
mentárnosť záznamu, ktorú sme pomenovali 
osvetovosť. Tento fakt so sebou neprináša nega
tívne dôsledky. Len ovplyvňuje adresáta - po 
knihe sa viac oplatí siahnuť študentovi, budúce
mu profesionálovi, ako teoretikovi, pre ktorého 
budú už viaceré informácie známe. Osobne ten
to prístup vítam - študentov slovakistiky je ne
pomerne viac. 

Ján Gavura 

ŠÁMAL, Petr: SOUSTRUŽNÍCI LIDSKÝCH 
DUŠÍ. Praha: Academia, 2009. 613 s. 

Pod týmto parodizujúcim názvom vyšla 
publikácia o cenzúre v knižniciach po nástupe 
komunistickej moci. Jej podtitul znie: Lidové 
knihovny a jej ich cenzura na počátku padesá
tých let 20. století (s edicí seznamu zakázaných 
knih). Vznikla v rámci grantového projektu. Má 
dve časti, obsiahlu a koncepčne poňatú štúdiu 
Petra Šámala a zoznamy kníh, ktoré boli v prie
behu niekoľkých rokov vyraďované z verejných 
knižníc podľa inštrukcií politických orgánov. 
Štúdia je vybudovaná na solídnych základoch 
materiálového výskumu (čiastkové výskumy už 
boli) a má ambíciu posúdiť problém zo širšieho 
hľadiska „literárnej histórie a sociológie lite
rárnej komunikácie". To znamená, že autor rieši 
tému v kontexte kultúrnopolitickej situácie 
a chápe ju ako proces ovplyvňovania ba priamo 
prevýchovy percipienta v duchu panujúcej 
ideológie. Teda, ako píše, knihovníctvo ho zau
jímalo jednak ako ,,špecifický typ prameňov, 
ktoré vypovedajú o dobových predstavách lite
rárnosti, jednak ako aktívny spolutvorca novej 
literárnej kultúry". Sledoval, ako sa z knižníc, 
voľakedajšieho symbolického centra kultúrnej 
pamäti, uchovávajúceho „hodnoty najrôznejšej 
povahy", stala inštitúcia na „vychovávanie, mo
bilizovanie a tvarovanie čitateľskej obce". 
Knižnice sa stali jednou z pák, ktorými režim 
manipuloval s vedomím ľudí. Keďže po februá
ri 1948 došlo k „revolúcii" podloženej pevnou 
a prepracovanou ideológiou, nijaká oblasť ne-
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mohla zostať autonómnou, teda nezasiahnutá 
touto ideológiou. Najmä nie oblasť umenia a li
teratúry, ktorá sama musela byť najmä ideolo
gická, lebo sa významne zúčastňovala na tvorbe 
„nového človeka", finálneho cieľa radikálnej 
prestavby celej spoločnosti. Preto Šámal správ
ne hovorí o tom, že celý proces prestavby čita
teľskej praxe mal za následok „potlačenie časti 
literárnej tradície a táto redukcia musela aktív
ne pôsobiť na vtedafší literárny proces" a do
konca, ako zdôrazňuje, mladí autori „boli limi
tovaní v možnostiach zoznámenia sa či v tvorivej 
konfrontácii s určitými zložkami, enklávami či 
oblasťami literárnej minulosti". To všetko bol 
však skôr režimový zámer ako realita. Jednak 
preto, lebo ani tieto opatrenia nezabránili prie
saku onej vyradenej literatúry do čitateľského 
vedomia (sám Šámal hovorí o súkromných či 
rodinných knižniciach), jednak preto, lebo re
žim sa, najmä po roku 1956, teda v poststalin
skom období, vyvíjal k liberálnejším formám, 
a jednak preto, že mnohí mladí autori, v Česku 
i na Slovensku, sa dobrovoľne, ba nadšene sto
tožňovali s novou kultúrnou politikou a prin
cípmi, ktoré zavádzala do literárnej praxe. 
Okrem toho, časť kníh vyradených v revoluč
nom pofebruárovom entuziazme, sa neskôr vrá
tila do obehu. Pravda, v období normalizácie sa 
situácia znovu zhoršila, ale vyraďovali sa iní 
autori a iné diela. Možno by bolo vhodné veno
vať pozornosť antikvariátom a ich praxi (tiež sa 
meniacej), pretože aj to bol jeden zo zdrojov 
ako prísť ku knihám, ktoré neboli v knižničnom 
obehu. Antikvariáty museli všetko vykupovať, 
no časť „závadných" kníh dávali do tzv. konzer
vačného skladu. Aj ten bol však prístupný na 
„vedecké" účely. Nejaký titul však vždy pre
kÍzol. 

Zaujímavá je prílohová časť publikácie, 
teda zoznamy vyradených kníh. Ide o tri zozna
my, v ktorých sa eviduje viac ako jedenásťtisíc 
knižných titulov. Zoznamy sú (dodatočne) rade
né abecedne, číslované a majú rozličný charak
ter, niektoré sa týkajú najmä beletrie (taký je 
prvý zoznam, kde figuruje viac ako sedemtisíc
päťsto titulov pôvodných i preložených), iné sú 
zamerané na politickú a odbornú literatúru. 
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Prvý zoznam, časovo vlastne posledný, má ná
zov Seznam nepf'átelské, závodné, zastaralé 
a nežádoucí literatwy a vznikol približne v ro
ku 1954. Ďalšie dva zoznamy vyšli v roku 1952 
a doplnkové zoznamy v rokoch 1950 až 1953. 
Prvý zoznam je vypracovaný tak, že obsahuje 
stručné charakteristiky jednotlivých titulov. 
Predstavujú dobové klišé, no dosť vypovedajú 
o vtedajšej politickej a kultúrnej situácii. Viac 
ako polovica titulov má charakteristiku Brak. 
Väčšinou ide o zábavnú detektívnu (aj so 
všetkými klasikmi) a dobrodružnú literatúru, 
ale aj o rôznu ezoteriku a erotiku na úrovni Čer
venej knižnice. Zvyšok charakteristík je veľmi 
pestrý, konvenčné frázy majú nielen ideologic
ký, ale priamo politický charakter. Tuje niekoľ
ko ukážok: ,,literatura s tendencí reakčních 
svétových názorzl" (Jakub Deml); ,,Legionáf'ská 
protisovétská legenda" (Josef Kopta); ,,Politicky 
závodné spisy s klerikální tendencí" (D. Pecka); 
,,Autor člen vlastizradné skupiny" (Jii'í Mucha); 
,,Autor nepf'ítel republiky" (Laco Novomeský); 
,,Autor trockista a kolaborant" (André Mal
raux); „Úpadková formalistická literatura" 
(Paul Morand) atď. Dosť kníh má označenie 
Ruralizmus, čo je pre tvorcov charakteristík asi 
synonymum frázy K.iv a pôda. Na zoznamoch 
sa ocitli diela čerstvých pofebruárových emig
rantov, bývalej ruskej emigrácie, rozlične po
stihnutých domácich autorov, ale veľkú časť 
tvoria významní autori európskej a svetovej li
teratúry (G. Duhamel, E. S. Eliot, A. Gide, 
A. Camus, G. Green, W. Faulkner, S. Lewis, 
J. Romains, W. Saroyan, A. Huxley, U. Sinclair, 
J. Dos Passos, A. Malraux, E. Hemingway 
a iní). Väčšinou však ide len o niektoré diela, 
viacerí autori sa tam ocitli kvôli zápornému po
stoju k mierovému hnutiu či socializmu. Pozri
me sa však na slovenských autorov, tí sú pre nás 
osobitne zaujímaví. 

Je na prvý pohľad jasné, že na vyraďovaní 
autorov alebo ich diel sa podpísala doba a jej 
konkrétne kampane. V prvom rade išlo o vyra
denie autorov (čiastočne už v emigrácii) a lite
ratúru ľudáckeho zamerania, tu označovanú ako 
,fašistická literatúra" alebo „autor fašistický 
kolaborant". Išlo o týchto autorov: V. Beniak, 
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š. Blavan, R. Dilong, A. Dobrota, T. J. Gašpar, 
J. Gajdoš Breza, L. Hohoš, J. C. Hronský, I. Ja
vor, Ľ. Kupčok, Milo Urban, A. Vaško, S. Veigl. 
V iných zoznamoch: K. Sidor, J. Gajdoš Breza, 
J. E. Bor. Medzi nich sa ako „fašista" dostal aj 
Július Barč-Ivan so svojimi drámami. Zrejme 
preto, lebo zoznamy sa robili v Prahe a tam sa 
veľmi nerozlišovalo, kde kto skutočne patrí. Na 
pofebruárové pomery doplatili naši legionári, 
bojujúci proti boľševikom (Janko Jesenský, 
J. G. Tajovský, Mikuláš Gacek). Máme tu aj po
predných čechoslovakistov, ktorí sa zaslúžili 
o prvú republiku (I. Derer, I. Markovič, 

Š. Osuský), z povojnových demokratických po
litikov je tu Jozef Letrich a Dalibor Kmo, 
z predvojnovej emigrácie V. Szathmáry-Vlčko
vá, ktorá žila celú vojnu v Londýne, priatelila sa 
s pani Hanou Benešovou a napísala knihu Puto
vání za svobodou. Potom prišli na rad tzv. bur
žoázni nacionalisti (Laco Novomeský, V. Cle
mentis, D. Okáli). Na počudovanie tu chýba 
Gustáv Husák, niet ho ani v jednom zozname, 
hoci nebol taký bezvýznamný, že by si ho v Pra
he nevšimli. Do iného „cárku" sa dostal Ivan 
Horváth, a to medzi Formalistov, po jeho boku 
E. B. Lukáč a vlastne túto nálepku za knihu 
Ozvena krvi a zápasov dostal aj Daňo Okáli. 
Kozmopolitov zastupuje E. Léibl. Nemohli tu 
chýbať ani tí, čo písali o M. R. Štefánikovi 
(J. Šujan a viacerí českí autori), ba ani on sám. 
Na aktív spisovateľov-komunistov z roku 1951 
doplatili V. Mináč, D. Tatarka a M. Chorváth. 
Za knižku Výber zo súčasnej lyriky sa sem do
stal aj Rudo Brtáň, za iný výber (SSSR v sloven
skej poézii) znovu Laco Novomeský; a keďže 
platí do tretice všetko dobré, Novomeský je tu 
aj za doslov k poézii Jehana Rictusa. Novomes
kého charakteristika znela: ,,Autor člen vlasti
zradnej skupiny". Veľkú skupinu tvoria sloven
skí autori, pri ktorých je určujúci znak Brak. Sú 
to: š. Hoza, M. Kavec, P. Kompiš, Š. Kosorkin, 
J. Maliarik, L. Mňačko (za knižku Bubeníci 
a toreadof'i, čo je asi český preklad satirických 
veršov Bubny a činely), J. Nižnánsky, A. Pocko
dy, A. Pogorielov, M. Pridala, š. Rysuľa, Janko 
Silan, P. Suchanský, A. Škarvan, A. Vaško, 
S. Veigl. Historickú, politickú či náboženskú Ii-
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teratúru zastupujú K. A. Medvecký, A. Grana
tier, V. J. Gajdoš, A. Spiesz, R. Koštial a niekto
rí ďalší. 

Pri listovaní dobovou tlačou zistíme, že 
takmer všetci tu menovaní boli zároveň terčom 
ideologických a politických útokov, z tých ale
bo iných dôvodov. Dôvody boli vždy iné, lebo 
aj „prehrešky" či „zločiny" boli vždy iné. U väč
šiny sa zmazali ešte v socialistickom režime, 

318 

u iných (nacionalistická emigrácia po roku 1945 
či 1948) až po roku 1989, teda po páde komu
nizmu. Dnes je situácia iná, ale pokušenie zaka
zovať je u tých, čo majú moc, silná. Dúfajme, 
že nie až taká silná, aby znovu vznikali nové 
zoznamy, lebo čítať si v týchto je tristné. Ale 
dobre, že vyšli! 

Vladimír Petrík 

Slovenská literatúra, 57, 2010, č. 3 




