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Znaczenie i etymologia terminu „cenzura”. Geneza. Cenzura prewencyjna i represyjna 

 

Cenzura jako urzędowa kontrola wszelkich przejawów Ŝycia społecznego, od działalności 

wydawniczej, poprzez radiową i telewizyjną, aŜ po intymne niekiedy relacje interpersonalne, za 

podstawowy cel stawiała sobie zawsze zapobieganie i przeciwdziałanie propagowaniu idei 

pozostających w sprzeczności z polityką państwa lub głoszoną przez nie ideologią. Działania 

cenzorskie określane w oparciu o panujące w danym kraju stosunki gospodarcze, społeczne 

i polityczne, a takŜe obowiązujące zasady prawne, do końca XIX wieku sprowadzały się głównie do 

kontroli powielanych w procesie druku, a przed jego wynalezieniem takŜe ręcznie, tekstów. Wraz 

z pojawieniem się nowych środków przekazu, takich jak radio, film, telewizja, a w ostatnich latach 

takŜe Internet1, kontrola ta obejmowała takŜe w pewnym stopniu kaŜde z tych mediów.  

W wielowiekowym procesie rozwoju cenzury wyodrębniły się dwa tryby jej prowadzenia: 

prewencyjny i represyjny. Pierwszy z nich stanowi kontrolę przygotowywanych do publikacji lub 

wypowiedzi treści jeszcze przed rozpoczęciem procesu ich przekazu; drugi polega na stosowaniu 

przewidzianych w odpowiednich postanowieniach sankcji wobec osób bądź instytucji 

rozpowszechniających idee uznane przez dane organy za szkodliwe. 

Kształtowanie się mechanizmów kontroli przekazu międzyludzkiego rozpoczęło się juŜ 

w staroŜytności, zaś termin cenzura (łac. sprawdzanie, kontrola) wywodzi się od nazwy urzędu 

cenzora sprawowanego od V do I w. p.n.e. w Rzymie, do którego kompetencji naleŜało sporządzanie 

spisów obywateli oraz sprawowanie nadzoru nad moralnością i obyczajami. Studiując dawne źródła 

często napotkać moŜna wzmianki o uwarunkowanym politycznie lub  religijnie  paleniu  zwojów  

i kodeksów  rękopiśmiennych; w ten sposób, jako jedne z pierwszych w historii (440 r. p.n.e.), 

w ogniu cenzury spłonęły traktaty Protagorasa z Abdery, w których filozof poddawał w wątpliwość 

istnienie bogów olimpijskich. Podobny los spotkał w pierwszym stuleciu przed Chrystusem niemal 

dwa tysiące rękopisów kabalistycznych, a sto lat później annały Kremucjusza. Do III wieku naszej ery 

moŜemy jednak mówić jedynie o sporadycznych przypadkach niszczenia dzieł w wyniku działalności 

cenzuralnej; takŜe stopniowe jej nasilanie się w związku ze wzrostem opozycji wobec rozwijającego 

się chrześcijaństwa nie przyniosło Ŝadnych postanowień ani regulacji  w tym zakresie. 

 

 

                                                 
1 Browning J.: Autocenzura w Internecie. Świat Nauki 1996, nr 11, s. 21. 
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Kościół katolicki a kontrola pi śmiennictwa. Wynalazek druk. Kontrreformacja 

 

Rok 313 był pod tym względem przełomowy: w wyniku wydania przez Konstantyna 

Wielkiego, pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu, edyktu mediolańskiego, zapewniającego 

wolność religijną i przywileje dla chrześcijan, musiało nastąpić zaprzestanie ich szykanowania. Stając 

się z czasem instytucją dominującą, prawo osądzania publikowanych treści przejął Kościół katolicki, 

który jako pierwszy wprowadził konkretne przepisy cenzury zabraniające posiadania i czytania 

ksiąŜek o treści sprzecznej z wiarą i obyczajami religijnymi. W tym względzie działalność Kościoła 

wspierana była przez władców świeckich, którzy stosując się do postanowień kolejnych soborów 

wydawali wyroki na niewygodne z róŜnych względów dzieła (np. na mocy soboru nicejskiego z 325 r. 

cesarz Konstantyn zadecydował o zniszczeniu ksiąg Ariusza z Aleksandrii2, a cesarz Justynian 

kierując się wytycznymi soboru konstantynopolskiego przyczynił się w VI w. m.in. do unicestwienia 

pism Sewera z Antiochii). 

W związku ze znacznym wzrostem politycznej roli władzy papieskiej i coraz częstszymi jej 

ingerencjami w rządy świeckie, od XI w. papieŜe sami stawali się wykonawcami wydawanych przez 

siebie postanowień cenzuralnych (w 1440 r. Innocenty II spalił traktaty filozoficzne Abelarda 

i Arnolda z Brescji). JednakŜe z czasem, stwierdziwszy Ŝe publikacje niezgodne z intencjami Kościoła 

to głównie prace uczonych związanych ze szkolnictwem wyŜszym, obowiązek oceny ksiąg 

przerzucono na uniwersytety. Jako pierwszy odpowiednie postanowienia powziął uniwersytet paryski 

zakazując w 1275 r. powielania jakichkolwiek rękopisów bez zezwolenia cenzorów uczelnianych;  

w ślad za nim podąŜyły władze innych wielkich  uniwersytetów  europejskich. 

W następstwie rewolucyjnego wynalazku druku w połowie XV w. i związanego z tym 

ogromnego wzrostu moŜliwości kopiowania tekstów, Kościół katolicki zmuszony został do 

zastosowania skuteczniejszych środków prewencyjnych: papieŜ Sykstus IV ogłosił w 1479 r. edykt 

rozszerzający kompetencje biskupów o moŜność przeglądania ksiąg przed rozpoczęciem procesu 

druku, natomiast Innocenty VIII w wydanej osiem lat później bulli Contra impressores librorum 

reprobatorum prawo oceny materiałów przeznaczonych do publikacji dał takŜe zastępcom biskupów 

oraz profesorom uniwersyteckim. Jednocześnie w ramach cenzury wstecznej nakazał drukarzom 

i księgarzom sporządzenie spisów wcześniej wydanych dzieł w celu ich skontrolowania; na mocy bulli 

dzieła uznane za bezboŜne lub demoralizujące palono. Podobne postanowienia powziął kolejny 
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papieŜ, Aleksander VI Borgia, wydając w 1501 r. wytyczne dla arcybiskupów w tym zakresie, 

a podczas soboru laterańskiego w 1515 r. postanowiono, Ŝe Ŝadne dzieło nie moŜe trafić do druku bez 

wiedzy i zgody przedstawicieli Kościoła. Proces cenzurowania rozpoczynał urzędnik świecki skazując 

dzieło uznane z heretyckie, jednak jego ocenę wydawali kwalifikatorzy po dokładnym przejrzeniu. 

W przypadku, gdy podzielali oni obawy cenzora, ksiąŜkę kierowano do instytucji nadrzędnej 

– Supremy, która wydawała ostateczny wyrok. Jeśli całą publikację uznano za szkodliwą, niszczono 

nakład pozostawiając tylko egzemplarz archiwalny; cenzura częściowa polegała natomiast na 

zamazywaniu zakazanych ustępów farbą drukarską bądź wyrywaniu kart. Prowadzony w ten sposób 

system kontroli był wprawdzie skuteczny, ale jednocześnie czasochłonny i uciąŜliwy. Wraz z szybkim 

rozwojem sztuki drukarskiej stał się niepraktyczny3. 

Zapoczątkowana w 1517 r. przez Marcina Lutra reformacja, mająca na celu usunięcie 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kościoła, zapowiadała radykalne zmiany w jego strukturze; 

broniąc się przed utratą przywilejów i wpływów władza kościelna stanęła do walki rozpoczynając 

proces kontrreformacji. Jednym z najwaŜniejszych jej elementów było powołanie w 1542 r. przez 

Pawła III powszechnej inkwizycji – organizacji do walki z herezjami, posiadającej takŜe uprawnienia 

cenzorskie. Mała skuteczność tej instytucji w zakresie kontroli ksiąg przyczyniła się do decyzji Pawła 

IV, który zlecił kardynałom sporządzenie katalogu dzieł zakazanych przez Kościół. Spis ukazał się po 

soborze trydenckim w 1559 r. jako Index librorum prohibitorum (Indeks ksiąg zakazanych)  

i wymieniał pozycje, których posiadanie i czytanie zabronione było zarówno osobom świeckim, jak  

i duchownym z kardynałami włącznie4; ci ostatni chcąc przejrzeć objętą wykazem publikację musieli 

ubiegać się o specjalne zezwolenie papieskie. Zakaz czytania dzieł przez Kościół potępionych nie 

dotyczył jedynie członków Świętego Oficjum, którzy mieli wręcz obowiązek ich analizowania  

i uzupełniania Indeksu. Od 1571 r. nadzór nad aktualizacją i respektowaniem zawartych w nim 

postanowień przejęła powołana przez Piusa V i działająca w Watykanie aŜ do 1917 r. Kongregacja 

Indeksu.  Ciekawostką jest, Ŝe edycja Indeksu  z roku 1900 jako zakazane wymieniała m.in. Zoonomię 

Darwina, Historię masonerii Dantona, powiastkę Diderota Kubuś fatalista i jego pan oraz pisma 

Voltaire’a, Rousseau i Locka5, natomiast nie obejmowała juŜ, w przeciwieństwie do wydania o ćwierć 

                                                                                                                                                                      
2 Było to pierwsze oficjalne postanowienie cenzury kościelnej, do tradycji którego nawiązywano m.in. tworząc w XVI w. 
Index librorum prohibitorum; najstarszym pełnym katalogiem dzieł zakazanych był spis  Decretum  gelasianum  z  roku 
496. 
3 Por. Goban-Klas T.: Powstanie i kres cenzury w Europie Zachodniej. W: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi 
alternatywne, t.1, s. 34. 
4 Index librorum prohibitorum składał się z trzech działów w układzie alfabetycznym: pierwszy wymieniał autorów, 
których wszystkie dzieła były potępione, drugi zawierał nazwiska osób, których część dorobku została ocenzurowana, 
trzeci przytaczał tytuły dzieł anonimowych zakazanych przez Kościół. 
5 Index librorum prohibitorum... Romae 1900 
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wieku starszego6, dzieł Swifta i Machiavellego. (Ostatnia edycja Indexu ukazała się w 1948 r., a 11 lat 

później została uzupełniona.) 

Jednak w okresie reformacji nie tylko Kościół stosował cenzurę; takŜe stronnicy Lutra na mocy 

postanowień sejmów Rzeszy Niemieckiej z 1524 i 1529 r. objęli ścisłą kontrolą pisma katolickie 

polemizujące z tezami ogłoszonymi w Wittenberdze.  

 

 

Cenzura w Anglii, Francji, Niemczech, Rosji i Hiszpanii 

 

W poszczególnych krajach europejskich sytuacja wyglądała następująco: w Anglii król Henryk 

VIII walcząc z załoŜeniami katolicyzmu i propagując doktrynę kościoła anglikańskiego ustanowił 

stanowisko wielkiego inkwizytora i powołał na nie kardynała Wolseya. Ten w ciągu kilku lat 

skonfiskował ogromną ilość katolickich egzemplarzy „Pisma Świętego”, by w 1527 r. spalić je  

w Londynie. W drugiej połowie XVI w. królowa ElŜbieta I powołała Izbę Gwiaździstą (Star 

Chamber), która miała wydawać zezwolenia na druk i ograniczyła liczbę drukarń (legalne zakłady 

drukarskie mogły funkcjonować tylko w Londynie, Cambridge i Oxfordzie, co niepomiernie ułatwiało 

objęcie kontrolą ich działalności). Izba prowadziła takŜe procesy osób oskarŜonych o przestępstwa 

prasowe, mianowała cenzorów i likwidowała nielegalne zakłady drukarskie. Po rozwiązaniu Izby 

Gwiaździstej w 1641 r. cenzura prewencyjna w Anglii funkcjonowała do 1695 r., kiedy to wydano 

znoszący ją akt7. I choć od tego czasu oficjalnie cenzury nie było, wciąŜ starano się niewygodnych 

autorów uciszać pod rozmaitymi pretekstami. 

W związku z nasileniem się we Francji walki religijnej pomiędzy katolikami a hugenotami, 

król Karol IX wydał w 1563 r. edykt zabraniający drukowania ksiąŜek bez pisemnego zezwolenia 

monarchy (przepis ten pozostał w mocy aŜ do wybuchu Wielkiej Rewolucji w końcu XVIII w.), a trzy 

lata później zniósł karę śmierci za nieprzestrzeganie wytycznych cenzury. Z czasem kanclerz zyskał 

prawo mianowania cenzorów, a od 1723 r. wraz z cenzorami i naczelnikiem policji miał moŜność 

opiniowania, czy dane dzieło moŜe być publikowane.  

WaŜną rolę w rozwoju francuskiej cenzury i propagandy odegrał m.in. kardynał Richelieu 

(przywrócił zniesioną przez Karola IX karę śmierci), minister Colbert oraz król Ludwik XIV8, lecz 

najistotniejsze postanowienie w tym zakresie powzięło Zgromadzenie Narodowe w 1789 r. 

proklamując w odrębnym artykule Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela wolność słowa. Jednak  

                                                 
6 Index librorum prohibitorum... Romae 1876 
7 W znacznym stopniu przyczynił się do tego poeta John Milton, który apelując do parlamentu sprzeciwił się ograniczaniu 
wolności słowa jako podstawowego elementu decydującego o wolności jednostki w społeczeństwie. 
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w związku z dramatycznymi wydarzeniami, które w tym okresie na kartach historii kreśliła Wielka 

Rewolucja Francuska, juŜ samo Zgromadzenie zakazało rozpowszechniania treści rojalistycznych pod 

karą śmierci. Po mianowaniu w 1804 r. Napoleona I cesarzem, powróciła takŜe cenzura prewencyjna, 

zaś od roku 1819 zaostrzono znacznie zasady wypowiedzi na łamach czasopism; zasady te zmieniały 

się zresztą później jeszcze wielokrotnie. Z nadejściem III Republiki wydawało się, Ŝe sytuacja zaczyna 

ulegać normalizacji: system kontroli rozluźnił się, a wolność słowa stawała się normalnym prawem. 

Jego naduŜywanie doprowadziło jednak juŜ wkrótce do ponownego wprowadzenia cenzury, która 

funkcjonowała do 1881 r. Dopiero wtedy francuscy liberałowie wywalczyli prawo prasy do 

swobodnego, lecz niewykraczającego poza granice prawa, rozpowszechniania słowa drukowanego  

w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj. 

 Postanowienia sejmów Rzeszy Niemieckiej z 1524 i 1529 r. były pierwszymi powaŜnymi 

regulacjami w zakresie cenzury w tym kraju. Na ich mocy nie moŜna było prowadzić działalności 

drukarskiej bez specjalnego zezwolenia, powielanie dzieła stało się moŜliwe po jego wcześniejszej 

akceptacji przez władze, a ksiąŜki musiały zawierać informacje na temat miejsca i daty wydania oraz 

nazwisko nakładcy. W 1570 r. sejm Rzeszy nakazał takŜe drukarzom dostarczać egzemplarze 

drukowanego dzieła lokalnym przedstawicielom władz policyjnych. W ogólnym zarysie przepisy te 

obowiązywały do drugiej połowy XIX w.; dopiero w 1874 r., w trzy lata po zjednoczeniu państw 

wchodzących w skład Rzeszy, Cesarstwo Niemieckie zagwarantowało wolność prasy, obligując 

wszakŜe redaktorów czasopism do składania jednego egzemplarza kaŜdego numeru na ręce lokalnej 

policji. 

 Prawo cenzurowania treści religijnych w Rosji przysługiwało zwierzchnikowi kościoła 

wschodniego, jednak z biegiem lat przejęło je kolegium złoŜone z osób duchownych, a w 1721 r. 

synod. W zakresie prewencyjnej cenzury świeckiej kontrole przeprowadzała Akademia Nauk, która od 

chwili objęcia tronu carskiego przez Katarzynę II, wraz z synodem wybierała nadzorcę sprawującego 

pieczę nad funkcjonowaniem prywatnych zakładów typograficznych. Publikacje sprowadzane spoza 

kraju sprawdzane były przez cenzorów juŜ na granicy. Od 1804 r. kontrola prewencyjna sprawowana 

była przez komitety funkcjonujące przy uniwersytetach, punkty kontrolne zarządu poczt oraz władze 

kościelne,  a w 1828 r. powołano Główny Zarząd Cenzury. Do końca XIX stulecia przepisy dotyczące 

kontroli piśmiennictwa zmieniały się jeszcze wielokrotnie, zmierzając stopniowo w kierunku 

liberalizacji prawa do swobodnej wypowiedzi. 

 W Hiszpanii pierwsze rozporządzenie władzy katolickiej na temat cenzury wydano w 1502 r. 

zabraniając druku, importu i handlu księgami bez zezwolenia władzy. Jednak do wieku XVIII kolejni 

                                                                                                                                                                      
8 Klaits J.: Printed propaganda under Louis XIV, s. 26-34. 
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władcy nie wykazywali zbytniego zainteresowania działalnością cenzury inkwizycyjnej; dopiero  

w związku z wybuchem w 1789 r. rewolucji we Francji, zaostrzono kontrolę i na mocy dekretu Karola 

IV wszelkie druki rewolucyjne zaczęto traktować na równi z heretyckimi. I choć w związku  

z liberalną rewolucją w 1820 r. przestało istnieć Święte Oficjum, a tym samym cenzura inkwizycyjna, 

o nastaniu prawdziwej wolności słowa w Hiszpanii moŜna mówić dopiero po śmierci generała Franco 

w roku 1975. 

 

Początki cenzury na ziemiach polskich 
 

 Narodziny kontroli piśmiennictwa w Polsce, podobnie zresztą jak w większości krajów 

europejskich, związane były ściśle ze wzrostem rangi Kościoła katolickiego i dąŜeniem duchownych 

do dalszego rozszerzania wpływów. W związku z koniecznością ochrony swoich racji, instytucja ta 

jeszcze przed umasowieniem się druku czyniła w tym zakresie odpowiednie kroki angaŜując  

w politykę cenzuralną takŜe przedstawicieli władzy świeckiej. Podejrzanych ksiąg szukano głównie  

w Wielkopolsce, będącej na początku XV stulecia głównym obszarem oddziaływania promieniującego 

z Czech husytyzmu (jego twórca, Jan Hus, spłonął na stosie wraz ze swoimi dziełami podczas soboru 

w Konstancji w 1415 r.); z tego teŜ okresu pochodzą najstarsze udokumentowane informacje na temat 

bezpośrednich działań cenzorskich w Polsce i powstających wówczas pierwszych postanowień 

prawnych   w tej materii. Jako jedne z najwcześniejszych wymienić tu naleŜy statuty arcybiskupa 

Mikołaja Trąby z 1420 r., które nakazywały sądzić dzieła heretyckie wraz z ich autorami lub 

właścicielami9, a takŜe nawiązujące do nich królewskie artykuły korczyńskie i wieluńskie. 

 JednakŜe w dobie rękopiśmiennego powielania tekstów oraz w pierwszym półwieczu istnienia 

druku, przepisy prawne, podobnie jak rodząca się dopiero „czarna sztuka”, znajdowały się jeszcze  

w powijakach. Podstawy procesu kontroli ksiąg w pełni skrystalizowały się juŜ po znacznym 

rozpowszechnieniu się drukarstwa w Europie, kiedy zaczęto dopatrywać się w nowym wynalazku 

niebezpiecznego oręŜa mogącego słuŜyć forsowaniu nowych, niewygodnych dla władz duchownych, 

idei.  

 Organizacja cenzury w Polsce Jagiellonów, kraju wielkim, zróŜnicowanym religijnie, 

językowo i etnicznie oraz rządzącym się prawami ustanawianymi przez słabego króla i podwaŜanymi 

przez wpływową szlachtę, była procesem złoŜonym. Jednym z pierwszych waŜnych postanowień 

prawnych był wydany przez kapitułę gnieźnieńską w 1492 r. zakaz powielania ksiąg liturgicznych  

w języku cerkiewnosłowiańskim (powoływano się na bullę papieską sprzed pięciu lat zabraniającą 

                                                 
9 Do najbardziej znanych spraw naleŜał proces Jana z Bolimowa toczący się w 1450 r. w Gnieźnie. 
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rozpowszechniania tego rodzaju ksiąg w językach narodowych). Późniejsze ograniczenia wolności 

rozpowszechniania słowa drukowanego wynikały przewaŜnie z postanowień zawartych  

w nadawanych przez króla lub władzę kościelną przywilejach drukarskich i księgarskich.  

 Tempo normalizacji cenzury ksiąŜek wzrosło za panowania Zygmunta I Starego10, który  

w 1520 r. zakazał posiadania i rozprowadzania pism Lutra. W 1523 r. zaostrzył sankcje za łamanie 

tego postanowienia uprawniając jednocześnie przedstawicieli Kościoła do przeprowadzenia rewizji 

księgozbiorów, a rektora Uniwersytetu Krakowskiego do prowadzenia cenzury prewencyjnej ksiąg 

(juŜ na początku kolejnego stulecia takŜe i to prawo przeszło w ręce władzy biskupiej). 

 W 1580 r. Stefan Batory wydał zakaz druku bez zgody króla pism z zakresu dziejów  

i współczesności kraju11, zaś rozwój kontrreformacji przyniósł nowy dla systemu cenzury w Polsce 

sposób oddziaływania represyjnego – palenie ksiąg. W rok po wydaniu edyktu Batorego nastąpiło  

w Wilnie masowe niszczenie w ten sposób pism niekatolickich, a do początku XVII w. płonęły teŜ 

dzieła Franckena i Socyana. Wspomnieć takŜe naleŜy zniszczenie nakładu antyjezuickiej edycji Gratis 

Jana BroŜka w 1625 r.12, które pociągnęło za sobą liczne rewizje w krakowskich warsztatach 

typograficznych i spowodowało prześladowanie drukarzy. 

 Za panowania Zygmunta III Wazy, biskup łucki Bernard Maciejowski zlecił przygotowanie 

pierwszej polskiej edycji Indeksu ksiąg zakazanych. Ukazała się ona w 1603 r. jako Index auctorum et 

librorum prohibitorum in Polonia editorum i oprócz wykazu dzieł ogólnie przez Kościół potępionych, 

zawierała takŜe listę polskich autorów, których tytułów nie moŜna było czytać ani posiadać. Drugą 

potrydencką edycję Indeksu przygotował w 1604 r. Jerzy Zamoyski, zaś ostatnią, znacznie rozszerzoną 

w stosunku do wcześniejszych, w 1617 r. opracował biskup Marcin Szyszkowski13. Obejmowała ona 

m.in. dzieła Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, a takŜe literaturę sowizdrzalską 

i rozrywkową. 

 

Polska porozbiorowa 
 

 Od połowy XVII w. odnotować moŜna znaczny spadek skuteczności działań cenzury 

wynikający ze zmniejszenia się jej aktywności (wzrastała ona sporadycznie tylko w przypadkach 

waŜniejszych zmian politycznych). Istotne przemiany mające wpływa na jej organizację zaczęły 

zachodzić dopiero w końcu XVIII stulecia. W związku z utratą państwowości oraz podziałem ziem 

                                                 
10 Zob. Buchwald-Pelcowa J.: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, s. 25-35. 
11 Ibid., s. 39-40, 93-94. 
12 Ibid., s. 17-18, 145-146. 
13 Ibid., s. 142-147. 
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polskich i ich włączeniem do Rosji, Prus i Austrii, w poszczególnych zaborach sytuacja cenzury 

ewoluowała w kierunku przystosowania się do prawodawstwa zaborcy. Jedynie funkcjonujące  

w latach 1807-1815 Księstwo Warszawskie zachowało pewne prawa ingerowania w sprawy cenzury; 

nadzór nad nią sprawowało Ministerium Spraw Wewnętrznych, z tym Ŝe kontrolę prasy powierzono 

Ministerium Policji. Utworzone w 1815 r. Królestwo Polskie deklarowało wprawdzie zachowanie 

wolności słowa drukowanego, jednakŜe w rzeczywistości sytuacja regulowana była przepisami 

szczegółowymi określającymi zakres odpowiedzialności i regulującymi zasady prewencyjnej kontroli 

publikacji. W 1822 r. przy Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstał 

Wydział Cenzury, rozwiązany wraz ze zniesieniem kontroli prewencyjnej po wybuchu powstania 

listopadowego. Ponowne wprowadzenie cenzury nastąpiło po upadku powstania, a w 1869 r. 

utworzono Warszawski Komitet Cenzury, do którego kompetencji naleŜało przeglądanie wydawnictw 

pochodzących z zagranicy oraz publikowanych w Warszawie, a takŜe sprawowanie pieczy nad 

zakładami typograficznymi i kontrola rynku ksiąŜki. 

 Wszelkie pozornie liberalne przepisy dotyczące wolności druku, na jakich ustanawianie 

zezwalały władze rozbiorowe, nosiły piętno fikcji, mającej dać Polakom wraŜenie istnienia pewnych 

swobód. W rzeczywistości kwestię kontroli rozpowszechnianych treści regulowały wewnętrzne 

przepisy państw zaborczych, stanowiące w tym przypadku waŜny element polityki antypolskiej. Tak 

więc zastąpienie cenzury prewencyjnej systemem represyjnym w zaborze austriackim w roku 1848,  

a w pruskim w 1851, nie oznaczało wcale rezygnacji z kontroli treści jeszcze przed ich 

rozpowszechnieniem, choć stwarzało tego pozory. Nie było natomiast takich pozorów w zaborze 

rosyjskim, gdzie cenzura prewencyjna w niezmienionym niemal stanie funkcjonowała najdłuŜej, bo aŜ 

do wybuchu rewolucji w 1905 r. 

 Odzyskanie niepodległości w 1918 r. oznaczało koniec wpływu zaborców na kontrolę 

wypowiedzi w Polsce. Od tej pory, aŜ do wybuchu II wojny światowej, kwestie te regulowane były 

legalnymi postanowieniami praworządnych organów państwowych II Rzeczypospolitej. Konstytucja 

marcowa z 1921 r. wprowadziła gwarantujący wolność druku zakaz cenzury prewencyjnej  

i koncesjonowania pracy, istniała jednak cenzura represyjna. Podlegały jej publikacje łamiące 

stworzone jeszcze przez zaborców ustawy prasowe, zastąpione w 1932 r. przez polski Kodeks karny. 

Po przewrocie majowym w 1926 r. wydawcy chcąc uniknąć ewentualnych konfiskat zapoczątkowali 

praktykę dobrowolnego przedkładania publikacji do wglądu odpowiednim organom. Wolność prasy 

ograniczono dekretem prasowym w 1938 r. 
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Cenzura w systemach totalitarnych: ZSRR, III Rzesza 
 

 O najwyŜszym stadium, jakie osiągnęła cenzura w procesie wielowiekowej ewolucji, mówić 

moŜna w przypadku dwóch wielkich dwudziestowiecznych systemów politycznych: komunizmu  

i nazizmu. W krajach, w których się one rozwinęły, odpowiednia propaganda oraz narzucenie 

oficjalnych schematów myślenia i wypowiadania się, naleŜały do najwaŜniejszych elementów 

determinujących nazwanie tych systemów totalitarnymi. System totalitarny bowiem to taki, w którym 

wszelkie sfery Ŝycia człowieka, a więc takŜe komunikacja i działalność społeczna, podlegają pełnej 

kontroli organów państwowych, podpieranych silnie rozbudowanym aparatem przymusu. 

Podstawowym celem propagandy   w takim systemie jest rozpowszechnianie „zorganizowanego 

kłamstwa” i zainstalowanie nowego systemu komunikacji za pomocą „nowomowy”14, zaś cenzury – 

zapobieganie rozpowszechnianiu tych elementów prawdy, które pozostają w sprzeczności z hasłami 

propagandowymi. Zarówno więc propaganda, jak i cenzura pełnią w totalitaryzmie funkcję regulującą 

mechanizmy komunikacji.  

 W powstałym w 1922 r. Związku Radzieckim w celu uniemoŜliwienia społeczeństwu 

wyraŜania niewygodnych dla partii komunistycznej opinii, sięgano po liczne środki prawne 

i pozaprawne z fizycznym unicestwianiem źródeł tych opinii, a więc ludzi, włącznie. Najbrutalniej 

objawiała się cenzura w latach 30-tych, kiedy to fala prześladowań religijnych i czystek politycznych 

pochłonęła setki tysięcy ofiar. Największe kompetencje w zakresie kontroli myśli i wypowiedzi, obok 

Wydziału Kultury i Propagandy KC KPZR i samego Stalina, miał Gławlit (Gławnoje Uprawlenije po 

Diełam Litieratury i Isskustwa)15, urząd który ściśle nadzorował m.in. przestrzeganie 125. artykułu 

konstytucji stalinowskiej z 1936 r. mówiącego, iŜ obywatelom ZSRR przysługuje wolność słowa  

i druku, z zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜe ona pozostawać w sprzeczności z interesami klasy robotniczej 

ani osłabiać władzy radzieckiej. Gławlit, choć pod zmienioną nazwą (Gławnoje Uprawlenije po 

Ochranie Gosudarstwiennych Tajn i Pieczati), funkcjonował aŜ do upadku ZSRR w 1991 r.  

(w rzeczywistości koniec cenzury w Rosji przyniósł dopiero wydany w 1992 r. całkowity zakaz jej 

finansowania). 

 W utworzonej po dojściu do władzy Hitlera (1933) III Rzeszy Niemieckiej system 

indoktrynacji operował głównie propagandą, jako narzędziem oddziaływania na społeczeństwo. W tej 

dziedzinie zasłynął znakomity mówca i polemista, dr Joseph Goebbels, który juŜ w 1928 r. pełnił 

                                                 
14 Po raz pierwszy terminu tego uŜył G. Orwell w powieści Rok 1984 na określenie języka słuŜącego propagandzie, 
operującego stereotypami i sloganami oraz słownictwem nacechowanym aksjologicznie. 
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funkcję szefa propagandy NSDAP, zaś w 1933 r. został ministrem informacji i propagandy Rzeszy. 

Stworzony przez niego model wpływania na ludzi opierał się przede wszystkim na kłamstwach  

i prowokacjach, a takŜe masowych wiecach i paradach, dzięki którym wylansowano nowego wodza 

Niemiec. Na usługach propagandy były wszelkie dziedziny Ŝycia społecznego i środki przekazu: od 

radia i kina, poprzez edukację, aŜ do sztuki i literatury. W przypadku tej ostatniej dąŜono do 

całkowitego scentralizowania ruchu bibliotecznego w celu objęcia go ścisłą kontrolą, zaś publikacje 

sprzeczne z ideami nazizmu trafiały na listy proskrypcyjne, na których mocy wyszukiwano ksiąŜki 

zakazane i palono je podczas wyreŜyserowanych wieców nienawiści do przeciwników systemu. (JakŜe 

gorzkiego i prawdziwego smaku nabrały w kilka lat później słowa Heinego, mówiące Ŝe tam gdzie 

pali się ksiąŜki, wkrótce będzie się palić ludzi!) Od 1933 r. głównym organem propagandy i cenzury 

niemieckiej był Reichstag, który wprowadził znaczne ograniczenia w handlu księgarskim (silnie 

rozwinął się natomiast nie objęty tak ścisłą kontrolą rynek antykwaryczny) oraz wolności prasy,  

a takŜe zdelegalizował wiele partii i organizacji politycznych. Wszystkie te działania ze zrozumiałych 

powodów nasiliły się po wybuchu wojny w 1939 r., kiedy od propagandy i cenzury zaleŜał juŜ nie 

tylko wizerunek przywódców w oczach podwładnych, ale przede wszystkim lojalność i oddanie 

jednych wobec drugich. Wraz z upadkiem systemu totalitarnego w Niemczech w 1945 r. załamał się 

takŜe system totalitarnej kontroli. 

 

PRL 
 

 Jedną z najistotniejszych przemian towarzyszących odradzaniu się organów państwowych  

w Polsce po II wojnie światowej było przekazanie faktycznej kontroli nad nimi Związkowi 

Radzieckiemu, który szybko rozpoczął instalowanie na ziemiach Polskich podległych sobie władz. Ich 

zadaniem było polityczne i gospodarcze uzaleŜnienie Polski od ZSRR, co osiągnięto m.in. poprzez 

odpowiednie oddziaływanie na sferę świadomości społecznej jej mieszkańców. W tym celu utworzono 

Ministerstwo Informacji i Propagandy (funkcjonowało do 1947 r.), mające prowadzić indoktrynację 

nieufnie nastawionego wobec nowych władz społeczeństwa. Czyniono to organizując wiece  

i masówki w zakładach pracy oraz szkoląc działaczy propagandy i prowadząc szeroko zakrojoną 

działalność wydawniczą. Powstały w 1945 r. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 

(od 1981 r. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk) był organem mającym poprzez 

prowadzenie cenzury prewencyjnej stać na straŜy budowanej przez Ministerstwo nowej świadomości 

                                                                                                                                                                      
15 Por. Goban-Klas T.: Literacki Gułag. Gławlit, czyli najwyŜsze stadium cenzury. W: Piśmiennictwo – systemy kontroli – 
obiegi alternatywne, t.1, s. 46-59. 
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społecznej i zmian dotychczasowych światopoglądów i przekonań. Jego pracownicy prowadzili nie 

tylko cenzurę wymienionych w nazwie urzędu dziedzin działalności publicznej, ale teŜ 

reglamentowali dostęp wydawców niepaństwowych do usług i materiałów poligraficznych. 

GUKPPiW działał w myśl tajnych decyzji władz partyjnych, tzw. zapisów cenzorskich, od których nie 

przysługiwało prawo odwołania, i które nie podlegały kontroli. Na mocy ustawy z 1981 r. ograniczono 

zakres cenzury prewencyjnej oraz umoŜliwiono odwoływanie się od jej decyzji do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. UmoŜliwiono takŜe zaznaczanie ingerencji cenzury w tekście publikacji znakiem 

[----]. 

 Do końca lat 80-tych w działalność cenzorską w PRL oprócz GUKPPiW zaangaŜowanych było 

jeszcze wiele mniej lub bardziej efemerycznych instytucji (m.in. Komisja ds. Papieru Drukarskiego 

przy Prezydium Rady Ministrów, Rada KsiąŜki, Komisja Oświatowo–Kulturalna, Komitet 

Upowszechniania KsiąŜki, Centrala Obrotu Księgarskiego „Dom KsiąŜki”), jednak to właśnie Główny 

Urząd Kontroli przez cały ten okres pełnił w tym zakresie dominującą rolę. Do końca lat 70-tych 

funkcjonował on właściwie bez większych zakłóceń niezłomnie realizując wyznaczony po wojnie cel. 

Dopiero w 1977 r. zaczęły się problemy: jeden z krakowskich cenzorów, Tomasz StrzyŜewski, po 

niespełna rocznym staŜu w Urzędzie, uznając jego działalność za wielce szkodliwą dla polskiej 

kultury, wykradł tajne materiały instruktaŜowe instytucji i przemyciwszy je do Szwecji tam ujawnił16. 

Demaskacja cenzury socjalistycznej w Polsce i skandal polityczny na Zachodzie wywołały falę 

oburzenia i protestów opozycji w PRL, co niewątpliwie wpłynęło na ograniczenie dalszych 

moŜliwości kontrolnych Urzędu. WaŜną rolę w łamaniu monopolu władzy na informację odegrał teŜ 

powstały w 1976 r. Komitet Obrony Robotników, który swoje publikacje rozpowszechniał niezaleŜnie 

od cenzury i zakładał nielegalne oficyny wydawnicze. TakŜe Kościół katolicki, odmiennie od swoich 

średniowiecznych i późniejszych tradycji, stanął po stronie wolności słowa: zachowując niezaleŜność 

działania i będąc ośrodkiem kultury nie podlegającym ścisłej kontroli państwa (choć z ujawnianych 

ostatnio informacji wynika, Ŝe w latach 70-tych przynajmniej 25% kleru współpracowała z SłuŜbą 

Bezpieczeństwa), za pomocą prasy katolickiej budował pomost pomiędzy nieoficjalnym obiegiem 

tekstów, a obiegiem jawnym. 

 Ograniczaniu wolności wydawców towarzyszyły z reguły roztaczane przez władze pozory 

walki z komercyjnością. I choć cenzura funkcjonowała do końca PRL, złudzenie to  z czasem słabło,  

a społeczeństwo stawało się coraz bardziej świadome zachodzących wokół manipulacji. W 1990 r. 

wydano ustawę znoszącą cenzurę prewencyjną w Polsce, jednak prawo prasowe z  1984 r. wraz  

                                                 
16 Misior P.: Ja, Tomasz StrzyŜewski. O cenzurze i cenzorach. Kraków 1997 
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z modyfikacjami wprowadzonymi w 1990 r. wciąŜ jeszcze określa zakres odpowiedzialności za 

naruszanie dóbr prawnie chronionych. 

 

 

Alternatywne obiegi piśmiennictwa. Podsumowanie 

 

 Niemal równolegle z pojawieniem się zorganizowanej cenzury, kształtować się zaczęły 

systemy jej omijania, a więc rozpowszechniania zakazanych treści poza ramami narzuconymi przez 

organizacje państwowe bądź kościelne (według odwiecznej reguły wyścigu pocisku i tarczy). Mówi 

się więc o publikacjach „podziemnych”, „drugim obiegu”, o „obiegach alternatywnych” wobec 

oficjalnie obowiązujących. Aby mogły one powstać, muszą zaistnieć odpowiednie do tego warunki: 

zapotrzebowanie społeczne na obiektywne informacje oraz istnienie organizacji politycznych lub 

religijnych i sieci odbiorców; na rozwój „drugiego obiegu” wpływa takŜe łagodzenie represji za 

związane z jego organizacją wykroczenia17. Tam, gdzie warunki te w jakimś stopniu były spełniane, 

moŜna się było spodziewać powstawania publikacji wymykających się kontroli. W róŜnych okresach 

rozwoju cenzury inne były jednak mechanizmy ich powstawania, inne potrzeby i oczekiwania 

społeczne, inne teŜ funkcje, które pełniły. W wielu przypadkach piśmiennictwo nielegalne odegrało 

rolę skarbca najcenniejszych wartości kulturowych, zagroŜonych zniszczeniem przez bezduszne, choć 

budowane przez ludzi, mechanizmy polityczne; w wielu przypadkach doprowadziło wręcz do obalenia 

ich i przywrócenia normalnych stosunków społeczno–politycznych. 

 Do najstarszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów umykania kontroli i ewentualnym 

represjom naleŜało niepodawanie nazwiska autora, nakładcy czy drukarza bądź teŜ ich fałszowanie 

(stąd z okresów i obszarów objętych niegdyś cenzurą pochodzą liczne utwory anonimowe lub 

publikowane pod pseudonimami). Wprawdzie niekiedy przekonawszy się, Ŝe wydanie dzieła nie 

pociągnęło za sobą spodziewanych konsekwencji prawnych, decydowano się na ujawnianie tych 

danych w kolejnych edycjach, zdarzało się to jednak nieczęsto. Sposobem na unikanie represji  

w dawnych wiekach było takŜe podawanie w publikacjach nazwisk opiekunów lub mecenatów 

autorów, w których, w razie czego, w pierwszej kolejności godzić miały gromy cenzury. Niekiedy teŜ 

autorzy opuszczali obszar objęty cenzurą i tworząc na terenie innego kraju stamtąd oddziaływali na 

ludzi pozostałych pod jej kontrolą (ksiąŜka jako emisariusz idei wolnościowych). 

 Rozpatrując dzieje cenzury naleŜy zatem pamiętać, iŜ składają się one nie tylko z zakazów, 

nakazów i represji, ale takŜe z rozlicznych sposobów ich unikania. Ślad, jaki cenzura odcisnęła  

                                                 
17 Por. Siekierski S.: Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach. W: Piśmiennictwo – systemy 
kontroli – obiegi alternatywne, t.2, s. 285-296. 
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w historii, jest widoczny zarówno na podstawie dzieł przez nią unicestwionych, o których dziś mamy 

tylko niejasne wyobraŜenia, jak i ksiąg okaleczonych „uzdrawiającym” pozbawianiem niepoŜądanych 

treści. Jej specyficznym wyrazem są takŜe naturalnie wszelkie publikacje łamiące narzucane w ciągu 

stuleci zasady. 

 O ułomnościach i nieskuteczności cenzury w niektórych okresach historycznych, świadczyć 

mogło częste publiczne przypominanie o obowiązujących przepisach i groŜących za ich łamanie 

sankcjach, ale takŜe to, Ŝe wiele dzieł, które na mocy tych przepisów powinny przestać istnieć, 

przetrwało do dnia dzisiejszego. Faktem jest teŜ, Ŝe teksty oficjalnie potępiane były chętniej czytane, 

wzbudzając ciekawość stawały się swoistym „owocem zakazanym”. Słuszna wydaje się uwaga Jana 

Zamoyskiego, Ŝe ksiąŜki zwalczane mogą przetrwać stulecia, a chronione zginąć. 

 Narodziny, rozwój i kres cenzury w Europie stanowią dobrą ilustrację zachodzących przez 

stulecia procesów społeczno–politycznych: stopniowego odchodzenia od dyktatu władzy w kierunku 

oświeceniowej liberalizacji Ŝycia, demokratyzacji systemów państwowych i ogólnie rozumianego 

postępu. Dziewiętnastowieczni filozofowie, z Karolem Marksem włącznie, potępiali cenzurę jako 

zjawisko, które zabraniając krytykowania prawdy czyni ją martwą, a takŜe jako element łamiący 

zasadę praworządności państwa, które zgodnie z nią powinno opierać się na jawnych i sprawiedliwych 

zasadach. Jednak choć cenzura jako typowy element ustrojów niedemokratycznych jest „jednym  

z narzędzi władzy słuŜących do dławienia swobód obywatelskich, a mianowicie wolności wyraŜania 

własnych opinii w sprawach interesujących ogół społeczeństwa”18, systemy liberalno–konstytucyjne 

nie mogą pozostawać absolutnie bezkrytyczne wobec głoszonych treści. KaŜde państwo deklarujące  

w swoim prawodawstwie wolność słowa, dopuszcza moŜliwość kontroli i sankcjonowania 

wyraŜanych słów za pomocą odpowiednich przepisów kodeksu karnego i cywilnego w celu 

zapewnienia optymalnie liberalnych warunków Ŝycia. Stwierdzenie tego przyczyniło się pod koniec 

XX w. w większości demokratycznych państw do rezygnacji z cenzury represyjnej na rzecz jawnych  

i oficjalnych sposobów umiarkowanej kontroli wypowiedzi publicznych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Szyndler B.: Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, s. 5. 
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