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PAVLÍČEK, Tomáš - PÍŠA, Peter - WÔGERBAUER, Michal (eds.): NEBEZPEČNÁ 
LITERATURA? ANTOLOGIE Z MYŠ LENÍ O LITERÁRNÍ CENZURE. Brno : Host, 
2012. 552 s. 

Antológia vznikla v Oddelení pre výskum literárnej kultúry Ústavu pro českou lite
raturu Akademie ved ČR ako výstup projektu Literární cenzura v obrysech. Administra
tivní kontrola a regulace literární komunikace v české kulture devatenáctého a dvacátého 
století. Zostavatelia sa rozhodli upozorniť odbornú verejnosť na nové trendy výskumu 
cenzúry, na rozvoj teoretického myslenia v tejto oblasti a v ňom obsiahnuté interdiscipli
nárne tendencie. Urobili to prostredníctvom reprezentatívneho výberu a prekladu štúdií 
nemeckej, francúzskej, anglo-americkej, poľskej a ruskej vedeckej produkcie. Michael 
Wogerbauer upozorňuje na teoretický koncept „nová cenzúra" (new censorship), aby 
podčiarkol to, čo sa tiahne celou antológiou - paradigma múdreho spisovateľa a hlúpeho 
cenzora patrí minulosti. Naproti tomu koncept novej cenzúry nevníma cenzúru ako vý
kon, ale ako imanentný, trvalý stav komunikácie. Toto nazeranie nielenže mení výskum 
cenzúry v klasickej literárnej komunikácii, ale má potenciál obsiahnuť všetky médiá a na
vodzuje spoluprácu literárnej teórie so sociológiou, filozofiou, psychológiou či kyberne
tikou. Zostavovatelia rozdelili vybrané texty do dvoch častí. 

V prvej časti sú štúdie reprezentujúce primárne teoretické myslenie. Do druhej časti 
vybrali štúdie, ktoré vychádzajú z historického materiálu, ale „nevzdávajú sa všeobecnej
ších záverov o fungovaní cenzúry v konkrétnom historickom kontexte". Pilotný text Alei
dy Assmannovej a Jana Assmanna nevníma cenzúru ako represiu. Cenzúra zabezpečuje 
stabilitu a tradovanie kánonu tak, že vylúči nekanonické texty. Je to teda inštitucionálna 
starostlivosť o textovú podobu tradície. Kánon a cenzúra potom zabezpečujú súdržnosť 
kultúrneho spoločenstva v kultúrnej evolúcii, ktorú Assmannová a Assmann chápu ako 
vývoj dejinných procesov a tradícií. Sociológ a antropológ Pierre Bourdieu, autor teórie 
sociálneho poľa, v štúdii Cenzura a užitíformy podčiarkuje v úvode spomenutý koncept 
cenzúry ako stavu. Cenzúre sa podrobuje každý výrobca symbolických statkov a neviaže 
sa len na explicitné zákazy a sankcie inštitucionalizovanej autority. Cenzúra je dokonalá 
a neviditeľná, ak činiteľ hovorí len to, čo je povolené povedať, pretože prešiel cenzúrou 
formy vnímania a vyjadrovania, ktoré si osvojil a ktoré teraz vnucujú podobu všetkým 
jeho prejavom. Medzi záujmom niečo vyjadriť a cenzúrou je podľa Bourdieua dialektic
ký vzťah. Cenzúru vykonáva štruktúra poľa, presadzuje formu a tiež podobu recepcie. 
Podobne sa aj Judith Butlerová vzďaľuje od identifikácie cenzúry s určitou inštitúciou 
riadenou štátom alebo cirkvou, narúša tradičnú schému vzťahu medzi potlačeným a cen
zurujúcim subjektom. Subjekty cenzúru spoluvytvárajú a zároveň ňou trpia. Hovorí 
o skrytej forme cenzúry. Nelokalizuje ju do štruktúr spoločnosti, ale do ustálených formu
lácií jazyka. Požičiava si psychoanalytický termín „zavrhnutie" pre označenie cenzúry 
ako produktívnej formy moci, ako selekcie. Táto selekcia nemá oporu v explicitnej štátnej 
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moci. Butlerová vysvetľuje, že k zneviditeľneniu alebo vytesneniu dochádza v priebehu 
diskurzívnej produkcie a nie zhora, prostredníctvom inštitucionálnej reštrikcie. Cenzúra 
ako proces selekcie teda vždy v istom zmysle predchádza vznik textu, aktívne sa podieľa 
na produkcii subjektov a vymedzuje spoločenské parametre mysliteľných spôsobov vy
povedania, teda diskurzu. Podieľa sa aj na kodifikovaní určitej formy kolektívnej pamäti. 
Svoje tvrdenie opiera o konkrétne udalosti, v ktorých sa cenzúra podieľala na konštrukcii 
pojmu homosexualita. 

Literárny historik Michael Holquist formuluje paradoxy cenzúry. Cenzúra sa ako 
strach z neurčitosti stará o kánon a obmedzuje písanie významovo príliš ambivalentných 
textov, prípadne ich príliš ambivalentné čítanie. Právomoc zakazovať nemožno oddeliť 
od jej potreby začleňovať. Paradoxné na cenzúre je to, že núti verejnosť k sofistikované
mu uvažovaniu. To, čo z cenzurovaného textu zostalo zachované, je len časťou celku, 
ktorý musí čitateľ zaplniť svojimi výkladmi toho, čo bolo vypustené. Cenzúra je teda 
zvláštny druh kontextu, všadeprítomné napätie medzi textom a čitateľom. Vzťahy medzi 
cenzormi a obeťami považuje Holquist za dynamické a mnohosmerné. Cenzor nezakazu
je, ale konštruuje a čítanie je aktom rezistencie. Reinhard Aulich a Armin Biermann vy
chádzajú zo sociálnych teórií a pokúšajú sa navrhnúť model cenzúry integrujúci aj legis
latívne diskurzy. Rovnako ako predchádzajúci autori sledujú aj „mäkkšie" formy zákazov. 
Nemajú zdroj v centre moci, ale sú rozptýlené v spoločnosti. Inšpiráciou Reinharda Auli
cha je monografia Ully Otto Literárna cenzúra ako problém sociológie politiky. Podčiar
kuje význam sociologických štúdií ako súčasti bádania a základu pre heuristiku. Armin 
Biermann vo svojej štúdii Náčrt teorie literárni cenzury ponúka funkčne dejinný náhľad 
na fenomén literárnej cenzúry inšpirovaný systémovou teóriou a sociológiou poznania. 
Cenzúra je v jeho úvahách funkčným ekvivalentom moci a nie opakom slobody slova. 
Sloboda je len kategóriou subjektívneho prežívania. Hovorí o dôsledkoch, ktoré možno 
vyvodiť z relatívnej autonómie politického systému, pozitivizácie práva a z náhrady pev
ného hodnotového systému ideológiami. Andrzej Urbanski predstavuje cenzúrny úrad 
v Poľsku pôsobiaci v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako čiernu skrinku známu z ky
bernetických schém. Vychádza pritom nielen z kybernetiky, ale aj z poľských teórií lite
rárnej komunikácie. Kontrolný orgán dozerajúci na to, aby literárny systém a všetky 
v ňom integrované cenzúrne mechanizmy (režiséri, redaktori a i.) plnili svoje funkcie, je 
kontrolnou zložkou rozptýlenej cenzúry. 

Nie všetci autori v antológii sa dokonale zhodli v produktívnosti a zmysluplnosti 
rozšírenia obsahu pojmu cenzúra. Beate Milllerová vo svojom prehľade doterajšieho bá
dania upozorňuje na problémy. Rozšírenie pojmu na „rozptýlenú cenzúru" považuje za 
kontraproduktívne z heuristického hľadiska. Tvrdí, že množstvo faktorov dôležitých pre 
cenzúru - spisovateľ, text, kód, médium, čitateľ a kontext - nás oprávňuje vnímať ju skôr 
ako nestabilný proces akcií a reakcií. 

Dopad cenzúry na tvorivý proces písania v podobe konštruovania diferencovaného 
systému ezopského jazyka z pera Leva Loseva je obsahom úvodnej štúdie druhej časti 
antológie orientovanej na prechod medzi teóriou a heuristikou. Losev na základe analýzy 
ruskej poézie 19. a 20. storočia upozorňuje na fakt, že autorova anticipácia noriem nemu
sela viesť k oslabeniu umeleckých kvalít diela, ale naopak. K podobnému konštatovaniu 
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sa dopracovala Annabel Pattersonová. Na základe analýzy Shakespearových drám a pam
fletových vojen v Anglicku v 17. storočí hovorí o hermeneutike cenzúry: čo je inštitucio
nálne nevysloviteľné, možno počuť pomocou úsudku, v priestore medzi tým, čo je písané 
a hrané a tým, čo môžu diváci očakávať, že si vzhľadom k svojim vedomostiam prečítajú 
alebo uvidia. Cenzúra teda pôsobí na vznik rafinovanejšieho, mnohovýznamovejšieho 
a poetickejšieho jazyka. Richard Burt, zostavovateľ kľúčového zborníka „Novej cenzú
ry" vo svojej komparatívnej štúdii porovnáva cenzúru v 17. storočí a 20. storočí, aby 
spochybnil rovnako ako viacerí autori tradičný protiklad cenzurovaného a necenzurova
ného a naopak, ukázal na súčinnosť a spoluprácu medzi autormi, cenzormi a kritikmi. 
Navrhuje odmietnuť starý koncept nevraživosti medzi hlúpym cenzorom a múdrym spi
sovateľom a namiesto nich pracovať s dvoma konceptmi. Prvý koncept „rozptyl" vyjad
ruje, že k zásahom do textu dochádza na rôznych miestach a v rôznych fázach literárnej 
komunikácie (autor, divadelníci, cenzor, kritik a pod.). Druhý koncept „presun" označuje 
diela z jedného média do iného (rukopis, divadlo, inscenácia, vytlačený text a pod.) a to 
podľa dobových kontextov a účelov, schopností a kompetencií zúčastnených. Cenzúra 
v tomto vnímaní je pre Burta fetišistickou praxou. Skúmanie vydavateľskej sféry vo 
Francúzsku v druhej polovici 18. storočia, vydávanie Encyklopédie aleho Racionálneho 
slovníka vied, umenia a remesiel ajej cenzurovanie priviedlo Rogera Chartiera k niekoľ
kým konštatovaniam. Vydavatelia s cenzúrou nebojovali, ale vyžadovali ju ako faktor 
zvyšujúci záujem verejnosti o dielo. Upozorňuje na tzv. tichý súhlas alebo povolenie 
kontroverzných diel. Robert Darnton komparuje dva historické medzníky - rok 1789 vo 
Francúzsku a rok 1989 v Nemeckej demokratickej republike. Analýza cenzorských po
sudkov ho vedie ku konštatovaniam o cenzúre ako viac-menej nemennom jave v dejinách 
kultúry a komunikácie. Na jednej strane má svoje medzníky a svojich mučeníkov, ale 
„v.\:eobecne sa odohráva v nezreteľných, šedivých sférach, kde ortodoxne splýva s heré
zou a cenzúrne v}pisky vstupujú do tlačeného textu". V opozícii voči modelu moc verzus 
spisovateľ stojí aj poľská historička a divadelná kritička Marta Fiková. Vníma cenzora 
ako spoluautora najmä na základe skúmania cenzorských káuz v druhej polovici 20. sto
ročia v Poľsku. Koncept rozptýlenej, všadeprítomnej cenzúry podporujú aj Thomas Lou
vé a Blaise Wilfert-Portal vo svojom exkurze do sveta francúzskych literárnych časopisov 
na konci 19. storočia. Umožnili im zachytiť preklad literárneho diela talianskeho spisova
teľa Gabriela D' Annunzia s novým členením, obrusovaním a škrtmi celých pasáží. 

Druhú časť antológie uzatvára štúdia literárneho historika a historika práva Thoma
sa Brooka o textologickom a právnom spore, ktorý vznikol v súvislosti s vydávaním 
diela Jamesa Joyca Odysseus. Sprievodné texty k jeho vydaniam a „politika čitatel'.~kých 
opôr" vyplavujú konštrukt normálnych a oslabených čitateľov, konštrukt o tom, že aký
koľvek text nie je vhodný pre akéhokoľvek čitateľa, teda jedno z elementárnych opodstat
není cenzúry. Jeho korene môžeme sledovať v Tridente, ale jeho pôvod tkvie oveľa hlbšie 
v kultúrnych dejinách civilizácie. 

Zostavovatelia sa rozhodli uzavrieť antológiu komentovanou bibliografiou České 
hádání o liskavé a literární cenzure. Neobsahuje len štúdie, články a monografie, ktoré 
vznikli ako výstup špecializovaného výskumu cenzúry, ale aj rozsiahly prehľad literatúry 
z dejín knižnej kultúry, literárnej histórie, dejín práva, dejín žurnalistiky. Upozorňujú tiež 
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na edície ego-dokumentov a prameňov dôležitých pre výskum. Zámerne alebo nezámer
ne odhalili aj istú disproporciu, diskontinuitu, či zaostávanie za teoretickým konceptom 
prezentovaným v antológii a spomenutým zborníkom The Administration ofAesthetics, 
ale iným často citovaným výstupom: kolektívnym dielom Censorship and Silencing. 
Tým však zdôraznili jej účel - nielen prezentovať na domácej scéne, ale aj inšpirovať 
ďalší výskum, či teoretické uvažovanie. 

Zdá sa, že antológia Nebezpečná literatura'.J sceľuje jednu dôležitú etapu teoretické
ho myslenia. Spoločným menovateľom v tematickej a metodologickej rôznorodosti je 
odmietnutie paradigmy zlého cenzora a výnimočná interdisciplinarita. Opakovane tu re
zonuje Marx, či Freud, teda v našich končinách v súčasnosti obchádzaní autori. Vhodným 
výberom a usporiadaním, predstavením kontextu vedeckého výskumu jednotlivých auto
rov a kvalitným prekladom umožnili zostavovatelia vnímavému čitateľovi spoznať sú
časný diskurz. Ukázali, ako možno v historických disciplínach prejsť od mikroanalýzy 
prameňov k inšpiratívnym teoretickým otázkam. 
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ŠKOVIERA, Daniel: MILOSLAV OKÁL. PRVÝ SLOVENSKÝ PROFESOR KLASIC
KEJ FILOLÓGIE. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 280 s. 

Monografia prof Daniela Škovieruje zaujímavým osobným portrétom vedca, vyso
koškolského profesora a prekladateľa diel antickej literatúry Miloslava Okála a zároveň 
pozoruhodným historickým dokumentom pomerne málo prebádaných dejín jednej vyso
koškolskej vzdelávacej inštitúcie - dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 
Mapuje ako náročné fázy jej zrodu a prvé desaťročia jej fungovania, tak v ešte závažnej
šej miere politicky komplikované, a preto dodnes (aj z opatrnosti a z nechuti) opomínané 
roky po druhej svetovej vojne, roky budovania socializmu i normalizácie až po rok 1989, 
ba privádza nás až k našej súčasnosti. 

Treba vyzdvihnúť, že tieto zložité a pre mnohých (vrátane autora monografie samé
ho) veľmi citlivé historické témy dokázal Daniel Škoviera spracovať objektívne, historic
ky pravdivo a vecne, zároveň vďaka svojej štylistickej zručnosti a citlivosti s pochopením 
a toleranciou. Historickú pravdivosť a objektívnosť autor dosahuje účinne tým, že nechá-
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