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Dějiny české literatury od 18. až do 20. století provázejí stížnosti literátů na to, jak jsou 
jejich vlastní tvorba i veškerý rozvoj národní literatury limitovány cenzurou. Podle spi-
sovatele a novináře Karla Sabiny byly až do roku 1848 všechny snahy o souvislý rozvoj 
českého románu odsouzeny k tomu, aby skončily „pod nožem cenzury“.1 O sto let později 
učinil překladatel a básník Jan Zábrana z „neustálého zoufalého usmýkávajícího souboje“ 
se „šroubem cenzury“ jedno z hlavních témat svých litanií nad údělem českého intelek-
tuála a umělce v druhé polovině dvacátého století.2 Navzdory závažnosti, která je takto do-
padům cenzury na podobu literatury i život literátů znovu a znovu připisována, nevznikla 
až dosud odborná práce, která by přesáhla rámec dílčích historických nebo tematických 
sond, postihla podoby i působení cenzury v moderní české literární kultuře a předestřela 
je v jejich časové i funkční souvislosti. Přítomná kniha si činí ambice takovou prací být. 
Čtenář z ní získá představu o tom, jak se cenzurovala literatura a tisk od nástupu osvícen-
ství, v jehož průběhu se těžiště výkonu institucionalizované cenzury přesunulo z církve 
na stát, až do velké mediální změny na přelomu 20. a 21. století, související s nástupem 
internetu a jeho masového využívání.

Vnitřní periodizační mezníky, odrážející důležité proměny cenzurního řádu, rozdělu-
jí výklad do osmi historických částí, obsahujících vždy rámcovou kapitolu a případové 
studie. Jednotlivé rámcové kapitoly vždy podávají přehled o proměnách organizačního 
zajištění institucionalizované (především státní) cenzury, jejím programu, praxi i dopa-
dech na „vysokou“, uměleckou, a „nízkou“, populární literaturu. Navazující bloky přípa-
dových studií pak otevírají pole úvah směrem k dalším možnostem vylučování z literární 
komunikace a zásahů do sedimentace literární paměti, sledují další možné změny textů 
a reakce literárních činitelů na ně ve spektru sahajícím od politické cenzury přes cen-
zuru v oblasti morálky až po regulaci strukturální, vykonávanou reglementujícími silami 
jazyka a kultury.

V rámcových kapitolách nalezne čtenář informaci o klíčových zákonných normách 
a soustavě institucí vykonávajících cenzurní dohled, o tematickém, žánrovém, stylovém 
či jazykovém těžišti literární cenzury, o těch skupinách adresátů, jejichž morální, kul-
turní či politickou integritu cenzura střežila zvláště bedlivě. Tyto kapitoly přinášejí dále 
souhrnnou informaci o reakcích, které cenzurování vyvolávalo v literárním poli, charak-
terizují místo, jaké bylo cenzuře přisuzováno v dobových úvahách o literatuře, kultuře 
a společnosti, postihují legitimizační a delegitimizační diskurz o cenzuře a charakterizují 
její kritéria – kulturní, morální, estetické, literární, ideologické, náboženské, vědecké či 
politické představy, jež jsou v tu či onu chvíli cenzurou prosazovány. Názvy rámcových 
kapitol jsou koncipovány jako variace titulu celé knihy. Ve slovním spojení „v obecném 
zájmu“ je přitom adjektivum „obecný“ vždy nahrazeno takovým konkrétním výrazem, kte-
rý vyjadřuje úběžník všech ostatních kritérií dobové cenzurní praxe i dobového myšlení 
o cenzuře – zájmem čeho či koho je v daném období cenzurování nejčastěji odůvodňováno 
(„spása“, „rozum“, „nevzdělaný čtenář“, „svoboda“, „řád“, „vlast“, „národ“, „pracující lid“, 
„jednotlivec“).

1) Karel Sabina: „Novellistika a romanopisectví české doby novější“, Kritická příloha k Národním listům 1, 
1863/1864, č. 10–12, s. 292–294, 325–330, 358–363, zde s. 358.
2) Jan Zábrana: Celý život. Výbor z deníků, sv. 1, eds. Dušan Karpatský, Jan Šulc, Praha, Torst 1992, s. 219, 315.
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Rámcové kapitoly se snaží v  rámci možností, daných formátem přehledové studie 
středního rozsahu, o syntézu aktuálního stavu poznání a souhrnný výklad problemati-
ky. Případové studie mají povahu jednotlivých příkladů, které nemohou problémové či 
pramenné pole příslušného časového období ani zdaleka pokrýt a relativní typologický 
celek tvoří až na rovině celé knihy. Společným rysem rámcových i případových studií je 
skutečnost, že spočívají na novém studiu pramenné základny. Autoři pracují s tiskovými, 
archivními i literárními prameny známými, ale i se zdroji dosavadním bádáním opomíje-
nými. K výběrové prezentaci těchto pramenů slouží také doplňkové pásmo tzv. infoboxů, 
jež prochází rámcovými kapitolami i případovými studiemi a kromě reprodukovaných 
dokumentů nebo textových výňatků zahrnuje i další materiál ilustrující hlavní výklad. 
Jde o karikatury, fotografie a další vizuální objekty, faksimile písemností, mikrostudie 
konkrétních projevů cenzury, osobní příběhy těch, kdo cenzurovali, i těch, kdo byli cenzu-
rováni (nezřídka jsou to jedni a tíž), a v neposlední řadě i ukázky literárních textů, které 
cenzuru v dvou a půl pozorovaných stoletích tematizovaly.

Na souvislosti těchto dvou či tří výkladových pásem a na místa průniku mezi nimi 
upozorňujeme jen výběrově, zejména prostřednictvím odkazů z rámcových kapitol k pří-
padovým studiím anebo naopak. Tyto odkazy podtrhují jeden či několik málo aspektů, 
v nichž konkrétní případová studie na rámcovou kapitolu navazuje nebo její výklad dopl-
ňuje. Na jednotlivé infoboxy hlavní výklad zpravidla neodkazuje. Při formulaci a redakci 
každého z výkladových pásem byly uplatněny stejné zásady odkazování na užité prameny 
a sekundární literaturu, což čtenáři poskytuje možnost s textovou jednotkou každého 
z pásem pracovat samostatně.

Po tomto stručném představení knihy rozebereme v dalších oddílech úvodu současné 
teoretické uvažování o cenzuře, metodologickou pozici, kterou ve vztahu k němu spolu-
autoři knihy zaujali, a stěžejní pojmy, jež se v knize opakují. Dále přiblížíme zvolené pe-
riodizační řešení a představíme formou diskuse jeho alternativy. Ve zbylých pasážích na-
bídneme průvodce po struktuře knihy a pojmenujeme její hlavní orientační body.
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Úzká a široká teorie cenzury a jejich meze: teoretický kontext 

„Domnívám se […], že definičním znakem cenzury je její předběžnost (preventivnost),“ 
píše s  odkazem na českou Listinu základních práv a  svobod právní teoretička Olga 
Pouperová. „Sousloví předběžná cenzura navozuje dojem, že existuje i cenzura následná. 
Následné postihy již je však podle mého názoru třeba považovat za zásahy, respektive 
omezení v mezích stanovených ust. čl. 17 odst. 4 Listiny, nikoli za (následnou) cenzuru.“3

„Nenechme se zmást metaforou cenzury,“ píše sociolog a filozof Pierre Bourdieu, „to, 
co určuje výraz, je sama struktura pole, protože ovládá jak přístup k výrazu, tak podobu 
tohoto výrazu, a nikoli nějaká právní instance ustavená speciálně proto, aby poukazovala 
na porušení nějakého jazykového kódu a trestala za něj.“4

Výroky dvou sociálních vědců naší doby ukazují, že cenzura není ani zdaleka tak jedno-
značný pojem, jak by se mohlo zdát z nesčetných případů užití tohoto slova v dnešních mé-
diích. Z hlediska nejužšího pojetí, demonstrovaného zde příkladem prvního citátu, zname-
ná cenzura výlučně autoritativní pozměňování či eliminaci textů před tiskem, vykonávanou 
z politických důvodů státem nebo srovnatelnou mocenskou institucí. Cenzura je tu ztotož-
něna s cenzurou předběžnou (preventivní – obě varianty pojmu jsou v přítomné knize uží-
vány synonymně). I když se s tímto pojetím z pochopitelných důvodů setkáváme zejména 
v právní vědě, jež tak do svého terminologického systému promítá zákaz cenzury obsaže-
ný v ústavách liberálních demokracií (včetně ústavního pořádku České republiky, na který 
se odvolává Olga Pouperová), narazíme na něj také v úvahách literátů zejména 19. století, 
kteří již reflektovali zákaz předběžné cenzury v ústavách z let 1849 a 1867, ve starších 
studiích o literární cenzuře a v reziduální podobě i v současných publicistických pracích. 

Minimální pojem cenzury sdílí výhody se všemi termíny úzkého vymezení: při jeho 
aplikaci se nelze splést. Můžeme však pochybovat, kolik nám toho z minulosti literární 
kultury českých zemí a z logiky literárních procesů umožní pochopit. Podle minimální 
definice by totiž nebyl cenzorem ani Antonín Koniáš, jehož misionářská práce nespočívala 
ve škrtání nebo zakazování rukopisů, ale ve sbírání a ničení knih vytištěných nezřídka 
před mnoha lety, tedy v krystalicky čisté podobě následné cenzury, za niž se obecně pova-
žují rozmanité zásahy do distribuce textů nebo proti osobám autorů. Podle úzké definice 
cenzury jakožto výsledku činnosti jedné jediné instituce by pak žádná cenzura neexis-
tovala v Československu v době stalinistického teroru, kdy na popravišti skončil život 
historika a publicisty Záviše Kalandry a kdy se Jiří Kolář dostal do vězení pro rukopis své 
básnické skladby, ani ve dvaceti letech tzv. normalizace po sovětské invazi, kdy hromadná 
perzekuce českých spisovatelů zaplňovala jako jedno z hlavních témat stránky meziná-
rodního časopisu Index on Censorship.

3) Olga Pouperová: Regulace médií, Praha, Leges 2010, s. 168–169.
4) Pierre Bourdieu: „Cenzura a  užití formy“, přel. Eva Sládková, in Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael 
Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, Brno, Host 2012, s. 51–82, 
zde s. 52.
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Citát z proslulé studie Pierra Bourdieua předznamenává naopak nejširší možné pojetí 
cenzury, které se začalo prosazovat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. sto-
letí a jež od sklonku let osmdesátých rozvíjejí badatelé hlásící se k dekonstruktivistic-
kému směru tzv. new censorship, nové cenzury.5 V tomto pojetí cenzura již není vázána 
ani na existenci takové instituce, která prověřuje rukopisy před tiskem, ani na existenci 
instituce, která se staví do cesty textům po tisku, eliminuje z oběhu tištěných materiálů 
určité výpovědi, odklání je od specifických skupin publika anebo přiděluje jednotlivým 
účastníkům (autorům, redaktorům, nakladatelům) významnější nebo méně významnou 
pozici v literárním poli. Tím, co podle Bourdieua (a dalších klasiků, kteří přispěli k post-
strukturalistickému obratu humanitních věd, zejména Michela Foucaulta) reglementuje 
výpovědi, není totiž subjekt, ale předchůdné síly, které formují podmínky vypovídání, 
strukturují pole, kde se vypovídání děje, a udělují subjektům komunikačního procesu – in-
stitucionálním i individuálním aktérům – pozici v něm. Zatímco znamením úspěchu cen-
zury v úzkém pojetí je vědomý a uvědomovaný zákaz (to, že text není), znamením úspěchu 
cenzury v nejširším pojetí je to, že text je a že se mu v procesu semiózy nestaví do cesty 
žádná překážka, neboť dokonale říká vše to, co se podle pravidel daného literárního pole 
říkat má či musí.

Nevýhodou tohoto druhého pojetí cenzury je jeho přílišný rozsah. Jak s odkazem na 
myšlenky Armina Biermanna napsala literární teoretička Beate Müllerová, „kdyby za dů-
sledek působení cenzury byly pokládány hranice toho, co může být pojmenováno a řeče-
no, jakýkoli pokus o tvorbu významu by ve skutečnosti byl označen za cenzuru, což by 
vedlo k tomu, že by ,cenzura‘, ,společnost‘, ,civilizace‘ a ,kultura‘ splynuly v jedno.“6 Dějiny 
české literární cenzury by se tak změnily v dějiny české literatury, u Antonína Koniáše by-
chom se přestali zmiňovat o oněch – údajně třiceti až šedesáti – tisících knižních svazků, 
které nechal spálit, ale připomínali si především ty, které napsal nebo vydal, a vrcholným 
projevem cenzury v období komunistického panství by se nestalo uvěznění Jiřího Koláře, 
nýbrž báseň, za niž byl zatčen, tedy text Prometheových jater.

Müllerová právem upozorňuje, že podobně všeobsáhlý výměr cenzury nelze při literár-
něhistorickém výzkumu operativně uplatnit, že je třeba vyvarovat se kontaminace s jiný-
mi typy diskurzivní regulace, jaké představuje například (sebe)prosazování kánonu. Tato 
její kritika se stala jedním z teoretických podnětů, na jejichž základě je komponována 
přítomná kniha. Avšak vzdor této fundamentální distanci nelze podle nás metodologické 
návrhy z okruhu new censorship obejít, a to nejméně ve čtyřech směrech: tam, kde upo-
zorňují na rozptýlenost procesu cenzurování, na jeho produktivní efekty, permanentní 
přítomnost a kulturní podstatu.

Rozptyl cenzurních aktivit bude moci čtenář přítomné knihy mnohokrát pozorovat již 
na nejjednodušší institucionální rovině. Uvidí, že cenzuru v moderním středoevropském 
státě nezajišťuje nikdy jeden úřad posuzující texty a výpovědi šířené všemi médii v jed-
nom kulturním a politickém kontextu z  jediného místa. Naopak se bude ukazovat, že 

5) K novějšímu uvažování o cenzuře srov. T. Pavlíček, P. Píša, M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura?, 
cit. dílo.
6) Beate Müllerová: „Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu“, přel. Pavel Janáček, tamtéž, s. 217–247, 
zde s. 228.

V obecnem zajmu_1.indd   24 21.06.15   19:42



( 25 )

cenzura představuje vnitřně kontradiktorický institucionální systém, rozprostřený vně 
i uvnitř literárního pole, v mocenských a kulturních centrech i na jejich geografických 
či systémových periferiích. Představuje soustavu, jejíž každá složka má kromě společných 
i své vlastní momentální zájmy a hodnotové představy, které prosazuje − ať už jde o kri-
téria estetická, morální, ekonomická či politická. Již tato institucionální rozptýlenost má 
zřejmé důsledky pro výkon cenzury. Otevírá totiž jedno z polí, na nichž budou probíhat 
nesčetná vyjednávání o tom, co, proč, pro koho, kdy a kým bude a nebude cenzurováno. 
Do těchto vyjednávání budou vstupovat jak jednotliví institucionální a individuální aktéři 
uvnitř rozptýlené soustavy organizací podílejících se na cenzurování (pro jednoduchost si 
představme úředníky centrálního úřadu a jeho regionálních poboček, úředníky cenzurní-
ho úřadu, zajišťující předběžnou cenzuru, a celníky angažované na kontrole importu knih 
či například německy smýšlející úředníky z jednoho úřadu a jejich české podřízené), tak 
i další participanti cenzurního procesu – nakladatelé, redaktoři, autoři. Všichni posledně 
zmínění si přitom velmi záhy osvojují dovednosti, jak těchto vnitřních kontradikcí využí-
vat ve svém zájmu.

Je-li řeč o systému cenzury, je třeba poznamenat, že všude, kde se v naší knize tento 
pojem používá nebo je nahrazován synonymně myšleným označením cenzurní sousta-
va, se tak děje v intencích současného přístupu k systémovosti v humanitních vědách. 
Ten se odklání od představy stroje, jehož neměnné součásti do sebe dokonale zapadají 
a spolupůsobí ve směru, který je jednou provždy dán, a naopak akcentuje ty aspekty, 
které danou představu obohacují o prvky pravděpodobnosti, nepředvídatelnosti a dyna-
mické rovnováhy. V souladu se slovy sociologa Zygmunta Baumana je tedy systém (to 
jest „způsob, jímž jsou různé elementy lidského společenství, rozmanité prvky činností 
a životního procesu či různé regulativní pojmy, koncepce a představy do sebe navzájem 
zaklíněny a jímž vstupují do interakce a kooperativního vztahu“) i v této knize myšlen 
„jako kaleidoskopický obraz ze hry rozporů, napětí a ambivalencí, dohadování a sporů, 
porozumění a nedorozumění“. V takovémto kulturním systému „neurčitost a mnohoznač-
nost komunikujících elementů není projevem nemoci systému, ale podmínkou jeho ži-
votnosti“. Jde o systém, který nevyhnutelně nepřechází z jednoho stavu do druhého, ale 
nabývá různých stavů, z nichž každý „dává smysl, činí určité autorsko-aktérské strategie 
pravděpodobnými a současně jiné proměňuje v […] méně pravděpodobné“.7 Podobný směr 
úvah rozvíjí historik knihy Robert Darnton, který možnosti obcházení cenzurního systému 
dává do souvislosti s existencí tzv. strukturních mezer.8 Ty nevnímá jako znak eroze nebo 
nedokonalosti systému cenzury, které by byly v duchu liberálně-modernistického para-
digmatu pouze hodny posměchu. Strukturní mezery pozorované ve Francii druhé poloviny 
18. století Darnton považuje za integrální vlastnost systému, za doklad jeho pružnosti 
a komplexity; podobným způsobem jsou různá „selhání“ cenzurního dohledu a strategie 
jeho obcházení nahlíženy v přítomné knize.

7) Zygmunt Bauman: Úvahy o postmoderní době, přel. Miloslav Petrusek, Praha, Sociologické nakladatelství 
2002, s. 20–21.
8) Robert Darnton: „Cenzura z komparativního pohledu: Francie 1789 – Východní Německo 1989“, přel. Blan- 
ka Hemelíková, in T. Pavlíček, P. Píša, M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura?, cit dílo, s. 377–399.
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Produktivním výsledkem činnosti cenzury je v obecnosti to, že svými akty nejen ubírá, 
ale vždy také dodává význam. Platí to počínaje elementární úrovní jednoho znaku či tex-
tu a rovinou celé literární kultury konče. Nejčastěji uváděným příkladem produktivního 
dopadu přítomnosti cenzury ve vztahu ke krásné literatuře (reflektovaným i dobovou lite-
rární kritikou) je kultivace prostředků nepřímého vyjádření a jim odpovídajícího herme-
neutického modu: metafor, metonymií a obrazných pojmenování využívaných ve funkci 
jinotajů, rozmanitých strategií přenosu „nežádoucích“ významů a jejich clonění pomocí 
náhradního žánrového kódu nebo textových a rétorických strategií utváření modelového 
čtenáře (existencialistická básnická sbírka prezentovaná jako kniha pro děti, politická 
alegorie ve formě pohádky), kompozičních a rétorických figur typu akrostichu a všech 
dalších prostředků tzv. ezopského jazyka. Pojmem ezopský jazyk označuje Lev Losev 
paletu žánrů a tropů, které vytvářejí kombinaci „clon“ a „značek“, z nichž první podle 
něj slouží k zamaskování subverzivního potenciálu textu v očích cenzora, druhé naopak 
zasvěceného čtenáře na skryté významy upozorňují. Projevy ezopského jazyka nabývají 
v literární kultuře se silnou expozicí cenzury systémového charakteru a jako takové si 
je literární veřejnost uvědomuje a osvojuje v procesu známém jako učení se četbě mezi 
řádky.9

Je však třeba zdůraznit, že toto obohacení „metaforických“ schopností příslušné li-
terární kultury je pouze jedním, nejvíce viditelným, nikoli však nutně nejdůležitějším 
způsobem, jímž cenzura přikládá textům význam. Nové významy vznikají doslova všude, 
kde k cenzurování dochází. Bílé místo v sazbě, odkud cenzura eliminovala pasáž textu, 
je samo o sobě znakem, který nově kontextualizuje všechny ostatní textové pasáže, jež 
v sazbě zbyly. Tak jako jakákoli jiná stopa cenzurního zásahu, i bílé místo nasvěcuje text 
významy, které signalizují přítomnost transgresivních diskurzů ve společnosti a kultuře, 
fetišizují cenzurované texty, vyvolávají zájem publika o ně a v neposlední řadě i zajišťují 
finanční zisk těm, kdo takto zvýznamněné texty distribuují. Kdykoli je literatura vystave-
na intenzivnímu působení institucionální cenzury, nabývá zcela nového společenského 
postavení: každé dílo, které se v jejím poli prodere k řeči, je totiž posuzováno z hlediska 
té pravdy, z níž mělo podle očekávání vyrůst a která v něm měla zůstat skryta. 

Cenzuru mohou teoretikové new censorship a s nimi i autoři této knihy pokládat za per-
manentní jev proto, že je odrazem širších společenských aktivit, než představuje pouhá 
činnost úřadů (neboť ty vznikají a zanikají). Předpokládá se proto určitý proud kontinuit 
mezi logikou kulturního pole jako zakládající silou vší regulace vypovídání a mezi čin-
ností úřadů, které zajišťují některé z institucionalizovaných forem této regulace. Vznik 
těchto úřadů a jejich působení jsou výrazem i součástí širší sociální regulace (lépe než 
o permanentní cenzuře by tedy bylo hovořit o permanentním cenzurování). Úřady přitom 
autoritou státní instituce prosazují především ta méně samozřejmá pravidla, která nejsou 
plně akceptována všemi společenskými aktéry, popřípadě svou aktivitu zaměřují vůči 
projevům pocházejícím z odlišných kulturních kontextů (minulost, zahraničí, subkultury 
apod.). Jak totiž jen zdánlivě paradoxně poznamenal teoretik cenzury Armin Biermann, 
cenzura je „symptomem příliš malé – nikoliv příliš velké – ‚moci‘. Tam, kde ‚moc‘ funguje, 

9) Srov. Lev Losev: „Ezopský jazyk jako literární systém“, přel. Stefan Segi, in T. Pavlíček, P. Píša, M. Wö-
gerbauer (eds.): Nebezpečná literatura?, cit. dílo, s. 251–284.
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je cenzura nadbytečná.“10 To je třeba mít na paměti například při statistické analýze cen-
zurních zákazů – jejich klesající počet nemusí indikovat menší „přísnost“ cenzury, ale 
naopak to, že se všichni činitelé literární komunikace dobrovolně či nuceně ztotožňují 
s jejími normami, a pokud ne, o vstup do oficiální literární sféry se ani nepokoušejí.

Z existence uvedených kontinuit také vyplývá, že cenzura nemůže být brána jako to-
muto poli vnější, jako instituce, jejímž prostřednictvím do literatury, vzdělanosti a umění 
prostě a jednoduše intervenuje cosi cizího –, ideologie, politika, peníze a moc. Přítomná 
kniha patří k těm literárněvědným projektům, které vycházejí z předpokladu, že ideologie 
jako kulturní systém, politika jako prosazování skupinových zájmů, peníze jako odraz 
ekonomických vztahů a moc jako nejobecnější označení pro strukturující síly civilizace 
jsou mimo jiné i součástí literárního pole, mají od prvopočátku účast na jeho logice i na 
dění v něm a pokus „očistit“ od nich literaturu je odsouzen k nezdaru.

Všechny tyto sféry fungují v rámci společenského (někdy píšeme také kulturního) 
projektu. Tak označujeme diskurzivní vyjednávání společné představy o ideálním fungo-
vání společnosti – o tom, jak by měla vypadat kultura, společenský řád, budoucí člověk, 
národ apod. V diskusích o povaze společenského projektu přitom může hrát velkou roli 
otázka svobody slova, respektive to, jakým vyjádřením má být poskytováno více prostoru 
a jaká mají být naopak marginalizována nebo zcela potlačena. Beate Müllerová v této sou-
vislosti výstižně upozorňuje, že „legitimizační diskurzy předkládané na obranu cenzury 
líčí cenzuru jako prostředek ochrany publika před údajnými zhoubnými vlivy, to jest kon-
struují monolitní subjekt a jeho společné zájmy, přičemž divergentním zájmům partiku-
lárních okruhů vnímatelů je naopak legitimita odpírána.“11 Jednání cenzury v kontinuitě 
s kulturním projektem příslušné doby se projevuje tím, že cenzura spoluvyjadřuje a spo-
luvytváří představu o dobově „správné“ podobě literatury. Na rovině materializovaných 
výpovědí přitom nejen vyřazuje určité texty či knihy z komunikačního oběhu, ale tíhne 
ze své vnitřní logiky k tomu nahrazovat je texty jinými, jejichž vznik zajišťuje, obstarává, 
vyvolává i jinak sama tvoří (nezřídka doslova, tj. perem cenzorů). V dokumentaci cenzury 
a v jejích písemných stopách se jednání v souladu s kulturním projektem odráží tisícerými 
variacemi nároku na to, že k příslušnému postihu došlo v obecném zájmu. Tuto propo-
zici, k jejíž kulturní logice se ještě vrátíme, jsme povýšili na titul knihy, rámující veškeré 
v ní obsažené výklady.

Jak ovšem představu obecného zájmu smířit se zkušeností středoevropské země, která 
v období dvou set šedesáti let, jimž je tato kniha věnována, prošla transformací od ne-
státního, na kulturní identitě teprve budovaného moderního národa v národ státní, byla 
zasažena dvojí dlouhodobější okupací ze strany cizích mocností i pokusy o totalitární 
redefinici sebe sama – pokusy, které ani jednou nebyly podnikány za spontánního a trva-
lého souhlasu všeho obyvatelstva? Odpověď na tuto otázku lze dát jedině pozorováním 
diskrepancí mezi obdobími, etapami či momenty v dějinách literární cenzury v českých 
zemích, kdy bylo cenzurování téměř či úplně neviditelné, protože se odehrávalo v souladu 
s tím dobovým kulturním projektem, který byl českou společností převážně akceptován, 

10) Armin Biermann: „‚Nebezpečná literatura‘ – náčrt teorie literární cenzury“, přel. Tomáš Pavlíček, 
in T. Pav líček, P. Píša, M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura?, cit. dílo, s. 167–199, zde s. 187.
11) B. Müllerová: „Cenzura a kulturní regulace: mapování terénu“, cit. dílo, s. 232.
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a obdobími, kdy cenzurování vystupovalo nad horizont evidence a stávalo se pro spole-
čenství, jež se s jejími východisky ani cíli nemohlo většinově ztotožnit, i pro jednotlivé 
tvůrčí osobnosti zdrojem obav. V prvním případě byl nárok cenzury na službu obecnému 
zájmu společností uznáván, v druhém případě popírán. Tutéž diferenciaci můžeme v de-
tailním měřítku pozorovat i v rámci jednotlivých období mezi různými skupinami literární 
veřejnosti a jejími elitami.

Jezuitský misionář Antonín Koniáš má s námi možná více společného, než si sami 
připouštíme. Valné většině lidí je dnes ovšem představa hodnot, z nichž Koniáš při ničení 
protestantských a dalších „pohoršlivých“ knih vycházel, vzdálená a cizí. Naopak pro ka-
tolického misionáře 18. století postrádala smyslu tolerance vůči jinověrcům, svoboda vy-
znání či projevu. Takovéto představy byly pro něj „nemyslitelné“; kolidovaly s konceptem 
spásy, jež pro barokního člověka představovala měřítko a horizont pozitivních hodnot lid-
ského bytí. Ve světle dnešních teorií cenzury můžeme konstatovat, že Koniáš, stereotypní 
český arcicenzor, byl sám nejvíce cenzurován – internalizoval totiž dokonale kulturní 
projekt své doby. Ze svého pohledu konal pro dobro (spásu) všech, jednal tedy v obecném 
zájmu. Těžko mu však tento nárok mohli uznat ti, jimž zhoubné knihy zkonfiskoval, anebo 
ti, které za podobnou četbu nechával trestat, a jen stěží mu tento nárok uznáváme my, 
pro které je tolerance různých křesťanských denominací kulturní samozřejmostí. Hranice 
přijatelného či nepřijatelného se pro českou společnost mezitím posunula za křesťanství 
a judaismus, mezi ně a třetí monoteistické náboženství trvale se podílející na naší kultu- 
ře – byť třeba jako její negativní znak – islám.

Když se nedlouho po začátku 21. století začaly hroutit světové finanční trhy, mnoho 
lidí vyšlo do ulic demonstrovat. Filozof Slavoj Žižek tehdy upozornil na paradox, že konec 
světa je pro nás dobře představitelný a myslitelný v souvislosti s fiktivními, osudovými ka-
tastrofami – srážkou s meteoritem, invazí mimozemšťanů nebo dramatickou změnou kli-
matu. Ale takřka nemyslitelná nebo alespoň nesmyslná se nám podle Žižka zdá představa 
jiného uspořádání současné západní společnosti. Žižek soudí, že právě prostřednictvím 
oněch fikcí o „představitelných“ katastrofách se utvrzujeme v tom, že stávající společnost 
a její hodnoty je nutno zachovat, chránit a stabilizovat.12 Nelze přinejmenším vyloučit, 
že budoucí generace dojdou k závěru, že jsme byli podobně uzavření ve svých zažitých 
představách a hodnotách jako kdysi otec Koniáš, byť se naše myšlenkové struktury tolik 
odlišovaly od těch jeho.

Mezi velká emancipační vyprávění epochy, do níž jsme se narodili, náleží také liberál-
ně-modernistický diskurz o škodlivosti cenzury. Složeným výrazem označujeme tento 
diskurz záměrně, abychom poukázali k oběma jeho konstitutivním komponentám, kte-
ré nejsou totožné: k ideji svobody slova a k ideji autonomie umění. Po staletí se hovoří 
o cenzuře jako o překážce pokroku (český historik a filolog Ferdinand Menčík ji na konci 
osmdesátých let 19. století prohlásil za „závaží“, které působí proti pohybu každé litera-
tury a „hledí proud obecný zmírniti nebo dokonce i zastaviti“),13 uvažuje se o přirozeném 

12) Slavoj Žižek: „We Are not Dreamers, We Are the Awakening from a Dream Which Is Turning into a Night-
mare“, ˂<http://www.versobooks.com/blogs/736-slavoj-zizek-at-occupy-wall-street-we-are-not-dreamers-we-
-are-the-awakening-from-a-dream-which-is-turning-into-a-nightmare˂>, přístup 4. 11. 2014.
13) Ferdinand Menčík: „Censura v Čechách a na Moravě“, Věstník Královské české společnosti nauk, třída 
filosoficko-historicko-jazykozpytná 1888, Praha 1889, s. 85–136, zde s. 85.
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právu umělců a intelektuálů zbavit se jí či být jí zbaven a o zrušení cenzury jako vyústě-
ní dějinného vzestupu lidstva. Klasik politické filozofie Alexis de Tocqueville například 
tvrdil, že mezi „úplnou nezávislostí“ a „naprostým zotročením myšlení“ neleží cesta, na 
níž by bylo možno zastavit se někde uprostřed – tam, kde se to dobré i to zlé, co svoboda 
tisku přináší, vzájemně vyvažuje ku prospěchu celé společnosti. Jakmile se jednou začne 
absolutní svoboda slova omezovat, mínil Tocqueville, dospěje společnost nakonec vždy 
do situace, kdy „všichni mlčí“.14 „Vyšli jste od zneužívané svobody a ocitli se pod nohama 
despoty. Od krajní nezávislosti jste se dostali ke krajnímu otroctví, aniž jste na tak dlouhé 
cestě našli jediné místo, kde byste mohli spočinout.“15 Proti tomuto přesvědčení o cenzu-
ře jako odstranitelném poškození přirozeného stavu moderní literární komunikace staví 
teoretikové z okruhu new censorship lakonické konstatování, že cenzura „zkrátka je“, je 
„nevyhnutelná“ a nelze ji přemoci politickou ani morální vůlí.16 Jde o výrok z kategorie 
kontraintuitivních tvrzení, v nichž si humanitní vědy ve své konstruktivistické a post-
strukturalistické fázi tolik libují – k lítosti těch čtenářů, kteří nechtějí staletími prověřené 
intuice opustit či ztratit. 

Také v případě cenzury lze proti tezi o permanentní přítomnosti tohoto fenoménu 
snadno namítnout, že odporuje všemu, co je notoricky známo: roku 1848 se literáti půso-
bící v habsburské monarchii skutečně zbavili předběžné cenzury a stejně tak současnou 
českou literaturu vskutku nekoriguje Hlavní správa tiskového dohledu, která před tis-
kem prověřovala každý literární text v období let 1953–1967 (do tohoto období zdánlivě 
paradoxně spadají i léta značných úspěchů českého literárního umění, vnímaná někdy 
jako jeho zlatý věk). Navzdory těmto zjevným námitkám nalezne čtenář v přítomné kni-
ze zřetelnou linii kritického postoje vůči liberálně-modernistickému diskurzu o cenzuře. 
Cenzurování neznamená v našich výkladech nikdy automaticky zlo a necenzurování ni-
kdy automaticky dobro. Tuto morální perspektivu suspendujeme ne proto, že bychom 
si neuvědomovali, kolik tvůrčí energie se v minulosti o hradby cenzury rozbilo a  jaké 
zoufalství umělců a intelektuálů to vyvolávalo, ale protože neumožňuje vidět nic jiného 
než tyto ztráty a ztroskotání a nutí vykladače k zaujetí hodnotícího postoje. Setrvání 
u dané perspektivy vede ve svém důsledku jen k tomu, že za cenzuru prohlašujeme ty 
zásahy, s nimiž nesouhlasíme – ty hradby, které jsme kolem slova, ideje, tvaru či výpo-
vědi nenastavěli my –, zatímco ty ostatní, nám blízké či vlastní, přehlížíme. Náš kritický 
odstup od liberálně-modernistického diskurzu neznamená tedy nedostatek sympatií ke 
svobodě slova či autonomii umění. Není výrazem ztotožnění se s hodnotami zakládajícími 
protikladné diskurzy, jež v té které době v literární kultuře českých zemí rovněž půso-
bily (a které cenzuru legitimizovaly a dodnes legitimizují). Jde o způsob, jak se postavit 
na metodologickou pozici vně tohoto soupeření diskurzů. Schopnost rozpoznat a popsat 
cenzuru totiž zřejmě závisí na našem odstupu, na vzdálenosti našeho hodnotového rámce 
od objektu, který popisujeme.

14) Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe, díl 1, přel. Vladimír Jochman, Praha, Nakladatelství Lidové 
noviny 1992, s. 136–137.
15) Tamtéž, s. 137.
16) Michael Holquist: „Pokřivený originál: paradox cenzury“, přel. Michal Charypar, in T. Pavlíček, P. Píša, 
M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura?, cit. dílo, s. 103–118, zde s. 106.
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Historikové literatury, knihy a kultury, kteří o cenzuře psali v intencích liberálně-mo-
dernistického narativu, až příliš často nereflektovaně přejímali ten manicheistický postoj, 
který odmítali. To znamená, že cenzor coby strážce hájící společnost a její hodnoty před 
„zhoubnými“ texty, výpověďmi či významy se v jejich vyprávění o dějinách kultury stával 
ztělesněním zla. Aby historik svou kulturu před zlem ubránil, charakterizoval cenzora 
jako škůdce lidského ducha, zesměšnil ho jako osobu intelektuálně nedostatečnou a vyřa-
dil ho z okruhu historických postav, jež mohou náležet do kánonu národního písemnictví. 
Autoři přítomné knihy nechtějí toto gesto opakovat. Snaží se proto cenzuru brát po vzoru 
new censorship jako fenomén, který je neoddělitelný od lidského společenství, který tu 
vzdor proměňujícím se formám vždycky bude – tak jako zde bude kultura se svou potře-
bou ustavovat hodnotové hierarchie a rýsovat hranice mezi vlastním a cizím.
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