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Imperial Russia Source book 1700-1917

Basil Dmytryshyn

 Basil Dmytryšyn je medzinárodne uznávaný a rešpektovaný odborník na ruskú históriu. 
Z Poľska emigroval ešte ako mladý do SŠA. V roku 1950 začal prednášať na Portlandskej 
štátnej univerzite. Za najväčší prínos sa považujú jeho výskumy ohľadom Petra Veľkého, 
ruských kolónií v severnej Amerike a Sovietskeho zväzu v čase druhej svetovej vojny. 

 Účelom knihy je priblížiť študentom a laickej verejnosti obdobie od 1700 do 1917 v Rusku. 
Opis dejín je doplnený dobovými súvisiacimi textami, napríklad vládnymi nariadeniami, 
vyhláseniami, trestami, listami, pamäťami, politickými programami, z ktorých niektoré neboli 
do roku 1967, kedy bola kniha vydaná, prístupné v anglickom jazyku. Z originálu boli 
preložené do angličtiny samým Dmytryšynom.

Cieľ práce

    Rozhodol som sa bližšie pozrieť na obdobie vlády imperátora Alexandra I. (1801-1825) a na 
obdobie vlády imperátora Alexandra II. (1855-1881). Obaja sú významnými osobnosťami. 
Alexander I. ako víťaz nad Napoleonom, reformátor a jeden z tvorcov usporiadania Európy po
Viedenskom kongrese, Alexander II. ako cár osloboditeľ, ktorý vymanil spod osmanskej 
nadvlády Bulharov a Rumunov, posilnil autonómiu Fínov, zrušil v Rusku nevoľníctvo. 

Pokúsim sa analyzovať preklady listín a dokumentov týchto dvoch imperátorov ale i iných 
historických osobností z tohto obdobia, ktorých písomností Dmytryšynova kniha poskytuje. 
Taktiež sa pokúsim nájsť zjednocujúce a odlišujúce prvky, na základe ktorých by som chcel 
porovnať keď nie osobnosti imperátorov, aspoň štýl ich písania, rozdielnosť problematík 
ktorým čelili a spôsob, akým sa ich rozhodli riešiť.  

Pozn. (Pri termíne, ktorého preklad by mohol byť sporný, uvediem aj originál)

K obdobiu vlády Alexandra I. Dmytryšyn uvádza, (a ja sa pokúsim analyzovať), tieto 
dokumenty: 

 Alexander I´s Decree on Free Agriculturists February 20, 1803 ( Rozhodnutie 
Alexandra I. o slobodných roľníkoch z 20.2.1803)

 Speranskii´s Proposed Brief Outline of state organization 1809 (List Speranského 
navrhujúci obrysy štátnej správy z 1809)



 Alexander I´s Proclamations During the War of 1812 (Proklamácia Alexandra I. 
z priebehu vojny 1812)

 Alexander´s  Victory Proclamation to the army January 13, 1813 (Víťazná 
proklamácia Alexandra I. armáde z 13.1.1813)

 Polish Freedoms under the Constitution of 1815 (Sloboda Poľska podľa Ústavy 
z 1815)

 The question of Imperial Succession – Constantine´s Renunciation of His right to the
Throne January 26, 1822 ,, Alexander I´s Manifesto on the Succession August 28, 
1823,,Nicholas I´s Manifesto upon Ascending the Throne, December 24, 1825 
(Otázka imperátorského následníctva – Konštantínovo zrieknutie sa práva na trón 
26.1.1822,, Manifest Alexandra I. o následníctve 28.8.1823,, Manifest Mikuláša I. 
o usadnutí na trón 24.12.1825)

K obdobiu vlády Alexandra II. použil tieto dokumenty:

 The Emancipation Manifesto, March 3, 1861 ( Manifest Oslobodenia 3.3.1861 )

 Katkov´s view on the Polish situation 1863 ( Pohľad Katkova na poľskú situáciu 1863)

 Catechism of the Revolutionary, 1868 ( Revolučný katechizmus 1868 )

ALEXANDER I.

Alexander I´s Decree on Free Agriculturists February 20, 1803

( Rozhodnutie Alexandra I. o slobodných roľníkoch z 20.2.1803)

  Na začiatku 19. stor bola otázka nevoľníctva pálčivým problémom. Väčšina európskych 
krajín už nevoľníctvo zrušila, Rusko v tomto smere trochu zaostalo. Alexander I. si 
uvedomoval závažnosť problému, avšak k zrušeniu nevoľníctva sa sám neodhodlal. Z akého 
dôvodu tak neučinil známe nie je. Musíme uznať, že sa jedná o veľkú spoločenskú premenu 
Rozhodol sa problém riešiť opatrne, pomaly, postupnými krokmi. V roku 1801 zakázal predaj 
nevoľníkov bez pôdy, v roku 1803 sa rozhodol vytvoriť novú spoločenskú triedu slobodných 
roľníkov ( free agriculturist ). Podľa vyhlásenia z roku 1803 môže šľachtic darovať služobníkovi
slobodu, zaopatriť mu pôdu a zmeniť ho tak z nevoľníka na dane platiaceho občana.  V čase 
vlády Alexandra I. takto slobodu získalo 37 000 mužov, za vlády Mikuláša I. 67 000 mužov, čo 
však Dmytryshyn kritizuje vzhľadom na veľkosť nevoľníckeho obyvateľstva ako smiešne malé 



číslo. Alexander I. píše, že šľachtic môže oslobodiť nevoľníka, ktorý bude môcť vlastniť pôdu, 
avšak je potrebné dodržať desať pravidiel: 

,,1. Dohoda a oslobodení musí byť poskytnutá na schválenie zástupcovi gubernie, šľachticovi 
z ministerstva vnútorných záležitostí na naše schválenie, a ak ju schválime, dohoda musí byť 
poskytnutá Graždanskej palate (štátny súd), kde sa zaregistruje v oddelení nevoľníckych 
záležitostí po zaplatení poplatku... 

2. Tieto podmienky musia byť chápané ako povinnosť nevoľníka a musia byť striktne 
dodržané... V prípade úmrtia šľachtica vstupuje do práv a povinností jeho dedič... 

3. V prípade porušenia podmienok jednou zo strán, súd vyšetrí... ... a bude postupovať takto: 
Ak nevoľník/ nevoľníci nesplnia podmienky, musia sa vrátiť aj s pôdou pod vládu šľachtica. 

4. Oslobodený nevoľníci a dediny by mali... ...ostať na vlastnej pôde...

5. Služobníctvo a sedliaci, ktorý boli oslobodený individuálne doteraz prechádzajú pod status 
slobodných roľníkov a mali by získať kus pôdy... Toto pravidlo platí tiež pre remeselníkov, ktorí
by mali záujem začať obrábať pôdu...

6. Nevoľníci, ktorí získaj slobodu a budú vlastniť zem, budú subjektmi štátneho zdanenie na 
osobu (soul tax), plne podliehajú rekrutovaniu...

7. ...Právo na pôdu, ako vlastníctvo nehnuteľného majetku je ustanovené zaznamenaným 
dokumentom. 

8. ...potom čo nevoľník získa pôdu, má právo predať ju, opustiť ju, nechať dedičom (bez 
rozdelenia na časti menšie ako osem desiatín (desiatinas)), kúpiť novú pôdu a sťahovať sa 
z jednej gubernie do druhej...

9....roľník vlastniaci nehnuteľný majetok, môže vstúpiť do právneho vzťahu...

10. ...zadĺžený roľník môže požiadať o ďalšiu pôžičku so štátnym súhlasom... ´´

Cárovo rozhodnutie bolo v podstate prvým krokom k zrušeniu nevoľníctva, čo je bez pochyby 
obrovským prínosom pre spoločnosť a jej pokrok, avšak snáď za malý nedostatok možno 
považovať byrokratické prekážky. Zároveň mi nie je celkom jasné, čo motivovalo šľachtu 
oslobodzovať nevoľníkov. Zbavili sa síce daní a iných povinností, avšak prichádzajú súčasne 
o pracovnú silu a časť pôdy. To možno pravdepodobne pokladať za dôvod, prečo za pomerne 
dlhé obdobie (1803-1825) bolo oslobodených len 37 000 nevoľníkov.



Speranskii´s Proposed Brief Outline of state organization 1809

(List Speranského navrhujúci obrysy štátnej správy z 1809)

  Speranskij bol poradcom cára, ktorý v mnohých ohľadoch výrazne ovplyvnil cárovo 
rozhodovanie. Bol synom dedinského kňaza, vďaka svojej šikovnosti sa však rýchlo vyštveral 
po spoločenskom rebríčku až k vrcholu. Od roku 1806 do roku 1812 slúžil ako hlavný poradca.
Chcel reorganizovať štátnu správu v Rusku a spraviť z neho konštitučnú monarchiu. Alexander
s jeho plánmi súhlasil, avšak neskôr sa zľakol príkladu Francúzska a Speranského poslal na 
Sibír. List z roku 189 vysvetľuje jeho predstavu o štátnej reorganizácii:

  ,,Štátna moc by mala byť reprezentovaná tromi vetvami: výkonnou, legislatívnou a právnou. 
Koncil (Council) koordinuje všetky aktivity a odovzdáva ich vláde: Duma je poverená tvorením
zákonov, Senát je poverený súdmi a ministerstvá administráciou.

Organizácia Koncilu

Oddelenia: 1. právne, 2. vojenské, 3. ekonomické, 4. občianske a náboženské

Inštitúcie: Štátna kancelária, Legislatívna komisia, Komisia pre petície

Koncil pozostáva z členov menovaných vládcom . Ministri sú členmi koncilu. Každé oddelenie 
má predsedu (zmena každých 6 mesiacov). Všetky záležitosti prichádzajú cez ministerstvá. 
Dôležité záležitosti sa preberú na všeobecnom zhromaždení, všetko musí byť schválené 
vládcom...

Organizácia Dumy

Duma pozostáva z deputátov zvolených v dumách gubernií.

Žiadny zákon nemôže byť schválený pred prerokovaním s dumou. Uvalenie nových daní 
a povinností musí byť schválené dumou. Až zákon schválený v dume sa predkladá vládcovi na 
podpis...

Organizácia senátu

Pozostáva zo zvolených senátorov. Okrem senátu je zorganizovaný Najvyšší súd a Ministerstvo
spravodlivosti. Senát má jurisdikciu nad ministerstvami a senátormi...

Organizácia Ministerstiev

Ministerstvá: Zahraničných vecí, Obrany, Námorníctva, Vnútra, Financií, Spravodlivosti, 
Náboženstva, Polície

Každé ministerstvo sa zaujíma o záležitosti svojej oblasti...

Organizácia Legislatívneho poriadku v guberniách:



Volost má vlastnú dumu (voľby všetkých vlastníkov nehnuteľného majetku) , Okrug ma 
vlastnú dumu (volenú volostmi), Gubernia má vlastnú dumu (volenú okrugmi)´´

Speranskij bol muž, ktorý pochopil víziu moderného štátneho zriadenia. Jeho návrh však nie 
je jeho vlastnou myšlienkou, skôr by som ho považoval za aplikáciu francúzskeho revolučného
rozdelenia moci na ruské pomery. Hoci Alexander I. nereorganizoval štátne zriadenie, neskôr 
bolo pretransformované do podoby veľmi podobnej Speranskému návrhu. Alexandrovi I. to 
však nemožno vyčítať, nakoľko sám videl možný dosah zmien v politickom zriadení a obával 
sa revolúcie...

Alexander I´s Proclamations During the War of 1812

(Proklamácia Alexandra I. z priebehu vojny 1812)

  Meno Alexandra I. preslávilo okrem iného najmä víťazstvo nad Napoleonom. Hoci vojenské 
úspechy Rusi dosiahli najmä vďaka maršálovi Kutuzovovi, morálka armády súvisela aj 
s obľúbenosťou cára a jeho vplyvom. 18.7.1812 Alexander píše, že: ,,Nepriateľ prekročil 
hranice a tiahne s vojskami do vnútra Ruska... Nemôže zničiť ríšu, ktorá s hrdosťou rástla tak 
mnoho generácií... So zradou v srdci a vernosťou na perách lichotil dôverčivým ušiam a spútal
ich jednotky... ...ale Rusko odhalilo jeho plány... Cesta vernosti mu je otvorená... ...ako 
kobylky požierajúce zem, ktoré zem vyvrhne, považujúc ich za priťažké sústo na 
strávenie... ...Zvolávame svoju armádu aby porazila nepriateľa...  ...zvrhla tyrana, ktorý si 
praje zvrhnúť celú Zem. Voláme naše starobylé mesto Moskva, prvú stolicu ríše, aby vydala 
finálne úsilie (to make final effort), a je potrebné aby to urobila, aby poslala svojich synov 
podporiť ríšu. Po nej voláme na všetky objekty Európy a Ázie, aby sa zjednotili na princípe 
humanity. Voláme na všetkých civilných obyvateľov a cirkevných hodnostárov aby 
spolupracovali s nami v povstaní proti svetovému tyranovi. Kdekoľvek v ríši stúpi, zistí 
pohŕdanie nad jeho podvodmi, lichôtkami a falošnosťou, pošliapanie jeho peňazí, jeho légie 
otrokov budú rozhorčené našou poctivosťou a pravou hrdosťou. V každom šľachticovi nájde 
Pojarského, v každom duchovnom Palitsyna, v každom sedliakovi Minina. Šlachtici, v každej 
dobe ste boli obrancami krajiny! Svetá synoda! A vy členovia cirkvi! Je vašou povinnosťou 
modliť sa o ochranu Panny! Ruskí ľudia! Neohrozte potomstvo Slovanov! (Sclavonians) Nie je 
to prvý krát, kedy nás vytrhnete zo zubov leva... ...zjednoťte sa! Neste kríž v srdci a meč 
v ruke a sily ľudské vás nikdy nepremôžu... ´´

Alexandrov manifest je plný emócií, cítiť z neho atmosféru, ktorá po Napoleonovom útoku 
panovala. Napoleona a francúzske vojsko Alexander prirovnáva ku kobylkám, nazýva ich 
zradcami, tyranom, légiami otrokov... Zdôrazňuje nepriateľovu podlosť a ľstivosť, na druhej 
strane vyzdvihuje morálnu a mravnú prevahu Ruska. Spomína princíp humanity, apeluje na 



šľachtu a pravoslávnu cirkev. Taktiež oslovuje najnižšie vrstvy spoločnosti. Manifest nie je 
dlhý, avšak stručne a jasne hovorí, čo je potrebné a má v sebe silu presvedčiť a zmobilizovať 
národ do spoločného boja.

Alexander´s  Victory Proclamation to the army January 13, 1813

(Víťazná proklamácia Alexandra I. armáde z 13.1.1813)

,,Rok skončil – rok navždy vrytý do pamäti a slávny – ten, kedy ste pošliapali v prachu pýchu 
drzého agresora. Rok prešiel, avšak vaše hrdinské činy budú žiť navždy... ...Zaslúžili ste si 
právo na vďačnosť Ruska a na obdiv ľudstva. Dokázali ste vernosť, udatnosť, vytrvalosť, a vaše
srdcia sú naplnené láskou k Bohu a oddanosťou k panovníkovi. Zastavili ste najhroznejšieho 
protivníka, ktorého ste zlomili ako bičovanie oceánu proti nerozbitnej skale a zanechali za 
sebou len zmätený šum...  ...hrude bojovníkov budú zdobiť strieborné odznaky s modrou 
stužkou. Všetci ste zdieľali rovnakú únavu a nebezpečenstvo, boli ste jedno srdce, jedna 
myseľ, buďte hrdý, že môžete nosiť rovnaké vyznamenanie. Ukáže každé bohabojné (faithful) 
dieťa Ruska, dieťa na ktoré Boh otec zoslal (pour)  svoje požehnanie. Nepriateľ sa bude triasť,
keď uvidí túto dekoráciu, bude vedieť, že pod touto medailou bije srdce nepremožiteľnej 
udatnosti, nezničiteľné pretože sa nezakladá na ambíciách a bezbožnosti, ale plné 
patriotizmu a náboženstva.´´

  Manifest je zaujímavý už od prvej vety. ,,Rok skončil...´´ čo napovedá, že sa Alexander chystá 
rekapitulovať posledné udalosti, avšak  pôsobí to predsa len nevšedne. Manifest je plný 
veľkých slov a pátosu: činy budú žiť naveky, obdiv ľudstva, nepremožiteľná udatnosť... 
Alexander ďakuje ľudu za víťazstvo, zaujímavé je, že nehovorí MY ale VY ste vyhrali, VY si 
zaslúžite vďačnosť a obdiv, VY ste zastavili protivníka... Alexander chápal víťazstvo nad 
Napoleonom, nie ako svoj triumf, ale ako triumf celého Ruska. Aspoň tak to vyznieva z textu 
a táto črta panovníka je veľmi sympatická. Alexander zdôrazňuje úlohu patriotizmu 
a náboženstva, ktoré považuje za kľúčové a nevyhnutné pre víťazstvo...

Polish Freedoms under the Constitution of 1815

(Sloboda Poľska podľa Ústavy z 1815)



V 18. Stor. prežilo Poľsko tri delenia (1772, 1793, 1795), čo patrilo medzi hlavné príčiny 
vyhrotenia poľského patriotizmu. Nádej, ktorá svitla Poľsku v 1806, keď Napoleon vytvoril 
Varšavské vojvodstvo, zhasla spolu s porážkou Napoleona. Po Viedenskom kongrese 
Vojvodstvo varšavské pripadlo Rusku ako konštitučné kráľovstvo. Alexander I. garantoval 
výsady nového kráľovstva v ústave 27.11.1815...

 ,, -Hlava 1.- Kráľovstvo poľské je navždy spojené s Ruským impériom...

   -Hlava 2.- Koruna kráľovstva poľského je dedičná v našej osobe (hereditary in Our person) 
a v našich nástupcoch...

   -Hlava 8.- Vzťahy zahraničnej politiky našej ríše budú rovnaké aj pre Poľsko.

   -Hlava 9.- Vládca Poľska má právo rozhodnúť, kedy Poľsko bude zúčastnené vo vojnách 
Ruska...

   -Hlava 10.- Ruské vojská môžu byť umiestnené v Poľsku, a poľské v Rusku, náklady n tranzit 
hradí strana, ku ktorej vojská patria. Poľské vojská nebudú poslané mimo Európu...

-Hlava 11.- Rímsko katolícke náboženstvo, ktoré je profesiou väčšiny obyvateľov v Poľsku, 
dostane od vlády najviac pozornosti, bez toho aby iné vyznania boli diskriminované. Bez 
podmienky môžu byť uctievané slobodne a verejne a mať ochranu vlády...

-Hlava 16.- Sloboda tlače je garantovaná...

-Hlava 19.- Nikto nemôže byť väznený inak, ako právoplatne odsúdený súdom...

- Hlava 24.- Každý Poliak sa môže slobodne sťahovať a premiestňovať svoj majetok...

-Hlava 28.- Všetka administratíva, právne, vojenské, verejné a obchodné dokumenty bez 
výnimky musia byť prístupné v poľštine.

- Hlava 29.- Všetky úrady, civilné i vojenské, musia byť obsadené len Poliakmi...´´

Ústava z roku 1815 je spravodlivá a neupiera Poliakom práva, práve naopak, mnohé práva im 
zaručuje (právo na slobodu tlače, na používanie materinského jazyka , na obsadenie všetkých 
úradov len Poliakmi, dokonca na vlastnú 40000-ovú armádu. Avšak napriek tomu, že 
dokument vyznieva vo veľmi pozitívnom svetle, Alexandrovi I. je vytýkané jeho nesplnenie 
a v politickom smerovaní obrátenie k radikálnemu konzervativizmu...



The question of Imperial Succession – Constantine´s Renunciation of His right to the
Throne January 26, 1822 ,, Alexander I´s Manifesto on the Succession August 28, 
1823,,Nicholas I´s Manifesto upon Ascending the Throne, December 24, 1825 
(Otázka imperátorského následníctva – Konštantínovo zrieknutie sa práva na trón 
26.1.1822,, Manifest Alexandra I. o následníctve 28.8.1823,, Manifest Mikuláša I. 
o usadnutí na trón 24.12.1825)

  Keďže Alexander I. nezanechal potomka, trón po svojej smrti odkázal bratovi Konštantínovi, 
ktorý žil vo Varšave. Ten však trón odmietol v prospech svojho mladšieho brata Mikuláša 
(1796-1855). Tajnosť dohody však spôsobila sériu chýb a omylov, ktoré v istej miere viedli 
k povstaniu decembristov...

 26.1.1822 Konštantínovo odmietnutie:

 ,,Nenachádzajúc v sebe genialitu, talent ani silu byť zvolený vládcom... ...Prosím vaše 
imperiálne veličenstvo na niekoho kto ma nahradí a zabezpečí ríši bezpečnosť... ...Vo sfére 
súkromného života sa obetujem službou, ktorá bude príkladom všetkým verným a tým, čo 
milujú našu krajinu... ...Tvoj najvernejší služobník a brat Konštantín´´

28.8.1823 Alexandrove vyhlásenie o nástupníctve:

,,Z milosti Božej, MY, Alexander I. imperátor a samovládca všetkých Rusov... ...Od momentu 
nášho príchodu na trón všetkých Rusov, sme neustále cítili povinnosť k nášmu všemocnému 
Bohu, nielen garantovať a zväčšovať počas nášho života šťastie našej krajiny a nášho ľudu, ale
aj pripraviť a zaistiť bezpečnosť po našej smrti jasným a presným výberom nášho nástupcu 
podľa zákona a záujmu ríše. Neboli sme schopní rozhodnúť sa hneď... ...lebo sme čakali, či 
nám nebude daný potomok... ...Vzývajúc Božiu pomoc, vážne zvážiac kto by bol drahý nášmu 
srdcu a vhodný pre ríšu, hľadajúc osobu, ktorá je oprávnená vládnuť, ktorej nič nebráni 
v zdedení trónu, zo súhlasom našej vznešenej matky, ktorá je hlavou našej imperiálne rodiny, 
ku ktorej patríme a s plnou silou, ktorou nás obdaril Boh sám, vybrali sme nasledovne: Po 
dobrovoľnom odmietnutí nášho mladšieho brata, cároviča a veľkovojvodu Konštantína... ... 
naším následníkom bude náš druhý brat veľkovojvoda Mikuláš... ...Žiadame všetkých verných,
aby s rovnakým pocitom lásky, s ktorým sa rozhodla naša zodpovednosť na zemi, k udeleniu 
stálej prosperity adresovali modlitby nášmu pánovi Ježišovi Kristovi... ...Alexander.´´

ALEXANDER II.



The Emancipation Manifesto, March 3, 1861 

( Manifest Oslobodenia 3.3.1861 )

    Porážka Ruska v Krymskej vojne (1853-1855) zrušila mýtus o jeho neporaziteľnosti. Naopak
demonštrovala jeho zaostalosť, ekonomickú, administratívnu a sociálnu slabosť autokracie. 
V tejto situácii sa rozhodol Alexander II. uskutočniť prevratnú reformu, zrušiť nevoľníctvo...

 ,, Z milosti Božej My, Alexander II, imperátor a samovládca všetkých Rusov, Kráľovstva 
poľského a Veľkovojvodstva fínskeho... ...v Našom srdci sme slávnostne sľúbili odpovedať na 
úlohu, ktorou sme boli poverení, a obklopiť našou náklonnosťou a našou imperiálnou 
starostlivosťou všetkých verných služobníkov každej hodnosti a postavenia, od vojakov, ktorí 
statočne bránia našu vlasť po remeselníkoch, ktorý pracujú v priemysle, od štátnych 
úradníkov po oráča, ktorý obrába zem. Skúmajúc podmienky tried a profesií... ...sme uznali, 
že súčasná legislatíva je priaznivá pre vyššiu a strednú triedu... ...ale nie je priaznivá pre 
služobníctvo... Práva šľachticov boli choro definované... záležalo len na dobrej vôli šľachtica. 
Vo väčšine prípadov to viedlo  k dobrým patriarchálnym vzťahom založeným na dôvere, na 
jednej strane na benevolencii šľachtica, na strane druhej na podriadení nevoľníka. Avšak kvôli
rozpadu úprimnej morálky, kvôli nárastu rozmanitosti vzťahov, kvôli slabnutiu otcovského 
vzťahu šľachtica k nevoľníkom práva šľachtica padli niekedy do rúk ľudí, zaoberajúci sa len 
vlastnými osobnými záujmami, dobré vzťahy zoslabli... Tento fakt si všimli už naši 
predchodcovia... a prijali opatrenia na zlepšenie podmienok nevoľníkov, avšak tieto opatrenia
sa ukázali ako neefektívne, z časti preto že záviseli na slobodnom, štedrom rozhodnutí 
šľachtica a z časti preto, že sa zamerali len na určitú oblasť... Tak Alexander I.  vyhlásil 
slobodné roľníctvo a neskôr Mikuláš, náš milovaný otec, uzavrel dohodu s nevoľníkmi... avšak
rozhodnutia sa dotkli len ohraničeného množstva ľudí. Tak sme prišli k rozhodnutiu, že 
problém vylepšenia podmienok nevoľníkov bol odovzdaný ako sväté dedičstvo našich 
predkov nám, úloha, ktorú musíme s Božou ochranou naplniť... Úloha pripravenia návrhu 
novej organizácie roľníckeho života – návrhu, ktorý ohraničí práva roľníkov a realizácia 
ktorého spôsobí šľachte materiálnu škodu, je spravodlivá... Návrhy boli rôzne , kvôli povahe 
problému. Boli porovnané, založené, systematizované, usmernené a na koniec dokončené 
komisiou zriadenou pre tento účel. Nová dohoda bola prebratá so zástupcami nevoľníctva 
a šľachty vládnym koncilom. Prosiac o Božiu pomoc sme rozhodli toto: Na základe vyššie 
spomenutej dohody dostanú nevoľníci plné práva slobodných mešťanov. Šľachta stráca 
majetkové právo na všetku zem, na večné používanie ju odovzdá nevoľníkom... Toto 
rozhodnutie nemôže byť uvedené do praxi okamžite, potrebné sú aspoň dva roky. Počas tejto
doby, vyhnúc sa nedorozumeniam a chrániac verejné a súkromné záujmy sme prijali tieto 
pravidlá: 1. V každej gubernii založiť špeciálny úrad... 6. Po dobu dvoch rokov, kým vojde 
zákon do platnosti sa musia nevoľníci a šľachta správať trpezlivo a plniť si svoje doterajšie 
povinnosti. 7. Šľachta bude naďalej dohliadať na poriadok na svojich statkoch, s právom 
jurisdikcie a polície do zriadenia úradov... Taktiež spoliehame na zanietenú oddanosť našej 



osobe, vďačnosť a nesebeckosť pri realizácii našej predstavy. Rusko nikdy nezabudne 
vznešenosť motivovanú dôstojnosťou človeka a kresťanskou susedskou láskou a dobrovoľné 
sa zrieknutie nevoľníctva, čo povedie k novej ekonomickej budúcnosti roľníckej vrstvy. Taktiež
očakávame ... že v duchu mieru a benevolencie bude každý šľachtic na svojom statku 
realizovať vzájomné výhodné spolunažívanie... Zákon nedokáže urobiť ľudí šťastnými, ak sa 
sami nebudú usilovať o šťastie pod ochranou zákona... Budeme potrebovať tvrdú prácu, 
múdre použitie sily a zdrojov, prísnu ekonomiku, ale najviac čestný bohabojný život... 
Pravoverný, urobte symbol kríža a prosme spolu o Božie požehnanie nad naším dielom, 
o kvitnutie verejného blaha a osobného dobra... Alexander II.´´

 

Zrušenie nevoľníctva je obrovským krokom vo vývoji ľudských práv v Rusku. Tento krok bol 
nevyhnutný a bol naň najvyšší čas. Alexander II. si ním zabezpečil nezabudnuteľné postavenie
v histórii... Manifest je písaný pomerne zložito a hoci je plný pátosu, citátov  a argumentov, ja 
som mal pocit neistoty, ktorá z neho vyžarovala. Alexander II.mnoho krát vyzýva o pomoc, 
prosí o trpezlivosť, o pripojenie sa k spoločným modlitbám, o Božiu milosť a podporu... 

Katkov´s view on the Polish situation 1863

( Pohľad Katkova na poľskú situáciu 1863)

  Michail N. Katkov (1818-1887) – editor Ruského vestniku sa vyjadril k poľskému povstaniu 
v 1863 roku. Tento list je dôležitý, pretože Katkovo meno sa považuje sa synonymum s dianím
v ruskej politickej a literárnej histórii toho obdobia. (synonymous with reaction in Russian 
political and literary history)

,, Nič nie je tak zákerné v ríši politiky ako všeobecné pravidlá  a abstraktné formuly. Vo svojej 
najhlbšej podstate sú alebo mŕtve alebo majú dvojitý význam. Svojou abstraktnosťou môžu 
byť súčasne použité dvoma diametrálne odlišnými stranami rovnakým právom na 
umiestnenie na svoj transparent... V živote si všetko žiada presný pohľad a vlastný prístup... 
Bez tejto schopnosti budú naše oči otvorené, ale nebudú vidieť... V Európe často a hlasno 
počuť o právach národov a o princípe neinterferencie. Hoci západ hlási tieto zásady, 
Francúzsku to nebráni starať sa do Talianska ohľadom Nice a Ríma, či Anglicku do Turecka 



v otázke gréckej revolúcie, práva národov nebránia zabíjaniu Slovanov v Turecku (Turkish 
Slavs), kdekoľvek vystrčia hlavu, nielen v mene nacionálnosti, ale dokonca keď prosia kvôli 
ťažkému útlaku. Čiernohorci neboli nikdy služobníkmi sultána. Sám britský minister, ktorý 
zdôrazňuje princíp národa, označil Čiernohorcov za rebelov.  Lode s dobrovoľníkmi 
a vojnovými zásobami prichádzajú z Anglicka k brehom Talianska čomu nik nevenuje 
pozornosť, avšak horúca debata sa vedie akým právom dostalo Srbsko zbrane z Tulskou 
značkou... Angličanovi nikdy nesmiete povedať o právach menšín v Indii, bude vás považovať 
za šialeného. Francúz urobí rovnako, keď mu spomeniete menšiny v Alžírsku... Viac nezískate 
ani ak sa opýtate na udelenie práv Keltom v Írsku... Povedia vám, že hovoríte o nemožnom, že
ich teórie nepoužívate inteligentne... Prečo keď Briti krvavo potlačili Sepoyov v Indii, európski
žurnalisti nehovorili o ľudských právach, právach menšín, prečo nevyjadrili sústrasť 
s obeťami... čo je príčinou, že Angličania a Francúzi hľadajú argumenty proti Rusku v prípade 
Poľska?... Poľský problém je rovnako ruský ako poľský. Poľský problém bude vždy problémom
Ruska. Od dávnych čias história umiestnila fatálnu otázku života a smrti medzi dva bratské 
národy. Oba národy sú nielen rivalmi, ale nepriateľmi neschopnými existovať vedľa seba – 
nepriateľmi do úplného konca. Medzi nimi nie je otázka, kto bude silnejší ale kto bude 
existovať. Samostatné Poľsko a samostatné Rusko nemôžu existovať  vedľa seba. Dohoda je 
nemožná. Len jeden alebo druhý môže vytvoriť suverénny štát. A nebolo to Rusko, ale Poľsko 
kto začal tlačiť. Poľsko začalo historický súboj a prišiel čas, keď Rusko zaniklo. Avšak prišiel čas
keď zaniklo aj Poľsko... Poľsko stratilo samostatnosť, ale nepoddalo sa osudu... Poliaci nielen 
že ostali Poliakmi, ale Poliakov chcú urobiť aj z Rusov, Poľsko zväčšiť po Ural. Na území Ruska 
nechcú vidieť nikoho okrem Poliakom, a zvrhnutých Čudov a Tatárov. Všetci ostatní musia na 
Sibír.  Poľsko s Kyjevom a Smolenskom, od Čierneho mora po Baltik... 

Vráťme Poľsku nezávislosť! Ale čo je Poľsko? Kde začína a kde končí? Vedia to sami Poliaci?... 
Pre Poľsko nemala samostatnosť nikdy zmysel. Zmyslom bolo nahradiť miesto Ruska... Poliaci 
považujú za svoje územia starej Rusi, kde ohňom a mečom šírili katolicizmus... Sú možné dve 
riešenia: žiť s Poliakmi v harmónii alebo nemilosrdný boj nielen dvoch vlád, ale dvoch 
národov...´´

 Katkovov list pôsobí prehnane a príliš emocionálne. Vytváraním ilúzie, že v poľskej otázke sú 
len dve možnosti, zánik Poľska alebo Ruska na svoju stranu priťahuje všetkých Rusov. 
V skutočnosti samozrejme bola možnosť zväčšovania poľskej autonómie, avšak túto možnosť 
bližšie nezvažuje, čím nedáva priestor na dialóg...

Catechism of the Revolutionary, 1868

( Revolučný katechizmus 1868 )



 Možno ho považovať za dôsledok nálad ľudí, neschopných nájsť svoje miesto v spoločnosti 
po zrušení nevoľníctva. Napísaný Bakuninom (1814-1876) a Nechaevom (1847-1882) volá po 
zrušení politického, sociálneho a ekonomického zriadenia v Rusku a po zriadení nového, 
lepšieho systému. Na dosiahnutie toho, bolo potrebné presvedčiť svojich sympatizantov že 
všetko čo pomôže revolúcii je morálne a všetko čo jej bude brániť je nemorálne.

,, Paragraf 1. Revolúcia je zatratený muž. Nemá záujmy, strach, pocity, zvyky, majetok ani 
meno. Všetko čím je a čo chce je revolúcia.

Paragraf 3. Revolúcia pohŕda každou formou doktrinizmu. Odmietla mierovú vedu, 
prenechajúc ju ďalším generáciám. Pozná len jedinú vedu. Vedu deštrukcie. Pre ten dôvod 
a jedine preň teraz študuje mechaniku, fyziku, chémiu a dokonca medicínu. Pre tento dôvod 
deň a noc študuje ľudí, jednotlivcov, podmienky a problémy súčasnej spoločnosti. Dôvod je 
stále rovnaký, najrýchlejšie zničenie škaredého systému.

Paragraf 4. Opovrhuje verejnou mienkou (revolúcia). Opovrhuje a nenávidí sociálne rozdiely, 
všetky ich motivácie a manifesty. Všetko čo pomôže revolúcii je morálne, všetko čo jej bráni je
nemorálne!

Paragraf 5. Revolúcia je zatratený muž. Nemá zľutovanie pre štát, ani pre vzdelaný svet vôbec 
a dokonca ani pre seba... Každý deň musí byť pripravená na smrť, musí sa pripraviť na 
popravu...

Paragraf 6. Nemilosrdná k sebe, nemilosrdná k iným! Žiadne zľutovanie kvôli rodine, 
priateľstvu, láske, vďačnosti ani cti. Pre revolúciu existuje jediné potešenie, jediná útecha, 
jediná odmena, jediná spokojnosť – úspech revolúcie. Vo dne i noci musí mať jediný cieľ – 
nemilosrdnú deštrukciu. Na dosiahnutie cieľa, neúnavne a chladnokrvne musí byť pripravená 
ničiť, ničiť vlastnými rukami všetko čo jej bráni cieľu!

Paragraf 7. Charakter pravej revolúcie vylučuje romantizmus, sentimentalitu, entuziazmus 
a pôvab. Vylučuje dokonca osobnú nenávisť a pomstu. Cit revolúcie musí byť kombinovaný 
s chladnou kalkuláciou. Vždy a všade nepozerá na osobné záujmy ale na všeobecné záujmy 
revolučných požiadaviek.

Paragraf 14. S cieľom bezľútostnej deštrukcie revolúcia môže, dokonca by mala žiť 
v spoločnosti bez odhalenia svojej pravej identity. Revolucionári by mala infiltrovať všetky 
vrstvy spoločnosti, vyššiu, strednú, obchodnú, cirkevnú, štátnu, úradnú, vojenskú, literárnu 
a dokonca aj zimný palác...

Paragraf 26. Zjednotiť celý svet do jedinej neporaziteľnej a všeničiacej sily je jediný cieľ našej 
organizácie, našej konšpirácie a nášho určenia.´´



  Dokument pôsobí strašne. Dookola opakuje a vyzýva k zničeniu sveta, absolútnej 
nemilosrdnosti a oddanosti revolúcii. Avšak neponúka absolútne žiadnu víziu nového sveta, 
čo chce zničením doterajšieho poriadku a noriem dosiahnuť, čo chce priniesť, prečo vlastne 
treba zničiť poriadok a štruktúru spoločnosti vtedajšej doby. Koho môže osloviť svojou 
prázdnotou a nenávisťou? Avšak s časovým odstupom je možné vidieť istý súvis a podobnosť 
s revolúciou v 1917. Najvyšším cieľom je zničenie štruktúry spoločnosti, každá krutosť je 
považovaná za prejav morálnej kvality a iné ciele nie sú jasné, čo bude nasledovať po 
revolúcii nie je vyriešené, jediným cieľom je zatiaľ sama revolúcia, čo najkrvavejšia, 
najkrutejšia, najnemilosrdnejšia... 

Porovnanie Alexandra I. a Alexandra II.

V otázke nevoľníctva: Pozícia Alexandra I. a Alexandra II. je v podstate rovnaká, obaja sa 
pričinili o zlepšenie postavenia nevoľníkov, o zabezpečenie ich práv a o postupnú zmenu 
spoločnosti na spoločnosť spravodlivejšiu a humánnejšiu. Ich činy sú postupnými krokmi 
rovnakým smerom. Alexander II. naplnil a uskutočnil myšlienku svojho predchodcu, ktorý 
nenabral dosť odvahy a pod vplyvom inej spoločenskej situácie nedokázal uviesť reformu do 
praxi v takom rozsahu. Zároveň však možno špekulovať o tom, či by Alexander II. zrušil 
nevoľníctvo bez krokov svojich predchodcov, ktorý mu na to pripravili pôdu a určitým 
spôsobom tak sami podmienili tento čin. Pre spoločnosť Ruska bolo zrušenie nevoľníctva 
veľkou zmenou, ktorou muselo prejsť, hoci sa tak stalo takmer o storočie neskôr, ako vo 
zvyšku Európy. Okrem všetkých pozitív, ktoré táto zmena priniesla, však možno priniesla aj 
určité negatíva, ktoré sa v spoločnosti odzrkadlili silnením revolučného napätia. Bolo by to 
logické a očakávateľné, pri spoločenskej zmene tak obrovského rozsahu, ktorá sa mohla 
napriek všetkým jej plusom stať osobnou katastrofou niekoľkých jedincov, ktorý svoju 
frustráciu vyjadrovali protivládnou činnosťou...

V otázke Poľska: Na porovnanie názorov v tejto otázke nemáme dokument priamo od 
Alexandra II., ale od Michaila Katkova, ktorý bol len editorom Ruského vestniku. Je otázne 
nakoľko by sa Alexander II. zhodoval s názormi Katkova, a aký bol jeho postoj k jeho otázke. 
Na druhej strane je Alexandrovi I. vyčítané, že neplnil to, čo sľuboval v ústave Poľska z roku 
1815, preto je tiež otázne, či táto ústava odrážala jeho postoj, alebo bol tento dokument 
ovplyvnený situáciou, kedy Alexander I. musel napísať ústavu v takej forme v akej je. Preto 
porovnáme nie postoje Alexandra I. a Alexandra II. ale jednotlivé dokumenty. Ich obsah je 
takmer úplne opačný. Ústava z roku 1815 hovorí o posilnení autonómie Poľska, Katkov 
hovorí, že posilnenie pozície Poľská je a bude možné vždy len na úkor Ruska, preto mu treba 
zabrániť. Kým ústava hovorí o práve Poliakov na rast vlastnej kultúry, Katkov píše, že Poľsko 
bude všetku svoju energiu venovať tomu, aby nahradilo miesto Ruska a získavalo prívržencov 
na svoju stranu, preto by mu nemal byť daný priestor na túto protiruskú činnosť. Avšak oba 



dokumenty sa zhodujú v tom, že Poľsko nemôže mať svoju autonómiu, musí byť naveky 
časťou Ruska. Rusko musí mať vždy dohľad nad Poľskom a jedine tak je možné harmonické 
spolunažívanie týchto dvoch bratských národov...

Subjektívne: Porovnať Alexandra I. a Alexandra II. na základe týchto niekoľkých ukážok 
z dokumentov z čias ich vládnutia je veľmi náročné. Moja predstava na začiatku bola, že ich 
dokážem porovnať ako osobnosti, o ktorých sa dozviem mnoho z ich súkromného života, ich 
predstáv, názorov a hodnôt. Množstvo materiálu mi na to nestačilo a môžem uviesť len 
niekoľko postrehov. Napríklad že, Alexander I. písal dokumenty jasne a stručne. Na rozdiel od 
neho Alexander II. písal omnoho komplikovanejšie. Pred svojou myšlienkou často pripravuje 
adresáta na prijatie nového názoru, odkazuje sa na milosť a pomoc Božiu, uvádza krátku 
históriu problematiky. Používa dlhé súvetia, kde napriek tomu, že vyjadruje jednu myšlienku, 
zároveň sa hneď snaží upokojiť možných odporcov a dodáva argumenty, ktorými akoby aj 
sám seba uisťoval o pravosti svojho presvedčenia. Dnes by sme možno povedali, že hovorí 
jazykom politikov, i keď by to nebolo celkom presné. Na záver dodáva, že prosí o pochopenie 
a zároveň vyzýva k spoločnej modlitbe. I keď všetko by mohlo byť spôsobené rozdielnosťou 
jednotlivých dokumentov, kým od Alexandra I. som prekladal vojnové manifesty, poľskú 
ústavu a rozhodnutie o slobodných roľníkoch, čo sú dokumenty prirodzene určené k jasnosti 
a stručnosti, od Alexandra II. som mal k dispozícii jedine zrušenie nevoľníctva, čo je 
dokument dotýkajúci sa závažnej a svojím spôsobom citlivej problematiky, ktorý musí byť 
napísaný s opatrnosťou a musí sám v sebe dokázať svoju opodstatnenosť...


