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 Zdeněk Meitner

Děkabristé S. N. Murajvev a P. I. Pestěl a jejich vize přebudovat Rusko v konstituční monarchii
   Během období let 1809-15 za napoleonských válek se staly pojmy Vlast a národ velice frekventovanými ve středních vrstvách společnosti. Tyto myšlenky ovšem stály proti monarchismu, tedy proti systému Svaté aliance a zvláště proti carovi. Rusko však za Evropou značně zaostávalo, proto se liberální myšlenky prosazovaly jen ve vrstvách inteligence. Tyto síly byly v Rusku soustředěny především do armády a kritika zaznívala tedy hlavně z důstojnických kruhů. Ti chápali vítězství v bitvách proti Napoleonovi jako triumf své vlasti, car naopak považoval vítězství za své a lze předeslat, že tyto představy se pak střetly v roce 1825.
   Ovšem ještě v letech 1814-15 car Alexandr I. tyto svobodné myšlenky nepokrytě podporoval. Hlavně chtěl omezit bezmezný absolutismus. Mezi jeho další snahy patřilo zrušení nevolnictví, chtěl pozvednout tupě vegetující dav na vyšší duchovní a mravní úroveň. Poté se však dostal k moci polní maršál Arakčejev, což byla primitivní nevzdělaná sadistická bestie a carovy činy začaly nést jeho stopy.
   Ruská inteligence se scházela v Petrohradu a i když francouzská revoluce byla dávno mrtvá, ideály Voltaira a Rosseaua stále žily. Vznikající tajné společnosti udržovaly i kontakty se zahraničím.
   V počátcích bylo hnutí nejednotné. Nejvíce to vřelo ve stanu 2. armády, mezi hlavní představitele patřili Sergej Murajvev-Apostol či Sergej Trubeckoj (muž, který pak tragicky selhal 14. prosince 1825). O něco později se připojil i Pavel Pestěl, adjutant armádního velitele, velmi energický a brzy se stal vůdcem. Své myšlenky předčítal z připravené „Zelené knihy“, v níž měl zaznamenán plán nového Ruska. Neoddával se pouze citům a srdci, ale hlavně rozumu. V roce 1816 stanul v čele Svazu spásy (také Společnost opravdových a věrných synů vlasti). Svaz v mnohém připomínal spolek svobodného zednářstva. Není divu, když členové Svazu včetně Pestěla byli členy různých zednářských lóží. Byli to svobodní zednáři, kdo měl v Rusku největší vliv na šíření svobodných myšlenek, vzdělávání obyvatelstva. Svaz spásy však neměl pouze humanitní, etické a kulturní myšlenky, ale též politické a sociální. Požadovali změnu zákonů, státní záležitosti se měly stát veřejnými, měly být zavedeny ústní, veřejné a bezplatné soudy, měla být odstraněna nevědomost a korupce úřednictva, měl být podporován průmysl a obchod, měl být odstraněn monopol v lihovarnictví a zkrácena služba ve vojsku z nynějších 25 let na 10 a zvýšen žold. Pestěl také sepsal stanovy Svazu spásy, které byly rekonstruovány z výslechů v Petropavlovské pevnosti. Výňatek: 1. Ustavit konstituční monarchii a zrušit nevolnictví, 2. vynutit na vládě konstituci a v okamžiku střídání dvou carů neskládat přísahu novému carovi, dokud nepřistoupí na požadavky spolku, 3. členové se zavazují neopouštět státní službu, aby místa v armádě a místní správě byla v rukou členů spolku, 4. usilovat o odstranění cizinců ze státních služeb, 5, vedením spolku byla pověřena „rada bojarů“, 6. zrada a vyzrazení tajemství se trestá smrtí – „jed a kinžál najdou zrádce všude“.
   Členové spolku však byli velkoruští šovinisté a když car vyjevil svůj úmysl obnovit Polsko v hranicích z roku 1772, tj. připojit k němu pravobřežní Ukrajinu a Bělorusko, byli velice rozhořčeni. Navíc zde chtěl zrušit nevolnictví a v Rusku nikoliv. Objevily se tak myšlenky atentátu na cara. Atentát byl schválen, ovšem chyběl program na období po atentátu.
   Ve Svazu blaha však vznikaly roztržky mezi radikály a umírněnými. Svaz spásy se tak v září 1817 rozpadl. Bylo však potřeba vytvořit spolek nový. Vznikl Vojenský spolek, který dlouho nevydržel, ale inspiroval se německým Tugendbundem. Byly přeloženy jeho stanovy, které jsou onou Zelenou knihou. Členové se obrátili na „veřejné mínění“, skoncovali se zednářskými symboly a vytvořili Svaz štěstí čili Společnost pro veřejné blaho. Tento Svaz se zaměřil na problémy, jež mohly být řešeny okamžitě – chtěli sice, aby bylo zrušeno nevolnictví, ale sami členové vlastnili latifundie, na nichž pracovalo velké množství nevolníků. Na drobné a neúspěšné výjimky se o propuštění nepokoušeli. Chtěli alespoň, aby se každý statkář staral o „duše, které mu patřily“. Každý člen Svazu štěstí se měl chovat vzorně a vzorově, výchova davu se tak stala primární záležitostí. Tato činnost by se dala rozdělit na čtyři odvětví: 1. láska k bližnímu, 2. výchova a vzdělání, 3. právo, 4. veřejné hospodářství. Výsledkem měl být státní převrat, o němž však Zelená kniha mlčí. Pestělovi se však tato metoda zdála příliš zdlouhavá, proto na poradě v Petrohradu 1820 vznesl námitky, že nemá smysl podmiňovat otázku konstituce lidovým vzděláním, naopak je třeba přejít k činům a změnit Rusko v republiku. Po dohadech byl nakonec Pestělův návrh přijat. Další diskuse se rozpoutala nad otázkou, zda zavraždit cara či ne. Muselo se totiž po případném atentátu zabránit anarchii. Zde měl Pestěl vypracován plán prozatímní vlády na 10-15 let.
   V letech 1820-21 už měl car informace o tajných spolcích, proto někteří jeho členové měli obavy, takže raději Svaz štěstí roku 1821 na moskevském sjezdu rozpustili. Byla zde snaha konspirativně vytvořit nový spolek a zbavit se nepohodlných členů. Při zakládání nového spolku se členové vrátili k myšlence konstituce. V Petrohradu vznikl až v roce 1823 Severní spolek bez Pestěla a jeho přívrženců. Tento spolek byl spíše filantropický, váhavý. V okresech, kde působila 2. armáda, vznikl Jižní spolek a scházel se především v Kyjevě. Tyto spolky měly jednat odděleně, ale měly udržovat kontakty. Pestěl se postavil do čela radikálnějšího Jižního spolku, po něm vedení převzal S. Murajvev. Jejich názory byly politicko.převratové, které již zastával Svaz spásy.
   Základem debaty o novém Rusku se stala Pestělova „Zelená kniha“, což byl reformní plán, na němž pracoval 12 let. Z toho také vzešla jeho „Ruská pravda“, což měla být ústava budoucího Ruska. Chtěl ustavit republiku prostřednictvím revoluce, vyhubit cara s celou rodinou, poté měl Synod a senát vyhlásit prozatímní vládu ze členů spolku, ta měla mít neomezenou moc. Za ideál považoval francouzskou revoluci, ale chtěl se vyvarovat chyb, kvůli kterým měla tak nešťastný průběh. Nesměl nastat zmatek a anarchie. Pestěl také prosazoval centralistickou představu oproti federalistické. Kromě Polska a Litvy měly být všechny národy na území říše poruštěny, aby se předešlo etnickým konfliktům. Měla být zrušena i jména dosavadních národů. 
   V Ruské pravdě navrhoval republikánské zřízení, vrcholným zákonodárným orgánem mělo být „Národní veče“ volené občany bez majetkového cenzu. Výkonná moc měla být svěřena pětičlenné dumě. Člověk si mohl svobodně vydělávat, mohl si svobodně zvolit povolání, mělo existovat existenční minimum pro každého občana, měla proběhnout základní agrární reforma, justiční reforma, měla existovat volnost řemesel.
   Pestělova práce vedla také k jistým socialistickým zásadám, byl nazývá socialistou před socialismem.
   V Severním spolku měl hlavní slovo Nikita Murajvov, také básník Rylejev. Ti nepovažovali republiku za nutnou, vedle cara stačilo zřídit parlament se zákonodárnou mocí, který měl mít dvě komory: vrchní dumu a lidovou sněmovnu.
   Sergej Murajvev už od roku 1823 zastával plán zmocnit se při manévrech cara, postavit se do čela armády, vtáhnout do Moskvy a udeřit na Petrohrad. Zde je dobré zdůraznit, že v roce 1823, kdy se hlasitě opět debatovalo o tom, co s carem, tak Murajvev nechtěl cara zavraždit, naopak Pestěl plánoval vyvraždit cara s celou rodinou. Také Murajvev vypracoval plán budoucího Ruska, i když ne tak podrobný jako Pestěl. Murajvev byl především voják. Navrhoval konstituční monarchii, kdyby s tím car nesouhlasil, měl být vyhnán i s celou rodinou a měla být vyhlášena republika. Jeho verze ústavy obsahovala myšlenku federace podle vzoru USA, kdy Rusko mělo být rozděleno na 13 států a 2 teritoria, ruská říše se měla přetvořit na slovanskou federaci. Společnými orgány se měla stát 4 ministerstva. Chtěl zrušit nevolnictví a sedlákům přidělit půdu.
   Pestěl chtěl okamžitou násilnou revoluci, extrémní demokratismus, takřka komunismus. Ústavnost je podle něj jen pláštíkem k zastření absolutismu. Milejší mu byl autokratismus než parlamentarismus, poněvadž rychleji dochází k reformám. Žádal osvobození mužiků a odstranění aristokracie, která odděluje cara od lidu. Pestěl se však nespokojil s pouhou příští konstitucí, měl na mysli hlubší přetvoření institucí a lidí. Jeho program byl spíše demokratický a sociální. Odmítal ovšem federalismus, jeho vize byla jasně centralistická. Své reformy chtěl učinit i v Polsku, s nímž měl být uzavřen přátelský svazek. (podle Macůrka))
   Podrobněji a srozumitelněji se zabývá Pestělovým plánem J. Šedivý. 1824 vypracoval Pestěl svůj druhý návrh konstituce, nazývaný Konstituce-státní zákon. Nutno však říci, že to byla lehce změněná první varianta, ovšem možnost úplného srovnání není možná, protože první plán se nezachoval, ale přepokládá se podobnost. Srovnání je možné až z některých výpovědí vězňů v Petropavlovské pevnosti. Tedy Pestělův první návrh Konstituce obsahoval 10 základních bodů: 1. Půdní fond státu, 2. Plemena obývající Rusko, 3. Stavy v Rusku, 4. Politický stav národa, 5. Občanský stav národa, 6. Vytvoření nejvyšší moci, 7. Vytvoření státní správy, 8. Opatření pro bezpečnost, 9. Opatření pro blaho národa, 10. Soubor státních zákonů. Podrobnější rozbor ukazuje některé myšlenky. Zrušení nevolnictví a z 12 stavů vytvořit jediný. Důležitá byla otázka půdy. Polovina měla být přidělena těm, kteří na ní chtěli pracovat a polovina měla zůstat původním vlastníkům. To byla značná utopie.
   Změna politického systému: Mělo být zrušeno samoděržaví, vznikla by republika, rozdělila by se na 10 gubernií, ty by se dále dělily na oblasti, kraje a okresy. V nich by každoročně zasedalo „zemské národní shromáždění“ – navazuje na systém „veče“. Měly proběhnout dvoustupňové volby, volit mohli muži od 20 let. Nejvyšší sněm měl mít 120 poslanců. Prosazoval svobodu slova, uvažoval o zákazu tajných spolků.
   Všechny národy žijící v Rusku měly být poruštěny. „Rusko se musí slít v jeden společný stav.
   Na druhé variantě spolupracoval se Sergejem Murajvevem-Apostolem. Zde vyhlásil svobodu okamžitě všem rolníkům, kteří neměli tvořit zvláštní stav – agrární otázka byla jednou z nejdůležitějších. Opět se zde objevilo nereálné rozdělení půdy na poloviny. Z toho vyplýval buržoazní charakter ústavy.
   Měl být zrušen stavovský soud, nahrazen by byl soudem veřejným s přísežnými přísedícími. Občané před soudem jsou si rovni.
   Byla také zmíněna otázka ruských hranic, které měly být „přirozené“. Pestěl plánoval připojit Dálný Východ, Kirgizii, Mongolsko, kavkazské černomořské pobřeží, po vítězství nad Tureckem chtěl připojit Moldávii. Polsko mělo být odděleno a získat samostatnost, jestliže zde budou provedeny revoluční přeměny jako v Rusku.
   Dále navrhoval neuskutečnitelné řešení židovské otázky. Židé se buď měli vzdát izolace a splynout s ostatním obyvatelstvem nebo se měli vystěhovat. Jejich počet odhadoval na 2 mil. Navrhoval jejich společný odchod pod ruskou ochranou přes Turecko do Malé Asie, kde měl vzniknout samostatný židovský stát.
   Z tohoto zahraničněpolitického konceptu jasně vyzařují velkoruské imperiální nároky.
   Důstojníci 2. armády u jižních hranic koketovali s myšlenkou podpory Řeků v osvobozeneckém boji proti Turkům. Tato myšlenka měla v Rusku velký ohlas. Vytvořila by se tak Balkánská federace. Nevylučovali ani konflikt s Rakouskem.
   Když se pak Severní a Jižní spolek dohadovali na součinnosti, seveřané vůbec nechtěli přijmout Pestělovu ústavu (chtěli republiku). Pestěl musel škrtnout článek o diktatuře prozatímní vlády a nahradit ji ústavodárným shromážděním. Též seveřané vyjadřovali odpor k řešení polské otázky. Mělo ji vyřešit až Národní shromáždění. Všechny tyto debaty se vedly roku 1824.
   Před převratem se uvažovalo i o tom, že by na trůn byl dosazen šestiletý vnuk cara Alexandra I., pozdější Alexandr II. a vládla by regentská prozatímní vláda.
   V roce 1825 splynula s Jižním spolkem revoluční organizace Sjednocení Slované.
   Toto všechno jsou představy těch, kdo chtěli měnit Rusko. Neměli dané jednoznačné datum, kdy se má převrat provést. Vhodný okamžik nastal v prosinci 1825, když náhle zemřel car Alexandr I. a nebyla uspokojivě vyřešena otázka nástupnictví. Všichni členové obou spolků se shodli, že nastal vhodný okamžik, ovšem tehdy začala veškerá spolupráce povážlivě skřípat a celé povstání bylo utopeno v krvi a zavřeno v Petropavlovské pevnosti.
   Zajímavé bylo, že děkabristé nespatřovali v lidových masách spojence, nýbrž pouze objekt své osvoboditelské mise.
   Pestěl i Murajvev byli nakonec popraveni.
   Pestěl: „Ruský národ není vlastnictvím nějaké osoby, nebo rodiny.“
   Epilog k povstání děkabristů učinil při svém nástupu na trůn car Alexandr II. 1856, když amnestoval všechny účastníky povstání. Z Petropavlovské pevnosti se dostala hrstka vězňů, kteří přežili.
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