovali autoři děl od nutnosti

zveřejňovat své jméno , což nebylo na počátku 19. století v Rusku vůbec běžné a do určité

míry, ne však zcela, byli autoři zbaveni odpovědnosti za vytištěné dílo, které bylo před tiskem

schváleno státním úředníkem. Kritici dánského modelu si také uvědomovali jeho možnou

kontraprodukt ivnost, kdy uvalení následné cenzury na nějaké dílo by mohlo způsob i t zvýšený

zájem veřejnosti , ač by se předtím o něj nikdo nezajíma1.68

Nakonec se autoři cenzurního řádu rozhodli přijmout systém předběžné cenzury,

který v Rusku v základních rysech j iž fungoval, pouze nebyl uzákon ěn. Rusko tak, sice

s určitým časovým opožděním, zavedlo stejně jako ostatní země ofi ciálně jako první

předběžnou cenzuru, která v pohledu politiků zaj išťova la státu možnost regulovat myšlenky

šířené mezi lidmi. Předběžná cenzura v Rusku platila v praxi až do roku 19 17, i když

v carském Manifestu z roku 1905 se oznamovalo, že bude zrušena. Přes deklarace bolševiků,

že v jejich politickému systému cenzura nebude existovat, byl systém předběžné kontroly

zaveden již 9. listopadu 1917 tzv. dekretem o tisku a se změnam i trval až do rozpadu

67 Žirkov, G. V . (200\) Istorija cenzury v Rossii XVlll - XX VY., s. 40; Ševčcnko, M.M. (2003) Konec odnogo
veli čija i., . , s. 38
68 Žirkov, G. V. (200 l ) Istorija cenzury v Rossii XVlll - XX VY, S. 40
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Sovětského svazu v roce 1991 . V 60. let 19. století se v ruském cenzurním zákonodárství

objevily omezeně některé prvky systému následné cenzury.

Pod prvním cenzurním řádem bylo uvedeno osm autorů , v zásadě všichni byli č leny

Neveřej ného v ýboru.i" Svým podpisem ho beze změn schválil car Alexandr 1.

4. 2. Obecně o řádu

Fakt, že se car a jeho okolí snažili poprvé definovat cenzuru a vše s ní spojené ve

formě řádu, poukazuje na pokus o komplexní zachycení oblasti tisku, v širokém smyslu toho

slova, jeho vztahu k vl ádě a naopak také vládního postoje k tisku.7o

Cenzurní řád z 9. července 1804 byl nejkratším a nej stručněj ším ze všech, které byly

v 19. století v Rusku schváleny. Skládal se ze tří čás t í , 47 paragrafů a určova l organizační

strukturu cenzury a princip jejího postoje a postupu v hodnocení děl. Historici první řád

hodnotí jako nejliberálněj ší ze všech dorevolu č n ích . " "Těmito piedpisy se neomezuje

svoboda myslet a psát; ale j sou jimi zavedena opatienl vhodná proti j ejímu zneužití, ,,72

popisoval hlavní důvod přij etí řádu ministr lidové osvěty hrabě P. Zavadovskij ve zprávě

carovi. O osvětovém záměru cenzury, jak jej vyj ádři l ministr Zavadovskij v citovaném

prohlášení, můžeme usuzovat též z definic jednotlivých paragrafů řádu samotného. Jak se

později v praxi ukázalo, to že řád oficiálně platil, ale automaticky neznamenalo, že byla jeho

ustanovení také dodržována. Jakmile se zjistilo, že jeho definice neodpovídají potřebám vlády

v daných společensko-po li tických situacích, byla schvalována dodatečná nařízen í, která řád

doplňovala a korigovala. Nicméně první roky po zavedení řádu byli cenzoři - vysokoškolští

profesoři ve svých postojích k tisku shovívaví, což spolu s dalšími výše popsanými změnami

vedlo k oživení vydavatelské činnosti v prvnímdesetiletí 19. století.73

První hlava řádu "Všeobecně o cenzuře" měla II bodů a zabývala se základními

pravidly a principy cenzury a vytyčovala její organizační strukturu. Druhá část definovala ve

25 paragrafech práva a povinnosti cenzurních výborů, postupy při schvalování děl k tisku,

69 Jako autoři byli pod prvním cenzurním řádem podepsáni Michajlo Muravjev, kníže Adam Čartorij skij, hrabě
Severin Potockij, Nikolaj Novosilcev, Fedor Klinger, Stěpan Rumovskij, Nikolaj Ozercekovskij a Nikolaj Fus.
70 Bastrikova, S. Pravovyj e aspekty vzaimodejstvija vlasti i presy v na čale XiX v. In: .Nič cgo protivnogo
zakonu,... " (1999) s. 20
71 Nikol'eeva, N. F.CenzlIra pri Alexandre J, ln: Cenzura v Rossii: Istorija i sovrcmcnnosť (1995), s. 37;
Černucha, V.G. Cenzura v Evrope i Rossii, ln: Cenzura v Rosii: Istorija i sovremennosť (2001), s. ID; Stilman,
L., Freedom and Repression in Prerevolutionary Russian Literaturc ln: Continuity and Change...(1955) s. 418
72 Doklad ministra narodnogo prosveščenij a z 9. července 1804, ln: Minaeva, o.D. (2003) Russkaja žurnalistika
v dokumentach, s. 95
73 Kufaev, M.N. (2003) lstorija russkoj knigi vXIX veke, s. 59
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odpovědnost cenzorů a jejich potrestání při pochybení a porušení pravidel daných řádem.

Poslední čás t se věnovala "tvůrcům, překladatelům , vydavatelům knih a vlastníkům tiskáren".

4. 2. I. Povinnosti cenzury

Cenzurním řádem z 9. července 180474 se zavádě l a povinná předběžná cenzurní

kontrola. Žádné dílo, určené ke zveřej něn í, n esmělo být v Ruském impériu vyti štěno ani se

nesmělo dostat do prodeje, aniž by prošlo cenzurou (§ 3). Kromě periodických titulů , kterými

se tato práce primárně zabývá, se citované paragrafy týkaly i knih, sborn íků , l et áků ,

poštovních známek, obrazil, divadelních dramat atd. Jedinou výjimkou z povinné kontroly děl

cenzurními výbory byly publikace vydávané Akademií věd , Akademií uměn í a některých

vzdělávacích institucí, které si je kontrolovaly samostatně (§ 6).

Periodika, tehdy především v podobě časopisů , sborníků a almanachů, byla v tomto

řádu zatím výslovně zmiňována jen v nemnoha případech , protože byla vnímána jako nedílná

součás t literární tvorby, která nepotřebuj e specifické postupy kontroly. To se změn i la

v průběhu prvního čtvrtl e tí 19. století pod vlivem nárůstu nových ti tu lů . V druhém cenzurním

řádu z roku 1826 byly periodikům věnovány již samostatné paragrafy. Ale už v roce 1804 si

autoři návrhu uvědomovali , že charakteristickým rysem periodik je jejich aktuálnost, a

nařizova li pro ně přednostní právo kontroly. (§ 23)

Hlavním úkolem cenzury bylo " pFedložit veiejnosti takové knihy a díla, kter á

napom áhají ke skutečné osvětě mysli a vzdělávání mravů, a naopak odstranit ty knihy a díla,

která tomuto zaměren i odporuji ř.ř Cenzura tedy nebyla podle těchto slov zamýšlena jako

jeden z nástrojů represe, ale jako ochrana společnost i před nevhodnými a škodlivými vlivy.

Tomuto záměru odpovídalo i začlenění cenzury v rámci orgánů státní správy a zvolené

instituce a osoby, které byly kontrolou ti štěné produkce pověřeny .

Cenzurní řád přesně a konkrétně nedefinoval ani nevyjmenovával, jaká témata,

myšlenky popřípadě i výrazy by neměla díla obsahovat, aby nebyla zakázána. Velmi obecně

se v něm uvádělo , že "cenzurní výbor i každý cenzor zvlášť sledují, aby se vknihách a dílech

neobjevovalo nic odporuj ícího zákonu božímu, vládě, morálce i osobní cti jakéhokoli občana "

(§ 15). Takto obecná definice vytvářela široký prostor pro subjektivní výklady a hodnocení

jednotlivých cenzorů .

74 Minacv a, O. O. (200 3) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 96 - 103
75 § 2, tamtéž, s. 96
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4. 2. 2. Struktura a organizace cenzurních institucí

Základem organizace cenzury v první polovině 19. století v Rusku bylo rozdčlení

zemč na učební okruhy v návaznosti na existující univerzity, jak již bylo uvedeno výše. Při

univerzitách v Moskvě, Sankt- Petěrburgu, Kazani, Charkově , Vilně a Dorpatu vznikly

cenzurní úřady, které se zabývaly cenzurou děl se světským obsahem. Duchovní tisky byly

ponechány v církevních kompetencích. Členy světských cenzurních výborů byli jmenováni

vysokoškolští profesoři , tedy nej vzdělaněj ší a podle názorů autorů řádu také

nejkompeten tn ěj ší osoby v zemi, které mohly zaručit, aby byla splněna očekávání s cenzurou

spojená. " Pravidla výběru nebo jmenování profesorů na místa cenzorů nebyla oficiálně

stanovena a ponechávala se v kompetenci univerzitního vedení. První cenzurní řád rovněž

neurčoval , kolik č l enů mají cenzurní výbory mít. V předs tavách vlády první poloviny

19. století nevystupovali vysokoškolští profesoři jako nezávislí představitel é jednotlivých

vědeckých oborů, ale jako státní ú ředníci (rusky č inovniki) , což ilustruje i způsob jejich

oslovování "č inovn ik po slovesnosti", "č inovnik po jestestvennomu pravu..77 (volně bychom

to mohli přel ožit jako úředník zabývaj ící se literaturou, úředník zabývající se přirozeným

právem).

Cenzumí výbory spadaly pod přímou správu univerzit, při kterých existovaly (§ 4) a

spolu s nimi tak byly řízeny ministerstvem lidové osvěty, což se nezměnilo až do ledna 1863,

kdy byly cenzurní úřady převedeny pod správu ministerstva vnitra. Nejvyšším cenzurním

orgánem byla od roku 1804 jmenována Hlavní školská správa.78 Jak už název napovídá,

Hlavní školská správa dohlížela nejen na cenzuru ale současně se věnovala vzdělávacím

institucím v zemi. Jejími členy byli mimo jiné také starostové učebních okruhů. Cenzura

v první čtvrti ně 19. století neměla samostatnou strukturu, byla plně navázána na školský

systém. Rovněž úředníci , kteří j i spravovali, nebyli primárně a výlučně zaujati cenzurními

záležitostmi.

Cenzurní výbory sledovaly veškerou t i štěnou produkci univerzitní tiskárny a

učebního okruhu vytvořeného kolem dané univerzity (§ 4).

Zvláštní postavení měl až do roku 181 9 sankt-petěrburský cenzurní výbor. Vznikl

spo lečně s ostatními v roce 1804, přestože v tehdejším hlavním městě Ruska j eš tě

neexistovala univerzita. Bylo určeno, že cenzuru v tomto městě a okruhu budou provádět

76 FUI, P. Sankt-pe terburgskij cenzurnyj komitet: 1828 -1905. In: Cenzura v Rossii: Istorija i sovremennosť
(200 I), s. 58
77 Sem, J. O. (200 1) lstorija Rossii v XiX veke. Doreforlllell/l~ja ~~ssija, s:.334 . .
78 Patruševa, N.G., Grinčenko , N.A. lstorija ccnzurnych u čre ždcnij v Rossii v XIX - načalc XX veka, via

http://www.openlextnn.ru/censorship/russia/dorev/org/
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" vzdělané osoby žijici v hlavním m ěstě", a to až do doby, než bude univerzita založena (§ 5),

k čemuž došlo v roce 1819. Cenzurní výbor byl, jak bylo zamýšleno, převeden pod zdejší

univerzitu, a to bez podstatných změn . Dokonce i původní tříčlenné obsazení zůsta l o
• 7')

zachovano.

Vedle cenzurních výborů v univerzitních městech měli právo kontrolovat periodika

j eště ředitel é gymnázií. K převedení kompetencí na lokální vzd ě l ávací instituce mohlo dojít

pouze "v mimořádných případech" . (§ 36) Za ně se považovaly takové situace, kdy

periodikum vycházelo ve městě vzdáleném od sídla univerzity natolik, že by dodržování

předepsaného postupu poškodilo jak vydavatele, tak čtenáře periodika.

4.2. 3. Principy a postupy cenzurní práce

Cenzurní řád stanovoval způsob organizace cenzurní práce. Pravidla zavedená

prvním cenzurním řádem předznamenávají mnohé cenzurní postupy, které se uplatňovaly i

v následujících řádech a obdobích. Pro studované období zůstanou v podstatě beze změny

formální kroky cenzurní práce, tzn. způsob , jakým se rozdělovala práce mezi cenzory, jak se

označovala nepřípustná místa, jak se vracela díla autorovi , jakým způsobem se rozhodovalo

o schválení č i zákazu atd.

Členové výboru si mezi sebou rozdělovali rukopisy děl předkládaných ke kontrole

(§37) a o každém z nich museli vést podrobné zápisky (§ 12). Cenzor pročíta l rukopisy a

sledoval, aby svým obsahem, popřípadě formou neodporovaly "zákonu božímu, vládě,

morálce nebo osobní cti kteréhokoli občana H. (§ 15) Pokud dílo neobsahovalo nic, co by dle

výkladu cenzora odporovalo výše citovanému, vydal povolení k tisku onoho rukopisu.

V opačném případě bylo jeho povinností taková místa označit červenou barvou a zaslat

rukopis i s označenými místy zpátky vydavateli nebo autorovi, aby je opravil, přeformuloval

nebo vypustil úplně . Cenzor nesměl nic opravovat nebo vyškrtávat sám. Obsah díla pouze

kontroloval, nikoli redigoval.(§ 16)Cenzor poté čeka l na reakci vydavatele resp. autora práce,

a pokud ten označená místa opravil tak, že již neodporovaly předpisům, nebo daná místa

odstranil úplně, mohl schválit rukopis k tisku.(§ 16)

U periodik nebo děl , která se skládala s kratších částí, jež mezi sebou neměly žádnou

souvislost, např. almanachy, čítanky apod., nepovolovaly se k tisku pouze příspěvky

s označenými místy. Zbylé rukopisy mohly být vytištěny. (§ 17) Výbor byl povinen oznámit

autorovi nebo vydavateli rukopisu důvody, pro něž dílo neschválil.

79 Fut, P. Sankt-peterburgskij cenzurnyj komitet: 1828 - 1905. In: Cenzura v Rossii: Istorija i sovrcmennosť
(200\) s. 48
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V případě, že si jednotlivý cenzor nebyl jist svým rozhodnutím, pochyboval, zda dílo

povolit, vrátit nebo zakázat, musel dílo představit na společném zasedání všech č lenů výboru.

Konečné rozhodnutí byla dáno větš inou hlasů. (§ 13) Pokud si nebyl jist ani výbor jako celek,

zda rukopis může být vytištěn a zda neodporuje předpi sům, byla celá záležitost předána

prostřednictvím starosty učebního okruhu nejvyššímu cenzurnímu orgánu, který vydal

konečné rozhodnutí. (§ 14) V období, kdy byl platný první cenzurní řád , se nejasnosti

předával y k Hlavní školské správě, která byla v roce 1826 nahrazena Vrchním cenzurním

výborem a násl edně v roce 1828 Hlavní správou cenzury. Stejný postup práce museli

dodržovat i pověření cenzoři - ředitel é gymnázií.

Obecně se ale cenzorům doporučovalo , aby při svém rozhodování o tom, zda bude

dílo povoleno k tisku nebo ne, používali " uvážlivou shovívavost, snažili se vyvarovat

zauj atého výkladu děl nebo míst v nich, které by se mohly po určitých domnělých piičin ách

zdát jako nevhodné a měly by být zakázány". (§ 21) Pokud cenzoři narazili v rukopisech na

místa, která by se dala vykládat dvojím způsobem, byla víceznačná, měli podle řádu

upřednostňovat výklad výhodněj ší pro autora. A tím zabránit jeho možnému stíhání.

J eště liberálněj ší definici přinášej paragraf 22, v němž se uvádělo , že "skromné a

uvážlivé zkoumání pravdy, týkající se viry, lidství, občanského stavu, zákonných ustanoveni,

správy státu nebo jakéhokoli dalšího odvětví správy, nej en že nem ápodléhat ani nejmírnější

cenzuie, ale využívá zaručenou svobodu tisku, která zvyšuje úsp ěchy osvěty ".

Právě tyto dva paragrafy jsou mnohými historiky považovány za stěžejní místa, která

dělají z řádu ten nejliberálněj ší v dějinách ruské dorevoluční žurnalistiky. I když i tady, jak se

domnívá M. N. Kufaev, záleželo na společensko-politické situaci, v níž byla pravidla

uplatňována, a na osobě cenzora, který se jimi říd i l. Liberální potenciál citovaných paragrafů

tak mohl být zcela potlačen v době nepříznivé k svobodnému vyiadřová ní .ř'' jak se i ukázalo

po skončen í protinapoleonské války z let 181 2 - 1815.

Za veškerá svá rozhodnutí nesli cenzoři osobní odpo vědno st. (§ 13)

Pokud bylo nějaké dílo zakázáno k tisku, musel o tom cenzurní výbor neprodleně

informovat ostatní cenzurní výbory (§ 33). V případě, že by se v cenzurním výboru objevilo

dílo, v němž se popírala" boží existence, dí/o zbroj ící proti vlie a zákonům vlasti, urážející

vrchní státní mo c nebo zcela odporující duchu společenského ziizeni a veřejného klidu ",

výboru se ukládalo okamžitě informovato tomto rukopisu vládu, která by zahájila pátrání po

autorovi a potrestala by ho.(§ 19)

80 Kufacv, M.N. (2003) lstorija russkojknigiv XIX veke, s. 60
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Rozhodnutí cenzurního výboru ale nebylo definitivní. Pokud autor nebo vydavatel

nesouhlasili se závěry cenzury, mohli podat stížnost k nejvyššímu cenzurnímu orgánu v zemi,

který rozhodova lo oprávněnosti rozhodnutí výboru.

Cenzurní výbory si vedly podrobné záznamy o všech dílech, která prošla jej ich

kontrolou, a výsledcích cenzurní kontroly. Existovaly tzv. archivačn í knihy, do kterých se

zapisova ly základní údaje o t i štěných dílech (název rukopisu, počet stránek, datum, kdy dílo

postoupilo do výboru, jméno vydavatele nebo autora, pokud byly známy, jméno vlastníka

tiskárny, kde se mělo tisknout, jméno cenzora, který dílo pročetl , a datum, kdy bylo dílo

vráceno zpět s vysvětlením , jestli bylo dílo schváleno k tisku celé nebo s vyřazen ím něj akého

místa). (§ 31)

Dílo muselo být do cenzurního výboru před l oženo j eště jednou, ve finální ti štěné

verzi, aby mohlo být ověřeno, že se shoduje s rukopisným originálem. (§ 45)

Díla, která by vyšla bez předchozí cenzurní prohlídky, měla být podle řádu zabaveno

v celém nákladu, i kdyby neobsahovala nic, co by odporovalo cenzurním předp i sům (§ 43).

Pokud navíc obsahovalo místa, o kterých se zmiňovaly body 18 a 19 tohoto řádu , tedy

myšlenky a výrazy urážející osobní čest občana, slušnost a morálku, nebo by se v něm

popíraly a urážely základní principy ruského státu, náboženství, carský dvůr, veřejný pořádek

atd., pak vlastník tiskárny a vydavatel měli být posláni před soud a celý náklad byl určen ke

spálení (§ 44) .

Cenzurní řád z roku 1804 se přidržova l tradice v anonymitě autorů a vydavate lů .

Autor díla, překladatel nebo vydavatel nemuseli uvádět své jméno. Jedinými údaji, které

musely být vždy zveřej něny na titulním listě díla, bylo jméno vlastníka tiskárny, název města ,

ve kterém sídlí a rok, ve kterém byla kniha vytištěna . (§ 38)

4.3. Odklon od liberální politiky

Cenzura se rokem 1804 ofi ciálně stala součástí státního aparátu. A řád se stal

nezbytnou příručkou pro cenzory." Obecné vymezení cenzury, tak jak jej formuloval řád (a

jak bývá v zákonných úpravách běžné) , nemohlo předvídat všechny události, které by mohly

nastat. Cenzurní praxe byla závislá na tehdejších společensko-politických podmínkách.

V počátcích Alexandrovy vlády byly tyto podmínky pro knihtisk a periodika příznivé.

V prvním čtvrtlet í 19. století vzniklo zhruba 150 nových periodik, vydávaných státem č i

81 Černucha, V.G. Cenzura v Evrope i Rossii In: Cenzura v Rosii: Istorija i sovremennosť (2001), s. IQ
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soukromými osobami. Mezi nejvýznamněj ší oficiální, tedy státem vydávané tituly, patřil y

noviny "Severnaja počta".

Se změnou politiky zejména pod vlivem válek s Napoleonem se zpřísn i la i cenzurní

kontrola. V Rusku neexistoval soudní systém, který by rozhodoval, zda bylo nařízení

dodrženo nebo porušeno, o tom rozhodovaly cenzurní výbory, tedy státní administrativa, jejíž

hlavní úlohou bylo vyp lňovat nařízení svých nadřízených a uspokojovat požadavky cara. Na

vzniklé situace reagovala vláda vydáváním jednotlivých nařízení a oběžníků určených

cenzorům . Cenzor v podmínkách předběžné cenzury, kdy osobně odpovídal za to, že nějaké

dílo povolil k tisku, navršoval na cenzurní předpisy ještě své vlastní postoje, chápání světa ,

z čehož vyplývaly subjektivní zásahy cenzora82. Ze strachu o svoji kariéru či místo ve státní

s l užbě bývali cenzoři j eště přísněj ší než cenzurní pravidla vyžadovala. Zkušenost ukázala, že

státní úředníc i postupně upravovali podobu zákona takovým směrem , který byl výhodný pro

vládní politiku a pro dobové podminky'" ,

V roce 1811 bylo při reorganizaci státní správy založeno ministerstvo policie, které

získalo významné pravomoci i v oblasti cenzury. Mezi jeho úkoly mimo jiné patřila i tzv.

"Cenzurní revize" .84 V ustavujícím nařízení ministerstva se potvrzovalo, že veškerá cenzura

knih a dalších děl spadá do kompetencí ministerstva lidové osvěty, ministerstvu policie ale

byla dána pravomoc dozoru nad cenzurou samotnou, což omezovalo kompetence ministra

lidové osvěty . Mezi oběma ministerstvy se předpokládal a v oblasti knihtisku blízká

spolupráce. Ministerstvo lidové osvěty muselo policii pravidelně předkládat seznamy děl ,

která byla povolena cenzurou.

Ministerstvo policie mělo dohlížet, aby se v Ruském impériu neobjevovaly knihy a

díla vytištěná bez povolení cenzury. Taková díla pak mělo konfiskovat a viníky předat

k potrestání. Pokud by ale ministr policie zaznamenal na veřejnosti taková díla, která by i po

schválení cenzurou obsahovala nepřípustná místa nebo výrazy podněcující ke zkresleným

výkladům věcí, nebo které by odporovaly všeobecnému pořádku a klidu, měl okamžitě

informovat cara. Policie tak dohlížela na již vyš lá a schválená periodika. Toto opatření mimo

jiné způsobi lo, že cenzoři z obavy, aby neschválili k publikování rukopis, který by pak policie

shledala nevhodným, a je by postihla minimálně výtka za pochybení, zpřísnili svá hodnocení.

Podobná nařízení ztěžova l a a znepříjemňoval a podmínky pro rozvoj publicistiky i literatury.

R2 Černucha, V.G. Cenzura v Evrope i Rossii In: Cenzurav Rosii: lstorija i sovremcnnosť (2001), s. 10
R3 Žirkov, V. G. (2001) Istorija russkoj cenzuryXVJfJ - XX vv, s. 44
R4 Sbornik postano vlenij i rasporjaženijpo cenzures 1720po 1862 god, s. 107
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Ministrovi policie byla dána pravomoc vytvoři t vlastní cenzurní výbor, který by se

zabýval cenzurn ímu předpisy a opravou těch stávaj ících." Ministerstvo policie v podstatě

získalo kompetence, kterými se původní liberální řád překrýva l represivními zásahy proti

l iteratuře . Literatura a žurnalistika se ocitly pod dvojí nesourodou kontrolou. Koexistence

dvou cenzur - předběžné i následné, při čemž každá byl a podřízena jinému resortu, při spívala

ke sporům mezi ministerstvy, a tím pádem to zhoršovala podmínky autor ů i vydavate lů"

Alexandrovu politiku zásadním způsobem ovlivnila válka proti Napoleonovi 1.,

v Rusku známá jako válka vlastenecká. Po postupných porážkách třetí a čtvrté

protifrancouzské koalice, jejíž členem bylo i Rusko, se na krátkou dobu z Francie a Ruska

staly spojenci, když 7. července 1807 podepsali Alexandr 1. a Napoleon tzv. tylžský mír. Toto

partnerství se ale záhy rozpadlo, mimo jiné i proto, že Rusko přesta lo dodržovat

z hospodářských d ů vod ů kontinentální blokádu Velké Británie. V červnu 1812 pak vstoupil

Napoleon s více jak půl milionem vojáků na území Ruské říše a došel až do Moskvy. Ve

vylidněné Moskvě vypukl 14. září požár. Napoleonova vojska byla nakonec v říj nu 181 2

nucena nepřízní počasí a zásobovacími obtížemi Moskvu opustit, aniž by Rusové při š l i

s nabídkou uzavřít mír. Protinapoleonská koal iční vojska, mezi něž patři la ruská armáda,

vstoupila do Paříže v březnu 1814.

Přítomnost Napoleonova vojska v Rusku povzbuzoval nacionalistické tendence

v ruské spo lečnost i. Zvýšil se zájem o ruské dějiny, který se odrazil i v ruské li teratuře a

periodikách. Po válce vyšlo např. prvních osm dílů "Historie ruského státu" N. M. Karamzina

č i drama "Boris Godunov" A. S. Puškina. V roce 181 2 začal v Sankt-Pet ěrburgu vycházet

nový časopis pod názvem "Syn otěčestva" neboli Syn vlasti. Jeho vydavatel N. 1. Gre č na

jeho přípravu obdržel od carské rodiny částku I 000 rublů.8? Časopis měl , jak již jeho název

vypovídá, vyvolávat ve čtenářích vlastenecké cítění.

Boj proti Napoleonovi posílil vliv pravoslavné církve ve společnosti a na stát a car

Alexandr r. se zača l odvracet od myšlenek osvícenství a naopak se obracel k mysticismu.

" Válka sfrancouzskymi vojáky se změnila ve válku sfrancouzskými myšlenkami. ,,88 Odmítání

všeho francouzského mnohdy vedlo až k absurdním situacím. Noviny .Russkij invalid", které

vznikly za finanční pomoci carské rodiny v únoru 1813, jako první v Rusku zavedly v roce

1815 rubriku Feuilleton (fejeton) po vzoru francouzských listů. V časop ise "Syn otěčestva" se

85 Učteždenie mini sterstva policii , ln: Sbornikpostanovlenij i rasporjaženijpo cenzures 1720po 1862 g. (lS62)
s. 107, lOS
86 Ševčenko, M. M. (2003) Konec odnogo veličija ... s. 40
87 Gromova , L. P. (2005) Istorija russkoj žurnalistiki XVIII- XIX veka, s. 192
88 Bern, J. O. (2001) lstorija Rossii v XIX veke. Doreformennaja Rossija, s. 339
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objevila kritika nedostatečného patriotismu vydavatele: "V sobotu se mi dostalo do rukou

první číslo (no vin " Russkij vestnik" - pozn. L. v.) a nemoh!j sem uv ěiit vlastním očím! Piesn á

kopie [rancouzskych novin ... K čemu j e tohle otrocké napodobování! A komu j e určeno ?

Francouze? Kdy ? - v roce 18 I5! Kde? - v časopise věnovaném statečnym ruským voják/lm

zmrza čenym Franco uzi. ,,89 Rusko po dlouhou dobu vnímalo Francii jako kulturní centrum,

mezi vyššími třídami se francouzština běžně používala jako konverza čn í jazyk.90

V íde ň sk ým kongresem, který probíhal od září 181 4 do června 181 5, kdy byly

9. června podepsány výsledné dohody, a podpisem Svaté aliance, navržené Alexandrem I. a

vyzývaj ící s ignatáře, aby se v domácí i zahran iční politice říd i l i pravidly víry a nepřipustili

ohrožení dosaženého míru v Evropě, se stalo Rusko jedním z rozhodujících s tátů v otázkách

evropského uspořádání. Carova nová politická orientace se projevil také

v uspořádání ministerstva lidové osvěty, které řídi lo univerzity a cenzurní úřady. Oslabení

uni verzitní autonomie proběhlo v reakci na události v německých zemích. Tamní univerzitní

studenti nesouhlasili s poválečným vývojem, kdy německé státy zůsta ly i nadále

nesjednocené, a zakládali studentské spolky, tzv. buršenšafty. N ěkter é z nich se postupně

radikalizovaly a spo l ečensky aktivizovaly, což vzbuzovalo nedůvěru u státních úřadů . Když

byl 23. března 181 9 zavražděn jedním č lenem studentského spolku, Karlem Ludvigem

Sandem, spisovatel August von Kotzebue (1761 - 181 9), mimo jiné také agent ruské vlády,

využil kníže Metternich této situace a svolal do Karlových Varů konferenci devíti německých

států . Výji mečné zákony, které byly v Karlových Varech navrženy a 20. září 181 9 přijaty

Spolkovým shromážděním , byly zaměřeny proti liberálnímu a národnímu hnutí, zaváděly

kontrolu univerzit, chování s tudentů a přednášek profesorů , zakázaly studentské spolky a

zaváděly předběžnou cenzuru publikací." Události na vysokých školách v německých zemích

se promítly i do univerzitního života v Rusku, protože systém univerzit byl vybudován právě

podle německého vzoru a ruští politici se obávali , že by stejná aktivizace studentů popř.

profesorů mohla proběhnout i v Rusku. Ministerstvo lidové osvěty bylo sloučeno

s duchovním resortem manifestem ze dne 24. říj na 181 7 a vzniklo tak jakési

"dvojministerstvo" duchovních věcí a lidové osvěty. Do funkce ministra byl jmenován carův

blízký přítel Alexandr Golicyn'" , který stál současně v čele Nejsvětějš ího synodu a Biblické

89 Gromova, L. P. (2005) l storija russkoj žurnalistiki XVJJl - XIX veka, s. 203
90 Sem, J. 0 ..(200 I) Istorija Rossii v XIX veke. DoreformennajaRossija, s. 366
91 Muller, H.(1995) Dějiny Německa, s. 147 - 148 . . .
92 Golicyn, Alexandr Niko lajcvič (1773 - 1844), kníže, státní činite l, hlava NeJsvě~ěJ š l ~o synodu .
(tzv. obcrprokuror) v Ictech 1803 - 1817, 1817- 1824 ministr duchovních věcí a hdovc osvěty; via Kufaev,
M.N. (2003) Istorija russkoj knigi vXIX veke, s. 319
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·91 Věd d ěl
společnost I. ' e a a vz e anost se v Rusku měla podle Golicynova konceptu vrátit do

"s lužeb teologie?" a univerzity měly být odtrženy od vlivu ze západní Evropy. Nevyhovující

profesoři s tej ně j ako studenti byli z univerzit propouštěn i .

V roce 181 7 vydal ministr Golicyn nařízení , které zavádělo další rovinu cenzurního

dohledu - resortní cenzuru. V tisku se nesměla objevit žádná informace, která by se týkala

vlády nebo některého z ministerstev, ať již konkrétně t čch to institucí nebo záležitostí, které

měly na starost , aniž by tyto materiály nebyly kromě obecnécenzury schváleny i jednotlivými

úřady . Do kontroly tisku se zapojovaly ministerští úředníci , kteří dohlíželi na to, aby se na

veřej nost nedostaly žádné informace, se kterými byjejich resort nesouhlasil.

Na jedné s traně tak válka proti Napoleonovi ve svých důs l edcích vyvolala

ochranářské snahy ruského samoděržaví, snažícího se ubránit svoji zemi od vlivu myšlenek

francouzské revo luce, na druhé straně naopak napomohla k š ířen í takových úvah v ruské

společnosti. Na univerzitách se přednášel a teorie přirozeného práva. Mezi mladými

armádními dů stojn íky dvorjanského pllvodu, kteří se účastnili vojenského tažení v Evropě a

po návratu se scházeli v tajných politických spolcích, se š íři ly myšlenky na změnu ruského

státního zřízení v konstituční monarchii či dokonce republiku a zrušení nevolnicrví." Jejich

aktivity vyvrcholily dne 14. prosince 1825, na který mladí důstojn íc i zorganizovali povstání

na Senátním náměstí , známé z dějin jako děkabri sti cké .

Řád z roku 1804 přestal po necelých deseti letech odpovídat "potřebám doby" ve

vztahu státu k tisku, nazíráno z vládního pohledu." Stal se pouhým mementem počátku vlády

Alexandra I. Oficiá l ně platil až do roku 1826, kdy byl nahrazen nově vypracovaným řádem,

v praxi byl ale byl vytlačen velkým množstvím libovolných zásahů reakční a nedůvěřivé

administrativy'" . V tomto období si redaktoři a vydavatelé začínaj í stěžovat na přísnost

cenzury." Jelikož si i nejvyšší úředníci uvědomovali , že starý řád již nevyhovuje soudobým

požadavk ům a cenzoři byli zavaleni jednotlivými nařízen ími , kdy mnohdy netušili, kterým

z nich se zrovna říd i t, byla nastolena otázka revize cenzumích pravidel. V červnu 1820

vznikla komise mimo jiné ze členů Hlavní školské správy, kteří se podíleli na univerzitním

dohledu po německých událostech v roce 181 7. Komise měla vypracovat návrh nového

93 Vitteker, C.Ch. (1999) Grafs.s. Uvarov i ego vremja, s. 86
94 Sem, J. O. (200 I) Istorija Rossii v XIX veke. Doreformennaja Rossija, s. 339
95 mezi nej významněj š í tajné spolky patřily "Sojuz spasenija" (1816- 181 7), .S evemoe obščest~.o" .
(1821 - 1825), .Južnoe obščestvo" (1821- začátek 1826), ln: Gromova, L. P. (cd.) (2005)lstorija russkoj
žlIrna/istikiXVIlJ - XIX v., s. 176
96 Nikol'ceva, N.F. Cenzura pri Ale.xandre Iln: Cenzura v Rossii: Ist~rija i sovrcmenn~sť .(1995), s. 38
97 Stilman, L. Frecdom and Rcprcssion in Prercvolutionary Russian Literaturo In: Continuityand
Changc.. .(1955) s. 4 18
98 Kufaov, M.N. (2003) Istorija russkoj knigi v XIXveke. s. 74
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cenzurního řádu . Projekt byl vypracován a předložen j iž v roce 1823, ale přijat byl až o tři

roky později , ji ž za vlády nového cara Mikuláše 1. , za něhož dosáhla ruská cenzura

ve 40. letech 19. století svého .vrcholu''?",

99 . ,. I . C ra v Rossii' lstorija i sovrcmcnnosť (2001)s. I IČcrnucha, v.a. Cenzura v Evrope / R OSSII , n. enzu .
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5. Cenzurní řád 10. června 1826

5. I. Počátek vlády Mikuláše 1.

První cenzurní řád byl nahrazen novým v roce 1826. Tehdy již vládl na ruském trůně

car Mikuláš 1. ( 1796 - 1855), který v prosinci 1825 převza l moc nad ruským impériem po

náhle zemřelém Alexandru I.

Mikuláš I. bývá charakterizován jako panovník, jenž vyznával armádní pořádky a

disciplínu i v politické rovině. Carovu vládu zahájilo tzv. děkabri s tické povstání ze dne

14. prosince 1825. Děkabristé pod vlivem osvícenské filozofie požadovali zrušit nevolnictví a

omezit samoděržavnou moc cara zavedením konstituční monarchie nebo dokonce vytv ořením

ruské republiky. Vhodným okamžikem pro veřejné vyj ádření svých názorů se důstojníkům

zdál den určený pro oficiální přísahu carovi. Jejich plány se ale neuskutečnily a jejich

vystoupení na Senátním náměstí skonči l o pozatýkáním přítomných vojáků, z nichž přes 120

bylo posláno do vyhnanství na Sibiř a pět hlavních organizátorů bylo popraveno. Své názory a

postoje formulovali děkabristé do roku 1825 v ručně psaných pracích, které sice měl y jen

malou možnost oslovit širší okruh čtenářů, ale nepodléhaly kontrole státní cenzury, a proto

mohly obsahovat otevřeně formulované myšlenky. N. M. Muravjev sepsal dílo "Konstituce"

(Konstitucija), ve kterém rozděloval státní moc na výkonnou, která by zůsta la v pravomocích

monarchy, a zákonodárnou, která by byla přidělena parlamentu. Další z autorů P. 1. Pestěl

trval ve své práci s názvem "Ruská pravda" (Russkaja pravda) na republikánském státním

zřízen í. Carská rodina měla být od moci odstraněna fyzicky.100 Vedle těchto v podstatě

ilegálních spisů vydávali pozděj ší děkabristé i veřejně dostupné almanachy, do kterých ale

museli psát autoři takovým způsobem, který byl pr ůchodn ý přes předběžnou cenzuru.

Soukromá politická a společenská stanoviska autoři vyj adřovali pomocí beletristických děl ,

literární kritiky nebo přehledů literárního vývoje v Rusku. Mezi nejznáměj š í "děkabristická "

periodika patří tři vydání literárního almanachu .Polj arnaja zvezda"!", Podle názoru

děkabri stů měla ti štěná média připravit veřejné mínění na změny a současně zajistit, aby byly

chápány a podporov ány.lf Protože v Rusku nebyla v 19. století povolena existence legální

opozici, přesouvalo se projednávání společensko-po l itických otázek na stránky tištěných

periodik, která umožňovala širší kontakt s veřejností. A jelikož nebylo možné otevřeně

publikovat politické názory, autoři se je snažili promítnout do literárních forem. Vycházeje

z těchto podmínek, ruská žurnalistika a literatura se stala veřejným prostorem, kde se jinak

100Gromova L. P. (cd.) (2005) Istorija russkoj žum alistiki XVllf - XIX veka, s. 176
101 almanach vydávaný A. Bcstužcvcm a K. Rylccvem v Sankt-Petěrburgu, vyšly pouze tři knihy v letech 1823,
1824 a 1825; via Kufacv, M.N.(2003) Istorija russkoj knigi vXIX veke, s. 301
\02Gromova, L. P. (2005) Istorija russkoj žurnalistiki XVllf - XIX veka, s. 186
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zakázaná témata mohla ve skryté form ě projednávat. V. G. B ělinskij , následován

v 50. a 60. letech hnutím tzv. revolučních demokratů , formuloval na přel omu 30. a 40. let

koncepci, podle níž mělo umění , tedy i literatura, zastávat politické funkce a reflektovat

' I ' I v t ' fOJ V' v I ' rrea ny stav spo ecnos I. " Ira, ze iteratura a vytvarn é um ěn i . : maj í pie dev šim závazky

v ů či společnosti, se v Rusku stala axiomem levicových kruh ů. " 104

Děkabri sti cké povstání se promítlo i do celkové koncepce politiky Mikuláše I.

Myšlenek evropské revoluce a zejména jejich vlivu na ruské obyvatelstvo se obávali všichni

ruští panovníci. Mikuláš 1. s nimi byl konfrontován osobně v požadavcích č lenů

nej vzdělaněj ší , aristokratické a tudíž jemu blízké vrstvy ruského obyvatelstva. Car na sebe

v reakci na prosincové události vzal roli ochránce monarchistických principů a zásad

v Evropě a ochránce před revolucemi.lOS Za jediný způsob , kterým by se mohlo zabránit

revolučním proj evům ruského obyvatelstva, považoval navození atmosféry všeobecného

strachu.106 V roce 1826 tak byla například založena tajná politická policie, ofici á lně do

struktury státní správy zač lenčna jako 111. odděl ení carské kanceláře . III. oddělen í se stalo

další z institucí , která vykonávala cenzurní dohled.

Také dohled nad tiskem se po prosincových událostech zpřísn i l. "Mikuláš přesvědčil

sám se be, že hlavní příčina povstání děkabrist ů spočívá v tom, že j e ruská mládež vystave na

p ůsobeni .škodlivy ch zahálčivých ( myšlenek, a rázně se rozhodl zabránit přílivu těchto

myšlenek do země. ,, 107 Oficiálně byly cenzuře její pravomoci a povinnosti vytyčeny

v cenzurním řádu z roku 1826.

Přes všechna cenzurní opatření , která stěžovala společenský život v Rusku, tvořili za

vlády Mikuláše I. nejvýznamnější ruští spisovatelé 19. století: A. S. Puškin (1799 - 1837),

A. S. Gribojedov (1795 - 1829), M. 1. Lennontov (1814 -1 841 ), N. V.Gogol (1809 - 1852).

Své prvotní práce zveřej ň ova l i L A. Gončarov (1 81 2 - 1891 ), I. S. Turgeněv (1 818 - 1883),

N. A. Někrasov (1821 - 1877), F. M. Dostojevskij (1821 - 1881 ) či L. N. Tolstoj

(1828 - 1910).

\03 Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (2001)s. 496
104 Pipes, R. (2004) Rusko za starého režimu, s. 340 .. . , 2001 I I
105 Čcrnucha, V.G. Cenzura v Evrope i Rossii, ln: Cenzura v Rossii: Istorija 1 sovremennost ( ) s.
\06 t .. IIamtez, s.
107 P' 'h V' 335ipes, R. (2004) Rusko za staré o reztmu, s.
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5. 2. Obecně o řádu

Cenzurn í řád z 10. června 1826108 uvádí zpráva tehdejšího ministra lidové osvěty

d S" išk 109 k .Alexan ra IS ova ,ve tere autor vysvětlova l, proč bylo potřeba nahradit řád z roku 1804.

Podle jeho slov byl první cenzurní řád nedokonalý, zejména svojí neúplností a neurčitostí

některých č l ánků . Cenzura proto podle jeho vyjádření nedokázala dostate č n ě ochraňovat

společnos t od škodlivých publikací, které negativně působily na vzdě lán í, mravy a osvětu

k , I " . 110rus e spo eč nosn.

Podle Šiškova bylo nutné sepsat velmi podrobně a důkladně nařízen í , kterými by se

cenzoři při své práci řídi l i . Nová pravidla nemě la bránit tvůrcům svobodně psát a rozebírat

jednotlivá témata , ale současně musela zaj istit, aby se nevhodné knihy nedostaly na veřej nost,

č ímž v podstatě zopakoval záměr prvního řádu . Jakkoli se hlavní cíle, kterými se

od ůvod ň ovalo zavedení cenzurní kontroly, alespoň ve vyjádřeních představitelů státní správy

shodovaly, druhý cenzurní řád se od prvního v mnohém odlišoval.

Jak předestře l v úvodu sám ministr, nový řád měl dát cenzorům co nejobsáhlejší

příručku , ja k postupovat ve všech možných situacích. M.M. Ševčenko k tomu ve své knize

říká , že autoři řádu " chtěli pie dvldat všechny možné výmysly zlomyslných autor ů , které je j en

napadly . a dá t cenzorům návody pro řešení všech možných situaci", II I

Cenzurní řád z roku 1826 obsahoval 230 paragrafů, rozdělených do 19 hlav.

Objemově tak svého předchůdce předčil pětkrát. A to se téměř nezabýval cenzurou

zahraničn ích publikací, což mezi jiným vedlo i k rychlému schválení třetího cenzurního řádu.

V jedenácti hlavách se podrobně určovaly cíle a úkoly cenzury. Ve zbylých osmi se detailně

popisovaly Zpllsoby a metody cenzurování různých typů ti sků. Poprvé se v cenzumírn řádu

objevují paragrafy, které jsou určeny pouze pro periodické tituly, nikoli pro t ištěné publikace

jako celek. S rozvojem ti štěných médií v Rusku se na ně vláda začala výrazněji soustředit

jako na prostředek, kterým se myšlenky ve veřejnost i šíří rychleji a ve větším počtu než

pomocí j iných publikací.

První dva řády se od sebe nelišily pouze kvantitativně , ale i záměrem, který byl

cenzuře vytyčen . Pro svoji přísnost byl řád z roku 1826 současníky označován za "litinový"

(rusky čugunnyj ) .

lOS Minacva, O. D. (2003) Russkaj a žurnalistika v dokumentach, s. 116 - 126
109 Šiškov, Alexandr Scmenovič (1754 - 1841), prozaik, básník, státní č ini tel.č len Státní rady (1814), ministr
lidové osvěty (1824 - 1827), prezident Ruské akademie (od roku 1813). Podle Kufaev, M.N(2003) Istorija

russkoj knig i v XIX veke, s. 357
110 Sbornik postanovlenij i rasporja ženij po cenzure s 1720 - 1862 gg. (1862) s. 127, Minaeva, O. D. (2003)
Rl/sskaja žurnalistika v dokum entach, s. 11 6
III Š . d. I ' v .. 43

evčenko , M.M.(2003) Konec o nogo ve icija .... s.
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5.2. I. Povinnosti cenzury

Cenzura měla především zajistit, aby žádné dílo, které bylo schváleno k tisku,

nevystupovalo proti politice vlády. Jakékoli myšlenky opoziční stávaj ící situaci se nesměly

veřej ně tisknout. Cenzura měla ochraňovat náboženství, trůn , jím ustanovenou vládu, státní

zákony, mravy a národní i osobní čest před jakýmikoli ataky, nejen trestnými a úmyslnými,

ale i nezamýšlenými. (§ 3)

Zásadním bodem celého řádu , který ho č in i l pří sným a který určil charakter

cenzurního dohledu, byl paragraf 151. Oproti řádu z roku 1804, který cenzory vyzýval, aby

v dvoj značných formulacích hledali tu, která vyznívala pro autora p řízniv ě , paragraf 151

cenzurního řádu z roku 1826 nastavil cenzuru zcela protichůdným směrem a nařizoval , aby se

k tisku nepovolovaly texty, jejichž obsah bylo možné v jednom ze smyslů vykládat způsobem,

který by odporoval cenzurním pravidlům . Záleželo pak jen na cenzorovi, jaký smysl v textu

"objev il". Velmi podrobně se autoři nového řádu rozepsali o tématech, která byla zakázána

k publikování v knihách a tisku. Obecně se cenzorům doporučovalo hlídat oblasti církevní a

náboženskou, témata týkající se monarchie, cara, jeho rodiny a vlády a také vnitřní i

zahran iční politiky. Vše, co vedlo ke zpochybňování výše uvedených složek společnosti ,

k polemickým úvahám o stávajícím zřízení a soudobé situaci, se výslovně zakazovalo. Tak se

například zakazovaly i jakékoli zmínky "o zv ířecím pů vodu č lověka" (§ 190), tedy evol uční

teorii, která konkurovala dogmatickým církevním výkladům o vzniku světa a života na něm a

vyvracela je. Na stránkách knih nebo periodik se nesměly objevit ani úvahy, které by

zpochybňovaly, že carská moc pochází od Boha. (§ 190) Do tisku také nesměly být

propuštěny materiály, ve kterých by se znevažovaly nebo dokonce urážely státy mající

s Ruskem přátelské vztahy, zejména členové Svaté aliance. (§ 170)

Nový řád pasoval cenzory do rolí jakýchsi "arbitrll literárního VkUSU"II :!, kteří

sledovali autorský styl, gramatiku, hledali dvojsmysly atd.

Velmi omezené byly možnosti publikovat informace o politickém děn í v Rusku.

Politika a její veřejné projednávání z ů st á valo pro carskou vládu choulostivou oblastí. Až do

druhé poloviny 50. let 19. století mohly politické informace na svých stránkách publikovat

• • v ' ·,d lJ M k k' d t',,114 Russkipouze č tyř i tituly: .Sankt-Per ěrburgskie vedomostJ '" os ovs ie ve omos I ,,, USS 1J

11 2 Vittckcr, C. Ch. (1999) GrafSergej Semenovi č Uvarov i ego vremja. s. 130
11 3 noviny, které vycházely v hlavním městě Sankt-Petěrburgu a pozděj i Petrohradě ~ letech 1728 - 1917. Do
roku 1875 je vydávala tiskárna př i Akademii věd , poté ministerstvo lidovéosvěty; VJa Kufaev, M.N(2003).
Istorija russkoj knigi v XIX veke, s. 304 . . . ... ,
114 noviny vycházející v Moskvě v letech 1756 - 1917, založeny Moskevskou univerzttou, vJCJ 1Ž tisk árn ě se
tiskly
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invalid,,11 5 a "Scvernaja p č ela"! " . První tři z nich vydávaly státní instituce a poslední .P če la"

zastávala konzervativní postoje podporující carskou vládu. V řádu se toto opatření upravovalo

tak, že politické zprávy se mohly objevit pouze v tisku, který to měl schváleno ve svém plánu.

Program jednotlivých titulů schvaloval ministr lidové osvěty případně sám car. Těm

časop isům nebo novinám, které chtěly obsahovat i rubriku týkající se otázek polítiky.

jednoduše nepovolovaly vůbec vzniknout. Ti, kdo měli privilegium ke zveřejňování

politických informací, ale neměli zdaleka neomezené možnosti. Veškeré informace, které by

se týkaly situace např. v Polském království nebo Finském velkoknížectví. mohly vydavatelé

přebírat pouze z vládou určených oficiálních tiskovin (z Varšavských novin a Helsinských

novin)(§ 148).

V řádu byla také zakotvena resortní cenzura, která znernoóňovala otisknout články,

které by se týkaly státní správy, aniž by byly předem schváleny odpovědným ministerstvem.

(§ 141 ) S tej ně tak bylo zakázáno zveřejňovat díla, která se věnovala carovi nebo jeho rodině

bez jejich osobního schválení.

Systém předběžné cenzury klade hlavní odpovědnost za zveřejněná díla na cenzory,

kteří je pročítají a schvalují. Cenzurní řád z roku 1826 kromě toho ponechával osobní

odpovědnost i na autorech, třebaže jejich díla byla schválena předběžnou cenzurou. Větš í vinu

podle au torů řádu" nese ten, kdo se svobodně zabývá pouze svým vlastním dílem a v klidu své

pracovny vymyšli cokoli, co by bylo škodlivé pro veiejnou bezpečnost a morálku, než cenzor,

který se musí takovým díl em zabý vatpovinně ze svéfunkc e spolu s dalšimi rukopisy". (§ 213)

5. 2. 2. Stl1lkhlra a organizace cenzurních úřadů

Struktura cenzurních org án ů prošla v souladu s novým cenzurním řádem některými

změnami. Hlavní školská správa, jako nejvyšší cenzurní orgán, byla nahrazena nově

vytvořeným úřadem , který se zabýval pouze otázkami cenzury, Vrchním cenzurním

výborem.(§6) Jeho č l eny byly jmenováni ministři vnitra, zahraničních věcí a lidové osvěty .

Výběr těchto tří ministr ů byl vysvětlen třemi základními úkoly, na kterých se cenzura měla

podílet - vzdělávání a výchova mládeže; morálka a vni třní bezpečnost země a formování

veřejného myšlení v souladu se soudobými politickými okolnostmi. (§ 6) Primární povinnosti

Vrchního výboru bylo dohlížet na práci cenzurních výborů, usměrňovat jejich činnost tak, aby

odpovídala cenzumím předpisům a vládní politice. (§ 33)

11 5 noviny, vznikly v Sankt-Petěrburgu v roce 1813, tedy v době války proti Napoleonovi, existovaly až do roku
1917, byly oficiálním tiskovým orgánem ministerstva války
116 politické a literární noviny, vycházely v hlavním městě mezi lety 1825 - 1864
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Také v systému cenzurních výborů byly provedeny některé změny. Výbory zůsta l y

nadále při univerzitách pouze ve třech městech , v Moskvě, Dorpatu a Vi l ně . Každý z výborů

zaměstnáva l tři cenzory. V hlavním městě ruského impéria Sankt-Petčrburgu byl na místo

předchozího cenzurního vý boru založen tzv. Hlavní cenzurní výbor (Glavnyj cenzurnyj

komitet), který byl p římo podřízený ministerstvu lidové osvěty. Hlavní cenzurní výbor mčl

oproti běžným cenzurn ím výborům šest cenzorů , předsedu a dalších pomocné úředníky. O

jmenování a odvolání předsedy rozhodoval sám car. Všichni ostatní č lenové byli jmenováni

na zák l adě rozhodnutí ministra lidové osvěty. Hlavní výbor kromě běžné cenzurní práce, kdy

prověřoval předkládané rukopisy, vykonával j eště zvláštní povinnosti. Např. ka ž dom ěsíč ně

sestavova l přehl edy o rozhodnutích všech cenzurních výborů, jehož jeden exemplář se dával

ministrovi lidové osvěty a druhý směřova l na ministerstvo vnitra. (§ 45) Nebo sestavoval

seznam knih, které byly v předešlém roce zakázány, a ten se pak rozesílal všem, pro koho

byly tyto informace nezbytné (policie, knihkupci ad.) (§ 48)

I nadále zůsta la cenzura v kompetenci ministerstva lidové osvěty.

Složitost struktury cenzurních úřadů se projevovala zejména v situacích, kdy mezi

cenzory doš lo k neshodám nebo pochybnostem o přij a tel nos t i některého z děl , popřípadě když

si autor s těžova l na rozhodnutí cenzurního výboru. V obou případech muselo dílo projít

dlouhou cestu po různých instancích cenzurního systému. Cenzurní výbor předal takové dílo

k posouzení ministrovi lidové osvěty přes starostu učebního okruhu. Ministr ho předložil

v Hlavní cenzum í správě. A pokud i mezi jeho členy vznikly neshody, skončila celá záležitost

u cara. Toto několika vrstevnaté uspořádání nebylo výhodné ani pro cenzuru samotnou.

Každá zpráva o zákazu některé publikace se musela předat minimálně čtyřem dalším

instancím, než získal výbor potřebné schválení.

I přes snahu vypracovat podrobná a výstižná pravidla, která by zajistila, aby cenzoři

rozhodovali ve všemožných situacích podobně , zde i nadále zůsta l prostor pro subjektivní

výklad a hodnocení ze strany cenzorů.

Cenzumí řád z roku 1826 jako první oficiálně definoval funkci cenzora jako

samostatnou profesi. V paragrafu 25 se uvádělo , že cenzor nemůže vykonávat žádné jiné

povolání, protože funkce cenzora je náročná sama o sobě . Tímto ustanovením začalo období,

kdy z cenzorských míst začal i odcházet vysokoškolští profesoři , kteří je dosud zastávali

. h ' . 'v d 'k 11 7v souladu s prvním cenzurním řádem, a byli na razovarn ure 111 y.

\17 Dcrck, J. (200\ ) Censorship. A Wor/dEncyk/opedia. L-R, s. 2079
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Oproti řádu z roku 1804 mohl sám cenzor upravovat ty čás ti rukopisu, které bylo

potřeba změn i t nebo úp lně vypustit. Povolovalo se to ale pouze v případě jednotlivých slov

nebo výrazů . Konečné rozhodnutí zůstávalo na předkladateli rukopisu, který mohl cenzorem

navrhovanou verzi odmítnout. (§ 60)

Výslovně se zakazovalo nahrazovat nevhodné výrazy nebo delší celky tečkam i , které

by mohly ..vyvolat zkresleny výklad nebo dát podnět k nepodloženým dohad ům " (§ 63).

Z dohledu cenzurních výborů byla vyjmuta tak jako v předešlém období díla

některých vědeckých institucí, státních úřadů , ministerstev atd. Vyloženě náboženské a

církevní rukopisy spadaly pod kontrolu duchovní cenzury, která se upravovala svým vlastním

řádem. Vlastní cenzuru měl y také noviny "Sank t- Petěrburgskie vedornosti", .Russkie

vedomosti" a "Německie vedomosti", které kontrolovala Akademie věd , v jejíž ti skárně

vycházely. (§ III )

5.2. 3. Periodika

Nově se v cenzurním řádu objevily paragrafy, které definovaly, kdo mohl získat

právo na vydávání novin a časopisů . Ve dvanácti paragrafech Jedenácté hlavy řádu se

vymezovalo, že periodika vydávaná státní správou nebo pod jejím dohledem povoloval car.

Pokud chtě la vydávat noviny nebo časopis soukromá osoba nebo skupina soukromých osob,

museli žádat o povolení u ministra lidové osvěty. Povolení vydávat periodický titul mohl ale

získat pouze ten, kdo ..má dobré mravy, je znám svým působením v oblasti literatury, kdo

svymi díly prokázal dobré úmysly a myšlenky.,. " (§ (29) Co jsou to dobré mravy určovali car

a ministr lidové osvěty. Žádost musela mimo jiné obsahovat podrobné vysvětlení , jakým

tématům a rubrikám se bude titul věnovat. Ministr nejen schvaloval nová periodika, měl také

právo zastavit ji ž existuj ící, pokud opakovaně předkládal a materiály, které by svým obsahem

negativně působily na "morálku čtenářů".(§ 136) Vydavatel či vydavatelé, kterým bylo

jednou zakázáno vydávat jakékoli periodikum, již nikdy nesměli jiné periodikum vydávat, ani

osobně ani ve spolupráci s dalšími vydavateli. (§ 138)

Na podobu cenzurního řádu měl vliv jak časový odstup, během kterého se zj išťovaly

nedostatky prvního cenzurního řádu, tak i vývoj ve společnosti a v mezinárodní politice za

dvacet let, které je od sebe dělily. 1 přes svoji podrobnost a objemnost, kterou postrádal první

ruský cenzurní řád, řád z roku 1826 nevyhovoval představám cara o cenzurním resortu, a

téměř okamžitě po jeho přij etí se začalo pracovat na novém legislativním projektu. Chybějící

paragrafy o zahraniční cenzuře byly dopracovány v roce 1827 tehdejším ministrem vnitra

V. S. Lanským.
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6. Cenzurní řád 22. dubna 1828

Cenzurní řád z roku 1826 fungoval v praxi pouze krátce přes jeden rok. Již v roce

1827 nařídi l car Mikuláš 1. , aby se jím přestali cenzoři řídit a aby byl přepracován . Car za tim

účelem ustavil zvláštní komisi, která dostala za úkol vypracovat nový cenzurní projekt. Jejími

č l eny byli mimo jiné ministr vnitra V. S. Lanský, šéf 111. oddělení carské kance láře A. Ch.

Benkendorf, č i S. S. Uvarov, od roku 1833 ministr lidové osv ě ty. l ' "

V dubnu 1828 představil nový projekt tehdejší ministr lidové osvěty K. A. Liven!"

před Státní radou, která se k němu vyjádři la následujícím způsobem: ..Resortu cenzury jsou

vytyčeny hranice, které více odpovídají j ejímu skutečnému určení. Nyni neni již povinna

usměrňo vat literaturu a veiejné min ěni: ona musí pouze zakazovat vydávání nebo prodej těch

děl literatur y, vědy nebo umění, které v ce/ku nebo ve svých částech jsou škodlivé ve vztahu

k vire. trůnu, do bry m mrav ům nebo osobní cti ob čanů. Piedstavuje něco jako celnici. která

sama nevyrábí kva litní vyrobky a nezasahuj e do podnikli továrnik ů, ale piisně sleduje, aby se

nedovážely vyrobky zakázané ... Podle návrhu nového i ádu už (cenzoři - pozn . L.V.)

nevystupuji v rolích soudc ů, kteii by rozhodovali o hodnotách a prospěchu vycházejícího díla.

Pouze odpovídají na otázku, neni-li kniha škodlivá; a veškerá j ejich řešení jsou '0'mezena

odpovědí na tuto otázku ... ,, 120 Nový cenzurní řád měl podle názoru členů Státní rady

zamezovat svévolnému rozhodování cenzorů , č ímž měl umožnit požadovanou osvětu.

Současně měl umožnit zabránit nevhodným knihám, aby se dostaly mezi ruské obyvatelstvo.

Návrh byl nakonec dne 22. dubna 1828121 schválen i carem Mikulášem 1. Oproti

svému předchůdci se v novém řádu rozlišovala cenzura domácích a zahraničních děl.

Zah raniční cenzura měla vlastní specifická pravidla, která byla v řádu definována

v samostatných hlavách. Zahraničn í cenzura také měla vlastní strukturu úřadů , které

vykonávaly dohled nad díly dováženými z ciziny. Jejím hlavním orgánem se stal samostatný

Výbor zahran i čn í cenzury (Komitet cenzury inostrannoj) Jednotlivé úřady se specializovaly

na vybrané cizí jazyky. I přes to, že se zabýval oběma typy cenzury, byl nový řád kratší.

Tvoři lo jej 158 paragrafů .

118 Fil1ipov, V. M. (ed.) (2002) Očerki istorii rossijskogo obrazovanija. První díl, s. 187 .
119 Liven, Kari Andreevič (1767 _ 1844), kníže, ministrem lidové osvčty v letech 1828 - 1833, VIa tamtéž, s. 160
- 193
120 tamtéž s. 187
121 . ' . • " k d. k tacl 148- 158 podle doplnčné verze z roku 1857Minacva, O. D. (2003) Russkaja žurnalisti a v o ume ac I, S. ,
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6. I. Povinnosti cenzury

Mezi hlavními povinnostmi domácí s ě t k ' •ve s e cenzury zustalo i nadále kontrolovat

veškeré ti štěné produkce určené k veřejnému publikování a šíření, tedy i časopisy a noviny, a

zajistit, aby se na veřejnost dostala pouze ta díla, která by neodporovala cenzurním

předpistlm. Cenzura musela zakázat veškeré tiskoviny, které by jakýmkoli způsobem

napadaly nebo zpochybňovaly základní principy ruské státnosti 19. století. Tak jako

v předchozích legislativních normách byly řádem chráněny zejména instituty víry, trůnu,

vládní moci a společenského uspořádání. Konkrétně se zakazovalo publikovat cokoli, co by se

uchylovalo k otřesení učení pravoslavné církve, jej ích obřad ů a tradic a obecně také dogmat a

pravd hlásaných křesťanstvím. Autoři museli respektovat nedotknutelnost samoděržavn é

moci, úctu k carskému dvoru a státnímu uspořádání. Oproti předch ozím dvěma řádům se

v novém návrhu navíc zakazovalo urážet čest občana nevhodnými slovními obraty a výrazy a

také zveřej ň ov á n ím informací o soukromém a rodinném životě . (§ 3)

To vše platilo i v případech děl historických a politických (§ 9). Navíc v nich

nesměly být uráženy vlády zemí, se kterými mělo Rusko navázány přátelské vztahy.

Do cenzurního řádu byla zapracována i cenzura resortní. Zprávy v časopisech a

novinách týkající se panovníka a carské rodiny se mohly v periodicích objevit pouze poté, co

byly odsouhlaseny ministerstvem imperátorského dvora. (§ 9)

Jak již bylo citováno z vyjádření Státní rady, výrazně se změni l názor na to, jakým

způsobem se má cenzura vykonávat, jak má hodnotit a přistupovat ke sledovaným d ílům. Tím

se vláda vracela k výkladům cenzury z prvního cenzurního řádu . Cenzor si měl všímat

literárního díla jako celku, zejména jeho "ducha" l22. Závěry nesměl vyvozovat pouze

z jednotlivých v ýraz ů a slovních obratů, Měl sledovat zřejmý záměr autora, nikoli č in i t vlastní

závěry o možných skrytých obsazích. Cenzor se tak neměl "pozastavovat nad chybami, které

poti ebuji pouze nevelké opravy , a na slovech nebo výrazech, pokud myšlenka sama o sobě

není odsouzenlhodná a odporujlcl pravidlům", (§ 63)

V případě možného dvojího smyslu nesměl si nyní cenzor dovoli t negativní výklad,

který by dílo umožnil zakázat. Cenzura neměla právo rozebírat osobní názory autora, pokud

se nedostávaly do rozporu s obecnými cenzurními pravidly. (§ 15)

Výslovně byly povinnosti cenzorů tohoto typu rozepsány ve Třetí h lavě řádu. Cenzor

se podle autoru dokumentu nesměl při výkonů své profese nechávat " unést osobními n ázory,

p/~esvědčeními nebo zauj atostí" (§ 62). Obdobně jako v prvním ruském cenzurním řádu bylo

122 § 6 cenzurního řádu 1828, ln: Minaeva, O. D. (2003) Russkoja žurnalistika v dokumentach, s. 149
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cenzorům zakázáno jakkoli do díla zasahovat, "coko li osobně opravoval a měnil. nalož cokoli

pNpisovat Cl vysvětlo vat" (§ 64).

6. 2. Časop i sy a noviny

Cenzurní řád z roku 1828 nově stanovoval, za jakých podmínek a pravidel bylo

povoleno vydávat nový titul, popřípadě bylo obnoveno vydávání již dříve existujícího

periodika.

Pokud měl někdo zájem vydávat v Rusku časopis nebo noviny, musel

prostředn i ctvím místního cenzurního výboru předlož i t svoji žádost, která byla předána

k nejvyššímu cenzurnímu orgánu, od roku 1828 Hlavní správě cenzury. Ta vydala na zák ladě

žádosti a informací, které obsahovala, konečné rozhodnutí.

Mě l- I i ale mít časop is nebo noviny politický charakter, bylo nutné žádat

prost ř edni ctv ím ministra lidové osvěty o povolení přímo u cara. (§ 16.1 ) Státní instituce,

úřady a organizace mohly svá periodika zač í t vydávat po domluvě s ministrem lidové osvěty.

Při rozhodování o vhodnosti díla musel brát cenzor na vědomí, pro jaké čtenáře byl

text určen . Materiály určené pro širokou veřejnost měly být hodnoceny přísněji než texty

obracející se k úzkému okruhu vzdělaných lidí. (§ 8) Z uvedeného předp i su vyplývá, že vláda

chtěla zamezit pronikání nových myšlenek zejména mimo okruh vzdělaných lidí, z jej ichž

reakcí nem ěl a takové obavy.

6. 3. Struktura cenzurních úřadů

Cenzura i nadále zůstávala v kompetencích a správě ministerstva lidové osvěty. Její

struktura ale byla pozměněna . Nově byla při ministerstvu vytvořena Hlavní správa cenzury

(Glavnoe upravlenie cenzury) (§ 11 6), která se stala nejvyšším kontrolním cenzurním úřadem .

Byl to první cenzurní orgán, který sjednocoval různé složky státní správy zapojené do

cenzurní kontroly. .Jejími členy byly jmenovány osoby zastupující významné státní a

vzdělávací instituce a úřady, mezi jinými prezidenti Akademie věd a Akademie umění,

zástupce ministra lidové osvěty, předs tavitelé pravoslavné církve, ministerstev vnitra a

zahraničních věcí a také č len III. oddělení carské kanceláře . Ministr lidové osvěty si zachoval

prioritní postavení v rámci cenzurního resortu a Hlavní správě předseda l.

Vedle světské vnitřní cenzury a zahraničn í cenzury, které mělo na starosti

ministerstvo lidové osvěty, vykonával duchovní cenzuru Nejsvětějš í synod, resortní cenzuru

postupně j ednotlivá ministerstva, dohled nad cenzurou získalo III. oddělení carské kanceláře

atd.
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Hlavní správa cenzury měla dohlížet na dodržování cenzurních předpi s ů a pravidel,

objas ň ov al a cenzor ů m nový řád apod. Hlavní správa také byla orgánem, který vydával

definit ivní rozhodnutí povolující k tisku díla, u kterých cenzoři pochybovali o vhodnosti jej ich

obsahu. Řeš i la také případné stížnosti autorů a vydavatelů na rozhodnutí jednotlivých

cenzorů . Hlavní cenzurní správa existovala 34 let, až do roku 1862, kdy byla v rámci změn

v cenzuře zrušena. Po celou dobu sídlila v tehdejším hlavnímměstě země Sankt-Petěrburgu.

Výkonem cenzury byly i nadále pověřeny cenzurní výbory a také tzv. samostatní

cenzoři . Cenzurní výbory se od roku 1828 nacházely v univerzitních městech

Sankt- Petěrburg, Moskva, Riga, Vilno, Oděsa a Tif1is (dnešní Tbilisi). Obnovením cenzurního

výboru v Sankt-Petěrburgu zanikl Hlavní cenzurní výbor, který v hlavním městě existoval od

zavedení řádu z roku 1826. V čele cenzurních výboru byli starostové místních učebních

okruh ů.

Oproti svému předch ůdci ale nový řád neuváděl , že by cenzoři nesměli současně

vykonávat i jiné zaměstnán í a vracel tak do cenzurní profese univerzitní profesory, kteří do

roku 1850 tvořili zhruba polovinu cenzoru. 123

Samostatní cenzoři sídlili v Kazani, Revelu (dnes Tallin, Estonsko) a Dorpatu a byli

přímo odpovědn i vedení učebního okruhu, pod něj ž jejich místo administrativně spadalo.

(§ 33)

6.4. Principy a postupy cenzurní práce

Tzv. vni třn í cenzura, neboli jinak řečeno cenzurní výbory a samostatní cenzoři, měla

podle defini ce cenzurního řádu z roku 1828 kontrolovat veškerá díla, která byla vydávána

v soukromých nebo státních tiskárnách na území ruské monarchie. (§ 23) V několika

paragrafech byly vymezeny výjimky, které tomuto pravidlu nepodléhaly. Z novin a časopisů

podléhaly speciální kontrole tituly vydávané univerzitami a Akademií věd a také periodika

státních institucí a úřadů. Noviny .Russkij invalid" vydávané ministerstvem válkykontroloval

hlavní vojenský štáb. "Senatskije vedomosti" pak byly pod dohledem kancel áře Senátu. (§ 23)

Zvláštní kontrolu měla politická část .Sankt-pet ěrburgských vedomostí", a to jejich

ruské i německé verze. Stejně jako francouzsky psané noviny ministerstva zahraničn ích věcí

byla politická část .Vedomosti" cenzurována na uvedeném ministerstvu. (§ 23)

123 FUI, P. Sankt-peterburgskíj cenzumyj komitet: 1828 - 1905 ln: Cenzura v Rossii: Istorija i sovremennosť

(2001)s. 58
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6. 5. Období po zavedení cenzurního řádu (30. a 40. léta 19. století)

Relativně liberální tendence politiky vů č i tisku zakotvené v novém řádu byly velmi

brzy pozastaveny v reakci na revo luční vlnu v některých evropských zemích ve 30. letech.

Navíc se Rusku nevyhnuly ani vnitřní nepokoje. V listopadu roku 1830 propuklo povstání

v Polsku, poté co se car marně pokusil vytvoři t polské vojsko pro intervenční tažení do

I v • F . 124revo UCl1l rancie.

Domácí i zahraniční politická situace se ve vztahu k tisku odrazi la zpřísněn ím

cenzury. Stej ně jako po zavedení řádu v roce 1804 následovaly i po roce 1828 různá

up řes ňuj íc í objasnění, nařízen í , oběžníky apod., které odpovídaly pot řebám státní moci, ale

omezovaly tisk. Vláda se podle některých autorů vrátila k tzv. politice "svobody mlčení" l25 ,

jejíž vrchol při šel po roce 1848. Toto pojmenování odkazovalo k názoru, že jediné právo,

které bylo v té době dáno píšící inteligenci a veřejnosti obecně , bylo právo mlčet.

4. srpna 1830 omezil car svým nařízen ím š í ři již tak dost omezených politických a

mezinárodních informací v tisku. Zprávy o událostech ve Francii, mohla t i š těná periodika

přejímat pouze z oficiálních pruských novin .Preussische Staats Zeitung".126

Stejně jako v předchozích desetiletích, ani ve 30. letech 19. století neexistovala resp.

nemohla existovat otevřená politická opozice proti vládní politice, která by své názory a

koncepce zveřej ňovala na stránkách novin nebo časopisů. V souladu s předpi sy museli

zájemci o vydávání jaké hokoli periodika žádat o jeho povolení. Součástí žádosti musela být

podrobná osnova, ve které se uvádělo , jaké oddíly a rubriky bude periodikum obsahovat a

jaké informace bude otiskovat. Pokud požadoval vydavatel mít ve svém titulu také politické

informace, byla jeho žádost předána ke schválení prostřednictv ím ministerstva lidové osvěty

k carovi. Proti rozhodnutí panovníka nebylo odvolání. Ruská státní moc se tak možné

otevřené opozici bránila j eště před jejím vznikem tím, žejí vzniknout ani nepovolila.

Po dlouhou dobu byly jediným soukromým periodikem, které mohlo zveřej ňovat

politické informace, noviny "Sevemaja p č ela" vydávané F. V. Bulgarinem", Bulgarin tvořil

ve 30. letech spolu sN. 1. Grečem l 28 a 0. 1. Senkovsk ým" tzv. petěrburský triumvirát, jehož

124 Pečenka, M.; Luňák, P. (2005) Encyklopedie moderní historie, s. 280
125 Stilman, L. Freedom and Repression in Prerevolutionary RussianLiterature ln: Continuity and
Change.. .(1955) s. 420
126 Z" k R .. 63Ir ov, G.V.(2001) Istorija cenZIIIJI v OSSIl, s. . ' .. '
127 8 ulgarin, Faddej Venediktovič (1789- 1859) spisovatel, novinář a vydavatel novm"SevemaJa pčcla , V1a

Kufaev, M.N.(2003) Istorija russkoj knigi v XlXveke, s. 314 .,
128 Greč, Nikolaj I vanovič (1787 _ 1867) novinář, vydavtel, p řekladatel , ccn~?r, pO~llcl se na při.rrav~
cenzurního řádu z I' 1828 v roce 1812 spoluzakládal časopis "Syn otečestva , podllel se na vydáv ání
děkabristického almanachu .P oljarnaja zvezda"; po událostech 14.12.1 825změni l své názory a stal se
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konzervativní tituly patřily mezi nejprodávaněj š í ve své době. I3 O V roce 1831 požádal

o povolení vydávat časop i s s politicko-literárním obsahem, kterým by mohl konkurovat

Bulgarinově titulu, A. S. Puškin. Jeho žádost byla zamitnuta. l" Vydávat časopis mu bylo

poboleno až v roce 1836, ale pouze s či stě literárním obsahem.P? Cintija Ch. Vitteker ve své

monografii věnované tehdejšímu ministrovi lidové osvěty S. S. Uvarovovi uvádí, že

spisovatel získal povolení až na základě přímluvy šéfa IlI. oddělení A. Ch. Benkendorfa,

protože mezi Puškinem a Uvarovem panovalo nepř átelstv í . P'' Nejen obecná nepřízeň

k ti štěnému slovu ze strany cara a vládních úřadů , ale také osobní nevraživosti a neshody

ovli vňovaly ruský tisk po celé 19. století.

V roce 1832 byl na carův osobní příkaz zastaven časopis .Jevropejec"

I. Kirejevského s odůvodněním , že autor ve svém časopise skrytě oslavuje svobodu, revoluci

a konstituci. Cenzura se tak vracela k metodám před rokem 1828, kdy se svévo lně

interpretovaly používané výrazy a nacházely se v nich skryté narážky na nepovolená témata.

Řád z roku 1828 ofic iá l ně platil i nadále, nebyl zrušen nebo nahrazen jiným dokumentem,

který by se komplexně vztahoval k oblasti tisku, ale byla vydávána administrativní nařízení ,

která mu jasně odporovala. Jak uvádí M. M. Ševče nko, legislativa sama o sobě nedávala

autorům a vydavate llim garance před administrativními "poklesky". 134

G. V. Žirkov popisuje ve své knize neúspěšnou snahu tehdejšího ministra lidové

osvěty K. Livena zajist it, aby byla dána přednost cenzurnímu řádu před dodržováním

následných nařízen í. V lednu roku 1831 vydal car nařízení , podle kterého nesli přímou

odpovědnost za zveřejněné články jejich autoři resp. vydavatelé. Ministr Liven dospěl

k závěru, že tento předpis je v rozporu s cenzurním řádem z 22. dubna 1828, kde se

v paragrafu 47 uvádělo , že za nevhodné, nepřípustné články, které cenzor schválil do tisku,

nese tento osobní odpovědnost. Svůj názor předložil carovi, který pro rozřešení případu svolal

speciální výbor. A ten rozhodl, že nové pravidlo řád nenarušuje.135

konzervativcem, pracoval v redakcích něko lika časopisů, s F.V. Bulgarinemspolupracovalna "Severní p čcle",

~2? ' I. Senkovským v .Bibloteke dlja č tenija", ~ia Kufaev, M.N.(2003) lstorija ,:/sskoj Ia~ ig~ v XIX , '~ke, s. ~ 2,~ .
Senkovskij , Osip I vanovič (1800 - 1858) spisovatel, vydavatel, cenzor, vydaval č. .B iblioteka dlja č tenija ,

via tamtéž, s. 348
130 kromě "Severnoj p č ely" vydávalyještě časopisy "Syn ot ě č estva" a .Biblioteka dlja č tenij a'

13\ Stilman, L. Freedom and Repression in Prerevolutionary Russian Literature ln: Continuity and

Change.. .(1955), s. 421 " . . .
132 časopis nesl název "Sovremennik" neboli "Současník", zásadní rohschral v ruske žurnalistice v 60. letech 19.
století. Jesin, B. I. (2002) Trista lel otečestvennoj žumaltstiki, s. 21
133 Vitteker, C. Ch. (1999) GrafS.S. Uvarov i ego vremja, s. 133
134 Ševčenko, M.M. (2003) Konec odnogo veličija .. ., s. 44
135 Ž' k R .. 63Ir ov, G.V.(200 I) Istorija cenzury v OSS Il , S.
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Ve druhé polovině 30. let byly dále zakázány liberální moskevské časopisy

"Moskovskij telegraf' a "Teleskop". "Moskovskij telegraf ' vydavatele . A. Polevého,

o kterém prohlašoval ministr lidové osvěty Uvarov, že je "průvodcem revoluce"!", byl ale

oficiá lně uzavřen za otiš tění recenze na divadelní hru N. Kukolnika (1809 - 1868) "Ruka

Vsevyšnego otečestvo spásla". "Teleskop", který vydával profesor Moskevské univerzity

N. I. Nad ě žd i n' r", byl úředně zakázán v roce 1836 poté, co na stránkách 15. čísla otiskl první

"Filozofický list" myslitele P. J. Čaadajeva ' P , Text byl opublikován bez uvedení jména

autora. Čaadajev se v něm zabýval otázkou ruské minulosti i národní identity. Tvrdil, že ruská

společnos t a ruský národ nepřinesl y světovému společenství ruc nového a

objevného: " Ne vyvodi/i jsme žádné poučení z historie, život celych pokolení a staletí odplynul

pro nás bez užitku. PN pohledu na nás je hned patrné, že obecný zákon lidstva pro nás

neplatí. Opuštěn i ve světě, nic j sme světu nedali a ničemu ho nenau čili; neptidali jsme

k souhrnu idejí lidstva j edinou ideu, ničím jsme nepilsp ěli k rozvoj i lidského rozumu a

všechno, čeho se nám dostalo, jsme piekroutili. Od prvního okamžiku našeho pospolitého bytí

jsme neudělali nic pro obecné blaho lidstva; žádná užitečná myšlenka se nezrodila na

neplodn ém úhoru naší vlast i, žádná velká pravda nevzešla z našeho l ůna; nedali jsme si práci

vymyslet něco sami a z toho, co vymysleli jiní j sme piejimali pouze klamné vnější zdání a

bezcenny pPepy ch. ,,139 Za jednu z hlavních příčin , proč zůstalo Rusko odtrženo od dění

v Evropě, viděl Čaadajev přij etí východní větve křesťanství. Vyjadřoval sympatie ke

katolicismu. .Poslu šni svého neblahého osudu, obrátili jsme se k ubohé, ostatními národy

opovrhované Byzan ci a piejali od ní mravní kodex, ktery se měl stát pilířem naší vychovy.

Z v ů le j ednoho ctižádostivce byla celá tato rodina národů právě odtržena od bratrského

svazku světa . . ., .140 Ve svém "Listě" autor pochyboval o základních principech ruské státnosti,

které byly chráněny před zpochybňov án ím a napadáním cenzurním řádem . Zejména

vystupoval proti pravoslaví, o které se tradičně opírala carská moc v Rusku. P. J. Čaadajev byl

po zveřej nění textu ofi ciálně prohlášen za blázna a redaktor "Teleskopu" N. I. aděždin byl

poslán do vyhnanství do města Usť-Sysol 'sk . !"

Čaadajev se svoj í kritickou úvahou, která byla napsána již v prosinci roku 1829,

dostal do rozporu nejen s tehdy platnými zákony, ale také s teorií tzv. oficiální národnosti,

136 Fillipov, V. M. (cd.) (2002) O čerki istorii rossijskogo ohrazovanija, ~rvn.í díl,.s. 227 .
137 Nadčžd in, Nikolaj I vanovič (I 804 - 1856) kritik, profesor Moskcvskc uruverzrty, vydavatel č asop i su

"Teleskop", via Kufaev, M. N. (2003) lstorija russkoj knigi vXJ)! vek~, s. 338 ., .
I3R Čaadajcv, Pjotr lakovlevič (1794 _ 1856) publicista, filozof; učastm l Vlastcneckc valky rokli 181 2 a tažení

ruských vojsk do Evropy, člen dčkabristického Severního spolku
139 Čaadajev, P.J.(I989) Filosofické listy, s. 48 - 49
140 t .. 49amtcz, s.
141 Gromova, L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žurnalistiki XVIII - XlX vekov, s. 242
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která byla od roku 1833 propagována nově jmenovaným ministrem lidové osvěty

S. S. Uvarovem. Někdy proto také bývá označována jako "uvarovská triáda". Uvarov se ve

zmiiíované teorií pokusil charakterizovat podstatu existence ruské státnosti, která podle něj

stála na základech shrnutých do trojice pojmů "samoděržav í - pravoslaví _ národnost'Y".

podle oficiá l n ě prosazované představy mohl j edině car-samod ěržec sjednocovat všechny

společenské vrstvy v tak rozlehlé zemi, jakou byla Ruská říše . J edině on mohl držet

spo l ečnost pohromadě i v takových obdobích, kdy se střetávaly tradice s moderními

myšlenkami. Z tohoto důvodu se jakékoli změny měly odehrávat pouze po rozhodnutí

shora.
143

Popisovaná koncepce ruské státnosti se s tavěla do opozice také proti názorům

děkabri sti ckého hnutí a jeho n á sledovn ík ů , kteří požadovali bud' omezit absolutní carskou

moc nebo dokonce zrušit monarchii a zavést republiku. Uvarov trval na názoru, že

samoděržav í tvoří hlavní podmínku politické existence Ruska.l'" Uvarov měl obavy

z nejednotnosti Ruska, z jeho politické i společenské roztříštěnosti , nedovedl si představit, že

by tisk mohl v ruské společnost i fungovat bez cenzurního dohledu.

Vzorem žurnalistiky se měl pro ostatní časopisy stát "Časopis Ministerstva lidové

osvěty", jehož založení v roce 1834 inicioval sám ministr Uvarov. Jeho projekt se ale nesetkal

s úspěchem , když si ho kromě povinných odběratelů , kterými byly veškeré vzdělávací

instituce země a jejich představitelé, předplatilo pouhých 135 osob.1 45

Č aadaj evů v text vyvolal v ruské společnosti nejednotnou reakci. Vedle odpůrců

existovali i lidé, kteří se s jeho myšlenkami ztotožnili bud' částečně nebo úplně . "Filozofický

list" se stal jedním z impulsů budoucí polemiky mezi slavjanofily a zapadniky.Í"

Nevyhovují cí časopisy byly, jak jsme uvedli jen na nejvýznamněj ších a

nejznáměj ších příkladech, zakazovány a nové musely být od roku 1832, kdy car zakázal

časopis "Jevropejec", schváleny nejen ministrem lidové osvěty, jak tomu do té doby bylo

podle řádu, ale i carem samotným. V "klidovém období" byl povolováním nepolitických

časopisů ze zákona pověřen ministr lidové osvěty, jakmile se ale země dostala podle názoru

cara do krizové situace, kdy ministr nebyl schopen zajistit takový stav v oblasti tisku, který by

odpovídal carově představě , zapojoval se osobně do rozhodovacího procesu. Ministry car

142 -' 0 -" Ruska vvsv ě I '" irod t t ínern vlastenectví ln' Švankmajer M . Veber Y.; Sládek,autoři eJ1I1 us a vysvet ujt pojem naro nos erm , . "1'

Z.; Moulis, Y.(2002) Dějiny Ruska, s. 250
143 Vitteker, C. Ch. (1999) GrafSergej Semenovi č Uvarov i ego vremja, s. 10
144 t ' -amzez, s. 11 3
145 t ' -amtez, s. 134
146 Gromova, L. P. (2005) lstorija russkoj žurnalistiki XVII!- XIXvekov,s. 242
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chápal pouze jako vykonavatele své vůle , nikoli jako samostatné a plnomocné šéfy

I· . I tů 147jednot lVYC 1 resor .

V důs ledku událostí kolem časopisu T I k "" e es op se od roku 1836 dočasně

I I niknout o ' . dikf 148nepovo ova o vz n vym peno 1 um. Podle vyjádření cara Mikuláše 1. k jedné

z žádostí o povolení vydávat periodický titul jich" i bez něho je dost".149 Tento j ednov ě t ý

komentář k jed nomu případu se stal obecným kritériem i při rozhodování o povolování

. I . dik 150 A b I d - brá .ostatnic 1 pen o 1 . Y V po state ran Jako závazný předp is . Rozhodujícím nebyl

cenzurn í řád , ale názory cara, ovl iv ňované jeho okamžitou vů lí a náladou. "Ad hoc" nařízení

se stávala dočasně obecnými pravidly, než byla nahrazena novými výnosy, které mohly ty

předchozí popírat. Cenzoři mnohdy netušili, podle kterého nařízen í se rozhodovat, a proto byli

raděj i přísnějš í , než aby povolili něco , co mělo být zakázáno, a byli za to potrestáni.

Od 30. let vn itřní ruská cenzura začíná více pozornosti sous tředit na periodické

titu ly. Kromě specializovaných oborově zaměřených titulů byly v tu dobu nej rozšířeněj ší

literámí časop i sy, z nichž většina se snažila získat charakter tzv. encyklopedického časopisu,

který by čtenáře seznamoval s nejnověj š ími poznatky ve vědě , literatuře , umění , fi lozofii a

dalších oblastech, o kterýc h bylo povoleno psát. V rámci možností se autoři snažili č te n ářů m

přinášet i informace z politiky a společnosti .

Po výše popsaných případech zákazů , kdy z pohledu státní správy selhala cenzurní

kontrola, se ministr Uvarov rozhodl zavést opatření , které podle něj mělo pro příště zamezit

opakování těchto pochybení. Jeden titul měl být cenzurován dvěma osobami. Jak uvádě l ve

své zdůvodňovac í zprávě ze dne 27. března 1837, dosud záviselo rozhodnutí o povolení

k tisku pouze na soukromém rozhodnutí cenzora. "Mravnost a zp ůsobilost cenzora tvori nyní

jediné zabezpečení vlády a společnosti pied škodlivým vlivem nebezpečných děl a tv ůrc ů se

zlým úmyslem ... Zdvoj ený dohled j e spolehliv ějšl než kontrola pro váděná jednou OSObOIl .,,15 1

Časop i s .Biblioteka dlja č ten ij a" tak například cenzurovala dvojice A. V. Nik i těnko a

P I D · k" 152" aJevs lJ.

Ve 40. letech 19. století se v Rusku formují tři základní ideologické proudy,

konzervativní, liberální a demokratický. Konzervativní směr tradičn ě zastával oficiální

politiku určovanou carem a vládou a veřejně byl prezentován teorií tzv. oficiální národnosti.

147 Fillipov, M. V. (ed.) (2002) Očerki istorii rossijskogo obrazovanija, Díl první, s. 175
14Mt .. 2amtez, s. 27
149 Stilman, L. Freedom and Repression in Prerevolutionary Russian Literature (1 955)s. 422
150 Čcrnucha , V. G. Cenzura v Evrope i Rossii, ln: Cenzura v Rossii : Istorija i ~o~reme?n?sť (2001)s. 11
151 Zpráva S.S. Uvarova ze dne 27.3. 1837, ln: Minacva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s.
130 - 131
152 Nik i t ě nko, A. V. (1955) Dnevnik, Tom I, s. 199-200, zápiszedne 12.4.1 837
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Vliberálním hnutí se ve 40. letech vydělují dvě hlavní ideologické koncepce, slavjanofi lové a

zapadnici. Oba směry sjednocovalo jednoznačné odmítání nevolnictví a také požadavky

postupných zmčn v rámci monarchie. Nejblíže k revolučním myšlenkám měl i ruští

demokraté. Názorové rozděl ení společnosti se odrazilo i v ruském tisku 40. let.

57

-



7. Období let 1848 - 1855 neboli "chmurných sedm let" v ruské historii

7. I. Rok 1848 v Evropě a v Rusku

Období let 1848 až 1855 bývá v ruských děj inách označováno jako "chmurné

sedmiletí" (mračnoe semiletie). Poslední léta vlády Mikuláše I. (vládl v letech 1825 - 1855)

byla charakteristická přísným dohledem policie nad již tak omezeným společenským děním.

Zostřen í situace bylo vyvoláno kombinací domácích a zahraničních událostí a konzervativním

lpěn ím cara a je ho okolí na zavedených pořádcích.

Primárním podnětem pro zpřísnění vnitřní politiky v ruské říš i byly revoluční

události v západní Evropě probíhající v letech 1848 a 1849. Konkrétní požadavky revolučního

hnutí se lišily podle potřeb obyvatel jednotlivých evropských států , kde revoluce propukla.

Obecně ale všechny usilovaly o změny vnitřn í i zahraniční politiky, která vycházela

z prin cipů dohodnut ých po válkách s Napoleonem na Vídeňském kongresu v roce 1815, na

jejichž formulaci se Rusko podílelo. Revolučn í požadavky obyvatel evropských států a

revoluční události mohly systém mezinárodních vztahů vypracovaný v uvedeném roce zn ič i t a

tím narušit postavení Ruska v evropské politice i jeho státní podobu. Záměry revolucionářů

současně stály v opozici k principům ruské státní politiky. Svržení monarchistického systému

ve Francii a jeho nahrazení republikou ohrožovalo v představách cara a jeho okolí stávaj ící

podobu ruské monarchie vycházející z absolutistické moci panovníka, provázanosti státu

s pravoslavnou církví a nevolnictví. Stejně nebezpečné byly z tohoto pohledu požadavky části

Evropanů na přijetí ústavy a občanských a politických svobod, svolání ústavodárných

shromážděn í apod. V Rakousku usilovali někteří představ i telé nevládnoucích neněmeckých

národII o emancipaci č i dokonce vznik samostatného národního státu, rolníci požadovali

odstranění feudálního systému, včetně zavedení práva vlastnit půdu, na níž pracovali. 153

Obavy, že by se podobné požadavky a revoluční postoje mohly přenést do Ruska, zapříčin i ly

zesílení ochranářských opatřen í proti jakémukoli byť jen domněl ému ohrožení principů ruské

státnosti. Stěžej ním požadavkem revolučního hnutí let 1848, 1849 na italském a německém

území bylo sjednocení rozdrobených zemí do jednotné Itálie a Německa. Mikuláše I.

v souvislosti s požadavky na státní sjednocení národa rozděleného do různých státních celků

znepokojovaly možné obtíže na západní hranici říše, zejména pak v bývalém Polském

království, kde hrozilo národnostní povstání s cílem obnovit samostatný polský stát.

Obavy z možných nepokojů zvyšovala j eš tě neklidná sociální a hospodářská situace

uvnitř země. V Rusku se začala koncem 40. let projevovat krize"absolutisticko-nevolnického

153 Pečenka, M. Luňák, P. (2005) Encyklopedie moderníhistorie, s. 416- 421
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systému"I 54. V rozvinuté Evropě bylo nevolnictví tou dobou již zrušeno. Rozvoj průmyslu a

obchodu vyžadoval přesun obyvatelstva z venkova do měst, kde byly nutné pracovní síly pro

nájemnou práci. Nevolnický systém v Rusku neumožňoval volný pohyb osob v zemi a bránil

tak rychlejšímu průmyslovému rozvoji monarchie. Navíc se navyšoval počet rolnických

nepokojll. 155 Samotný rok 1848 byl pro Rusko velmi nepřízni vý. Zemi postihla rozsáhlá

neúroda, která spolu s nedostatkem zásob z dřívěj ších let zapříčin il a, že ruské obyvatelstvo

hladovělo. Současně vypukla v tomto roce v Rusku epidemie cholery, během níž zemřel podle

údaj II každý 28 obyvate l.156 Léto toho roku bylo suché a mělo za následek n ičivé požáry, které

zasáh ly téměř všechny evropské gubernie. F" Hospodářské neúspěchy, epidemie a nepříznivé

přírodní podmínky vyvolávaly rozruch a napětí zejména mezi venkovským lidem, který se

pod vlivem nepříjemných okolností stával náchylněj ším k projevování nepokoj ů .

Mikuláš 1. uvažoval po celou dobu revo lučních událostí o vojenské pomoci svým

evropským spojencům . Začátkem března 1848 dal car rozkaz ministrovi války k mobilizaci

části ruské armády. Rakouskému císaři a pruskému králi dal Mikuláš I. někol ikrá t najevo

svoji připrav enost v případě nutnosti zasáhnout a pomoci j im v boji proti "zhoubné povodni

bezv/ádí,,1 5x. V roce 1849 poslal Mikuláš 1. armádu 300 000 vojáků do Uher, kde napomohla

potlačit revolučně vystupující Maďary. l "

7. I . I . Vládní protiopatření

Vláda se snažila přijmout opatření, která by zamezila vni třním nepokojům ještě před

tím, než do Ruska pronikly informace o únorové revoluci ve Francii. Jakmile se tam zprávy o

událostech ve Francii dostaly, začala vláda pracovat na nových opatřeních , která měla Rusko

"ochránit" před působením revolučních idejí v ruské společno sti. M. A. Korť 60
, si zapsal do

svého deníku poznámku, která poukazuje až na panické obavy vyšších tříd ruské společnosti

z evropských událostí: "Mezi našimi, zejména mezi vyšší aristokracií j e mnoho zbab ělc ů,

154 Michajlov, M. I. Nikolaevskaja Rossija i revoljucionnaja Evropa ln: Rossija i Evropa, Diplomatija i kul'tura
(1995), s. 93
155 Autoři Děj in Ruska uváděj í bez odkazu na zdroj dat, že v letech 1826 - 1834 v,ypuklo 145 b~U~í , v I~ t:ch .
1835 - 1845 se jej ich počet zvýšil na 216 a v období 1845 - 1854 bylo zaznamenano 348 povstán í rolnik ů proti
sed l ák ů m. In: Švankmajer , M. Veber, V. Sládek, Z. Moulis, V.(2002) Dějiny Ruska, s. 248
156 Vitteker, C. Ch.(1999) GrafS. S. Uvarov i ego vremja, s. 249 .. . . .. . ,
157 Michajlov, M. I. Nikolaevskaja Rossija i revoljucionnaja Evropa, In: Rossija I Evropa. Diplornatija I kul tura
(1995) s. 89 .
158 tamtéž, s. 96, více o Mikulášových postojích tamtéž, s. 92 - 97
159 Švankmajer, M.; Veber, V.; Sládek, Z.; Moulis, V. (2002) Dějiny Ruska, s. 254 , ,
160 Korf, Modest Andreevič (1800 _ 1876), historik, senátor, státní tajemník (1 8~4 -= 1.8~3), .člen Státn! rady
(1843), od roku 1848 do roku 1855 člen Výboru 2. 4. 1848, ředitel Imperátor~ke verejne klllhovl~y (I~49 - ,
1861 ), předseda Hlavní správy pro záležitosti knihtisku, kterýv;o?e 1859 ~x I~tovnl pouze n ě kolik ,dn.l, vedoucí
II. oddělení carské kanceláře (1861 _ 1864) a předseda Odd ělení zakonů Státn í rady (1864 - 1872), vta Kufaev,
M. N. (2003) Istoria russkoj knigi v XIX v., s. 329
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kterJíl/1 se všude zjevují nepokoje, žhárstv! vraždy a ktei i nezakryt ě hl ' " " k " j ' ,
. . , - I aSCljl . ze se 'au y ntus;

pNpravit k poslední hodince a mučednické smrti."161

Zvýšenou pozornost ruská vláda soustřed i la zejména na možné š íření idejí revoluce a

na její ozvěny v ruské společnost i, tudíž i na ti štěná média. V případě legál ně vycházejícího

tisku měla vláda k dispozici cenzuru, ale informace o revoluci se šíři ly i j inými zdroj i, proti

kterým neměl stát vybudovaná tak účinná opatřen í. Zprávy o revolučních událostech se

dostávaly do Ruska i přes zesílený policejní dohled. Nemalou roli v š ířen í aktualit hráli očití

svědkové, kteří se z Evropy vraceli zpět do Ruska a ús tně šíři l i své poznatky. Podle M. I.

Michajlova se v průběhu let [848 - 1849 vrátilo ze západní Evropy kolem 80 000 ruských

ob čanů. l '" Na 10000 cizinců naopak nebylo propuštěno přes ruskou hranici.l'" Dalším

zdrojem zpráv byla osobní korespondence při cházející ze zahraničí a ručně psané texty, které

se š íř i ly uvni tř Ruské říše, ale nebyly nuceny projít předběžnou cenzurou.

Změnami prošla i vzdělávací politika, zejména univerzity jako místo, kde se veřejně

šíři ly myšlenky . 18. března 1848 byl na zák ladě rozhodnutí ministra lidové osvěty S. S.

Uvarova zakázán vstup cizích učitelů do Ruska.164 Univerzity byly restrukturalizovány,

zrněn i la se nabídka přednášených témat. Od jara 1848 bylo pozastaveno přednášení státního

práva evropských zemí. V roce 1850, již za nového ministra Širinského-Šichmatova, bylo

zcela zrušeno přednášen í filozofie, výuka logiky a psychologie byla převedena na profesory

teologie.165

7. 2. Cenzura v letech 1848 - 1855, období tzv. "cenzurního teroru"

Ani cenzura ti štěných děl nezůstala pod vlivem evropských revolučních událostí

beze změny. 1 nadále oficiálně platil cenzurní řád z roku 1828, ale jeho ustanovení a jejich

uplat ň ov ání v praxi ze strany cenzorů byly některými státními předs tavitel i vnímány jako

nedostatečné a neodpovídající potřebám doby. Události roku 1848 při spěly mimo jiné i

k tomu, že mnohem větší pozornost než doposud se začala věnovat aktuálním informacím

v periodikách.

23. února 1848 předal šéf četn íků a vedoucí 111. oddělení A. F. Orlov carovi zprávu o

časopisech "Sovremennik" a "Otečestvennyje zapiski". Na jejich příkladu poukazoval na

nutnost zesílit dohled nad periodickým tiskem a také nadprací cenzorů a prosazoval vytvoření

161 Š ev č enko M. M.(2003) Konec odnogo veličija ... , s. 122 .. . ... .,
162 Michaj lov, M . I. Nikolaevskaj a Rossija i revoljucionnaja Evropa ln: Rossija I Evropa. Diplomatija I kul tura
(I995) , s. 91
163 tamtéž

1M Ševčenko, M. M.(2003) Konec odnogo veličija, s. 135
165 t ."amtez, s. 14 1

60



spec iálního výboru, který by byl těmito pravomocemi pov ě řen Podn ě te . I ' " .. m proJe10 imciatrvu
byla dvě na sobě nezávislá oznámení na neutěšeny' stav ruského tisk J " I t b I' b

U. CJ IC 1 au ory y I aron

Korf a hrabě Stroganov, kteří se později stali i členy navrhovaného vy'boru M A K f I'. . . Ol' psa.

" Současné strašné události na západě Evropy poukazuj í na nezbytnost chránit nase nižší ti id y

jaÁ)ímkoli zp ůsobem pred proniknutím takovych myšlenek, které by j e mohly ovtivnit.: vjej ich

pNstupu k zlomyslným politickým vnuknutím."166 Dále poukazoval na nedbalou práci cenzorů

a na nevhodnost lexiky v článcích, které podle něj byly plné málo srozumitelných slov a

v ýrazů: "Je užitečné ...neustálé volání po nezbytnostijakéhosiprocesu ajakychsi sou časnych

' k , . 0., ..167otaze a zajmu t

Car souhlasil s návrhem Orlova na vytvoření speciálního úřadu a 27. 2. 1848 nechal

zříd i t dočasný výbor, ..ktery by sledoval, zda cenzura správné funguj e a zda vydávané

časopisy dodržuji program, ktery jim byl schválen.: "168. Do čela výboru byl jmenován kníže

A. S. Menšikov ' I", ministr moří. Dalšími členy byli vybráni M. A. Korf, hrabě D. P.

Buturlin170, v tu chvíli ředitel Imperátorsk é veřejné knihovny, A. Stroganov. Pozděj i přibyl i

ještě dva členové - generál L. V. Dubelt" z III. oddělení carské kanceláře a P. Degaj. Výbor

byl sestaven ze státních čin i telů , kteří povětšinou neměli k li teratuře , žurnalistice popř.

k ministerstvu lidové osvěty žádný vztah. Ministr lidové osvěty, do té doby odpovědný před

carem za č i nnost cenzury, nebyl do tohoto výboru začleněn a neměl nejmenší vliv na jeho

rozhodování. Sloužil pouze jako prostředník mezi neveřejným výborem a cenzory popřípad ě

tvůrci. Výbor tak prostřednictvím ministra informoval cenzory a později i redaktory periodik

vycházejících v Sankt-Petěrburgu, že ponesou osobní odpovědnost za jakékoli nevhodně

zaměřené články, byť by poukazovaly na zakázaná témata jen náznaky. Za nedbalosti cenzorů

měla být k odpovědnosti volána i Hlavní správa cenzury jako jejich nadřízený orgán.

Redaktory nezbavoval osobní odpovědnosti ani fakt, že byly texty schváleny předběžnou

cenzurou.172 Do tisku se nařízením ze dne 7. března 1848 také zakazovalo povolit jakékoli

narážky na přísnost cenzury.

166 Šcvč enko , M. M. (2003) Konec odnogo veli čija ... , s. 127
167 tamtéž
16K Lemke, M.(1904) Očerki po istorii russkoj cenzury i žurnalstiki XIX sloletij~ , s. 194 , .
169 Menšikov, Alexandr Sergeevič (1787 _ 1869), kníže, ministr moře , via Mezjer, A. V. (2000) Slovar 11ISSk lCh

cenzorov s. 77
170 Buturlin, Dmitrij Petrovič (1790 _ 1849), válečný historik, ředite l Imperátorské veřejné knihovny, v letech
1848 - 1849 předseda tzv. Výboru 2. 4. 1848; via tamtéž, s. 29
\71 Dubelt, Leontin Vasi ljevič (1793 _ 1862), státní činite l, polieej?í gene:~l (J83~ - 1839), od rokli 1839 do
1856 vedl III. oddělení carské kanceláře , č len Výboru2. 4. 1848; via tamtéž, s. 48, . • . .
172 • " • • • 1848 I . M' O O (2003) Russkaja žurnalístikazprava mmistra lidov éosvěty ze dne 27.3. , n. maeva, . .
v dokumentach, s. 135
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Výbor si vyžádal seznamy všech vycházejících periodik a jejich schválených

programů , také seznamy vydavate lů a spolupracovníkll jednotlivých ti tu l ů ,

Vý bor během svých zasedání došel k z á věru že namísto zaka . . . d. I" I
~ . - ZOVClll I Je not l\:t'c I

titul ů, které hy vyvolalo poboui eni bude lep ši vypracovat ptlsnějši cenzurní zákony.173

7. 2. I. Výbor 2. 4.1 848

Dočasný Výbor byl nahrazen stálým Výborem pro kontrolu periodického tisku,

známý jako "Výbor 2. dubna 1848". Ten měl pouze tři členy, kterými byli Buturlin jako jeho

předseda , proto se nově ustavený výbor v literatu ře označuj e také jako .buturlinsk ý", M. A.

Korf a P. Degaj. Všichni tři přešli z předchozího dočasného výboru.

Tajný výbor zůs tal stát zcela mimo ministerstvo lidové osvěty a jeho členové byli na

tomto ministerstvu zcela nezávislí. Výbor navíc stál i mimo strukturu ostatních státních

institucí. Ministr lidové osvěty zůsta l vykonavatelem jejich rozhodnutí , aniž by na jejich

podobu měl vliv.

Personální obsazení výboru se v průběhu let měnilo a neexistují přesné dokumenty,

ve kterých by se uvádělo , kdo byl kdy jeho č l enem . i" Po smrti Buturlina byl do če l a výboru

jmenován generál N. N. Annenkov. Jediný M. A. Korfbyl č lenem výboru po celou dobujeho

existence. Ministr lidové osvěty se stal členem výboru až na konci jeho existence, to již byl

v této funkci A. S. Norov'" .

Výboru 2. 4. 1848 zůstaly tytéž povinnosti jaké mčl .rnenšikovsk ý" výbor - dohlížet

na vykonávání cenzury, kontroloval periodika, která už prošla předběžnou cenzurou, sledovat,

zda dodržují program, který jim byl schválen. Výbor měl dohlížet jak na pochybení

cenzurních ú řadů , tak i na jejich vedení, tzn. na ministerstvo lidové osvěty. Hlavní pozornost

soustředil výbor na smysl vložený mezi řádky, na předpokládaný záměr autora.176

Car Mikuláš I. měl č lenům výboru sděl i t , že " cenzurní piedpisy z ůstanou takové.

jaké byly ; ale vy budete mnou. j elikož j á sám nem ů žu pročíst všechna díla naší literatury. vy

to budete dělat za mě a o svych poznatcích mě budete inf ormovat. Na mě už pak bude

vyrovnat se s viníky. ,, /77 Car jmenoval za členy výboru lidi, ke kterým musel mít důvěru a o

kterých si myslel, že mají shodné názory na probíhající události a jsou schopni zabezpečit

v zemi klid. Je zřejmé, že car v situaci, kterou vnímaljako krizovou, nedůvěřova l ministerstvu

I7J V' k . . 25'ittc er,C. Ch. (1999) GrafS. S. Vvarov 1 ego vremja, s. J

174 Š evč cn ko, M. M. (2003) Konec odnogo ve/ičija .... s. 146 . . . .
175 Norov, Avraam Sergeevič (1795 _ 1869), státní čí níte l , spisovatel, v letech 1854 - 1858 rrurnstr lidovéosvěty,
via Kufaev, M. N. (2003) Istorija russkoj knigi v XIX v., s. 339 ..
176 Lemke, M. (1904)Očerki po istorii russkoj cenzury i žurnalistikiXIXstoletija s. 207
177 t ov 2amtež, s. 04
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lidové osvěty , ale státním č i n i te l ů m z jiných oblastí státní správy. Vedle sebe tak začaly

paralelně fungovat předběžná a následná cenzura.

"Buturlinský" výbor byl založen jako tajný, o jeho existenci neměla veřej nost,

spisovatelé ani cenzoři vědět. S. S. Uvarov, tehdejší ministr lidové osvěty, o jeho existenci

údajně nevěděl až do 16. dubna 1848.
178

Ale jak uvádí ve svém Deníku A. V. Nikit ěnko,

informace o existenci tajného výboru pronikly na veřejnost. " ... Nakonec se postupné

ukázalo, že výbor vznikl. aby sledoval současné tendence ruské literatury, zejména časopis ů , a

aby vypracoval opatienl, která by j e do budoucna z/tratila... Proslych áse, že výbor se zvlá šť

zabyvá vyhledá váním škodlivých myšlenek komunismu, socializmu. kdejakého liberalizm u,

j ejich výkladem a že vymy šli tvrdé tresty pro osoby, které j e otiskly nebo napomohly j ejich

zveiejn ěnl ... Ministr lidové osvěty nebyl pozván na zasedání výboru; od nikoho si nevyžádali

vysvětlení; nikomu nedali vědět, za co ho obviiílljí, a piitom obvinění byla závažná ... ,, /79

Nařízen í Výboru tlumočilo nebo vykonávalo ministerstvo lidové osvěty nebo

III. oddělen í carské kanceláře. Výtky cenzorům např. sděloval ministr lidové osvěty, nikdy

přímo některý ze č lenů Výboru.

Oficiálně stále platil cenzurní řád přijatý v dubnu roku 1828. Byl dopl ň ov án o nové

paragrafy, nově se například zavádělo pravidlo, že text, který byl j iž jednou povolen k tisku,

nemohl být automaticky přeti štěn v jiném periodiku, aniž by znovu prošel cenzurníkontrolou.

(§ 18 - doplněn do řádu 1828, právě 2.4. 1848) Stejně tak se automaticky nesměly pře ti skovat

texty, které již vyšly v knihách nebo nerusky psaných periodicích.l'"

Od března 1848 byli autoři povinni podepisovat své články. V časopisech aru

novinách se nesměl objevit jediný text, u kterého by nebyl uveden jeho tvůrce . Jedinou

výjimkou byla veřejná oznámení o konání kulturních akcí, jako např. divadelních

představeních. Po dvou týdnech v praxi se tento požadavek ukázal jako zbytečný a přestal být

na redakcích vyžadován. I nadále ale museli redaktoři znát jména autorů a v případě potřeby

je sdě l i t i s adresou cenzurnímu výboru nebo tajné policii.
181

V říj nu 1849 odešel do penze ministr S. S. Uvarov a na jeho místo byl jmenován

P. A. Širinskij-Šichmatov. Jeho působení na ministerstvu charakterizovali někteří jeho

současníci jako "šach a mat" ruské literatuře. 1 82 Za jeho ministrování byla vytvořena nová

178 Vitteker, C. Ch. (1999) Graf S. S. Uvarov i ego vremja,s. 256
179 Nikitenko, A. V . (1955) Dnevnik, 1.díl, s. 311, zápis ze dne 25. 4. 1 ~4~ . .
180 Carské nařízení ze dne 6. 4. 1848, In: Minacva, O. D. (2003)RlIsskaja žumalistika vdokumentach, s. 133
181 Lemke, M.(1904) Očerki po istorii ruskkojcenzury i žurnalistiki X/X stoietija, s. 198
182 Gromova, L. P. (ed.) (2005) lstorija russkoj žum alisuki XVJJl - XIX VV., s. 334
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úřednická funkce - tzv. úředníci zvláštního pověřen í Byli čtyr- I' '" I . di .. a JCJ IC 1 Je tnou pracovrn

povinností bylo dohlížet na časopisy.

Státní představitelé se obávali , že zmínky o událostech na západ od ruských hranic

by si ruské obyvate lstvo srovnávalo se situací v Rusku a požadovalo by obdobné změny. Jak

to vyjádř i l jeden z č lenů lIl. oddělení v komentáři ke zprávě časop isu .Russkij invalid", ve

které se uvádě l o , že ve Francii dočasná vláda rozdala milion, který byl původně určen na

výdaje královského dvora, mezi pracující: " ... a mezi lidmi se bude říkat, kolik milion ů jde

u n ás carské rodině, kdyby jí nebylo, kolik milion ů by se mezi nás dostalo ..183. Zpráva se

dostala k carovi, který v reakci na její obsah nařídil nezveřejňovat v ruských novinách a

časop isech žádné zprávy o pracujících v zahraničí, kde probíhaly nebo by se mohly odehrát

politické nepokoje.
1
K4 Nová nařízení pro cenzory vznikaly často jako výsledek reakce na

jednotlivé č l ánky.

Nově se také cenzorům zakazovalo otiskovat jakékoli zmínky o zastupitelských

shromážděn ích v Evropě, o poslancích, ústavách, volbách, o studentských nepokojích

a o požadavcích dělníků .
I H5

V tisku se také nesměly objevit zmínky o knihách, které bylo

zakázáno dovážet do Ruska.

Za první dva roky existence, v letech 1848 - 1849, Výbor 2.4. 1848 zkontroloval

3 004 knih č i brožur, 1 081 čísel časopisů a 19 920 číse l novin. Za období 1850 - 1852 bylo

prohlídnuto 3 878 knih a brožur, 3 540 výtisků časopisů a 26 092 číse l novin. A v posledním

období let 1853 - 1854 bylo zcenzurováno 3 332 knih nebo brožur, 952 čísel časopisů a

17 100 vydání novin.186

Výbor existoval až do konce vlády Mikuláše I. do roku 1855.

7.2. 2. Resortní cenzura

Vedle Výboru 2. 4. 1848 existovala nadále resortní cenzura. Pos tupně se rozšiřoval

výčet ministerstev a státních úřadů , které měly právo kontrolovat texty, které sejich tematicky

dotýkaly. V roce 1848 dostala definitivně právo na tuto kontrolu všechnaministerstva a státní

úřady. " Jedním slovem, pouze čistá poezie a beletrie spadaly pod cenzurní výbory; vše ostatní

se mimo výbory dávalo ke kontro le ještě tomu či onomu resortu'ř ", napsal historik cenzury

Roždestvenskij. Cenzurní výbory do resortních rozhodnutí nezasahovaly.

:83Gromova, L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žurnalistikixvui - XIX VY., s. 335
84 tamtéž

185 Nařízen í ze dne 3. 11 .1852, ln: Minaeva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach,s. 141
186 Šcvčenko M M (2003) Konec odnogo vell čiia ..., s. 148 - 149
187 . , . . ~ .

Vittekcr, C. Ch. (1999) GrafS. S. Uvarov i ego vremja, s. 137
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Jinými slovy vyjádřil tento stav A. V. Nik i těnko , když v roce 1850 v č i I' ,ypo itava ... ... ~

sou(,~asné chvíli máme n ásledujld cenzury: v.veobecno/l v ministerstvu lidové osvětv hlavní..
správlI cenzury, vrchní neveiejny výbor (neboli Vy'bor 2 4 1848 L JI) d h '" - pozn. . . , UC OVn!

ce/Film , válečnou, cenzuru v rámci ministerstva zahrani či divad. I r • • t- - . e m v mll1lS erstvu

imperátorského dvora, novinovou v poštovním oddělení (tykala se periodik dovážených do

Ruska ze zahraničí - pozn. L.V.), cenzuru v JlI. oddělení carské kanceláře, a novou

pedagogickou . Celkem: 10 cenzurních institucí. Kdybychom spočítali všechny osoby, které se

zab)ívají cenzuro u, by lo bych j ich víc než knih, které se během roku vytisknou. Spletl jsem se:

je jich více. Je št ě cenzura právnických děl v rámci II. oddělení carské kancel áie a cenzura

zahran ičních knih, ce lkem tedy dvanáct. ,,188

7. 2. 3. Cenzura liberálních a demokratických periodik a tzv. čtení pro "prostý lid"

Evropské revoluční události na jedné s traně, na s traně caraa vlády, zapříč i n i ly, že se

z obav před vlivem revolučních myšlenek na ruskou společnost zpřísnila cenzurní politika

státu natolik, že veřej nost byla v podstatě vytlačena z projednávání politických a

ce lospolečenských otázek. Na druhé straně ale ovlivnila a aktivizovala demokraticky

smýšlející č á s t společnos ti, která přejímala evropské revoluční myšlenky a nechávala se jimi

inspirovat v úvahách o vývoji v Rusku. Tak proti sobě stály dvě prot ichůdné tendence.

Liberálové a demokraté usilovali o zrn ěnu stávajícího státního zřízen í a naopak předsta vitel é

státu se snažili co nejvíce omezit liberální a demokratické hnutí ve společnosti . Také proto se

cenzura zaměři la přednostně na kontrolu periodik těchto směrů .

Liberálové se dělili na několik proudů, mezi nejvýznamněj ší patřil y slavjanofilové a

zapadnici. Oba proudy se v mnoha bodech rozcházely. Rozdě lovalo je i chápání revo lučních

událostí a jej ich významu v historickém vývoji a možném vlivu na Rusko. Zatímco

slavjanofi lov ézápadoevropskou revoluci odmítali, zapadnici vystupovalijakojejí zastánci.

Pro slavjanofily byla revoluce, její průběh a některé požadavky důkazem úpadku

západoevropské civilizace, která se projevovala mimo jiné proletarizací obyvatelstva a

zostřen ím sociálních rozporů. Rusko se mělo podle jejich předs tav vyvíjet jiným, specifickým

způsobem, nikoli revo lučním i změnami . Ideje svébytného ruského vývoje vycházely

z tradičního sociálního uspořádání ruského venkova, kde lidé žili v tzv. obč inách. Občiny

fungovaly na základě společného vlastnictví a společného ru čen í. Občina byla odpovědná

jako celek za trestné činy spáchané na její půdě, ale také za odvod rekrutů do ruské armády a

188 Nik i těnko, A. V. (195) Dnevnik, 1. díl, s. 335 - 336, zápiszedne 22. 3. 1850
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za odvod daní.
189

Toto kolektivní uspořádán í vesnice mělo podle slavjanofi lů zaručit, že

Rusko se bude vyvíjet v klidu a míru, nikoli revol učn ími změnami jako západní Evropa.

Vodmítání revo lučního způsobu změn se slavjanofi lové shodovali s postojem vlády, ale na

druhou stranu něk teří z nich podporovali západoevropské Slovany v boji o samostatnost,

kritizovali systém nevolnictví a také reformy Petra Velikého. Poslední tři postoje nebyly pro

cara a jeho okolí přijate lné a stavěli slavjanofi ly do opozice.

Stej ně jako představi tel é ostatních myšlenkových proudů usi lovali slavjanofilové o

vlastní periodikum. Zprvu vydávali sborníky, k pravidelnému periodiku se dostali v roce

1844, když se jeden z jejich představitelů , I. V. Kirejevskij, stal redaktorem časopisu

"Moskvitjanin", kam přivedl i jiné slavjanofily. To však trvalo jen tři měsíce, než se

Kirej evskij názorově rozešel s vydavatelem časop isu a slavjanofilové byli nuceni pracovat na

dalším sborníku.

O č innos t s l avjanofi lů se tajná politická policie zajímala už před rokem 1848.

V březnu 1849 byli za rozšiřování ručně psaných "Dopisů z Říma" uvězněn i v Petropavlovské

pevnosti v Sankt-Petě rburgu 1. F. Samarin'I" a I. S. Aksakov!" , Z nařízen í cara byli po

propuštění oba sledováni tajnou policií. Jiní slavjanofilové byli tajně sledováni z rozhodnutí

moskevského gubernátora A. A. Zakrevského. V této situaci byla pro slavjanofi ly

vydavatelská činnos t v podstatě nemožná. V dubnu 1852 vyšlo další číslo "Moskevského

sborníku", které podle vyjádření ministra lidové osvěty P. A. Širinské ho-Šichmatova

obsahovalo pohoršlivé č l ánky, "v nichž se všude objevuje nespokojenost s nynější dobou,

j ednostranný pohled na naši historii ... a snaha ukázat dnešní stav věcí jako nevyhodny

vporovnání s minulos tí". /92 Nesouhlas vyvolala zejména kritika reforem Petra l. Zpráva o

sborníku byla předána carovi, který rozhodl o přísněj š í kontrole slavjanofilských tisků ze

strany cenzury.193 Příští díl sborníku byl cenzurován ve dvou výborech současně 

v moskevském a sank t-petě rburském . Výbory se v hodnocení sborníku rozcházely.

Moskevská cenzura jej v říj nu 1852 schválila, petěrburská cenzura ho ale nakonec na j aře

1853 zakázala povolit k tisku. Jak se domnívají někteří historici ruské cenzury, hlavním

důvodem pro zakázání sborníku nebyly konkrétní č lánky v něm obsažené, ale slavjanofilské

myšlenky obecně . Zejména zaměření na lid a jeho roli v ruských děj inách a ruské svébytnosti

189 Švankmajer, M.; Veber, V.; Sládek, Z.; Moulis, V.(2002)Dějiny Ruska, s. 209
:90 Samarin, Jurij Fcdorovi č (1819- 1876), publicista, slavjanofil . . . ' . .
91 Aksakov, Ivan Scrgeevič (1823 _ 1886), publicista, vydavatel, basmk, Jeden z ~d~ologů slavjanofilství, ' U

vydával noviny .Parus" (1859), .Dc ň " (1861 ), "Moskva" (1 867- 1868), .Moskvi č (1867 - 1869) a "Rus
(1880 - 1886)
192 Gromova, L. P. (cd.) (2005) Istorija russkoj žum aistiki XVllJ -XIXvv., s. 332
19] Nařízcní ze dne 20.7.1852, ln: Minacva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika I' dokumentach, s. 140
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vyvolávalo u vlády obavy. Předním autorům slavjanofilské publicistiky, I. S. a. K. S.1 94

Aksakovovým, I. Kirejevskému, A. S. Chomjakovovil95 ad., se dovolovali od roku 1853

tisknout č lánky pouze po jejich schválení v Hlavní správě cenzury I S Ak k . b I. . " sa OVOVI yo

navíc zakázáno redigovat jakýkoli časopis . V praxi měla všechna tato opatření za následek, že

se v l ádě a policii podařilo zabránit s l avj ano fi l ům veřejně publikovai.!"

Novým kontrolám podléhaly i některé starší publikace, ve kterých se hledaly zmínky

o revo luci. V roce 1851 zveřej n i l moskevský knihkupec v novinách oznámení, že bude

výhodně rozprodávat ročníky demokratického časopisu .Ote čestvennyje zapiski" za léta 184 1

a 1843. Tajný výbor na zák l adě této reklamy pročetl zmiňovaná čísla a zjistil v nich j iž

obligátní "škodlivé zamčřcní'''" . Členové výboru násl edně vydali rozhodnutí skoupit veškeré

nabízené výtisky a řed i te l Imperátorské veřejné knihovny M. A. Korf zakázal tyto ročníky

o • " " , " o 198
p ůj č ovat ctenarum.

Cenzura dostala j eště od .menšikovsk éhn'' výboru přikázáno , abyse zvláště zaměři la

na časop isy "Sovremennik" a "Otečestvennyj e zapiski", které patři ly mezi nejdůležitěj ší

časopisy demokrati ckého směru a byly také upomínány ve zprávě M. A. Korfa z února 1848.

Car k těmto č asop i sům uvedl, že se v č láncích opublikovaných ne jejich stranách dopouštěly

" trestných my šlenek, které by mohly i do naší (ruské - pozn. L. JI.) vlasti zasadit pravidla

komunizmu" a " pNpravit nám všechny zhoubné události, které nyní ochromily západní

státy,, 199. Jejich redaktoři byli upozorněni , že při jakémkoli porušení carských nařízení nebo

pokud uveřejní cokoli dvojsmyslného, bude vydávání těch to časopisů zakázáno a s vydavateli

se bude jednat jako se "protistátními zl očinci"zoo.

Jedním z trestů pro nepohodlné spisovatele bylo odsouzení do vyhnanství.

M. E. Saltykov- Š čedrin'" , později významný ruský prozaika publicista, pracoval v roce 1848

jako úředník v kanceláři ministra války A. I. Č ernyševa . Současně publikoval veřejně své

texty. V květnu 1848 si ministr na Sal tykova- Š čedrina stěžova l u knížete Orlova, vedoucího

tehdejší policie, že bez souhlasu nadřízeného zveřej n i l svá díla "Zamotaná věc" a "Rozpory",

194 Aksakov, Konstantin Sergeevič (1817 - 1860), publicista, básník, jeden z ideologů slavjanofilství
195 Chomjakov, Aleksej Stepanov ič (1804 _ 1860), básník, filozof, publicista, jedenz ideologů slavjanofilství
196 Gromova, L. P. (ed.) (2005) lstorija russkoj žurnalistíkisí'lll-: XIX VV., s. 333
197 Šcv č cnko M. M. (2003) Konec odnogo veličija ..., s. 150
19Xt ' .amtez, s. 151 .. . ....,
199 Michajlov, M.1. Nikolaevskaja Rossija i revoljucionnaja Evropa ln: Rossija 1 Evropa. Diplomatija 1 kul tura
(1995) s. 90
200tamtéž
201Saltyko -S"· dri M ' h '1J J " ." (1826 - 1889) prozaik dramatik, publicista, představitel revolučníchv ce nn, lC at evgrarovic " . . k''' . . h
demokratů , působ il v redakci časopisů "Sovremennik" a od roku 1868 v Č. "OtečesvennYJe ~plS. I , ~ezl Je o
díla patří Gubernskie očerki (1856 _ 1857), román Istorijaodnogo goroda,(1 870) nebo r?manova kronika
Gospoda Golovjovy (1880); via Slovník ruských, ukrajinskych a bělonlsl..ych spisovatelů (200I) s. 509- 510
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které podle něj obsahovaly "zhoubné tendence k r 0 7šiPování 11I" S'le/l k ti á .. , I I
- .. e • o roSlYICIC 1 ce ou

západní Evropou a podvracející moc a veiejny klid".202 Den na to byl autorzatčen a odeslán

do Vjatky "pod tajným dohledemv. j'"

Po roce 1848 pod vlivem cenzurních zásahů se také změni la podoba některých

časop i sů . "Sovremennik" i "Otečestvennyj e zapiski", významné časopisy demokratického

směru, přes tal y tisknout tradiční roční přehledy literatury, ve kterých se autoři snažili

komentovat nejen literární vývoj v zemi, ale také sociální a politické otázky.2Q.l Jak uvádějí

autoři studie o ruské žurnalistice 40. let, redaktoři liberálních a demokratických časop isů

usilovali tou dobou především o to, aby nebyly oba časopisy zakázány. Velký prostor proto

dostávaly beletrie a naučná témata, ve kterých se čtenářům radi lo, jak se co nejlépe starat o

domácnost a podobná nepolitická témata. Mezi časopisy se stíraly rozdíly, které byly dříve

dány myšlenkovým zaměřen ím č l á nků , Po roce 1848, kdy bylo médiím znemožněno se

vyj adřovat k aktuálním a zásadním otázkám doby, se objevovaly případ y, kdy jeden autor

publikoval své dílo současně v někol i ka časop isech souběžně . Tak se například série článků

"Dopisy přespolního předplatitel e" A. Družinina publikovaly současně v časopisech

.Sovrcmennik" a .Biblioteka dlja čten ij a,,.205 Zm iňované časopisy mezi sebou před rokem

1848 vedly čas té polemiky, protože byly ze zcela opačných stran ideových směrů . .Biblioteka

dlja č ten ij a" podporovala konzervativní názory, kdežto .Sovremennik'' reprezentoval

demokratické myšlenky.

Kromě liberálních a demokratických časopisů se cenzura po roce 1848 přísněji

zaměři l a i na knihy určené pro tzv. prostý lid (prostoj narod). Tyto knihy v sobě nesměly

obsahovat nic co by se dotýkalo pravoslavné církve, vlády, státních úřadů a zákonů . Také

bylo zakázáno psát o nevolnické otázce. Cenzorům se radilo, abyse při cenzurování takových

knih vžili do myslí prostých lidí a uvědomovali si, jaký dojem na ně může dílo učinit jako

celek i jeho jednotlivé výrazy.206

Období let 1848 - 1855 v oblasti ruské žurnalistiky je označováno jako období

"cenzumího teroru". Vedle oficiální cenzury, o které spisovatelé a vydavatelé věděli a museli

jí předkládat svá díla, dohlížela na tisk ještě tajná cenzura, o které neměli mít informace ani

22°2Gromova, L. P. (cd.) (2005)lstorija russkoj žurnalistiki XVIII-XIX VV., s. 333
OJ t "-amlez .'

204 1 " 3amlez, s. 35
205 t "-

amlez, s. 338 .. .,
206 Z ' " . , • O I . M' O D (2003) Russkaja žumalístikaprava mnustra lidov éosv č ty zc dne 21.4.185 , n. maeva, . .
vdokl/men/ach, s. 139
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cenzor-i. Následná cenzura byla svěřena za tím záměrem vytvořeným úřadům , které měly

velmi široké pravomoci a nebyly omezovány rámcemžádných zákonů. 207

Historici ruské cenzury vždy v souvislosti s tímto obdobím zdůrazňuj í míru, do jaké byl

omezen p ř i stup veřej nost i k otázkám vnitřn í i vnější politiky, hospodářského a sociálního

rozvoje země, její minulosti i budoucího vývoje a směřování. Leon Stilman popisuje ruskou

politiku ve vztahu k tisku v období po roce 1848 ,Jako úplné umlčení veiejn ého mínění,, 2o ,

úplné vyloučen í spo lečnos t i z úvah o všech veřejných věcech . Izolování politiky od

společnosti považují někteří historici za základní pří činu zaostalosti země v mnohých

aspektech, což se projevilo i porážkou v Krymské vá lce.

20 • • v ľ tiki XIXstoletija s. 185
7 Lcmkc, M.(1904) Očerki po istorii russko] cenzury / Zl/ma is . . C ., d

208 I ' Russian Iiteratúre ln. ontinuity an
Stilrnan, L. Freedom and Repression in Prerevo l/tlOl1G1Y

Change... (1955)s.424
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8. Cenzurní reforma 60. let 19. století

8. 1. Vláda Alexandra ll.

Období tzv. chmurného sedmiletí v ruských děj inách je ohraničeno rokem 1855, kdy

zemře l car Mikuláš I. a na jeho místo nastoupil nový car Alexandr II. (vládl 1855 _ 1881 ).

Třebaže byla smrt Mikuláše I. důležitým momentem ve vývoji tehdejších událostí,

neznamenal příchod nového panovníka okamžitou změnu vn i třních poměrů a zahraničn í

politiky. Období tzv. velkých reforem, jak bývají označována 60. léta 19. století, se utvářelo

postupně.

Alexandr II . ( 1818 - 1881 ) převzal Ruskou říš i v době, kdy prohrávala v Krymské

válce (1853 - 1856) v bojích proti koalici Velké Británie, Francie, Turecka a Sardinského

království. Nepříznivý vývoj válečného konfliktu z pozice Ruska donutil Alexandra ll.

přijmout ultimáta soupeřů, která předznamenal a podmínky míru, podepsaného 30. 3. 1856

P .. w ' 209 Ruské , k " . I 'v anzi. us e naro y na uznarn pozice ocirance ortodoxních věřících v Osmanské ří ši ,

které celý konflik t podnítily, byly ví tězi odmítnuty. Současně muselo Rusko uznat ztráty

některých území a vlivu na Černé moře a Podunajská knížectvi.

Průběh Krymské války, konečná porážka a následné podmínky pařížského míru

vyvolaly rozčarování v ruské spo lečnosti a pocit politické krize. Ruská inteligence i státní

úředníc i se snažili najít a objasnit důvody, které způsob ily ruský neúspěch . Hledání příčin

porážky podnítilo ve společnosti ohromnou potřebu vyjádři t se. Během války, kdy v zemi

kromě "cenzurního teroru" panovala j eště přísná válečná cenzura, se začala ve veřejnos ti šířít

k . , blicistik 210ru opisna pu icisu a.

Hlavním důvodem , proč Rusko prohrálo poslední válku, byla shledána všeobecná

zaostalost země - nedostatečně rozvinutý průmysl , nevybudovaná infrastruktura a zejména

přetrvávající nevolnický systém.i !' Zaostalost státu se mimo jiné vysvět loval a i tím, že vláda

zcela odstranila a izolovala společnost od projednávání všech společenských a politických

otázek a nemohla tedy ani vědět, jaké potřeby a problémy společnost pociťuje .

Průběh a porážka v Krymské válce přesvědčil y i mnohé státní předs tavi te le v čele

s carem, že j e pro jeho vládu i zemi nebezpečné odepírat potřebám rozvoje země a

přesvědči ly je o nutnosti povést alespoň umírněné reformy státní správy, hospodářství

spo l ečenských vztahů . 2 1 2 Pro první léta Alexandrovy vlády se tak staly příznačnými snahy

o refonnování ruského státu a společnosti. Zásadní reformy, ke kterým byla vláda do značné

~09 Pečenka , M. Luňák, P. (2005) Encyklopedie moderní historie, s. 261
10Ševčenko , M. M. (2003) Konec odnogo veličija ..., s. 201

211 Čemucha, Y. G. Cenzura v Evrope i Rossii ln: Cenzura v Rossii: Istorija i sovremennosť (200I) s. 12
212 Č . . .. č at i 36ernucha, Y. G.(1989) Pravitcl'stvennaja politikav otnošcnii pe au..., s.
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míry přinucena stavem hospodářské situace i společenského napětí a očekávání změn,

proběhly v době do roku 1866. Zásadní otázkou, kterou bylo potřeba vyřešit. bylo

tzv. nevolnické právo. V lednu 1857 zřídi l car tajný výbor na projednávání rolnické otázky.

pozděj i vznikly s obdobným cílem i komise v guberniích. Změna vládní politika se v tomto

případě projevila zvýšenou otevřeností státu k názorům společnosti. Výnosem ze dne

8/ 13 rl "16. ledna 185 - povo I car projednávat rolnickou otázku ve všech periodických titulech.

sice pouze v podobě č l ánků statistických, historických, vědeckých a teoretických, ale i to bylo

vý...:namnou změnou oproti předchozím l etům, kdy se o situaci na ruském venkově a vztazích

mezi s ta tkáři a nevolníky nesmělo psát vůbec . Rolnická reforma byla vyhlášena

19. února 1861 . Rušila sice nevolnictví, ale nutila rolníky vykoupit se, čímž neuspokojila ani

rolníky, ani revolučně demokratickou inteligenci.

Následoval y reformy soudní, lidové osvěty, státní samosprávy, vojenská, finanční a

také tisková, která měla řešit cenzurní otázku pouze dočasně, s menšími obměnami ale

nakonec platila čtyři cet let. Liberálnost reforem nebyla rovnocenná, za nejl i berá lněj š í

považují historici reformu soudní, která zaváděla do Ruska veřejné soudy, právo na obhajobu

ad. Obecně ale všechny vycházely z představy, že samoděržavná absolutní moc panovníka

musí být i nadále zachována. Takový postoj se střetával s protichůdným i tendencemi a

požadavky ve společnos t i .

4. dubna 1866 spáchal na cara Alexandra ll. atentát D. V. Karakazov. Neúspěšný

atentát na představitele samoděržavného Ruska narušil úsilí o liberální reformy a vládnutí

země a nasměroval vládu k zavedení ochranné politiky, která začala přísněji vystupovat proti

politické opozici. Některé z jejích proudů se uchýlily do ilegality a zesílily násilné činy proti

státním činitelům , č ímž se vyvolávalaoboustranná bezohlednost a napětí ve společnosti .

8. 2. Ruský tisk na přelomu 50. a 60. let 19. století

Se změnami celospolečenské situace bylo spjato i uvolnění politiky ve vztahu k tisku

a následně rozvoj ti štěných médií. Ruský publicista A. 1. Gercen, žijící od roku 1848

vemigraci, napsalo probíhajících změnách: " Vše, co bylo pohibeno v hloubce duše pod

nátlakem vynuceného mlčení, najednou nalezlo svůj jazyk... Pokud máme srovnat noviny a

časopisy posledních let vlády Mikuláše s těmi, které se objevily pill roku po jeho smrti, mohli

b 'I . , •• • , ,,214
iychom si pomyslet, že mezi nimi j e rozdl ne;mene čtyr generaci.

213 Vysočaj šee povelenie ze dne 16. I. 1858, ln: Minaeva, O. D. (2003)Russkaja žurnalistika v dokumentech, s.
158 - 159
214 Pcčcrskaja, T. I. (I 999) Razno čincy šestidesjatych godovXIX veka, s. 29
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Na výrazné změny měl o vliv někol i k faktorů . 6. prosince 1855 byl zrušen tajný

Výbor 2. 4. 1848, symbol předchozího cenzurního režimu. Hlavní slovo v tiskových otázkách

sevrátilo v Hlavní správu cenzury. Cenzura vycházela z řádu roku 1828, který oficiáln ě platil

i v období po roce 1848, a jeho pozděj šími dodatky. Principy a ustanovení řádu z konce

20. let 19. století ale neodpovídaly době a jejím požadavkům . Od poloviny 50. let 19. století

se zača la měnit role tisku ve společnosti, okruhy témat, které byly povoleny k projednávání,

ekonomická podstata atd. Zrušení Výboru uvolnilo tiskovou politiku ze strany vlády, která

nově povolovala psát o dříve nemyslitelných celospo lečenských otázkách. Narostla aktivizace

novin á řů a sp isovate lů, ale také požadavky a nároky čtenářů .

Do země pronikaly inťonnace prostředni ctvím médií t i š těných v západní Evrop ě

ruskými emigranty, které nepodléhaly vnitroruské cenzuře a přes hranice byly prováženy jako

kontraband. Mezi nej významněj ší patřil y tituly vydávané v londýnské Svobodné ruské

tisk á rn ě A. I. Gercena
2l5

, almanach .Poljarnaja zvezda"!" , sborník "Golosa iz Rossii,,217 a

od roku 1857 časopis "Kolokol"218. Nelegá lně se do Ruska dovážely také zahraniční nerusky

psaná periodika, která se tak vyhnula zahraničn í cenzuře, která kontrolovala veškerá díla

přicházející ze zahranič í.

O novém postoji vlády k tisku lze také usuzovat z údajů o nov ě povolených titulech.

Za posledních deset let vlády Mikuláše 1. (1845 - 1854) se objevilo 19 nových zejména

specializovaných časop i sů a 6 novinových titulů . Oproti tomu během prvních deseti let vlády

Alexandra ll. ( 1855 - 1864) bylo povoleno 66 novin a 156 časopisů .i"

V době reforem výrazně vzrostla role tisku, který se postupně stal jedním z hlavních

poukazatel ů rozličných politických směrů . Potřeba probírat veřejné otázky a možnost tyto

úvahy zveřej ň ovat ovlivnila obsahovou i žánrovou podobu časopisů a novin. Do té doby

dominantní časopisy byly zejména nositelem literárně kritického obsahu. Postupně ale začala

převažovat publicistická funkce časop isů a publicistické zpracování textů . Od roku 1856 se

navíc začaly v soukromých časopisech povolovat politické rubriky a politická témata, která až

215 Gcrccn, Alexandr I vanovič (1812 - 1870), publicista, spisovatel, v roce 1834za po li ticko~ čin~?st ~oslán do
vyhnanství, ve 40. Ictcch představitel zapadnictví, v roce 1847 odjel doFrancie a do konce.životaJIŽ zustal .
vevropské emigraci (Londýn, Ženeva), v letech 1852 - 1867 psal román-memoáry Byloe I dumy; ln: S/arnik
ruskych, ukrajinských a běloruských spisovatelů (200I) s. 225 - 227 . •
216 almanach vydávaný v Londýně v Ictcch 1855 - 1869, jeho názvem odkazoval Gereen k odkazu d ě kabrist ů ;

tamtéž, s. 226
217sborník, vycházel v Londýnč v letech 1856 - 1860, celkemvyšlo d~vět svaz~ů, ?~rcen v ~ich publikoval díla,
která byla v Rusku zakázána cenzurou' ln: Kufaev, M.N. (2003) fs/on a russkoj knigi v X/X 1. , s. 295
218časop is , Gerccn jcj vydával v LondÝnč a poté v Ženevě spolu s N. Ogarjevem v letech 1857- ~ ~67: ce~kem
vyšlo 245 číse l, s periodicitou I _ 4x rn ěs í čn č , na přelomu 50. a 60. Ictdosáhlnákladudo 2 500 výtis k ů; via
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských sp isovate l ů (2001 ), s. 330
219A . ,. ' 5rscnjev, K.K. (1903) Zakonodatel stvo o pečati, s.
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do té doby byla privilegiem čtyř titulů: "S ankt-petěrburgskie vedomost" M k k'
, " os ovs ie

vedol11osti", "Scvernaja p č ela" a .Russkij invalid". Jako první Zl'skal tuto možnost nový
, M N K' tk 220 Russki ,

časopiS . . cl ova " uss IJ vestnik", jehož program byl schválen již jako

spo lečensko-po l itický . Ze stávajících časopisů , které zavedením poli tické rubriky

překra čoval y schválené programy, jako první uvedl na své stránky politiku v roce 1859

časop is "Sovremennik", následovaný i ostatními tituly Literárně kritick éz V Y ' y • o. - amerel1l casoplsu
bylo nahrazováno společensko- li terámím obsahem.!"

Obdobně ztratil .Russkij invalid" monopol na publikování informací o válečných

událostech. Zača ly se objevova t také nové typy časopisů : ilustrované, satirické časopisy, mezi
.' , ' I k ,,222 b B 1'1 ' .k"JmYI11 I "s ra ne o" U( I 111 .

Myšlenkové rozděl ení periodik navazovalo na situaci z let 40., kdy se vydělova ly

obecně tři proudy - demokratický, liberální a konzervativní, přičemž uvnitř těchto směrů se

vyč le ň ovaly další myšlenkové skupiny. V 60. letech 19. století se zformova lo revo luční hnutí

tzv. narodniků , jehož č lenové propagovali svržení samoděržaví a rolnickou revoluci.r" Až do

konce 19. století neexistovala v Rusku žádná legální politická strana.

S příchodem nové společenské a politické situace vzrostl význam novin. Na přelomu

50, a 60. let 19. stolctí zůstáva ly méně vlivné a rozšířené než časopisy, ale tato situace se

rychle změn i la a v 70. letech 19. století se stav obrátil ve prospěch novin.224 Zatímco v letech

1845 - 1854 vzniklo šest nových novinových titulů, v průběhu let 1856 - 1864 jich bylo již

šedesát. Navýšení počtu novinových titulů bylo doprovázeno také zvýšením periodicity.

Vroce 1855 vycházely po celém Rusku pouze tři deníky ("Sevemaja p čel a" ,

.S ankt-Pe t ě rburgsk ie vedomosti" a .Russkij invalid"), v 70. letech 19. století se jejich počet

pohyboval kolem 38.225 Rozvoj novin byl způsoben hned několika faktory. Jedním z nich bylo

zavád ěn í nových technologií a vynálezů do tiskařského průmyslu, které urychlily přenos

zpráv, jejich zpracování a rozš ířen í mezi čtenáře. Rychlejší a výkonněj ší stroje snížily cenu

výtisků a zvýšily dostupnost tisku mezi lidmi. Elektromagnetický telegraf se v Rusku objevil

220 Katkov, Michail Nikiforov i č (1818_ 1887), novinář, politický č inite l , vydavatel; via Slovníkruských,
ukraj inských II běloruských spisovatelů (200I), s. 312
221 Gromova, L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žurnalistiki XVIIl - XIX1'1'., s. 348 . , ,
222 satirický časopis s karikaturami, vycházel v Sankt-Pctčrburgu v letech 1859- 1873, nejprve jednou tydně.'.
vroce 1873 2xtýdnč, vydavate lé a redakto ř i N. A. Stcpanov, V. S. Kuročkin, via Kufacv, M. N. (2003) lstorija
russkoj knigi v XIX v s 297
m, . , ., . ... S k P tě b d ázvern Zernlja i volja" existovala doprvn í narodnick áskupina vznikla v roce 1862 v an t- c r urgupo nazvem; , •
roku 1864, obnovena v reakci na neúspěch akce "choždenije v narod" v roce 1 8~6, V roce 1879 s~ v du~l~dku ,
Sporů uvnitř organizace ohledně metod revolučního boje rozštěpi la nadvě orgamzace - .Narodnaja volja {tera .
používala teroristické metody a její členové IJ.1 881 uskutcčnili úsp~šný. atentát na caraAlexandra 11., a" omyj
P2~rcděl", via Pečenka, M. Luňák, P. (2005) Encyklopedie moderníll/slone, s. 582
225Gromova, L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žumalistikiXVIII- XIXVV., s. 346

tamtéž, s. 442
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jlž v 50. letech. První ruská informační agentura která nabízel ' d k ', a zpravy re a cim, byla
založena v roce I866 v Sankt-Petěrburgu a jmenovala se Russk t I r.( oe e egratnoe agenstvo.
Mezinárodní Meždunarodnoe tegrafnoe agenstvo vzniklo v hlavním městě v roce 1872.226

Rychlotiskařské stroje se v ruských podmínkách objevily v 70. letech 19. století.

Zccla nová situace se vytvoři l a v ekonomických podmínkách tisku. Do 60. let se

periodika š í ř i l a mezi čtenáře zejména prostřednictvím předplatného . S ekonomickým

rozvojem země a objev ujícími se kapitalistickými vztahy v ruském hospodářs tví se vláda

rozhodla povolit v roce 1858 prodávat periodika v kancelářích jejich redakcí, následně v roce

1862 byl povolen pouli ční prodej, který se postupně zejména pro noviny stal hlavní formou

jejich rozši řování. V témže roce bylo povoleno soukromým periodikům otiskovat soukromá

oznámení a reklamy za poplatek, které se staly důležitým zdrojem příjmu vydavatel ů.

Sn ár ů stem počtu titul ů a snížením jejich ceny v dů sledku nových technologií se zvýšila i

vzájemná konkurence. Ruská periodika se stala dostupněj ší pro čtenáře , jejichž počet se i přes

stále nízkou míru gramotnosti ruského obyvatelstva zejména ve městech zvyšoval.

Srozvojem ekonomického života v Rusku narůstala poptávka čtenářů po aktuálních

informacích. Tyto tendence se projevily ve výši nákladu, kterého v průměru ruská periodika té

doby dosahovala. V první polovině 19. století vycházela periodika maximáln ě v nákladu

kolem 2 000 - 3 000 kusů , V 60. letech se ale některé tituly pohybovaly už nad hranicí 10 000

výt isků u jednoho čís la. N apř. .Moskovskie vedomosti" měly v tomto období kolem 12000

předplatitel ll, "San k t- Petěrburgskie vedomosti" přibli žně 8 000. Další nárůst můžeme u novin

zaznamenat ve druhé pol ovině 70. let 19. století, které tou dobou byly již rozšířeněj ší a

populárněj ší než časopisy. "Novoe vremja" vycházelo v roce 1876 v průměru 16000 výtisků ,

o rok později dokonce 22 000 vý tisků. Kolem 20 000 exemplářů se pohyboval též náklad

novin "Golos".227 Významná změna se odehrála i v pojetí vydavatelské či nnos ti, rozhodujícím

kritériem se stal zisk. Vydavatelé se snažili přilákat čtenáře nejrůzněj šími metodami, do

periodik vkládali bezplatné přílohy s různou tematikou (literární, módní, obrazové přílohy) ,

'I I' k " bní i " 22Hzasl a I z use 111 vy( aru,

Na přelomu 50. a 60. let 19. století se v Rusku objevují také nové novinové formáty

jako večern í noviny (první takové noviny se pod názvem .Posrednik promyšlennosti i

torgovli" objevily v roce 1857 v Sankt-Petěrburgu) a také levné noviny pro tzv. masového

čtenáře (mezi první patří "Syn ot ě čestva" v Sankt-Petěrburgu nebo .Russkaja gazeta"

226 Gromova, 'L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žurnalistikiXVIII - XIXVV., s. 441 Š . k k • I
m • I ' . ", . 1° " dl Varcckij B I (2001) elest strantc, -(1 - se estvscc my údaje o nákladech jednotliv ých titu u citovany po c , . .
ZIl(JIlYOIl, s. 22 - 23
22K Gromova, L. P. (cd.) (2005) Istorija russkoj žumaiisttki XVIII- XIX vv., s. 443
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vMoskvě). Zaj ímavý způsob dostat se k méně movit ým č ten ářů 1'1 ' I Ob .m zvo 1 titul ; crtočnyj

listok. Gazeta literaturnaja i promyšlennaja", který vycházel v roce 1860 v Moskvě . Již název

upozori1oval , že papír, na kterém noviny vycházely, měl po přečten í textů sloužit jako balící

materiál. Redakce doporučovala majitelům obchodů používat jejich noviny, které vycházely

na čtyřech listech tvrdého papíru, k balení nakoupeného zboží, a tak umožnit chudším

vrstvám spo lečnosti, aby se také dostaly k aktuálním informacím?"

Ekonomickou podstatu vydavatelských aktivit soukromých osob si uvědomovala též

vláda a zača l a v tiskové politice využívat nové metody nátlaku a trestů . Začala uplatňovat

ekonomické sankce, které se promítly i do nových cenzurních pravidel z dubna 1865 , kdy za

každý přestup ek proti zákonu byl vymezen trest jak v podobě odnětí svobody proviněného ,

tak i formou finanční pokuty. Sama pak ve snaze konkurovat soukromým vydavatelům měnila

periodicitu svých periodik. Tak se původně měsíčník ministerstva vnitra . Žurnal ministra

vnutrennich del" v roce 1862 přeměnil na deník.Sevemaja počta"(1 862 - 1868).230

8.3. Proměny cenzurního resortu v první polovin ě 60. let

Tisková respektive cenzumí reforma se vypracovávala v podstatě 10 let. Otázka

tiskové reformy nebyla pro nového cara prioritou. Alexandr II. potřebova l vyřeš i t závažnějš í

otázky, mezi jinými rolnickou reformu. Po zrušení Výboru 2. 4. 1848 a za obecného uvolnění

se tisk rozvíjel i bez nových pravidel. Rámec cenzumí politice vytvářel řád z roku 1828

doplněný v pr ůb ěhu let o nové paragrafy.

V průběhu let 1855 - 1865 vzniklo několik výborů a komisí, které měly vypracovat

návrh tiskové reformy (1857 - Výbor pro revizi cenzurního řádu , 1859 - Výbor prozáležitosti

knihtisku ad.). Některé z nich existovaly pouze několik dní.

Vypracování koncepce vládní politiky ve vztahu k tiskubrzdily také rozlišné názory

mezi vládními představiteli. Ruský historik K. K. Arsenjev je rozdělil na tři skupiny. Mezi

.nepř átele svobody slova" řadil např. ministra justice do roku 1862 V. N. Panina, knížete

V. A. Dolgorukova, do roku 1866 šéfa četníků, nebo předs edu Státní rady A. F. Orlova.

Středové pozice podle jeho hodnocení zastávali zejména ministři lidové osvěty, A. S. orov a

E. P. Kovalevskij, do jejichž resortu cenzura spadala až do roku 1863. Nejvstřícněj ší politiku

ve vztahu ke svobodě slova zastávali ministři financí Knjazevič a ministr zahraničních věcí

229Gromova L P (ed) (2005) Istoriia russkoj žumotistiki XVIIl - XIXveka,s. 444
230 ' • •• ':J '

tamtéž, s. 346
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kn ížc GorČakov . Ti ale z pozic svých funkcí nemě l i na cenzurní politik ., . zhoduii. u pnmy a ro: UJI I
131 f . ~ I . k

vliv." Re o1111a navrc neme a systemanc ou a pevnou podporu ze strany cara.' 2

V otázkách cenzury se během uvedených deseti let řeš i ly dvě zásadní otázky. První

z nich byla možnost osvobodit alespoň čás t ti štěných publ ikací od předběžné cenzury a

nahradit ji cenzurou následnou, kde by o protizákonném jednání nerozhodovalo po ouzení

státního úředníka, ale soud. Podnětem , ze kterého myšlenka narušení monopolu předb ěžn é

cenzury vycházela, byla jednak změna postoje vlády a cara k roli tisku ve pole čno ti, když

mu vláda přiznala právo informovat veřejnost o společensko-pol it i ckých otázkách. a n ěkter é

z nich dokonce komentovat a posuzovat. Z druhé strany byla tato úvaha vynucována

nebývalým nárůstem počtu rozli čných titulů a jejich nákladu. Ekonomické, technologické

i po l i t icko-spo lečenské předpoklady rozvoje tisku způsobovaly početn í nárůst tištěného lova

a tak i nárůst práce pro předběžnou cenzuru. Cenzurní výbory nebyly chopné ve vé

dosavadní podobě zajistit plnou kontrolu vycházející tiskové produkce. Žádo ti o navýšení

počtu zaměstnanců cenzumích výborů byly odmítány s odkazem na nedostatek materiálních

pros tředků. Jakýkoli přechod k následné cenzuře ale nebyl reálný, dokud neprob ěhla soudní

reforma, která by zavedla do Ruska nezávislé soudnictví, oddělené od státní administrativy.

Soudní reforma byla schválena až v listopadu 1864.

Druhá zásadní otázka se týkala zařazen í cenzury v rámci státní správy. Od roku 1804

byla vn i třn í cenzura světských děl vždy pod vedením ministerstva lidové osvěty, bez ohledu

na resortní cenzuru a dodatečně vytvářené výbory, které kromě kontrolování tisku dohlížely i

na cenzumí resort. Počínaje rokem 1855, kdy byl zrušen tajný Výbor, začali být zváni

kjednáním o otázkách cenzury představitelé ministerstva vnitra.

Či stě restriktivní funkce cenzury se v době rozsáhlých změn ve státním systému i

v ruské spo lečnosti ukazovala jako neefektivní a nevhodná.233 Tisku se připi ovala

"už i tečnost" v tom, že publikováním č lánků o nepořádcích a zneužívání postavení .p iedkl ádá

vládě možnost získávat svědectví nezávisle na oficiálníchzdrojích, a n ěkter á z těchto svědectvl

mohou sloužit jako podklad pro prověrku oficiálních hlášení a přijetí odpovídajících

opatPení,,234 . Ale vláda současně trvala na přesvědčení, že nevhodné texty, myšlenky mohou

být škodlivé pro společnost i stát, a je nutnéje kontrolovat. "Ale veiejn áinformovanost m ůž'

231 Arscnjev, K. K.(1903) Zakonodatel 'stvo o pečati, s. 7 - 8
212 I "arntež,s. 8 . .
2ll S . . , I ' R ' Literaturo ln' Continuity andtilman, L. Freedom and Rcpression 111 Prcrevo utionary ussian .
~angc ...( t955), s. 427 .. .. I " O D

Poslanovlenija i rasporjařenija po cenzurc, ne otmcnjacmyc vremennoj instrukciej..., n. hna va, . .
(2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 173
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bl;/ i ,í:kodhvá. pokud se týká v ážnych otázek vládnuti k ' I id.• . itere II a a zatim cl '.finiti\77
neproj ednala nebo které podle ní nejsou hodny zájmu."m

Vláda se rozhodla, že nebude tisk pouze striktně kontrolovat, ale že jej bud ktivn

vést. Jinak řečeno , Výbor pro záležitosti knihtisku, který vznikl 24. ledna 1859 e nažil ti k

používat jako nástroj ovliv ňová ní veřejného mínění. Nadále se nem ělo ti ku jen zakazo t

psát o tématech, o kterých se vláda domnívala, že jsou nevhodná nebo dokonce neb zp čná,

veřej ně informovat a uvažovat. Ale naopak předkládat tisku témata, kterými se měl zabýv t.

Členové Výbor pro záležitosti knihtisku ale již po někol ika měsících ami rozhodli, ž

stanoveného závazku nedospěli , a Výbor byl zrušen. Měl čtyři členy, kromě zástupců

ministerstva lidové osvěty a ministerstva vnitra v něm působ i l i cenzorA. V. ikit ěnko .

Vláda myšlenku aktivního působení na tisk ale zcela neopustila, pouze se ji nažila

realizovat jiným zp ůsobem. Dva roky poté, co se Výbor dobrovo lně rozpadl. tedy v roce

1862, byl z iniciativy A. V. Nikitěnka obnoven vládní tiskový orgán .Severnaja pčela".

N i k i těnkovu snahu předloži t veřej nosti list, který by konkuroval soukromým periodikům ,

působi l by "proti ruskému tisku,,236 a prezentoval vládní postoje k probíraným otázkám,

podporoval i ministr vnitra P. A. Valuev. Tato metoda působení na veřejné mínění a současně

i na tiskovou konkurenci nebyla v Rusku nová. Vláda a státní instituce vydávaly svá periodika

již od dob Petra Velikého, který v roce 1702 rozhodl tisknout .Vedomosti" a začal takhi. torii

tiskových médií v Rusku. Vláda finan čn ě podporovala některé tituly s konzervativním

zaměřen ím . A ve 30. letech se tehdejší ministr lidové osvěty S. S. Uvarov rozhodl vydávat

časop i s .Žurnal ministerstva narodnogo prosve š čenija" , který se měl stát vzorem ru ké

žurnalistiky. Ani N iki těnkova snaha se ale nezdaři la v té míře, kterou si předs tavoval on a

jeho podpůrci .

8.3. I. Narušení monopolu předběžné cenzury

Přechod čás ti periodických ti tu lů k následné cenzuře byl postupný. V listopadu 1861

vznikla nová komise zabývající se otázkami cenzury, kde zasedali úředníci obou

zainteresovaných ministerstev. Výsledkem jejich práce bylo nařízení , podepsané carem dne

10. března 1862237, které osvobozovalo od předběžné cenzury periodika vydávaná vládními

institucemi a úřady a také oficiální část "Gubemských vedomostí".

235 Minaeva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentech, s. 173 . .
236 S . . , I' R' Literature ln' Continuity andtilman, L. Frcedom and Repression ln Prcrcvo utionary uS,smn " .
Changc.. .(1955) s. 427 definice z tajného občžníku k "Scvcmoj p čcle .' .
237 U ' .. .. M' O D (2003) Rus kaja žumali tikakaz o prcobrazovanii cenzurnogo upravlenija, ln: maeva, . ,
vdokumentach, s. 165 - 167
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Konečným rozhodnutím se stal zákon ze dne 6 4 1865 ted t ' 'I d kd" , y ze s ejne10 ne, y
byla schválena Dočasn á pravidla, s názvem ,,0 darování některých ulehčen í a pohodlí

domácímu tisku,,23x. Předběžné cenzury byly zbaveny, pokud o to zažádali jejich vydavatelé,

veškerá periodická vydání vycházející v hlavních městech Ruska, v Sankt-Petčrburgu nebo

vMoskvě. Jak vyplynulo z Dočasných pravidel z 6. 4. 1848, tuto žádost schvaloval ministr

vnitra. Soukromá periodika vycházející v ostatních místech země byl a i nadále povinna projít

předběžnou cenzurou. S tejně tak se nadále předběžné cenzuře nemusely předkládat knihy,

která byly vyt ištěny v hlavním městě a dosahovaly požadovaného rozsahu. U domácích

původních děl se stanovil rozsah minimálně deseti tzv. tiskových listů , u překladů to bylo

dvacet tiskových li stů
239

. Autoři zákona počíta li s tím, že č ím větš í rozsah díla, tím bude jeho

ceny vyšší a tím bude mít také méně čtenářů. Jak se uváděl o ve zprávě Státní rady

ze 7. 6. 1872 osvobození od předběžné cenzury se předkládalo takovým publikacím, které

"podle své ceny nebudou piistupn évelkému množství málo vzdělaných čten á iů a nebudou tak

moci sloužit jako nástroj škodliv épropagandy'í'", Obdobně se z obav před šířením z pohledu

vlády nevhodných myšlenek mezi nižší a méně vzdělané vrstvy obyvatelstva zachovávala

předběžná cenzura nad tisky s malým počtem stran a nízkou cenou, jako jsou letáky, brožury

apod .241

Po celé zemi nespadaly do budoucna pod dohled předběžné cenzury veškeré

publikace vlády, univerzit, akademií a vědeckých spo lků, stejně jako díla psaná v klasických

jazycích, l atině a řečti ně, a jejich překlady .

S tej ně jako v Dočasných pravidlech se i v tomto zákoně popisovaly pro periodika

bez předb ěžné cenzury nové metody postihů. Bud' periodikum obdrželo administrativní

výstrahu, nebo byla celá záležitost předána soudu. Systém výstrah byl vytvořen podle

2 242 F k" . trfrancouzského modelu, který přij al Napoleon 111. v únoru roku 185. rancouzs y rmms

vnitra měl právo pozastavit vydávání periodika, které získalo tři výstrahy, maximálně ale na

dva měsíce. 24 3

238 Odarovanii nckotorych ob l cgčcnij i udobstv otcčcstvennoj pcčati , ln. Minacva, O. D. (2003) Russkaja
žumalistika v dokumntach, s. 176 - 178
239 I tiskový list odpovídá zhruba 16 - 25 stranám .. ' M' O D (2003)
240 Odl " . . .. k h i d . t . šč ich uzakoneníjo po č ati ln: maeva, . .opo ncnn I izmcncnu ne otoryc IZ ejc VUJ lI ,

Russkaja žurnalistika v dokumcntach, s. 195 C . it d
241 • . , I ' R ' Literaturc ln' ontmui yanStilman, L. Freedom and Rcprcssion ln Prercvo unonary ussian .
Changc.. .(1955) s. 428
242 tamtéž
243 Derck, J. (cd.) (200 1) Censorship. A World Encyklopedia, heslo France, s. 853
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8.3. 2. Přechod cenzury pod ministerstvo vnitra

Také přechod cenzury z ministerstva lidové osvěty na ministe tv 't běl Irs o Vnl ra pro 1 ve
dvou etapách. Již zmiňovaným nařízením ze dne 10 března 1862 ti ., I. se cenzura o icra ně

rozdělil a mezi ministerstvo vnitra a ministerstvo lidové osvěty Na " t t . b I. mims ers vo vnitra y a

Převedena povinnost Hlavní správy cenzura dohlížet abv se v knil ' I . dik á I
, ,, .T' tac I. ... . pe1'lO / 'oe I,

...neobjevovalo nic odporujiclho cenzurním pravidlům ,,244 Hlavní správa byla zrušena. Zbylé

povinnosti Hlavní správy zůsta ly na ministerstvu lidové osvěty. Cenzurní výbory i samostatní

cenzoř i byli nově podřízen i přímo ministrovi lidové osvěty. Ministerstvo vnitra tak bylo

vcenzuře nadřazeno ministerstvu lidové osvěty, protože kontrolovalo práci úředníků tohoto

resortu.

Rozděl en í cenzury mezi dvě ministerstva se ukázalo jako nevhodné a vláda se

rozhodla se souhlasem ministra lidové osvěty, že cenzuru převede podjediné ministerstvo, a

to ministerstvo vnitra. Defi nitivní převod všech úřadů zabývaj ících se cenzurou se odehrál na

základě výnosu ze dne 14. ledna 1863.245 "My (A lexandr fl. - pozn. L. V.) shledáváme

vsou časn é dob ě za vyhodnějšl pověiit jak sledováním tiskových děl. tak samotnou správou

cenzury ijeji def initivní organizací ministerstvo vnitra, ,,246 uvedl car své rozhodnutí.

Projekt nového cenzurního řádu byl defin i tivně dopracován až v rámci ministerstva

vnitra, pod něj ž přeš la komise v čele s knížetem Obolenským, ustavená carem v roce 1862.

Komise měla revidovat staré cenzurní předpisy a vytvořit nový cenzurní řád . V roce

1862 vypuklo v hlavním městě několik ni čivých požárů , o kterých se vláda domnívala, že

byly úmyslně založeny protistá tními spolky. Komise knížete Obolenského byla nucena

předložit Dočasná cenzurní pravidla, která by překlenula období, než bude vypracována

defini tivní verze tiskové reformy.247 Pravidla, schválená 12. května 1862, nahrazovala po

dobu tří let veškeré zákony přij até v období od roku 1828 do I. ledna 1862. Oficiálně tedy

přestal k roku 1862 platit cenzurní řád z roku 1828 i se všemi pozdějšími dodatky. Pouze

některá nařízení se zachovávala, a ta byla vyjmenována v příloze k Pravidl ům, Pravidla měla

pouze 13 bodů. Všechny předpi sy, která obsahovala, přešly do Dočasných pravidel z roku

1865. Cenzoř i tak dostali jasná pravidla, která nebyla zatížena neustálými upřesněními a

dodatky.

244 Ukaz o preobrazovanii ccnzurnogo upravlenija, In: Minacva, O. D. (2003)Russkaja žurnalistika
~dokulllentach, s. 165 - 166 . v . '

5Arsenjev, K. K.(1903) Zakonodatcl' stvo o pe č ati , s. 13, O peredace cenzumych komlteto~ Ivo tdc l ~y~h
. " .. .. t t ennich del In' Russkaja žurnalistikacenzoroví z mnu stcrstva narodn ogo prosve š č cnija v mirnstcrs vo vnu r "

i4~okumentach, s. 175 - 176
tamtéž, s. 175

m 9Kufaev, M. N. (2003) Istoria russkoj knigi v XiX v., s. 14
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Nejen vzhledem k počtu bodů , ale i ve formulaci jejich obsahu působí Pravidla

stručně a j asně . I v 60. letech 19. století bylo hlavním úkolem cenzury chránit základní

principy ruské státnosti, tzn. nesměla povolit do tisku " narušeni potiebn é úcty k učení a

oMadlim kies t'anskych vyznání, chránil nedotknlllelnosl vrchní moci a jejích atribut/i, úctu ke

č1emim carského dvora ... . čest i soukromý život každého,,248.

Vzhledem k tomu, že Pravidla byla přij atá v mezidobí, kdy byla cenzura rozdělena

mezi ministerstva lidové osvěty a vnitra, byla dána oběma mini strům pravomoc pozastavit

libovolné periodikum na dobu až do osmi měsíců , pokud v nčm byly zaznamenány škodlivé

tendence. Pojem "škodlivé tendence" ale nebyl přesněji definován, záleželo tedy na

odpovědných osobách, jak si toto slovní spojení interpretovaly.

S odkazem na dobu, ve které dokument vznikl, byl jako druhý bod Pravidel

zveřej něn zákaz povolit díla nebo články obsahuj ící myšlenky komunizmu či socializmu,

které z pohledu vlády vnášely do spo lečnosti rozvratné myšlenky a vyvolávaly nepokoje,

zejména mezi mladými lidmi. Obdobně zůstalo platit nařízení ze 7. dubna 1853, kterým se

zakazovalo tisknout ruské č lánky .Jatinsko-polsk ými písmeny", tzn. polsky.i" Vláda tak

reagovala na neklidnou situaci v polské gubernii začátku 60. let 19. století.

8. 4. Dočasná pravidla 6. dubna 1865

Tzv. dočasná pravidla byla přijata 6. dubna 1865 pod názvem ,,0 některých změnách

o doplněních nyní platných cenzumích předpisů ,,250. Začala platit I. září téhož roku a

navazovala na nařízení ze dne 6. dubna, kterým se rušila u vybraných ti štěných děl povinnost

předb ěžné cenzury. Přestože byla přijímána jen jako přechodná , zůs tal a v platnosti

s některými obměnami po dobu čtyřiceti let.

8. 4. I. Struktura cenzurních úřadů

Řídícím orgánem v oblasti cenzury se stala Hlavní správa pro záležitosti tisku

(Glavnoe upravlenie po delam pečati) . Princip výběru a jmenování vedoucího Hlavní správy

zůstal stejný jako v předchozích letech, pouze tato pravomoc přešla z ministra lidové osvěty

na ministra vnitra.

Hlavní správa ze zákona kontrolovala činnost cenzurních výborů a samostatných

cenzorů . Řešil a jakákoli pochybení, nejasnosti nebo stížnosti na rozhodování

~:: Vremcnnye pravila po ccnzurc, bod I. In: Minaeva, O. D. (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 167
Postanovlcnie ot 7.4.1853, ln: tamtéž, s. 172 .. .

250Onekotorych peremenach i dopolncnijach v dej stvujuščich nync ccnzurnych postanovlenijach, ln: tamtcž, s.
178 -191
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cenzorl\.(~ 7, bod I) Současně Hlavní správa sledovala ta díla a . dik k ' ,
cuu u , peno I a, .terávycházela bez

Předběžné cenzury. Zde se rozhodovalo o udělení vy'strahy n ěkt ' . dik k .eremu z peno 1 , tere
porušilo předepsaná pravidla. Hlavní správa iniciovala soudní vyšetřování. (§ 7, bod2)

Hlavní správu pro záležitosti tisku tvořil vedoucí a Rada 111 ' , kd d I'avm spravy, e zase a I

předsedové cenzurních výborů přítomní v Sankt-Petěrburgu a členové jmenovaní na zák l adě

rozhodnutí Senátu.

8. 4. 2. Periodické tituly

Poprvé v ruských cenzurních řádech se v Dočasných pravidlech objevuje definice

periodického titulu. Považovaly se za ně časopisy a noviny, které vycházely v rozdílných

čí s l ech, listech nebo knížkách (§ I, bod I II. hlavy), nebo sborníky a sbírky nových,

původních a překladových děl nebo č lánků různých autorů , které se vydávaly pod jedním

společným titulem více než dvakrát ročně (§ I, bod 2 II. hlavy).

Ten, kdo chtě l zač í t vydávat periodický titul, musel žádat o povolení u ministra

vnitra. Jemu p říslu šel o rozhodovat, zda povolí vydávat periodikum bez předběžné cenzury

nebo pod jejím dohledem (§ 4, Hlava II). V řádu se podrobně popisovalo, jaké údaje musí

žádost obsahovat. Žadatel musel uvést název budoucího titulu, jeho program,

tzn. obsahově-tema tickou charakteristiku, předpokl ádanou periodicitu a výši předplatného ,

jméno a adresu bydli ště vydavatele i odpovědného redaktora. Pokud jich bylo více, tak adresu

každého z nich. Žadatel musel také oznámit, vjaké t i skárně by se časopis nebo noviny tiskly.

(§ 5, Hlava II) Funkci vydavatele a odpovědného redaktora mohl zastávat současně jeden

člověk.

Oproti roku 1828, kdy byl schválen poslední cenzurní řád , se v Dočasných

pravidlech objevují finanční tresty za porušení některých paragrafů. V řádech z let 1804, 1826

a 1828 se jen obecně konstatovalo, kdo nese osobní odpovědno st za porušení řádu , ale nikde

nebylo přesn ě stanoveno, jaký bude případný trest. V praxi si většinou cenzor a nebo

odpovědná osoba z periodika odbyli své přečiny tím, že byli na někol ik dní uzavřeni na

policejní stanici. V roce 1865 se jako běžný trest zača l y používat právě finan ční pokuty. Tato

změna souvisela jak se společensko-hospodářským vývojem, tak s vývojem v oblasti tisku a

žurnalistiky. Vydavatel nepovoleného titulu mohl být potrestán finančn í pokutou ve výši

stanovené řádem za každé protizákonné číslo , stejně jako vydavatel, který otiskl článek

přesahující svým obsahem povolený program, i když obsah článku neodporoval zákonným

nařízením. (§ 8)
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První čís lo nově povoleného periodika muselo VYJ'ít ve lhůt ě . d h k .,u e Je no o ro u. Stejné
časové rozmezí platilo i pro existující tituly Pokud někte ' db ' d h. ry po o u Je no o roku
zJ'akéhokoli d ů vodu nevycházel, byl oficiálně považován za zrušeně I • id' Ya muse znovu za at o

Povolení. (§ 10, Hlava II) Tím, že se nebral ohled na důvod pro č byl d áv án í n ř š. , o vy avaru preru eno,

mohl být titul v las tně úředně zrušen, pokud mu bylo v průběhu jednoho roku zakazováno

vycházet, např. opakováním výstrah.

Nově mohl být titul převeden z jednoho vydavatele na nového, za souběžného

informování Hlavní správy. (§ l l) Dříve musel nový vydavatel vždy znovu žádat o povolení

u vrchního cenzumího orgánu.

Hlavní správa ze zákona dohlížela nejen na vydavatelské dílo, ale také na osoby

odpovědného redaktora nebo vydavatele. Dohled měl v podstatě policejní podobu. Podle

§ 12 bodu 3 mohla Hlavní správa zbavit odpovědného redaktora jeho funkce za to, že

odcestoval do zahraničí, aniž by o tom informoval Hlavní správu. Hlavním redaktorem podle

stejného paragrafu nemohl být ani č lověk, který by byl pod policejním dohledem na základě

soudního rozhodnutí , nebo který by byl zbaven nebo omezen na své právní způsobilosti.

Periodika zproštěná Dočasnými pravidly dohledu předběžné cenzury musela ze

zákona zaplatit Hlavní správě pro záležitosti tisku zálohu, jejíž výše se stanovovala podle

periodicity. Tento fakt komentovali mnozí současníci ale i historici ruské cenzury a

žurnalistikyjako krok, který periodika předběžn é cenzury zbavoval jen "podmínečně" . Pokud

došlo k porušení zákonných nařízení ze strany takových tiskovin, přicházely o složenou

zálohu. Při vědomí fi nančních ztrát, kterým se vydavatel snažil zabránit, vzrostl význam

autocenzury uvnitř redakce. Při vidině finančního trestu redigovali vydavatelé č lánky tak, aby

co nejvíce odpovídaly státem požadované linii. Deník nebo periodikum, které vycházelo

minimálně šestkrát týdně, skládalo Hlavní správě zálohu ve výši 5 000 rublů , všechny ostatní

tituly polovinu z této čás tky, tedy 2 500 rublů . (§ 16, Hlava ll)

Podle paragrafu 19 II. hlavy řádu odpovídala peněžní záloha pokutám, které byly

uplat ňov ány na redakce v případě narušení předpisů . Pokut vydavatel nezaplatil stanovenou

pokutu do určeného termínu, Hlavní správa ji automaticky strhávala z této zálohy. Ovšem

záloha musela být v zákonem stanovené lhůtě doplněna, j inak hrozilo až zastavení periodika.

(§ 20, Hlava ll)

Přestože byla vybraná periodika oficiálně zbavena předběžné kontroly, vydavatel byl

povinen dodávat exemp láře jednotlivých č ísel do cenzurního výboru. U novin a periodik

vycházejících minimálně jednou týdně musel vydavatel doručit konečnou verzi současně

s tím, kdy tato byla tištěna v tiskárně . Zbylá periodika musela být doručena do výboru
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nejpozději dva dny před tím, než se dostala na vereinost tzn než b I 'I'
J , . y a rozesl ana

předplatitel lllTI a dána do prodeje. (§ 25, Hlava II) Tím se umožňovalo zadržet titul, který by

obsahoval nevhodné texty, dříve než se dostal ke čtenářům Pok d b I fi ' I .. u ne y y ma ni verze

vcenzurní výbory předkl ádány podle rozpisu, hrozila vydavateli finančn í pokuta.

V Dočasných pravidlech se věnovala pozornost otiskování omluv a reakcí na

uveřejněné informace. Bezpl atně a bezodkladně musela otisknout vládní dementi nebo vládní

opravu zpráv. Vydavatel a redakce se k tomu nesměli nijak vyjadřovat ani je komentovat.

(§ 26, Hlava II) Stej ně tak nemohl titul odmítnout otisknout vyj ádřen í nebo vysvětlen í

soukromé osoby, o které v něm byla zveřejněna něj aká informace. Takové opravy musely být

otištěny bezodkladně, ve stejné rubrice, ve které byla um ístěna informace, na kterou

reagovaly, bezpl atně a v rozsahu maximálně dvojnásobném k původnímu č l ánku . Soukromá

vyjádření musela být vždy podepsána. (§§ 27 a 28, Hlava II)

Pravidly se zavádě l již zm iňovaný systém tzv. výstrah. Ministr vnitra byl oprávněn

udělovat periodikům výstrahy s odkazem na konkrétní místa, která ministrovu pozornost

zapříčinila. Třetí výstraha za sebou pak znamenala, že periodikum bude pozastaveno na dobu

určenou ministrem, max imálně však na dobu 6 měsíců . Po třetí výstraze měl ministr vnitra

také právo titul zastavit úplně , pokud dospěl k takovému závěru . (§§ 29 a 30, Hlava II)

O udělení výstrahy muselo periodikum bezprostředně informovat na svých stránkách, vždy

v prvním možném č ís le. Za prodlení při oti štění výstrahy se vydavatelé trestali finančním i

pokutami. V případě, že výstraha nebyla otištěna do tří měs íců od jejího udělení , periodikum

se pozastavovalo (§ 33, Hlava ll) Udělování výstrah bylo čistě administrativním aktem.

O jejich oprávněnosti rozhodoval ministr vnitra na zák ladě svých vlastních názorů . Takové

administrativní řešen í pokračovalo v tradici rozhodnutí cenzurních výborů , kdy o osudech

titulů rozhodovala moc výkonná, a ne soudní, a kde záleželo výrazně na osobnosti a postojích

toho kterého cenzora. Takové rozhodování bylo v ruské cenzurní praxi zažité a tradiční a

navíc bylo v porovnání se soudními procesy časově méně náročné . Soudní vyšetřování kladlo

velké nároky jak na čas, tak na dokazování a prokazování viny. Ruská státní správa navíc

nebyla na taková rozhodnutí zvyklá. Postupem doby se v důsledku těchto tendencí původně

zamýšlená reforma zača l a navracet zpět k větší míře administrativních rozhodnutí.

Náznaky toho, že ministerstvo vnitra a car i přes reformní snahy více důvěřují

výkonn é složce moci než soudní v rozhodování o proviněních tisku, jsou obsaženy již

v Dočasných pravidlech. Ve lll. hlavě, věnované tiskárnám, litografi ím a knižnímu obchodu,

se v paragrafu 14 povolovalo, že "ve výjimečných případech", kdy se vzhledem k míře

"škodlivosti" díla nern ů že čekat na rozhodnutí soudu, měla Rada Hlavní správy prozáležitosti
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tisku a cenzurní výbory právo zamezit, aby se dílo dostalo na veřejnost. Současně s tím m ělo

začít šetřen í proti obv iněným .

V Pravidlech bylo stanoveno, že trestní odpovědno st za opubl ikovaný nevhodný

obsah ti štěných dě l m ů ž e nést jeho autor, redaktor, vydavatel, tiskař i knihkupec. Konkrétně o

tom rozhodne soud. V případě periodických titulů se trestní odpovědnost v "každém piipadě

(vztahuje - pozn. L. V.) na redaktora vydáníjako na hlavního vinika't",

V Pravidlech nebyly uvedeny základní cíle a principy cenzury, její záměry je ale

možné vyčíst z bodů určuj ících , za co budou trestány odpovědné osoby. V tisku se nesmělo

objevit nic, co by uráželo nebo zpochybňovalo "veřejnou důvěru" k platným zákonům ,

nařízením a usnesením vlády a soudů . Zakazovalo se otiskovat takové texty, které by mohly

vyvolávat nepř átel stv í jedné části společnosti proti jinéjejí části . Trestalo se zveřejnění takové

informace o soukromé nebo úřední osobě, které mohlo poškodit jejich čest, důstoj nost nebo

dobré jméno. Ve všech zmíněných případech se obviněný měl trestat finanční pokutou a

odnětím svobody, případně, pokud tak rozhodl soud, jenjedním z těchto trestů .

Soud mohl přikázat zničit celé dílo nebo jen ty jeho část i, které obsahovaly

protizákonné myšlenky.

Za spáchání zloč i nu v periodickém titulu mohl soud naří di t , aby byl titul zakázán na

dobu, kterou soud uzná za vhodnou, případně ho mohl zcela zakázat. V případě, že titul

zakázal na 12 m ě síc ů čl více, automaticky to v praxi znamenalo jeho konce, protože jak bylo

uvedeno výše, pokud titul nevycházel v průběhu jednoho roku, vnímalo se to, jako by zanikl.

Současně s tím se po dobu, kterou soud určil , zakazovalo vydavateli a redaktorovi periodika

zastávat tyto funkce jakémkoli jiném periodiku. (§ 18, Hlava IV)

8. 5. Nová pravidla v praxi

Zavedení nových pravidel do praxe vyžadovalo spolupráci ministerstev vnitra a

justice. Ministr vnitra P. A.Valuev a ministr justice N. I. Stojanovskij se v období od dubna

do říj na 1865 několikrát sešli, aby dojednali procesní pravidla případných obvinění proti

tisku. Nakonec byl vypracován postup, podle kterého oznámení o porušení zákona a žalobu

podávala Hlavní správa při ministerstvu vnitra, případ řeš i l soud nezávisle na státní výkonné

moci.

251 . ' O O ( d ) (2003) Russkaja žurnalistika§ 4, Hlava IV dočasných pravidel 1865, ln: Minacva, . . e .
vdokumenlach, s. 188
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První soudní procesy s představiteli ti š t ěn ý ch médii' pouka'zaly I dů držna snalU sou u u rzet
, . I t 252 Ob kl ' ,.si tuto nezavis os . vy ym zaverem prvních procesů byl ' " h 'o jejic pozastavení pro

nedostatek podk ladů pro soudní projednávání případu nebo ospravedlnění obviněných .

Cenzurní výbory se tak dostávaly do nezvyklé situace, kdy nemohly rychle rozhodnout samy,

jak na to byly zvyklé předchozích 60 let. Soudy nerozhodovaly podle subjektivních názorů

úředníků , ale vyžadova ly důkazy, které se v oblasti tisku a z formulací typu "škodlivé

zaměřen í časop i su" jen těžko předkládaly . Valeuv si byl vědom těchto okolností a označova l

soudní řízen í za ob tížně proveditelná, protože tisk si podle něj vymyslel svůj jazyk plný

metafor a narážek, který se čtenáři naučil i číst, ale soud ,,se nem áprávo domýšlet ,m , soud

rozhoduje na zák ladě j asných důkaz ů.r"

Cenzumí ú řady se snažily řeš i t případy administrativními kroky, tzn. výstrahami,

aniž by se celá záležitost dostala před soud. Jeden z takových případ ů se odehrál v roce 1870.

Noviny "Sudebnyj vestnik", v jehož redakci pracovali významní ruští právníci a který se

orientoval na úzký okruh č tenářů , vydal v pátém čísle zmiňovaného ročníku úvodník, v němž

zpochybňova l právní opodsta tněn í III. odděl ení nepodléhajícího žádným zákonům . Jelikož se

jednalo o noviny, cenzor získal jeho konečný výtisk v okamžiku, kdy šlo zmiňované číslo do

tisku. Cenzor uvalil na celé čís lo zákaz a tisk listu byl pozastaven. Podle dočasných pravidel

měl současně s uvalením zákazu začí t soudní proces, ale ministr vnitra i členové Hlavní

správy měli obavy, že by celá kauza vzbudila zájem ve veřej nosti. Někol ikrát se sešli i

s ministrem justice a o celém případu byl informován car. Nakonec se dohodli, že věc nepůjde

před soud. Redakce Vestniku byla donucena úvodník stáhnout a na jeho místě otisknout jiný

text.255

Ve zprávě Hlavní správy pro záležitosti tisku za léta 1868 - 1870 se otázce soudního

projednávání tiskových případů uvádělo, že je zbytečné používat soudní řešení tiskových

případů , dokud "soudy nepochopí, že JSOl/ také vládním úřadem, a proto ml/sej í

vzáležitostech tisku, j ejichž pro šetiov áni vyvolala vláda (tzn. ministerstvo ajehopředstavitelé

- pozn. L. V.) , s ní být solidární ,,256. Z tohoto prohlášení jasně vyplývá, že soudy nebyly i

nadále brány jako nezávislé, ale jako jeden z vládních orgánů, který je tím pádem povinován

být k vládě loajální a držet její linii.

252 Patruševa, N. G. (2003) Cenzura v Rossii v konce XIX- načale XX veka. Sbornik vospminanij, s. 19
253 Černucha, V. G. ( 1989) Pravitel'stvennaja politika v otnošenii.peč~.ti , s. 46; Patruševa, N.G.(ed.) (2003)
Cenzura v Rossii v konce XIX - načale XX veka. Sbomik vospmmarnj, s. 19
254tamtéž
255 Černucha, V. G.(1989) Pravitcl 'stvcnnaja politika v otnošeniji pečat i , s. 77 . " ' ) 19
256Patruševa N. G. (cd.) (2003) Cenzura v Rossiiv konceXIX- na čale XX veka. Sbornik vospomtnantj , s.
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Pozice výkonné moci, a to nejen v oblasti tisku, zesílila po atentátu na Alexandra II.

4. dubna 1866. Ministr vnitra získal v následujících letech nové pravomoci, kterými působ i l

na ti štěná média. Mezi nejúčinněj ší patřil ekonomický nátlak. Nařízením ze dne 14. června

1868 získal právo zakázat médiím volný prodej, a to bez stanovení lhůty. Jelikož v tu dobu

byl volný prodej pro vydavatele dlJležitým zdrojem příjmů , měly tyto zákazy velký vliv na

redakční č i nnost a redakční cenzuru. Zákaz volného prodeje se podle studie o ruské

žurnalistice druhé poloviny 19. století používal ze všech forem trestu nej častěji . V letech 1860

- 1870 byl volný prodej zakázán v 93 případech , nej čas těj i pak u titulů "Golos", ovoe

vremja" č i "Sankt-pctěrburgskie vedomostřP" Nejdéle byl volný prodej zakázán

"Peterburžskomu listku", a to po dobu pěti let.258

Zákon z 5. března 1879 umožnil ministrovi vnitra zakázat periodikům otiskovat

soukromá oznámení a reklamu na období od dvou do osmi měsíců.

Nařízení ze 17. říj na 1866 zakazovalo redaktorům a spolupracovníkům nOV111 a

časop isů, které byly pozastaveny po třetím varování, po celou dobu pozastavení jejich

periodika vydávat jiný časop is nebo noviny.

7. 6. 1872
259

získal ministr vnitra právo dočasně zakázat publikaci, která podle něj

měla "škodlivé zaměřen í" . Kniha nebo čís lo periodického titulu mohlo být zcela zakázáno

z rozhodnutí Výboru ministrů . Soudní moc tak mohla být zcela vyloučena z projednávání

tiskových záležitostí.

Výstrahy byly udělovány médiím za články, které obsahovaly "škodlivé zaměřen í",

které ale nebylo jasně definov áno a tak výklad tohoto slovního spojení závisel na ministrovi

vnitra. V letech I860 - 1870 bylo uděleno 173 výstrah, o pozastavení bylo rozhodnuto 41 krát.

Mezi časo p isy , které byly nej častěji upomínány za nevhodné obsahy svých č lánků, byly

N d I' " G I " R koe obozrenie" 260" e e Ja , ,, o os a" uss oe o ozreme .

Z dosud vycházejících periodik se cenzura zaměři la zejména na tisk liberální a

demokratický. V roce 1866 v návaznosti na atentát na cara byly zastaveny časopisy

"Sovremennik" a .Russkoe delo", které patřily mezi nej vlivněj ší revo lučně-demokratické

tituly čtené zejména mezi vysokoškolskou mládeží. Zákaz jejich existence byl v obou

257 Gromova L. P. (cd.) (2005) Istoríja russkoj žumalistiki XVIII- XIXVY., s. 345
258 ' . ,

tamtéž, s. 345 .. . .
259 O dopolncnii i izmcnenii nckotorych iz dej stvujušč i ch uzakoncnij o pe čati , In: Minacva, O. D. (2003)
Russkaja žurnalistika v dokumctach, s. 196
260 Gromova, L. P. (cd.) (2005) lstorija russkoj žunalistiki XVIII - XIX VV., s. 344

86



případech odllvoclněn tzv. "škodlivým zam ě řenim'v" a názorem, že "více než ostatní

I· . Id ' ,, 262
způsobují demora izaci m a e generace

Pravidla platila s obměnami až do roku 1905, kdy byla manifestem ze 17. říj na

vyhlášena svoboda tisku, korigovaná následně Pravidly o tisku z 24. listopadu téhož roku.

k . • li tikiXVIIl - XIX vv., 5. 372
261 Gromova L. P. (cd.) (2005) \storija russ OJ zlI.n.1a 15 • .. • f 5 33
262 Č emucha, V. G. (\ 898) Pravitc\' stvennajapolitIka v otn05cnnpeca I ..., .
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9. Vymahatelnost práva v samoděržavném Rusku

Rusko 19. století lze podle politologických definic politických systémů

charakterizovat jako absolutní (absolutistickou) monarchii, pro kterou se zavedlo specifické

označení samod ě ržaví . V absolutistickém systému je veškerá moc t it ě I' I .ve s a e, tzn. egis atrva,
exekutiva a justice, soustředěna v rukou panovníka Všechna práva " .. .. ' a pra vomoci ve state

jsou odvozeny z moci a v ůle monarchy, j ehož moc není omezena zákonem ani jinou legální

. .. 263 VIid de není '" . ~autOrItou. a ce z e neru omezovan ústavními " bariérami a brzdami"-64

Zákonod árná, soudní a výkonná moc, tak jak jsou chápány soudobou politologií,

neexistovaly v ruské absolutistické monarchii 19. století oddě leně , ale byly privilegiem

cara-samod ěržce . Státní moc car samozřejmě nevykonával sám, ale měl kolem sebe aparát

státních ú ředn íků , odpovědných za plnění svých povinností před carem. V rámci " politické

kultury samoděržavl .., se každý úiednik považoval za osobního zástupce cara ..265 a jeho

hlavním úkolem bylo plnit carovu vůli.

Představu o podobě a fungování ruského státu v 19. století je potřeba brát v úvahu i

když se hovoří o otázce cenzury, žurnalistiky a ti štěných médií. Cenzurní řády jako základní

zákonná nařízení v oblasti tisku studovaného období musely být tak jako ostatní legislativní

dokumenty schvá leny a podepsány carem, a tím se stávaly zákonem platným pro všechny

obyvatele země . V případě , že předpisy nevyhovovaly potřebám státu v dané době, bylo

jednoduše přijato nařízení nové, byť by odporovalo předchozím pravid lům . Stejn ě jako

schvalování p ředpi s ů záleželo na carovi resp. jím pověřených úřednících také to, jak je budou

interpretovat, co budou např. vnímat pod nejednoznačným spojením "škodlivézaměření".

Celý systém předběžné cenzury fungoval na principu administrativních rozhodnutí

cenzurních úředníků , tzn. na moci výkonné. Záleželo na subjektivním rozhodnutí státního

úředníka , jak si vykládal jednak právní předpisy, jednakobsah předkládaných děl. Autoři měli

sice právo si stěžovat na rozhodnutí cenzora kjeho nadřízenému orgánu, ale prověrka

stížnosti probíhala na stejném principu administrativního rozhodnutí. I kdyby autor

neporušoval svým dílem platná nařízení, ale cenzurní resort tvrdil opak, autor se nemohl

dovolat nápravy, protože v Rusku, stejně jako v ostatních zemích tohoto období, neexistovala

na státu nezávislá instituce, která by celou záležitost prověřila. Rusko nebylo v 19. století

právním státem, neexistovala zde tudíž ani vymahatelnost práva, právních předp i sů .

V. M. Živov mluví v této souvislosti o "neúčinnos ti" zákona. Zákony podle něj nebyly

263 Adamová, K.; Křížkovský, L., Šuša, J.; Šušová, 1. (2001) Poli/ologid.ý slovník, s. 1, heslo absolutismus

~~ Cabada, L.; Kubát, M. (2004) Úvod do studiapolitické vědy, s. 364.. , . . .. _
5 Wortman, R. S. (2004) Vlastiteli i sudii. Razvitie pravovogo soznantja v imperatorskoj ROSSII , s. 28 29
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v samoděržav í schva lovány proto, aby byly uplatňovány a dodrž . I brzovany v praxi, a e a y se

vyplnila jejich "ideologická funkce".2
66

Ideologická funkce zákonů odkazuje k mýtu cara jako

jedince vyvoleného Bohem a usilujícího o všeobecné blaho.267 Car schválil zákon. čímž dal

najevo starost o svoj i zem, ale uplatnění předpi sů v praxi se již nacházelo mimo rovinu jeho

"mýtických" povinností.

Významnou změnu přinesla soudní reforma z listopadu roku 1864, která do Ruska

vnášela poprvé v historii institut nezávislých soudů a na kterou navazovala i cenzurní reforma

z roku 1865. Historici práva dodnes řeš í otázku, zda bylo vlastně možné zasadit princip

nezávislého soudu do absolutistické monarchie, kde zůstáva la rozhodující státní moc v rukou

'k 268 J k k' I ' bl " kpanovrn a. a se u aza o I v o asti tis u, nebyla tato snaha plně realizovatelná.

" V záležitos tec h, ke kterym měly vztah záj my státu a panovníka, pokra čovala vládní

administrativa v prosazování svých vlastních pravidel. a nefun govala v souladu s principem

úcty k zákon ům. " 269 Tak se po roce 1865, kdy měla být porušení cenzurních pravidel

u tiskovin zbavených povinné předběžné cenzury předkládána k vyřešení soudu, přestával

tento způsob postupn ě používat a byly naopak posíleny administrativní formy postihů. Tedy

stejný Zpllsob trestání jako při předběžné cenzuře. Rychlý návrat zpět k administrativnímu

řešení porušení cenzurnich pravidel nepřekvapí , když si uvědomíme, že oba typy médií,

periodika podléhající předběžné cenzuře i ta, která byla této povinnosti v roce 1865 zbavena,

vycházela ve stejném společenském prostředí. Vláda nezačala v obecné rovině uvažovat

o ti štěných médiích rozdílně jen podle toho, ve kterém místě vycházela. Třebaže tady taková

snaha byla, vláda i nadále nepochybovala o tom, že periodika hlavních měst země maj í být i

nadále pod dohledem státu, byť by se odehrávala až po vyti štění a před soudem. Pod vlivem

tradice a pol i ti cko-společenské situace (aktivizace společnosti , následná radikalizace

některých revo l učně-demokratických skupin, atentát na cara v roce 1866 ad.) se po tupně

státní moc vráti la k administrativnímu řešení porušování pravidel ze strany tisku.

M. M. Ševčenko to shrnul slovy, že " legislativa sama o sobě nedávala autorům a

d. I o • d d .. . , . kl k ' ,,270vy avate um g arance pre a ministrativntmt .po« es ~y .

266 podrobn ěj i viz Živov, V. M. lstorija russkogoprava kak lingvoscmiot ičcskaj a problémy, ln: Razy kanija
voblasti istorii i prcdystorii russkoj kul'tury. (2002), s. 187 - 305 .. ' . " ')
267 Wortman, R. S. (2004) Vlastiteli i sudii. Razvi/iepravovogoSOZll GlI lJG v imperatorskoj R OSS II, s. _4
268 t ' vamtcz, s. 27
269 tamtéž
270 Š l i čii 44cv čenko, M. M. (20OJ) Konec odnogove icija.. ., s.
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10. Cenzoři

Předběžná cenzura l egálně vycházejících ti štěny' ch médi í e . t I R k I'
XIS ova a v us u po ce e

19. století. Navazovala na cenzurní dohled, který se formoval od poloviny 16. století, kdy

začaly v Rusku vycházet první ti štěné knihy. Pouze periodika vycházející v hlavních mě. tech

země, Moskvě a Sankt- Petěrburgu, získala poč ínaj e rokem 1865 možnost zvolit i mí to

cenzury předběžné kontrolu následnou. Ale i výtisky takových titulů, které vycházely bez

předběžné cenzury, musely být po vytištěn í finální verze předkl ádány k posouzení cenzurním

výborům . Vedle výborů , tvořených maximálně deseti cenzory, byli obecnou cenzurou

ti štěných děl pověřeni ještě samostatní cenzoři. Počet cenzurních výborů a jejich lokalizace se

měnily v návaznosti na předpisy cenzurních řádů a dalších nařízen i . i "

Podmínky a pravidla cenzorské práce určoval stát, tzn. car, odpovědní ministři či

senát prostřednictvím cenzurních řádů , jednotlivých nařízen í , rozhodnutí, oběžníků . Cenzoři

byli povinni dodržovat existuj ící předpi sy. Ty ale nedokázaly postihnout veškeré případy a

situace, které by mohly při cenzurování nastat, a přesně tak instruovat cenzory, jak maj í

rozhodovat v konkrétních případech. Cenzoři se mohli, pokud pochybovali o konečném

rozhodnutí, obrátit pro radu k nadřízeným úřadům . To ale nebylo prakticky možné ve všech

případ ech , protože to celý schvalovací proces zdržovalo a navíc to ústřední cenzurní orgány

zatěžova lo . Jak bylo předepsáno předsedům cenzurních výborů v roce 1828, měli se starat

mimo jiné o to, aby ..nezatěžo vali Hlavní správu cenzury (nejvyšší cenzurní úřad v letech

1828 - 1865 - pozn . L. V) pilpady nedůležitymi, které nepiesahuji kompetence výborll"m.

Co se rozumí pod nedůležitými případy ale v řádu uvedeno nebylo, záleželo na výkladu

jednotlivých předsedů . Systém předběžné cenzury v Rusku fungoval jako systém

administrativních rozhodnutí, která vycházela ze zákonných předpisů a osobních interpretací

cenzorů . Záleželo, jak si cenzor vykládal jednotlivé paragrafy a také, jak si vykládal

předkládan é texty. Rozhodování cenzoru tak ovlivňovaly nejen předpisy, ale také jejich

vzdělání , názory a postoje, vztahy s redaktory a spisovateli, jejichž dila cenzurovali, vztah

k nadřízeným , ale i společensko-politi cká situace v zemi obecně, společenské nálady. Mohlo

docházet až k absurdním momentům, kdy cenzor lpěl dos lovně na předpisech , ač to v daném

případě bylo spíše kontraproduktivní. Mezi nejznámějš í ruské cenzory, kteří docházeli při

271 Tak od roku 1804 existovaly cenzurní výbory v univerzitníchměstech Moskvě, Vilně (dnes Vilniu ), Kazani,
Charkově, Dorpatu (dnes Tartu) a Sankt-Pet ěrburgu, kde byla univerzita založenaaž v roce 1819. Poroce 182,6
secenzurní výbory nacházely jen ve čtyřech městech - Moskvě, Dorostu, Vilně a ~ankt-Petčrb.ur~. K'prv~t~1
podobě, která zakládala cenzurní výbory v univerzitních místech, se struktura ruskych cenzurních ú řad ů vrátila
řádem z roku 1828.
272 § 57 cenzurního řádu 1828, ln: Minaeva, O. D. (cd.) (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 152
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hodnocení cenzurovaných děl k absurdním závěrům, patří A. I. Krasovskjji" (1780 _ 1857),

pozdější dlouholetý předseda Výboru zahraničn í cenzury, který mezi jiným zakázal článek

o možné škodlivosti hub. Své rozhodnutí odůvodnil slovy, že houby jsou postní stravou

pravoslavných a pokud někdo hovoří o jejich možné škodlivosti, znamená to, že podkopává

I ,, 274
základy pravos avne viry.

10. I. Personální obsazení

Od roku 1804 do roku 1863 spadala ofici álně cenzura pod mmisterstvo lidové

osvěty. Kromě první etapy studovaného období, ve kterém cenzurní řád z roku 1804 přesně

definoval, že cenzurou se mají zabývat vysokoškolští profesoři popřípadě ředitelé gymnázií,

žádný další dokument jednoznačně neurčova l , jaké osoby by měly být do této profese

vybírány. Vzhledem k převažující náplni práce - pročítání velkého množství napsaného textu

a jeho hodnocení - existovala určitá kritéria, která musel žadatel o práci cenzora splňovat.

Stěžejním požadavkem byla vysoká úroveň vzdělán í , všeobecný přehled a orientace v domácí

i zahraniční l i teratuře . Senát vyjádři l svůj názor týkající se předpokl adů cenzorských

kandidátů 25. srpna 1850: "jako cenzoii mohou být vybráni pouze ti úiednici, kteil z ískali

vzdělání na un iverzitách nebo jiným zpl/sobem dosáhli základních poznatk ů ve vědních

oborech, pokud jsou současně seznám eni s historií i soudobým děním domácí a zahraniční

I· ..275iteratury.

Výběr vysokoškolských profesorů jako prvních cenzorů je pochopitelný, vezmeme-li

v úvahu, že cenzumí výbory vznikaly od roku 1804 při univerzitách, které práci cenzurních

výborů říd i ly . Podrobnějš í popis, jakým se profesoři vybírali, nebyl stanoven a rozhodování se

ponechávalo na správě univerzit. Stejně tak nebyl stanoven počet osob, které se měly zabývat

cenzurováním tištěných děl. Kromě profesorů mohli být ve výj imečných případech , kdy

cenzumí výbory nezvládaly pro velké množství publikací vykonávat svoje povinnosti nebo

kdy v odlehlém mís tě vycházelo periodikum, jehož texty musely být schváleny v krátké době,

pověřeni cenzurou ředitelé gymnázií.

273 Krasovskij , Alexandr I vanovi č (1780 - 1857), v letech 1821 - 1828 cenzor sankt-pet~rburgského ce~lffiího

výboru, od roku 1832 až do své smrti byl předsedou Výboru zahraniční cen~ry , b~1 take členem Ruske ,
akademie věd , od roku 1810 tajemníkem Imperátorské veřejné knihovny; VIa Mezjer, A. V. (2000) Slovar
russkich cenzorov s. 61 - 63
274Sonina, E.S. Obraz cenzora v russkoj poezii XIX veka ln: U mysli stoja na ~asach .. . (2000) s. 40- 41,
autorka ve své studii bohužel neuvádí k tomuto příkladu bližší údaje, které by informovaly, kde a kdy byl tebto
~~~~ .
m . I .. " ' . Z' kov G V Otcenzorov-"O preí rnu š č estvach cenzorov i novom štate cenzumogo uprav cmja . via: Ir , . .
professionalov k tajnym cenzoram, ln: tamtéž, s. 13
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Následuj ící řády z let 1826 a 1828 ponechávaly ce o ob( nzurm vy ory v resortu

ministerstva lidové osvěty, ale ty již nebyly na univerzi ty vázány a řízeny j imi. Výbory byly

nově podřízeny správců m učebních okruhů kteří se od roku 18/ 8 t I' d k . .. I' ~ s a I o once JCJIC 1

předsedy . Vytyčen í okruhll kopírovalo rozmístění univerzit. Ani v jednom ze zmiňovaných

řá dů nebylo výs lovně stanoveno, že by cenzorskou práci měli vykonávat vysokoškolští

profesor-i. Naopak řád z roku 1826 předznamenal odklon od profesorů směrem k úředn íkům

ministerstva lidové osvěty . Cenzoři nesměli od roku 1826 vykonávat žádné jiné povolání,

protože funkce cenzora byla označena za náročnou samu o sobě . 276 Tak se funkce cenzora

vydě l i l a jako samostatná úřednická profese. Stejn ě jako měl krátké trvání řád z roku 1826,

byly nově přepracovány i podmínky personálního obsazení cenzurních výborů. V řádu z roku

1828 se již neobjevuje požadavek, aby cenzurování bylo jedinou profesní povinností cenzorů,

i nadále se tak mezi cenzory mohli objevovat vysokoškolští profesoři .

Cenzory do cenzurního výboru si vybíral správce učebního okruhu, pod který výbor

spadal, a představoval je ministrovi lidové osvěty, který měl právo je jmenovat i odvolávat.

Své rozhodnutí ministr konzultoval se členy Hlavní cenzurní správy. Cenzoři byli vybíráni

předevš ím z lidí blízkých nadřízenému resortu. Cenzory se stávali buď přímo ministerští

úředn íc i nebo osoby orientuj ící se v oblasti literatury.

Nebylo výj imkou, že cenzorské povolání vykonávali spisovatelé, mezi jinými např.

I. A. Gončarov ( 1812 - 1891 ), F. 1. Tjutčev (1803 - 1873), A. N. Majkov (1821 - 1897)

V. J. Polonskij (1 819 - 1898), S. T. Aksakov (1 791- 1859), P. A. Vjazemskij (1792 - 1878)277

ad. I. A. Gončarov , mimo jiné autor románu Oblomov, působil postupně ve třech cenzorských

úřadech . V letech 1856 - 1860 byl členem sankt-petěrburského cenzurního výboru a

kontroloval mimo j iné časopisy .Dte č es tvennyj e zapiski" nebo .Russkoe slovo". Později

pracoval ve vyšších cenzurních institucích, od roku 1863 do roku 1865 v Radě pro záležitosti

knihtisku a mezi lety 1865 - 1867 v Radě Hlavní správy pro záležitosti tisku.278 Básník

F. I. Tj utčev byl dlouhou dobu předsedou Výboru zahraniční cenzury (1857 - 1872), úřadu

zabývajícího se od roku 1828 cenzurou děl , která přicházela do Ruska ze zahraničí, kam

vstoupil jako řadový cenzor v roce 1848.279 Neexistuje jednoznačná odpověď, proč se

spisovatelé rozhodovali pracovat ve státních službách jako cenzoři , jejichž úkolem bylo

usm ě rňovat literaturu podle po žadavků a potřeb státu, která omezovala svobodnou tvorbu

176 § 25, Cenzurní řád 1826, ln: Russkaja žurnalistika v dokumcntach, s. 11 8 o' • •

m Vjazemskij, Petr Andrcjevič (1792_ 1878), básník, literárníkritik, psal předevš ím milostnoua reflexivní
lyriku
178 M . . 42, CZJcr, A. V. (2000) Slovar russkich cenzorov, s.
•79t "amtez, s. 11 3
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autortL Jedním z uváděných důvod ů byla potřeba zajistit si pravidelný pnjem, Podle

historičky ruské cenzury E. S. Soniny bylo v 19. století zcela obvyklé, že spisovatelé a

publicisté pracovali ve státních službách jako úředníci či diplomaté. Zejména ti, kteří

nepocházeli z bohatých šlechtických rodin. Nejblíže měli podle autorč ina názoru jako

spisovatelé k literatuře a tedy i k cenzorské profesi. Navíc byli v cenzurních výborech

u zdroje informací o literárním vývoji v Rusku protože ves"ke . t tl ". , re ex y muse y projít

předběžnou cenzurou.
Z80

Jen pro ilustraci dodejme, že ruští spisovatelé pracovali také na

jiných ministerstvech , M. E. Saltykov-Ščedrin napříkl ad na ministerstvu války a

P. A. Vjazemskij , který byl v letech 1857 - 1858 č l enem Hlavní správy cenzury, pracoval ve

30. letech na ministerstvu financí.

Naopak někteří cenzoři pracovali jako spolupracovníci č i přímo redaktoři

periodických titul ů , např. A. V. Nikitěnko, který jako cenzor sankt-petěrburského výboru

dohlížel na časop isy .Biblioteka dlja čten ij a" či "Otečestvennyj e zapiski", se stal v letech

1847 - 1848 redaktorem časop isu "Sovremennik". Ke spolupráci byl přizván záměrně

N. A. Nčkrasovem , který si titul pronajal od původního majitele spolu s I. I Panajevem. Noví

vydavatelé se obávali, že by bez podpory Nikitěnka nezískali povolení časopis vydávat.281

Spolupráce cenzora a redakce demokratického časopisu ale trvala pouze do roku 1848, kdy

byla jakákoli spolupráce cenzor ů s periodickými publikacemi zakázána.

Ministr lidové osvěty cenzory jmenoval i odvolával. Cenzoři mohli být odvoláni

proto, že nevykonávali podle nadřízených svoji profesi dobře, často chybovali ve schvalování

děl a povolovali texty, které měly být zakázány. Tak se stalo například s cenzorem

S. T. Aksakovemř" , jinak také ruským překladatelem děl Sofokla nebo Moliéra a

zakladatelem žánru ruské románové kroniky,283 který byl 23. února 1832 propuš těn

z cenzurního resortu na zákl adě nařízení cara Mikuláše 1. za to, že povolil k tisku parodii V.

A. Protošinského " Dvenadcat' spj a šč ich budočnikov". Car své rozhodnutí odůvodni l slovy, že

Ak k o řebn é O · • [ I. L V)" Z84 Ce ořisa ov . iv ůbec nem áschopnosti potre ne pro SVll) tl/U {cenzora - pozn. .. . nz n

odcházeli z cenzurních výborů také z osobních důvodů , zdravotních, rodinných či kariérních,

Jak uvádí ve své studii o sankt-petěrburském cenzurním výboru P. Fut, cenzoři často žádali

280Sonina, E. S. Obraz cenzora v russkoj poezii XIX veka ln: U mysli stoja načasach .. .(2000), s. 38
281Gromova, L. P. (cd.) (2005) Istorija russkoj žumalistiki XVIII- XIX VY, s: 306 , .
m Aksakov, Scrgcj Timofccvič (1791_ 1859), spisovatel, cenzorskou profesi vy~onaval.o~ červe~ce roku 1827,
kdy byl jmcnován cenzorem moskevského cenzurního výboru; v únoru \828 ?ylj.menovan jeh.~ predsed?u,.od

k I v M k k" tnik' t či Moskovskij telegraf' viaro II 1830 pracoval jako vedlejší cenzor, cenzurova napr. " os ovs Ijves "
http ://www.opentextnn.núcensorship/russia/dorev/persona/. . .. . k H . •

283 . 'd"I v ' v ' , , " v dí díl S ejnajachronika a D ětskic gody Bagrova-vnu a , VIUmezi ncj u c žit čj š í z tčchto romanu se ra I I a" cm J '"

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (200\) s. 90
284 hllp:llwww.opcntcxtnn.ru/ccnsorship/russia/dorev/persona/, heslo Aksakov, C. T.
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o propuštění ze svého povolání ze zdravotních důvodů Zeiména .. kazil k .
. ~ se Jim aZI zra a nebyli

nadále schopni vykonávat povinnosti spjaté s povoláním cenzora.285

S převeden ím cenzury pod ministerstvo vnitra v roce 1863 ě n i lo í b .se zrnem o 1 o sazeru
cenzorských míst. Noví cenzoři byli vybíráni zejména z pracovn íků ministerstva vnitra. Vliv

na to měl i vývoj žurnalistiky, jejích forem a podoby. Do popřed í se za nových

společe nských, politických a ekonomických podmínek druhé poloviny 19. století dostaly

spolcčensko-po l i t i cké časopisy a noviny, které se bud' přeměňoval y ze stávajících literárních

periodik nebo nově vznikaly. Časop isy a noviny druhé poloviny 19. století přinášely

aktuálněj ší informace, zpracované odlišnou formou než povětš inou literární texty první

poloviny 19. století. Od druhé poloviny50. let, po skončení Krymské války v roce 1856, bylo

ruským peri odikům povoleno psát v mezích cenzurních předpisů o společensko-politických

tématech, která až do té doby byla privilegiem vlády a cara. Také rozvoj technologií, zejména

využívání telegrafního spojení, umož ňoval přinášet rychleji aktuální informace. Do cenzorské

profese byli vybíráni spíše lidé, kteří se vyznali v soudobém děn í v Rusku i zajeho hranicemi,

než pouze odborníci na literaturu. Výběr osob vhodných pro cenzorskou profesi se

ponechával tak jako dříve na odpovědných osobách. Neexistovaly žádnépodrobné instrukce.

Stej ně jak o strukturu cenzurních výboru určoval y cenzurní řády i počty členů v nich.

Poprvé byl oficiá l ně p ředepsán počet cenzoru řádem z roku 1826. Hlavní cenzurní výbor

sídlící v Sankt- Pet ě rburgu měl 6 č lenů, zbylé cenzurní výbory v Moskvě , Dorpatu a Vilně

tvořili 3 č l enové. Řádem z roku 1828 se Hlavní cenzurní výbor změni l zpě t

v sank t-pet ě rbu rský cenzurní výbor a počet cenzorů se pohyboval v rozmezí od 5 do sedmi

osob. Nejvíce č l en ů měl během 50. a 60. let, kdy se jejich čís lo dostalo na deset.286 N. G.

Patruševa a N. A. Gri nčenko uvádějí bez podrobněj šího rozlišení pracovních míst

(tzn. cenzor, tajemník, knihovník ad.) nárůst celkového počtu zaměstnanců cenzurního resortu

v průb ěhu 19. století. Na začátku 30. let měl podle jejich tvrzení 40 úředníků, v roce 1850

54 d I d ě .. .. v 85 ě s t .287a o eset et poz ej 1J1Z zames nancu.

Po celou dobu existence cenzurních výboru se setkáváme s požadavky na navýšení

počtu cenzorů , kterým by se snížily povinnosti jednotlivých cenzoru. Jak vzpomínal redaktor

německy psaných "S t.-Petersburger Zeitung" F. Mejer, ve 40. letech 19. století museli někdy

redak toři petěrburských periodik čekat několik dní, než se k nim dostaly zahraniční ti štěná

285 • • I C Rossii' Istorija i sovrcmcnnosť (200\) s. 48Fut, P. Sankt-pcterburgskij ccnzurnyj kornitct... n: enzura v .
286 tamtéž

287 http://opcntcxtnn.rll/ccnsorship/rllssia/dorev/org/
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média, protože cenzoři je nestíhali kontrolovat.288 Drobné " dehrá ,zmeny se o ehrály, byly nutnc
vzhledem k nárůstu ti štěné produkce, ale málokdy cdpovíd I . d kO " ,

1 a y poza av um. Odm ítáni

rozši řovat počty cenzorů bylo zdůvodňováno nedostatky finančních a materiálních

pro s tředkíL

10. 2. Rozdělení práce

Z deníkových zá p is ů jednoho z ruských cenzorů 19. století, A. V. Nikitěnka

(1 804 - 1877), který pracoval jako cenzor v letech 1833 - 1848, a poté se cenzuře věnoval

jako vyšší úředník, vyplývá, že se cenzoři nescházeli denně. Svoji práci vykonávali oddělen ě

a setkávali se pouze jednou týdně na pravidelných sch ůzk ác h , kde představova l i ostatním

závěry své práce, popřípadě projednávali sporné případ y. Předseda výboru seznamoval členy

s událostmi v ostatních cenzurních výborech a v cenzurním resortu, informoval je o nových

naří zeních .

Z N i kitčnkových z á p is ů se také dozvídáme, že předsedové výborů rozdělova l i práci

mezi cenzory, určoval i, jaký cenzor bude cenzurovat které dílo. Tak se stalo např. v případě

Puškinova časop i su "Sovremennik": "Cenzorem nového časopisu jmenoval starosta

(učebního okruhu, od roku 1828 současně piedseda cenzurního výboru) A. L. KJ)'lova289,

nejzbab ělejšiho, a tudíž i nejpiisněj šlho cenzora z našeho výboru.,,29oPodle tvrzení Nikitěnka

měl být pllvodně na Krylovovo místo jmenován on, ale požádal, aby byl z cenzurování tohoto

periodika odebrán, protože s Puškinem "je obtížné mít co do činění,,29 1 . Rozhodnutí starosty

o cenzorovi díla nebylo nezvratné. Pokud si vydavatel nebo spisovatel na "svého" cenzora

stěžo va l, mohl se dočkat toho, že původní cenzor byl nahrazen jiným. Tak tomu bylo i

v případě Puškinova časopisu . "Stěžoval si (Puškin - pozn. L. V.) na Krylova a žádal pro sebe

jiného cenzora ... Jm enovali Raevského. Pu škin teď bere své výtky zpět, ale pozdě. Raevskyje

natolik vystra šen strážnicí, kde strávil kolem osmi dní, že nyní pochybuje, zda m ů že do tisku

povolit zprávy typu, žejakysi panovník zemřel. ,,292

V průběhu 19. století lze sledovat nárůst práce, kterou museli cenzoři vykonat.

Rozdílné zatížení bylo i podle místa působení. Ve zprávách k vrchnímu cenzurnímu orgánu se

uvádělo , že pctěrburští cenzoři musejí zkontrolovat dvakrát více děl než jejich moskevští

288 Varcckij, B. I. (200 1) Šelest stranie, kak šelest znamjon, s. 34- 35 .,
289 Krylov, Alexandr Luki č ( 1798_ (853), ob roku 1831 až dosvésmrti cenzor sankt-p.etčrburgskeho cenzurn ího

'b . . . , SPb' M . A V (2000) Slovar' russkich ccnzorov s. 64- 66vy oru, profesor statistiky na un i verzit ě v ; VIa ezjer, . . '
~:~ Ni kit,~nko, A. V. ( 1955) Dn ěvnik , I. díl, s. 180, zápis ze dne 20. ledna 1836

tamtez
292tamtéž
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kolegové. ..Povinnosti moskevských cenzorů j sou mnohokr át . d d 0 0 ' • • • • ' •

~ a Je no USSl a klidn éjsi nez tv.
kleré leží na cenzorech v Sankt-Petěrburgu. ,,293 •

Měn i l a se také průměrná délka služby. Po 7,5 letech v období 1828 _ 1849 se

průměrná doba, po které vykonával cenzor své povolání zkrátila na 5, I rok mezi lety

1850- 1863. Po roce 1864 se délka služby prodloužila v průměru na 9 let.294

10. 3. Vlivy na cenzurní práci

Na práci cenzorů , na jejich přístup k cenzurovaným textům působily jednak profesní,

jednak individuální vlivy.

Povinnosti a pravomoci cenzorů byly defi novány v cenzurních řádech . Vytvářel y

rámec, ve kterém se cenzoři pohybovali při rozhodování, zda je předkládané dílo vhodné

publikovat č i nikoli . V l i berá l něj š ím období dohlíželi cenzoři ze zákona pouze na to, aby byly

dodržovány cenzurní předpisy. "Cenzor má sledoval zejména duch knihy, ziejmy záměr a

sm ěiov ánl autora. Cenzor si nesmí dovolit libovolný výklad ve špatném smyslu. ,,295 Oproti

tomu v obdobích, kdy ruský stát pociťoval ohrožení svých základních principů , byli cenzoř i

stavěn i do role redaktorů předkládaných textů, Textům určeným ke zveřej nění měl i dát

" užitečné, nebo minimálně neškodné...zam ěieni pro blaho vlasli".296 Od roku 1848 měl i

cenzoři zj išťova t zejména ..predpokl ádan ézám ěry autora" a "smysl mezi Mdf..y" .297 Oproti

tomu v roce 1804 se v paragrafu 21 cenzurního řádu výslovně uvádělo , že cenzura,

tzn. cenzoři mají používat ..uvážlivou shovivavost", měli se snažit" vyvaroval se zaujatého

výkladu děl " a v případě, že by dílo obsahovalo místa, která by se dala vykládat dvoj ím

• b VI brá k I r 'k l d 'h d v ·., t " 298zpuso em, me se rat ja o p atny vy a "vy ° nejsi pro au ora .

V systému předběžné cenzury záleželo rozhodnutí o vhodnosti či naopak

nepřijatelno sti ti štěného díla ke zveřejnění na názoru státního úředníka - cenzora. Ten za svá

rozhodnutí nesl osobní odpovědnost. V případě, že schválil do tisku text, který odporoval

podle výkladu jeho nadřízených nebo i osob, které neměly s cenzurou profesně nic

společného (často si na nevhodný obsah periodik stěžova ly vydavatelé konkurenčních listů ,

státní úřední ci z j iných resortů atd.), předpisům, mohl dostat důtku, nebo mohl býtuvězněn na

několik dní na policejní stanici, popřípadě mohl být propuštěn z cenzorské profese. Jen tak si

vláda mohla být podle ministra lidové osvěty z let 1824 až 1827 A. S. Šiškova jistá, že "z lo

293 Patrušcva, N.G. Profcssija _ cenzor ln: U mysli stoja na časach .. .(2.?00), S:.2~ ,
294 FUl, Jl. Sankt-peterburgskij cenzurnyj komitet...In: Cenzura v Ros~u : I ston~a .1 sovremennosl (200 I), s. 59
295 § 6 cenzurního řád u 1828, ln: Minaeva, O. D. (cd.) (2003) Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 149
296 § I cenzurního řád u 1826, ln: tamtéž, s. 117
297 Fillipov, V. M. (2002) Očerki istorii rossijskogo obrazovanija, První díl s. 2?4.
298 § . ( d ) (2003) R kaja žurnalistik» v dokumentach, s. 9921cenzurního řád u 1804, ln: Minaeva, O. D. e . uss
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v 1 I v ·,, 299 S' v •

Zllstane pre ae c vermt . tížnosti na pochybení cenzorů s v . I· · ·· h v'.

merova 1 jejic auton pred scdům

cenzurních výborů nebo nadřízenému vrchnímu cenzumímu o ' v '. , . . ,rganu popr. 1 tajné politick é

Policii tzn. III. oddělen í carské kanceláře. Na policejní stanici s' I O ' d
' J 1 muse SVllJ trest o sedět po

dobu osmi dní také A. V. Nikitěnko. Na konci roku 1834 schvá lil blik č •

, 1 opu I ovat v asopise
Biblioteka dlja č ten ij a" překlad b á sn ě V. Huga Kráska" Bás 'k '1 ' bá .

" • " • 111 se v ml ostne asnt

vyznával neznámé dívce, co vše by pro ni byl ochoten uděl at , kdyby byl králem nebo Bohem.

Na nep řípu stný obsah básně , ztotožňován í se člověka s Bohem, si přímo u cara stěžov a l

metropolita Serafim. Panovník na základě metropolitovi stížnosti nechal cenzora uv čznit na

osm dní na policejní stanici.30o

Cenzurní řády odpovídaly svojí formou době, ve které vznikaly. Dobové podmínky

se ale měnil y a řá dy svými formulacemi, týkajícími se zejména povolených nebo zakázaných

témat, přestávaly vyhovovat potřebám státu. A tak byly cenzurní řády rychle dop lňovány

dodatečnými , rozš iřuj ícím i a upřesňujícími nařízeními a výnosy. Povětšinou se z reakcí na

konkrétní případy stávaly obecně platná pravidla. N árůstern cenzumích nařízení , která se

snažila zpřes ň ovat práci cenzorům, se ale cenzurní pravidla stávala s l oži tějšími. Cenzurní

praxe předkl ádala zejména v práci s periodiky nové situace, neočekávané případy, které

nebyly j eště popsány v žádné instrukci. Ne vždy se mohl cenzor radi t s vyššími úředníky,

s nadřízenými , zejména např . u periodik byl i řády samotnými nucen k rychlé kontrole.

Cenzorům se zakazovalo zadržovat texty, takže byli nuceni rozhodovat o řešen í samostatně.

Osudy autorů a textů byly závislé zejména na osobě cenzora, než na napsaných nařizenich . ř'"

Vsituaci větš í ho uvolnění ve společnos ti , když se cenzoři nemuseli obávat osobního trestu za

schválené materiály, hodnotili díla shovívavěj i . Naopak v dobách zesílené společenské

kontroly, kdy se paral elně zpřísňova ly cenzurní předpisy , zvyšovali cenzoři ze strachu

z možného postihu svoje kritéria. To si uvědomoval v roce 1848 i tehdejší ministr lidové

osvěty S. S. Uvarov, když prohlásil: "Zákon, ve své podstatě obsahuje obecné články.

Veškerá j eho síla. j eho účinnost spočívá vjeho uplatnění vpraxi, které neni možné nikomu

určit piedem pozice cenzor ů , i těch nejzkušenějších a nejschopnějších, je vždy pochybná a

nebezpečná Požadovat na cenzorovi, aby byl neustále podezNvavý (ve vztahu k autor/lm -

pozn. L. v.). znamená otevilt cestu nespravedlivému pronásledování a úzkostlivému

" . I o ,,3 02omezovant sp tsovate ll .. . .

~: Fillipov, M. Y. (cd.) (2002) Očcrki istorii rossijskogo obr~zovanij a, První díl, s. 138
Nikitěnko , A. Y. ( 1955) Dncvnik, 1.díl, s. 160- 161 , zápisze dne 1. ledna 1835

]01Ševčenko M M (2003) Konec odnogo veli čija ... , s. 82]02 , . .
tamtéž, s. 13O
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V historických pracích o ruské cenzuře 19 století t v ' v v' v'

, 1 au on vetšinou pnpommaji

Případy cenzurní zvů l e, kdy bylo autorům z různých důvodů zabra ňov á b dá I' ,ovano, a y vy ava I sva
díla Je vyzdvihováno, že se literatura nemohla svobodně vyvíjet atd C v' ě l i ,. . enzon me I v systemu

Předběžné cenzury rozhodující slovo v tom jestli n ěi ak é dílo mohlo vy'it b C .
,~ )1 ne o ne. enzurm

řád z roku 1826, nejpřísněj ší v 19, století, se cenzorů zastával ve srovnání se spisovateli a

tvůrci, když se v něm říkalo: " v ětš! vinu (za protizákonné dílo - P OZIl. L. V.) nese ten, kdo se

svobodně zabyv ápouze svým vlastním dílem... než cenzor, ktery jeho dílo čte povinně ze své

I ' "dl! ,,303 RV id .funkce spo u s ostatnimt l Y · a ponechaval autora osobně zodpov ědného za jeho text, i

když byl schválen předběžnou cenzurou.

Takový pohled by byl ale jednostrannýa nevystihoval by složitost institutu cenzury.

Také cenzoři se dostávali do nepříjemných situací. Z jedné strany na ně nepřízn i vě nahlížela

společnost a tV11I"Ci , kteří si stěžova l i na jejich přísnost, z druhé strany neměli cenzoři vždy ani

podporu vlády a cara, kteří cenzuře naopak vytýkali, že je slabá. To, že panovníci ne vždy

cenzuře důvěřovali , se jasně ukazovalo v opakovaném zři zování tajných výborů, které měl y

dohlížet na práci cenzor ů, Zajímavým faktem v této souvislosti je, že tyto dodatečné cenzurní

výbory tvořili z velké míry lidé, kteří k literatuře a žurnalistice neměli profesní vztah a

přicházeli z j iných oblastí státní služby, mnohdy ze silových resortů. V roce 1811 dostalo

pravomoc dohlížet na cenzurní resort ministerstvo policie, první tajný výbor z roku 1848 vedl

generál Menšikov , jinak ministr moře, jeho členem byl např. L. V. Dublet, policejní generál a

vedoucí lll. odděl ení carské kanceláře, neboli ruské tajné policie, Výbor 2.4.1 848 vedl od

roku 1849 generál N, N. Anněnkov ,

Jiný pohled, než dával na práci cenzorů řád z roku 1826, vyslovil kníže A. F. Orlov,

šéf 111. oddělení mezi lety 1844 - 1856. Autoři podle jeho slov nenesli za to, že sejmenovitě

v periodicích objevovaly nevhodné myšlenky, takovou vinu jako cenzoři , "neboť jestli j e

slab)! dohled, vždy se najdou lidi, kteří se budou pokoušet tisknout špatná či dokonce

zlomyslná di/a,,304. Podle Orlovova názoru by se takové myšlenky na veřejnosti neobjevovaly,

kdyby byl dozor z jeho pohledu dostatečně přísný. S příchodem představitelů silových resortů

do cenzury se zvyšovala její policejní funkce.

303 • O D ( d ) (2003) Russknj a žurnalistikav dokumcntach, s.§ 213 cenzurního řádu z roku 1826, ln: Minacva, . . rco.
125
304Šcvčcnko, M. M,(2003) Konce odnogo vc1ičija ..., s. 126
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Cenzor S. I. Kossovičř" se netajil tím že nejvíce textů " 1 k' .
,~ se snazi za azat na podzim,

tedy v období, kdy se rozhodovalo o vánočních odměnách Nadří , dl č i . ,'. nzeru po e n J za nej lepšího,
nejkvalitněj šího cenzora považovali právě takového na kt 'h v ' há I' ere o pne aze o nejvíce

ov to306
stlznos I.

S nárůstem produkce tištěných médií se snižovala možnost v b k tf I ' 'b,ze y on o 111 vy ory

byly schopny sledovat veškeré vycházející publikace a zaznamenávat tak "škodlivé" tendence

a texty v nich. Po celé 19. století, bez ohledu na stav pol i t i cko-spo lečenské situace v zemi,

napomáhali cenzurní kontrole ti štěných děl sami spisovatelé, vydavatelé a redaktoři , ale také

ti, kteří nebyli prim árn ě s psaním spjati. Ať už z důvodu osobní nevraživosti, ze snahy zalíbit

se vrchnosti, poškodit možnou konkurenci nebo z osobního přesvědčení o skutečné

nevhodnosti č i škodlivosti vycházejících děl , donášeli někteří spisovatelé a vydavatelé na své

kolegy. Cenzurní výbory, vrchní cenzurní úřady, ale i III. oddělení carské kanceláře dostávaly

zprávy, ve kterých si jejich zasílatelé stěžoval i na konkrétní časopisy č i texty v nich,

poukazovali na jej ich nevhodnost a žádali nápravu. Na základě takovýchto oznámení byl

např. v roce 1848, konkrétně pod vlivem zpráv M. A. Korfa a A. Stroganova, vytvořen

neveřejný Výbor 2.4. 1848, který spoluvytvářel tzv. "cenzurní teror".

Nikoli vládní instituce k tomu určené ale osobní iniciativa některých lidí, motivovaná

jakýmkoli důvodem, tak upozorňovala na .nepřtpustn é myšlenky". Např. N. 1. Gre č,

spoluvydavatel "Sevemoj pčel y" a .Biblioteki dlja čtenija" , zaslal v říjnu 1836

sank t-pe těrburskému cenzurnímu výboru oznámení, ve kterémsi stěžoval na to, že předběžná

cenzura schválila do tisku č lánek ,,18. brumera", který vyšel v sedmém díle

"Encyklopedického slovníku". "Tento článek j e nevhodny, liberální a škodlivý pro Rusko,

v v I ' I ' h ' , h ,,307 I t ' Č I ' k bl ' č tprotoze se v nem m U Vl o re votuctc a ústav ách, psa au or zpravy. ane y prec en na

schlh i cenzor ů výboru, ale cenzoři v něm neshledali nic odsouzeníhodného. Dokonce jej

schválil ministr lidové osvěty . Celý případ vyvolal u A. V. Nik i těnka, který se zasedání

zúčas tn i l, otázku: " Jsme povinni chápat francouzskou revoluci za revoluci, a je v Rusku

povoleno tisknout, že Řím byl republikou a že ve Francii a Anglii mají konstituční vlády,

nebylo hy snad lep ši brát jako pravidlo myslet a psát, že nic podobného nikdy ve světě

n .tl' ' ? ,,308eexts ova o a neexistuje.

305 K' " S . dl ' . v (k I 1835 _ 1898) od roku 1875 v Hlavní správě pro záležitosti tisku, 1895
OSSOVlC, marag gnatjcvic o cm, .. Sb 'k

- 1898předseda cenzurního výboru v SPb, via Patru č eva, N. G. (ed.)(2003) Cenzura v Rossii. oml
vospominanij, s. 348
306 Palrušcva N. G. Profcssija _ cenzor ln: U mysli stoja na časach ...(2000), s. 32
:07 Nikitenko', A. V. (1955) Dncvnik, 1. díl, s. 186, zápisze dne 16. říj na 1836
ORtamtéž
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Ve své práci se říd i li cenzoři předpi sy platného cenzurn íh řá d d d č' .
I o ra u, o ate nymi

nařízen ím i , oběžníky apod. Museli také v podstatě předvídat požadavk dři ' hy na nzenyc a cara,
CO jim v danou chvíli nevyhovuje. To samozřejmě nebylo ITIOZ' ne' še f k ' hl'

. J , a vse a e nemo I

konzultovat s vyšším i úředn íky. Nebylo výjimkou, že cenzor povolil nějaký tex t, který podle

platných p ředpi sů neodporoval zákonu, ale v danou chvíli neodpovídal požadavkům a

předs tavám vlády. Cenzoři museli dávat pozor nejen na to, zda text neporušuje zákon, ale zda

je také vhodný pro typ periodika, ve kterém má vyjít. Tak např. časopis .Sovremennik" otiskl

vroce 1850 článek s historickou tematikou o období tzv. smutl 09 v ruských dějinách .

Vobsahu samotném cenzoři neshledali nic závadného, ale" umístění (takových článkl; - pozn.

L. v.) v časopise. ktery se roz šiiuje ve velkém množství a ke všem tildám společností. vybor

nem ů že považoval ani za užitečné, ani jako odpovídaj ícízám ěr ům podobných lítuhi,,310.

P řes všechna osobní nepřátelství a nevraživost převažoval a podle N. G. Patruševy

zobou stran, cenzurující a cenzurované, snaha spíše v přístupné míře spolupracovat, než si

šk dit 311s o I .

N ě kdy byla míra shovívavosti ze strany cenzorů "vynucena" materiálními zisky,

jednoduše řečeno, vydava telé nebo autoři nabízeli různé formy úplaty a někteří cenzoři na

jejich návrhy přistupova li. N ej častěji byli korumpováni cenzoři periodických t i tu lů , protože

každý titul mě l svého stálého cenzora. Při delší spolupráci vznikaly mezi oběma stranami užší

vztahy než v p řípadech knižní cenzury, kdy se cenzor se spisovatelem nesetkával pravide lně .

Úplatky měl y různou podobu, peněžní hotovostí počínaj e a dobrým jídlem konče. Cenzor

"Kyjevského tel egra ťu ,,31 2 I. A. Puzyrevski/,3 tak např. dostával od redakce těchto novin po

dobu tří let každý měs íc částku 50 rublů . Cenzor moskevského cenzumího výboru

S. I. Sokolov ( 1852 - 1912) si potrpěl na dobré jídlo a pití.314

l09 období počátku 17. století, kdy po smrti posledního Rurikovce nastalavM~~ke:ské Rus~ v ~od~tatě občanská
, , o • " • • .. , • t Lžidimitrijovéa polsky kral Zikmund lil.,válka, o rusky trun usilovalo hned několik zajemcu, rmmo J~ne 1 zv. , . ' . )" viz

období smuty končí v roee 161 3, kdy na ruský tr ůn nastupuje první zastupcedynastie Romanoveu, b lze I

Švankmajer, M. Veber, V. Sládek, Z., Moulis, V. (2002)Dějiny Ruska, s. 59- 69
l IOS' I' č " 151ev čcnko , M. M. (2003) Konec odnogo ve icua.. . s.
l i l Patruševa, N. G. Pro ťes ija _ cenzor ln: U mysli stoja na časach .. .(2000), S.30

l l2 noviny, vycázely v letech 1859 - 1876 " . viaPatrušcva N
l IJ Puzyrevskij, Ilja Alekseevič (J 826 _?), v letech 1872 - 1875 samostatnycenzor v Kyjevě , .

G. (cd.) (2003) Cenzura v Rossii. Sbornik vospominanij, s. 353 I' . č h...; také sborník
l l4 bližš .. v P c. .. cenzor ln' U mys 1 stoja na asac ... ,

IZSI podrobnosti ve studii N. G. Patrušcvy rOlesslJa - "
vzpomínek Patruševa, N. G. (2003) Cenzura v Rossii v konce XIX - načalc XX veka
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10. 4. Sociální za j i štěn í

Ruští cenzoři byli, jako ostatní státní zaměstnanci , zařazeni do tzv. tabulky hodností

(tabel' o rangach)31 5, který rozdělova l úředníky do č trnác ti tříd, při čemž první třída byla

nejvyšší. Zařazen í do tříd určovalo postavení úředníka, některé jeho pravomoci, finanční

ohodnocení. Na konci 60. let byli cenzoři pracující v cenzurních výborech a samostatní

cenzoři řazeni do páté č i šesté hodnostní třídy. Nejvyšší představi te l cenzurních úřadů,

předseda Hlavní správy pro záležitosti tisku patřil do třetí třídy, čímž získával práva
'I . 'k 316ministerske 10 tajemn í a:

Pouze v řádu z roku 1826 se uvádělo , že předsedové cenzurních výborů a cenzoři

mají jako státní úředníci právo na penzi. Pokud vykonávali službu " bezchybně po dobu deseti

lel, horlivě plnili s vé po vinnostt'ř'" , byla jim přiznána doživotní penze ve výši jedné třetiny

dosavadní mzdy. Ta jim byla zaručena i v případě, že pokračova l i ve s lužbě na jiném míst ě,

Pokucl byli ve s l užbě minimálně patnáct let, byla jim po skončení kariéry vyplácena polovina

cenzorské mzdy.J 18 K drobným změnám došlo v 60. letech, kdy byla schválena nová pravidla

opersonálním obsazení cenzumích výborů . Po patnácti letech služby získával cenzor penzi ve

výši třet i ny platu, za dvacet pět let nepřerušené služby mu byla ponechána penze ve výši

mzcly. Ve srovnání s ostatními úředníky občanských funkcí (vojenské hodnosti měly vlastní

praviclla) byla penze cenzorům přiznávána po kratší době strávené ve státní službě, ostatní

získávali penzi v plné výši platu až po třiceti pěti letechslužby.319

Navíc měli cenzoři právo po dvaceti pěti letech služby pobírat současně plat i penzi.

Vpřípadě , že cenzor mající nárok na výplatu penze zemřel, získávalajeho žena polovinu této

penze a každé pozůstalé dítě stát při spíval částkou ve výšijedné šestiny určené penze.320

315 , • ti t ' tni ávy Petr I totohierarchické rozdělenítzv. tabel' o rangach přij al v Icdnu 1722 v ramci rc ormy s a 1 spr , ., 917 .
" • • . .. , tavení I til až do bolševieke revoluce v roce 1 , viastátn ích zam ěstnanc ů podle jej ich vyznamu a pos averup a l

http://www.slovari.yandcx.ru/. heslo Ta6cJIb o paurax
31 6 Patruševa, N.G. Profcssija _ cenzor ln: U mysli stoja na časach ...(2000) s. 25
31 7 § 229, cenzurní řád 1826, ln: Russkaja žurnalistika v dokumentach, s. 125
318 § 230 ov

, tamt éž . . 000) S 27
319 Patrušcva, N. G. Professija _ cenzor ln: U mysli stoja na časach ...(2 l'

320 tamtéž
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II . Závěr

Až do počátku 19. století neexistovala v Rusku záko " . ,nna uprava cenzury ti št ěn ých

děl. To však neznamená, že by cenzura jako taková v Rusku d té d b b Io e o y ne y a. Cenzura
t i š těných dě l vznikla v Rusku už v polovině 16 století součas v t í krl I. , ne s lm, y se za ča y

objevovat první t i štěné knihy. Kontrola obsahu ti štěných dě l navazovala na církevní tradici

kontroly ručně opisovaných knih. Podle představ církve a státu měly obě instituce právo

zpozice své autority rozhodovat o vhodnosti č i naopak nepřípus tnosti vycházejících děl. Až

do vlády Petra I. na přelomu 17. a 18. století měla dominantní postavení cenzura ze strany

pravoslavné církve, tzv. duchovní cenzura. Církev byla v tu dobu centrem ruské vzdě lanos ti,

vlastnila většinu tiskáren a převážná většina děl , která v nich byla ti štěná, měl a náboženský

obsah. Petrovy reformní snahy byly doprovázeny oslabením role církve ve státě a nárůstem

tištěných publikací s necírkevním obsahem (učebnice, vědecké práce z přírodních věd apod.),

které vyžadovaly státní kontrolu stojící mimo vliv církve. Za Petrovy vlády došlo k posílení

světské cenzury na úkor cenzury duchovní. Postupem doby se vymezily kompetence obou

uvedených typů cenzury. První cenzurní řád z 9. července 1804 již defini tivně určil , že

duchovní cenzura se má zabývat pouze církevními a náboženskými texty. Do obecných

světských témat neměla právo zasahovat.

Zákonná úprava světské cenzury nebyla v Rusku až do 19. století v podstatě ani

nutná. Do roku lni byly všechny tiskárny státní či církevní a tyto instituce samy určovaly,

která díla směj í být vyti š těna a která nikoli. První významný krok ve snazeuzákonit cenzuru

učinila koncem své vlády Kateřiny ll., která nejprve uvolnila podmínky a v 80. letech

18. století povolila volně zakládat soukromé tiskárny, ale pod vlivem nepokojů na ruském

venkově a událostí francouzské revoluce roku 1789 ofi ci álně zřídi la v roce 1896 první

cenzurní výbory, ve kterých zasedali představitelé duchovní i svě tské cenzury společně.

V nařízení , které mčlo platnost zákona, vyjádřila carevna představu , charakteristickou i pro

první polovinu 19. století, že žádný ti štěný text nesmí v Ruské říš i vyjít, aniž by byl před tím

schválen odpovědnými orgány. Kateřina II. tak poprvé ofi ciálně formulovala nutnost

předběžné cenzury.

Zákonné úpravy, kterou dal ruský stát mimo jiné najevo, že vnímá cenzuru jako

jeden z významných nástrojů řízení státu, se cenzura ve své komplexnosti dočkala až

v 19. století. V letech 1804, 1826, 1828 a 1865 byly schváleny cenzurní řády (poslední z nich

bez tohoto označení), které vytvářely rámec pro státní kontrolu ti štěných děl určených

k V ' , ~ • ti vidla cenzury její organizačnívereJnemu š ířen í. Rády definovaly povmnos I a pra , ~

uspořádání , začleněn í do struktury státních úřadů , postupy cenzurního procesu. Dále
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stanovovaly povinnosti a práva cenzorů , autorů děl a vydavatelů ale t k' dmi k
, a e po min y pro

fungování tiskáren, knihoven a knižního obchodu.

Cenzurní řády se od sebe odlišovaly v návaznosti na d b d ínk "o u a po ml y, za jakých
vznikaly. Obecně lze říc i, že odrážely představu státu o roll' ti št ě o h 'd" ,

, IS nyc me II ve statě a
spol ečnosti , obavy z jej ich vlivu na společnost s ohledem na soudob é I v k I' . k 'e spo ecens o-po mc e

podmínky. Po celé 19. století se nezměnily základní povinnosti cenzury, kterými bylo

zabránit, aby se na veřejnost dostaly texty, které by jakkoli zpochybňovaly či jen mohly

vzbudit pochyby nebo by dokonce napadaly základní principy ruské státnosti, tzn. víru,

církev, stávaj ící státní systém, panovníka, formu a způsob vlády, společenské uspořádán í

vzemi. Také se nesmělo polemizovato postavení Ruska v mezinárodní politice, ani o ruských

spojencích.

Vytyčených cílII se stát snažil dosáhnout za pomoci složité struktury cenzurních

úřadů . Vedle obecné světské cenzury ti štěných děl , které se věnovala tato práce, fungovala

v Rusku 19. století cenzura zahran i čních děl , cenzura duchovních děl , divadelní cenzura a

cenzura resortní. Od roku 1804 do konce roku 1862 spadala obecná světská cenzura do

kompetencí ministerstva lidové osvěty (včetně přechodného období, kdy bylo ministerstvo

v roce 181 7 transformov áno do jakéhosi .rívojministerstva" duchovních věcí a lidové osvěty).

Základní organizace cenzurních úřadů se v průběhu uvedených necelých šedesáti let zásadně

nezměnila. Základem hierarchie cenzurních úřadů byly cenzurní výbory a samostatní cenzoři .

Vnávaznosti na cenzurní řády se měnil jejich počet, lokalizace i personální obsazení. Nad

výbory a cenzory dohlížel ústřední orgán, který měl řídící a organizačn í kompetence. Cenzura

byla zpočátku personáln ě i organizačně plně propojena se vzdělávacími institucemi. Až

postupně se vydělila jako samostatný, rovnocenný odbor. Řád z roku 1804 předa l cenzuru do

kompetencí univerzit, jejichž profesoři se stali prvními členy cenzurních výborů . Vrchním

cenzurním orgánem byla určena Hlavní školská správa. Cenzura se v rámci ministerstva

lidové osvěty zača l a osamostatňovat počínaje rokem 1826, kdy byl cenzurním řádem jako

ústřední úřad založen Vrchní cenzurní výbor, nezávislý již na školském systému, a na místa

cenzorů měli být nadále jmenováni státní úředníci. V roce 1828 byl Vrchní cenzurní výbor

nahrazen Hlavní správou cenzury. K výrazné změně došlo v letech 1862 a 1863, kdy byla

nejprve zrušena Hlavní správa cenzury na ministerstvu lidové osvěty a její kompetence

převzalo ministerstvo vnitra a následně k lednu 1863 byla cenzura převedena pod ministerstvo

vnitra úpln ě. Řídícím úřadem se stala Hlavní správa pro záležitosti knihtisku.

Vedle obecné světské cenzury se na kontrole médií ti štěných v Rusku podílela od

roku 1826 do roku 1862 postupně všechna ministerstva a státní instituce. Car Mikuláš I. jim
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postupně udě li l pravomoc cenzurovat ty texty J'eJ'ich" b h ', z o sa se tematicky dotýkal
ministerských záležitostí. Taková cenzura by'vá označova'lla' k

, j a o cenzuraresortní.
Do 60. let 19. století podléhala veškerá tištěná média R ku - db ě ž n é "v us pre ezne cenzure.

Změnu přines la až první polovina 60. let 19. století kdy nejprve 1862 blb' v roce ya z avena
povinnosti předběžné cenzurní kontroly státní média a v roce 1865 pak ještě periodika

vycházející v hlavních městech země Sankt-Petěrburgm a Mosk v T k ' . dikve, a ova peno I a

nemusela sice předkládat materiály na kontrolu před tím, než šlydo tisku, ale nebyla zbavena

kontroly ze strany státu úplně . Namísto předběžné cenzury na ně dohlížela cenzura následná.

Pokud nějaký zveřej něný text porušoval cenzurní pravidla, dostal list bud' administrativní

výstrahu, nebo byla celá záležitost předána k proše tření před soudem. Po třetí výstraze mohl

být časop is pozastaven na určitou dobu nebo zastaven definiti vn ě, Po roce 1865 byly

schváleny další administrativně udělované tresty ekonomické povahy, Za porušení některého

zcenzurních pravidel mohl ministr vnitra zakázat periodiku otiskovat placená oznámení nebo

mohl zakázat na určitou dobu volný prodej.

Stát si podrže l právo na kontrolu ti štěných děl po celé 19, století. Jediné, co se

měni lo , byla míra přísnosti resp. shovívavosti cenzurního dohledu, Ze studia děj i n ruské

cenzury v 19. století lze vyvodit závěr, že cenzura byla přísněj ší v dobách, kdy se ruský

absolutistický stát cítil ohrožen v základech své existence. Jako hrozba byly vnímány

myšlenky zpochyb ň uj ic í dosavadní společenské a mocenské uspořádání země , o kterých se

předpokládalo , že ve svém důsledku vyvolají v zemi nepokoje a zaktivizují společnost.

Největší obavy vyvolávaly představy, že by se takové ideje mohly rozšířit mezi nižšími málo

vzdělaným i vrstvami spo lečnost i . Nebezpečí při cházel o zejména ze západní Evropy, neboť i u

myšlenek, které vycházely z ruského pros třed í , se hledaly evropské vlivy. Ruský cenzumí

systém se zpřís ňova l nejen tehdy, když bylo Rusko osobn ě zapojeno do událostí v Evropě

(jako byly napřík lad války proti Napoleonovi), ale i v momentě , kdy ruský stát pouze

poc iťoval možné ohrožení své existence a snažil se předcházet příl ivu nevhodných myšlenek

na své území. Přes snahu státního aparátu zamezit pronikání a š ířen í "nebezpečných"

myšlenek v ruské spo l ečnost i, se to nemohlo naplno podařit. Rusko se snažilo izolovat ruskou

spo lečnost od liberálních revo lučních myšlenkových proudů v Evropě, ale na druhou stranu

potřebovalo s Evropou spolupracovat na technologické a hospodářské úrovni. Rusko

nakupovalo stroje, válečné technologie i spotřebitelské zboží v rozvinutých evropských

zemích a nutně tak udržovalo kontakty s těmito zeměmi. Kontakty mezi Ruskem a

evropskými zemčmi probíhal nejen na úrovni státních představitelů , ale i soukromých osob.

Nebylo možné zabránit, aby do Ruska nepronikaly vlivy z Evropy.
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V krizových obdobích, kdy se ruský stát obá I . 'h ."., ,ava mozne o ohrožení stavajících

Po řádkll , je možné vypozorovat další charakteristickou reakci k 'h' ,rus e o státu - car zakladal
kontrolní orgány nad cenzurou samotnou, do kterých jmenoval sobě blízké lidi, kterým

důvčřoval. Je evidentní, že ruská absolutní monarchie řič í t I 0 •• ,pnci a a t i š t ěn ému slovu
nezpochybnitelnou moc a schopnost ovlivňovat bezprostřednc· m šl' I " '. 'y em a c 10Val1l čtená řů a

vnímalo ho jako potenciální zdroj nebezpečí.

Zmčny v cenzurní politice se prosazovaly pomocí nařízen í a dalších předp i sů, které

podpisem panovníka získávaly platnost zákonů a byly závaznými pro všechny obyvatele

ruského státu. P ůvodn ě liberální tendence cenzurního řádu se tak mohly postupně zcela

proměnit. Nová nařízení reagovala na "potřeby doby", na stávající situaci, ale i na konkrétní

případy. Období uvolnění a zesílení cenzurního dohledu se střídala v návaznosti na vývoj

událostí v Evropě i uvnitř Ruska.

První cenzurní řád z 9. července 1804, hodnocený historiky ruské cenzury jako

nejliberálněj ší , vznikl na počátku vlády cara Alexandra 1. , který v tu dobu pod vlivem

myšlenek osvícenství chtě l reformovat ruský stát. Cenzoři měli pouze sledovat, zda dílo

neporušuje předepsaná pravidla, ale jinak se k dílu nesměli vyjadřovat. V nej ednoznačných

případech se měli př i k lánět k verzi výkladu výhodn ěj ší pro autora. Zejména pod vlivem tzv.

vlastenecké války v roce 181 2 a následném protinapoleonském tažení v Evropě se car

Alexandr I. odvrátil od myšlenek osvícenství k mysticismu a začal prosazovat konzervativní a

křesťanské hodnoty v politickém i spo lečenském životě nejen v rámci Ruska, ale

i v mezinárodní politice, což se promítlo do evropského uspořádání po Vídeňském kongresu

z roku J 815 i podpisem tzv. Svaté aliance, která na dodržování konzervativních hodnot

dohlížela.

Druhý cenzurní řád byl schválen za vlády cara Mikuláše I. 10. 6. 1826 a jevil se

jakýmsi protip ólem svého p ředch ůdce , Pro svoji přísnost získal přívlastek "litinový". Řád

ponech ával osobní odpovědnost na autorovi , třebaže bylo jeho dílo schváleno předb ěžnou

cenzurou. Pokud byl možný dvojí výklad obsahu a jeden z toho by odporoval cenzurním

předpi sům , dílo nesmělo být schváleno k tisku, protože druhý význam se bral jako

rozhodující. Výklad byl ale čistě subjektivní záležitostí každého cenzora. Na přísnou podobu

řádu mělo vliv zejména povstání tzv. děkabristů 14. 12. 1825 na Senátním náměstí

v Sankt- Petěrburgu, na samém počátku Mikulášovy vlády. Skupina armádních důstojník ů

která požadovala omezit absolutistickou vládu cara a osvobodit nevolníky, vystoupi la proti

chrán ěným státním principům přímo v centru monarchie a vyvolala v panovníkovi obavy ze

. ,~ , v r • • r I · tO L'b rálně zaměřená média vnímal carSilem revolu čn ích myšlenek uvmtř ruske spo ecnos I. 1 e
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jako jednu z příčin prosincové události, protože šířila myšlenky kt ' ě l '" ", ere me y nežádoucí vltv na
studující mládež.

Již 22. 4. 1828 byl "litinový řád" nahrazen třetím cenzurním řádem t v • h, pro oze seJe o

Pří snos t ukázala jako kontraproduktivní. Řád z roku 1828 vracel c k ' .enzors ou praci zpět do

mezí kontrolního úřadu , který pouze rozhoduje o zřejmých obsazích textů a nedohaduje jejich

skrytý význam nebo smysl. Tento cenzurní řád platil ofi ciáln ě až do roku 1865, ač jeho

pi'edpisy byly několikrát popřeny dodatečnými jednotlivými nařízením i. Evropské revolučn í

roky 1830 (francouzská revoluce, nezávislost Belgie, povstání v Polském království) a

konečně 1848 přiměly ruskou vládu ke zvýšené ochraně samod ěržavných hodnot před útoky

jejich opozice. Období let 1848- 1855 bylo svojí cenzurní politikou natolik odlišné ode všech

ostatních období, že získalo charakteristiku jako sedmiletí "cenzurního teroru". Nedlouho po

propuknutí revoluce ve Francii vznikly v Rusku za sebou dva tejné výbory. První měl jen

krátké trvání, ale druhý tzv. Výbor 2. dubna 1848 existoval až do prosince roku 1855, kdy ho

nechal zrušit Mikulášův nástupce Alexandr ll. Výbor byl nadřazen nejen nad běžnou strukturu

cenzurních výborů, ale nad celou strukturu státní správy, a prováděl v podstatě následnou

cenzuru. Ministerstvo lidové osvěty bylo výboru votázkách cenzury plně podří zeno.

Postupem doby bylo zakázáno kromě již dříve nepovolených témat psát i o dalších

společe nsko-po l i t ic kých otázkách. Zcela se z žurnalistiky vytratilo ideové zaměření

jednotlivých li stů. S polečnost byla postupně vytlačena z veřejného života, politika se stala

výlučným privilegiem cara a vlády.

Všeobecn á zaostalost Ruska se projevila v Krymské válce (1853 - 1856), kterou

Rusko prohrálo. Staré uspořádání společnosti přestávalo vyhovovat nejen z pohledu

morálního (nevolnictví jako vlastnictví člověka člověkem bylo vnímáno jako nepřípustné) , ale

také na hospodářské úrovni. Do Ruska začaly pronikat prvky kapitalistických vztahů, které

vyžadovaly otevřeněj ší politiku a reformy mnohých oblastí ruského státu i společenských

vztah ů , Mezi reformami 60. let, které byly z velké míry vynuceny dobovými podmínkami

(nejvýz namnějš í rolnická reforma z února 186 I zrušila nevolnictví), byla také tisková resp.

cenzurní reforma. Proběhla v několika fázích a byla završena přijetím tzv. dočasných pravidel

6. dubna 1865, která přes deklarovanou č asovou omezenost platila následuj ících čtyřicet let.

Reforma přin esla dvě základní změny, jednu v administrativní/ kompetenční rovině, když byl

resort cenzury k lednu 1863 definitivně převeden z ministerstva lidové osvěty pod

. . . 'v.. , k' šil monopol předběžné cenzurymll11sterstvo vnitra. A poprve v d ějinách rus e cenzury naru

ti štěných médií, když osvobodil od předběžné cenzury všechna periodika vycházející

v hlavních městech Ruska v Moskvě a Sankt-Petěrburgu . Osvobození nebylo automatické,,
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ale podmín ečné. Musel jej schválit ministr vnitra a bylo podloženo kaucí ve výši od 2 500 do

5000 rubl ů . Se druhou změnou souvisí ještě pokus nahradi t systém administrativního

rozhodování u předběžné cenzury rozhodováním nezávislého soudu u proviněn í tisku bez

předběžné cenzury. Slovo pokus bylo použito záměrně, protože nová metoda řešen í tiskových

provinění se příli š neujala. Státní byrokratický aparát ani ministr vnitra nebyli spokojeni

s průběhem ani výsledky soudních procesů a navíc v Rusku nebyla zažitá úcta k nezávislosti

soudů a jej ich rozhodnutí. Tradičně v ruské absolutistické monarchii převládal a moc výkonná.

Vzhledem k státnímu politickému systému, tedy absolutní monarchi i, ve které státní moc, její

exekutivní , legislativní a justiční složka byly výsadou cara, kterou zůsta ly i po soudní re formě

v listopadu 1864, která zaváděla do Ruska nezávislé soudy, nebyla v carském Rusku

myslitelná vymahatelnost práva. Cenzurní politika byla administrativním rozhodováním

státních úředn íků , kteří rozhodovali tak, aby vyhověli vůli cara.

Předpokládaná hypotéza, tak jak byla formulována v úvodu magisterské práce, se

v předkládané práci potvrdila. V ruské absolutistické monarchii 19. století cenzura podle

dostupných zdroj ů informací lehce podléhala okolním vl ivům, v návaznosti na potřeby a

představy carské politiky o svobodě slova, právu vyjadřova t se, roli tisku ve státě a

společnost i. Ke změně nedošlo ani po roce 1865, kdy část ti štěné produkce mohla vycházet

bez předběžné cenzurní kontroly. Odstranění předběžné cenzury u knih a periodik

vycházejících v Moskvě a Sankt-Petě rburgu bylo vynuceno z větší míry situací, která vznikla

v Rusku druhé poloviny 19. století (změny v ekonomických vztazích, postoje spo lečnos ti,

n árů st ti štěné produkce, vývoj v Evropě), než z přesvědčení cara a jeho okolí o nezbytnosti

takových krok ů, Cenzurní kontrola, její pravidla a metody i rozhodování cenzorubyla zásadní

mírou ovliv ňov ána vněj šími okolnostmi, tzn. vnitřní situací v Rusku, událostmi v Evropě i

soukromými postoji jednotlivých cenzorů,
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12. Resume: The National Secular Censorship in R " E . .USSIa S moire In the 19th Century
il104 - 1865)

System of censorship laws was not legalized until th 19 h . .l e t century In RUSSIa,

although the so-ca lled pre-publication censorship had been used th t di II .ere ra itiona y since the
16th century when books started to be published.

Tsar Alexander I (reigned 180I - 1825) approved Russia's fi t I .irs censors up statute on

9 July 1804. The new law set out a framework of censorship administration and rules

ofcensorship control. The emperor incorporated the censorship into the state educational

system, Alexancler I placed the main burden of secular censorship upon the Main

Administration of Schools (Glavnoe upravlenie ucilisc) within his new Ministry of Public

Education (Ministerstvo narodnogo prosvescenija), established in 1802. The empire's

universities at Moscow, Vilno (now Vilnius, Lithuania), Dorpat (now Tartu, Estonia), Kazan,

Kharkov (now Ukraine) and

St Petersburg had to provide first censors - their professors. Theychecked publications before

they were printed out. The first brief censorship statute is generally seen today as the most

liberal censorship act in the 19th century.

Invasion of Napoleon I into Russia in 181 2 made Alexander tighten the state control

over publications.

During the rergn of Nicholas I (1825 - 1855) two censorship statutes were

promulgated. Accordin g to the first of them an author remained responsible for his work even

after

pre-publication control. Censors had to conform submitted texts with the view of the

government. 10 June 1826 statute was known as "cast iron" law for its strictness cause

by Nicholas's fear of revolutionary movement in his monarchy. At the beginning of his reign

in December 1825 Nicholas I had to suppress the Decembrist Uprising. Bureaucrats in the

Ministry of Public Education were to replace proffesors as censors since 1826.

An unworkable and counterproductive "iron cast" statute were replaced by new more

liberal censorship law of 22 April 1828. It worked for about forty years. The new central

censorship bureau was established within the Ministry of Public Education in St Petersburg,

the Main Administration od Censorship (Glavnoe upravlenie cenzury).

News of revolutions of 1848 - 1849 in European cities and unfavourable conditions

in Russia's countryside made Nicholas I stiffen the censorship. He established the secret

Committee on 2 April 1848 leaded by D. P. Buturlin. The Committee watched over secular
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censorship, over the Main Administration of Censorship and mad h stri di . .e sue stnct con iuon In

the sphere of literature and journalism that contemporaries called th . d f ..e peno 0 rernammg
seven years of N icholas's reign "era of censorship terror". Russian authorities tried to isolate

Russia's society from negotiations about political issues of their state. Censorship under

Nicholas I was more invasive and stricter than anyother imposed by other Russian emperor.

Alexander II (reigned 1855 - 1881 ) blamed the social and economic backwardness

of the empire for the debacle in the Crimean War (1853 - 1856). The unbearable ituation

made Alexander 11 approve a number of reform decrees in many areas of social and political

life

(e. g. emancipation of peasants). Among others the reform of censorship was implemented.

In March I X62 Alexander II freed all academic, scientific, and official publications from

pre-publication censorship. In January 1863 the censorship administration was moved from

the Education Ministry to the Interior Ministry. The decree of 6 April 1865 was des igned to

give "relief and convenience to national press". All periodicals in Moscow and St Petersburg

were also freed from pre-publication censorship. Decree included a system of warning and

penalties (mainly fines, including suspensions and closures) to be imposed on uncensored

publications that showed a "dangerous orientation". People responsible for criminal content in

any freed publication were subjected to judicial prosecution. Critics within the government

viewed the courts as lenient. During the next years the government worked out new measure

against freed periodicals including limits on street sales and commercial advertisements, both

ofwhich could damage them fi nancially.

Western Europe was seen by the Russian authorities as a source of necessary

inspiration but also of potential unrest. Russia needed western Europe's technical inventions

to strengthen its military and economic potential. On the other hand, the Russian authocracy

feared the spread of anti-autocratic ideas from abroad.

The state provided control of publications' content existed in Russia all over the 19th

century. Only the measure of censorship strictness or lenience was changed under the

influence of development in western Europe and the internal situation of Russia's empire.
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Cenzurní řád ze dne 9. července 1804

(In: Sbornik postanovlenij i raspOljaženU po cenzure s 1720 186
. ' . . po 2 god, Sankt-Peterburg:

TipografJ.Ja morskago mnusterstva, 1862, 482 s., s. 85)

Ha nO,J,.H1I1HOM·b C06CTBellHoro Ero liIMnEPA
1 TOPCI{ArO BEUPIECTB

PYIIOIO uauucauo rano: EbtnLb no Ce,Hy. . A

AJ1EEGAHl{P'b.

HL C. Ilerepňyprh llOJ!Jl 9. 1804 1'0;(3..

YCTaB'b o ~eH3'YP'Ř.

OT41JJEHIE I.

o ~e'J-l3YPrb 800Ów;e.

1.

UeH3Y P~ H~l'tCTb 06H3aHHOCTiIO pa3CnlaTpHBaTb BCHHaro pOÁa unaru
11 CO'IHHClIliI , uaanauaeuua liD 061l\eCTBeHHOMY ynorpefireuno.

2.

rAaBII IJII1: npC,iT,MCTl> cerů pa3C~Ii.lTpHB aHiH eers 40CTaBl1Tb 061I\e

crny 1UH1l'H II COtmHeHi~, cno co6 CTBYEO I~ i lI 1i'l> HCTMHHonlY npocst
uieuiro yaa II 06pa30nalIiro npaBOB'b, II YIJ,U.U1Tb ImMr H ' II COqHHe

uia, npOTUBHIJlJI CCMY Ha~l'tpeHiI O.

5.

Ha ceWI> OCHonaHiII , Hll OAHa ICHl1ra MAM cosaaenie ae 11:0.liKHO
6hITb narresar auo D'b flnmepi l1 PocciŘcH OH, Hl1 nymeHo 81> npo,t1;amy,

HC 6b1B'b npeaue paacaorpsno UeH3YpOlO.

4.

A.HI paacaarpanaaia HUl1r'b M cO~lipeuii\ ' yqpejJ{A~IOT~lI " 'IJi(~~~J~~
Uhle Koaareru np~ YHnB~pCHTe1ax:'b " H31i.:.npOllleCCOpOIl.'bAlI!:MiJifi.
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§21cenzurního řádku ze dne 9. července 1804

(hl" Sbornik postanovlenij i rasporjaženij po cenzure s 1720 po 186') d S k P b. . ~ go. an l- eter urg:
Tipografija morskago ministerstva, 1862,482 5.)

20.

Ih paacnarpanania npcAC'l'an.tHeMbIX'b Ha re ar paxi , niecs, llen
JJpa pysono.icreyerca Tt~1H ~~,e npetJ,nIiCallinnllt) lia It'b II n'b pas
cMilTpnnaniu IIpO'IHX'b CO'HlHellll1.

21.

BnpO'leM'b , UCII 3y pa ll '" aanpeureaia nexarasia lUH nponycaa I\lIl1lD

li COllIlHenii1, PYlíODO;1cTnYCTCII 6.wropa3YMlIbI RI'b CIIH CXOm;I.eHienl'b,

Y,J,a.IIlHCh ucunaro npncrpacruaro TO.\IíOnaHill COlIHII eHiii lUH nrBCT'b

Il'b onuxt., IWTOp hlIl 110 Ilalíl:lnl ''' -.UI6o DIII HJihHl'h npll'\Il llant'b IW }J{YTCIl

lIo ,J.l e )J{ aUJ, I1 ~111 aanpemeuuo. HorAa ~ltcTO, no.ieeps esuoe couutnho ,

11 ~r1; CT'b tJ, BOHl\Í i'Í cnucrs , 1I'b TalíOnI'b C~lrIa 'B .IYlJWe HeTo.UtOnaT!>

o noe IIl.lrOJ,lrBtiW l1nI'b ,1,.111 CO'1l11111TeMI .o6pa3ml'b, \Ieme.Ul. ero npe
c.rl;J.o nan..

22.

Cnposuoe
cllllJ,cfica ,1,0

. . ~

li 6JarOpa3ynIHoe 113cltAona~~e, BClllíOH HCT~ Hb~ ( bťiió,lll.'
B'1~)h1 , llCJOnt lJeCTBa , rpaffi~aHCRarOCOCTOllHUI " 3 toHna.:

. . ..~.
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Cenzurní řád ze dne 10. června 1826, úvodní strana

(ln: Sborník postanovlenij í rasporja ženij po cenzure s 1720 18
. . . po 62 god, Sankt-Peterburg:

TipografiJa morskago rrn msters tva, 1862,482 S., s. 130)

lfa nO;~ .1IIII11 0M 'h C06CTIlCIIIIOIO Ero lhmcparopcllaro BeAlJlICCTBa'
jJ)'liOlO ua nuca uo :

UbblTb no CCMY ) ·

mmoAAtt
lI,apC1CO (3 Cella , 10 1101l/1 1820.

YCTABD O UEH3YP1l

rJIABA llEPBAíJ. .

o ll,e1t3YPlb Boo6u~e.

1 ~'Ji J'[J1 Y'lpC- U'Jw) ytIPC}J{,ZJ;CHiiI UCII3YPM COCTOI1T1> D1> TOnl1>, tIT06LÍ

;~~lIi lI .u.CIl3Y- np oH3Hc;J;CHi Hnl'i> cJlODecH~CTI1, HaYII'b II I:ICIIYCTB1> , . fip~

fI3 ~~ aH il1 HX'b !I'b cD'fi'h nocpcACTDOnri> I1HHrOlIellaT~H~H ,..
.' . f "

r pa nnponama a .ulTorpa<fJUI, ,Il,aTh noreaaoe ara,..ď :~~

Hl~ a i1 I1 eM nrI;p'B, 6C3DpcAHoe A.IlI 6J1ara OreqCCTBa.m~lIp~~j'

xeme .

~ 2. . :

I~pyni ~1Jiř· 1II31> cero c.rB,!'I;YCT1>, 'ITO B.tA,tH,ilO .UeH3yphl IIOAJe..;· ~l.;·
éTniié.

jlw r'b BC'.Ě nooňme IHlHrH, CO'IHHCHill, UpOlIllCH, reorp~ :'i:r-- .... ,.... .
<l>MllCCll ia M runorpaeaseenin napThl, pI1CYHlIM, qepTeJK~

nrauu, I\aprMHM, nOprpCTIJI II ·D1Y3LIlíaj bHblHHÓTbI, H3Aat~

naCnlLlJI BHYTPlI rOCYA~pcTDa.

~ .5.

Dočasná cenzurní pravidla ze dne 12. května 1862
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(ln: Sbornik pos tanovlenij i raspOIjažen[j po cenzure s 1720 I? 186) d S k
' o ~ go. an t-Petcrburg:

Tipografija morskago ministerstva, 1862, 482 s., s. 469- 470)

Iihl , c)'lai iwl' ~ Tlll' pil, ll' ll llhl lI 12 Mnl! lRH2

11 0 UCII3Jll'J; (' ) ,
r . IljJC,llCl/l/IllJI npaDllJa

I. Bl) ncli \"b BOnÓ Il\C 1I11 0IIJBC I CIII"I\'l IICI! 'l 'rl [
, , " ,\ ) ( IIC.\UII YClii1TI.> Ha-

1)\I IIl ' 1I 1:1 , I,( ).I ;(\ 1I '1I'O, ,Y IHtil;C II IH li'I.> YIICIIÍIO II Oúl)'1 1'1 111 \'1
111

" " ,
. ' .. , I ... tl , ) , \ t:TltlllChIlX1>

1 It'I I u : ; I ; , I , ;~J111 1, O\ pa ll Jl I'II, Ilellpll liOCll OB ClIlJ OCTh Bcp xOlllloii B,lllCTlI II

(';1 :\ ~pll lJ YT()B'b , Yllilil\Cllle Id) OCOÓtl.1lh Uap cm ,YIOII \arO ,:.(mla , ncno

1;II,ll'UII\I UCTh OC ll lJBl1 hlX'b 3i1I;OIl OB'h, lIapO),1IYIO IIpa BCT llCIIl IO CTh, tleCTh

II .I.1)11 :l11l1110! O ih l131l h litl ili,l,aľO.

j l. Ile ,I,(l l l .: 'Cll aTb , E'h ne-rarn COIIlIllCllíii II CTaTcil, 11 3 .lar í11 0U~II:-" },
II jl l ', I,lI hl;l ." ' 11'11111 CO I\ltl, ll.LDltl II li O~I.1I Yll1I 3.1lil , 1I,1OIIJl ll\iJl CII li1J norpace
[III U I':li í llll ClIpO I\C p lliClIllO CY ll~CCT IlY lo l u.il ro nop HJ,IIa, !I Ij'b UO,\ llopeHi IO
;lIl i lj).\ Il I .

Ii I, "Pll pa3 c,l1oTp'jllli ll COllll IJCH ifi II CT[ITCII o II t CUn CpIU CII CTIl't

('Y lll, CL; I'I\.v IO I I ~ II \. 'b y !lan noer uuc a.rcni íí , ,103110,IIlTh [I'b II C1laT1l TO.11.>liO
, .

1:1 1l' II,I'I. II:111.111 Y'lC llloIil p a 3C'yili,\CIJI H, lJall!lCaHllblH'1'011 0.11'11 IlplI.IIPIIJJ.Dlb

"P C,l,\ICTY II JlpII TO ~rb lia cal OIIl,incn Tal illX'b II OCTí1110 Il .IClliii , nc.iocr aru n

!i UTflpl. l\'h o ú lla pYil\ II.1 IICI> Yi1IC Hit OllhITI; .

1\'. 111> pa 3CYiI\.I.C lli llX'b o II C,l,OCTa 'l'liilXO [J J.wynoTpe ú.IcllillX1>

u.rm u ncrpa n iu ne ,VJ IlYCI;ilTb IlC1lllTall in II.1I CIIL .!IIU1J II COÓCTlleH -

11;\1 '0 IIa ;\lItLu i II ~ I'I;CT'b II f 1PCili;\cll iií.
V, PaJcYIIU,ClIi ll , )' lii.l 3illlllhlll U'b J1pC.~1JIIJ,j'Il.\II X1J .\nyxo nvusrax»,

,1,0;)11 0 ,111 '1' 1> ro .u. uo lľb 111Il1I'ilX'b, 3a1LllOllaIOll~IJX'L 11 0 MCll'liC .tecarn
n C1l il Tllhl X'b ,111CTOB'h , II Wh T'1;x'h lIepio.\1JI1CClillX'h 11 3r~aIJi IlX 'h , na

li lJTOpW1 1l0,VIlICHlIa trhna C11 IICp CChI.II\01O 110 n1CH'te CCJIlI pyú.1eii
I\'h ro..1.'/.. , .

\'~I. l\h llll lCT P a~111 Buyrpennnx» j('IJ.I'b 11 HaP?~lJ a l'O OpOCn'lilIlCfl lll

npcJ,OCran.,wcrcn , no U3tllDIIIOJlY 'HX'b cor.IaW ClJlIO, n:h C, I)" lírl; Il PC),

11 <:11 '0 uaupas.tenin 1I 1111OI'O-,lIIÓO nepioameenarc lIJJ,UIIl II , II 111JlJIIC.lIITb

cr) Ilpaunaa cíli 1I:J;I,um.r na np C!lJI, AO ouonuanla pačon, lio~nlncÍu no ;J.tJ!UI'l>

liIlUI'onc'IIlTuUÍIl.
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- 470 -

OHO O 1,1, p a:\pll,I,y rliX'h, 1í0IDrh IIC J03I10JWeTCH neua
, 1I <TaTb pa3CYiJ{-

;\OIl IH, n Olíit3íllllll,IH II'b nvnur, I II IV', II 1I11CII 11íl . o , o

, o <Lltalb h<l ,h w e
nCl11 0 \lI' ICCI\OC II :lJílI11C, na cpom, IIC ;.I. o.:1'\;C DOCl ' III I .

• . nur ~I' iC HJ~eln

VII. llc JO IIYClíaTb IíD nCtlé1T11 CTílTbH: ll') Jrl 1" 0"'0 6'
o • ) \ I pblX'b 11 03 VIR.

:\a CTCH Herrp l113 Hh II neuauncn, 0:\1101'0 coc.1OlIin IIb;J. ronl · II
6) 1\1> uoropu xt, 3al\.1I0 11a 10TCH OClíOpOHTC,lbllhlll llílC~I'J' p~ s.

o < • ,IUhH HíllD
U'G.1hDlll CO C, IOllllDIlI Il.1H r\OJ /lWOCTilMH rOCV ,lílj1 CTnf'PII O\ol 6 .

.. ' • r l .l . H O ute-
CTne llllO Il c olymo hl.

vin. lIe J(~3 B0.1I1:b pacny 6.ulIíOlwllil1 no Or\Hml"h C.ly xa ~l1l npek
nO ol ílra c ~lbI Xl) oy.rro Ohl llpaunrcn.creom, nr\;p'b, nona oH'li II C OÓ"h

}lIU ell hl ;1í1 /íOIl HhH l'b o čp aaom..

IXo GrílThlI 3a 1I0J,1l11Ch10 "Pí1I1IITC,lhCTDeHHI.]XD .lHll"h ;.I.03BO.IRTb

lib ne-raraniro IIC lHlall C, lí ,\I; '!> no nO.JOHillTe.lbHO)l'b Y~lOCToB 'hp elJi H

lll> X liiicTB! ITC.l blJo Fi npucu.urs IIX'b on ;)TlI X'b .IHlrb. '

X. Rh OTIIO WCllin lili CTaThilmJ 11 H31l'flcTilDl"h nO.HlTHlleCIIIHlb
l

flaÓ,lfO.lílTb n čmc e npamun oú'!> oxpauenin tlCCTH 11 ;\OMaWHCn il\1I311U

Ilap CT!I'yIOIIJ,HX'b unocrpannuxt ro cY.:I.apen l'I tLTeHOB"h lIX11 c e ~l enCTB"h

on o csop č.renin ll e ll a.TH"I~I'b C.JlOBOM'b , M o COÓJIO:l,eHill npU,HJlli lI,

npH H,lIOmCllil1 x li i.ic'rni i'1 nuoetpaum.m npaurre.ucrm..
Xl. Pe.taauiu líil iIC\i1r O I/CpiO;\I1I JeCIí.a ro H3:l,aHill, npCr1CTaB..IHR BD

U. ell :IYP Y lií1H YIO .H160 CTn,ThIO, 06113ana 31W'I'b, líTO H~IeHHO aBTO\Jb

en oň . ;l.HI coo ůmeu i a no BOCTpCÓOl~aIÚIO CY.1,e6I1hlX'b ~rtcT"h II Mli 

HH CTCl1 CTB'h BIIY'l'peHIIlIX1> A'li.l'b H llapo.taaro l1pocnt~eHifl.

XII. HC:laB lICmIO H3.wmeHIIIJlX"h 3AtCb npauirs, UeH30plJl OÓlI3aHbl

PYIWIlOrlCTllOllaTI> CH IIH lIi ec.rht1YJOUI,HMH OCOÓhl~1H [mCTaBJeHilI ~llI np"
• u u" Y.

llCII :mponalllH CTaTClf. líaCaIOUI,I1XCH Bocmwn tIaCTH, CY.:I.COHOH, <l>H-

HaHcoB otir 11 np C~ ~I CTOB1> D't.lO~ICTBa MHHHCTcpCTBa Buyrpennaxt
A'fixl> (npmomenie 1).

XIII. 3a CIO!'b CtHITa TI> oT~dmenHhlMn, COCToHBlIIincn C1> 1828 no

1 Hunapu 1862 roaa IIOCTallOBJCnin Ii pacnopaxenia no uensjpt ,
HCIUlQllUa IIOHMCHonaIllIlIIX'b B1> np~uarae~IOM1> npH ce~l1> Cl1ncllt

(npH.lom eui e 2).

Ilo.mnca.rs: Ynpa B.HlJomiň MI1HHCTCpCTB09l1>, CTaTC'b-CeKperapb

rOlloam{/Jl,'ó .
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Satirická ilustrace z časopisu .Budilnik'' (No. 32,1862) zobrazující redaktory tehdejších

ruských časop iSll, k teří při šli v cenzumí výbor hájit své č lánky

(ln: Sbornik postanov!en(j i rasporja ženi] po cenzure s 1720 po 1862 god, Sankt-Peterburg:

Tipografija morskago ministerstva, 1862, 482 s., s. 63)

l

Pe,a;aHTophI )I<ypHaJIOB'b omcmauaCl101lľb cnon CTaTbli.

l. -HelwaCOB'b. .
2.-B. C. ffypOtIInlH'b.
3. - C. c. rjJoMeKa. .
4.-M. M. ,LJ,ocToeBcKlli .
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Satirické zobrazení "boje o předpl ati tel e" mezi ruskými periodickými tituly v 60. letech

Převzato z časopisu .Zanoza" (1863 - 1865) (bez bližší datace)

(In: Sborn ik postanovlenij i rasporjai enij po cenzure s 1720 po 1862 god, Sankt-Petcrburg:

Tipografija morskago ministerstva, 1862, 482 s.)

=
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