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Nebo jen tenkráte, když'spisovénepochybných klasikův
ruÍrodníchnetoliko ve vyššíchokresech společenstvase čítají,
ale taképrostředním ano i nízl$m stavůmk obzvltištnímu
vzdělání a k správě i řízeníduchovnímuzóklademjsou; jen
tenkróte, kdyžto, co právě klasičnéhojest v ruirodním
bósnicní, v ústechzóstupu obecnéhožije,u vyučavóní
mládežepřechází, a v rovnémíře životlcía zkvetajícípokolení
pozdvihá, nadechuje, proniká; jen tenkreiteplodí se
všestranruÍ
literatura ruírodní,veliká k ní vážnost,a
objevováníse téžliteratury ve veškeréčinnostinárodu.
Josef Jungmann;o klasičnostiliteraturya důleŽitostij eií G827)
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Ýdenit<'Lidová kultura citoval na jďe 1947z něko|1kaveršovanýchtextů;

,,Odezdi ke zdi,
to se nám tojezdÍ,
muzikanámk tomuválí,
ty jseš(!) rozpáLená,
ažto páli...,,

Nebo

,,PřesnášKarlůvmost,
krokůpřešlodost,
tamrytířmnohý,
sloŽilsvoukost...

Původníkonfererrční
příspěvek vyše|,v rozšířené
podobč,jako Uromor. operace nahraení: vyIoučcnínaruby,,I.var
|998' č. l_8. s.24.Zde proto tisknemc souvisejícístaé.Společnámístaobou textůjdou na vrub postupně vznikající
- bod z|ornu' ,Ivar | 996, č.
rozsáh|ejší
prrice,jejížsoučástíjetakéstaťBob Hurikán a K. H' Mácha. operace vy|oučení
i3, pří|oha Tvuy. Projekt pod názvem Litcrrirní brak. operace vy|oučení,operace nairazení podporuje Grantová
agcnturaCR (č.g. 405/98/l02 l ).

t0
Neznáme autory ani názvy těchtotextů,nevíme,kolik dalšíchstrof úryvkyobklopovalo _ uvedenéveršezůstávajípro nás torzem' stopoupo básních,kterése, nevtištěnydo paměti literiírníkulÍury,ztraÍL|y.Sntyslem ironického sloupku v lidové kultuře bylo do|ožitnicotnost ,,skvostůvzácné
titulemčlánku- ,,nebudouzpívat.,(š|oo
ceny',, jimŽsetu ,,křivdí,,tím,Žese - řečenos lapidrírním
písní).Úvodhí partiesloupku byly stytizoványpolemicky, jako by měly vzít vitr
texty populrírních
z plachet těm hlasům,kteréupozorňovaly, žejestliže v novérepublice dávákaŽdépublikaci imprrmaturjeden ústředníorgán, pakje v ní oběh tištěnýchvýpovědí fakticky kontrolován předběžnou
cenzurou. Proti tomu sloupek argumentova|,že jde pouze o přirozené- medicínské,hygienické *
opatření' žestát tu ,,děló jen to, co třebas městskýfyzikdt, kdyžzafuižekoupdní v bahnitévodě, uby
I,idénedostali tyfus. Slušnínakladatelédělají tento výběr sami, Jestližese tak neděje vždycky,není
jako je ztídivu, žese z'dravýorganismus lidovérepublilcybrání:jednou to bude stejně sctmozřejmé,
kaz'plivat ve veřejnémístnostina podlahu.,,?
sl/..oiinternírozklad),
H\asy ,,málo informovanýchkritiků.,,(publikovanýtext) či ,,reakčních
jak svévcelku nepočetnéodpůrcečiniteléstátnípublikačníkontroly nazýva|i, sílily právě v roce
l947. Námi vybranéúryvky zavrženýc|lšlágrůreprezentujídva moŽnétypy dobovénepřípustnosti
- siovy citovanéhosioupku, šio o ,,ier|' dvojsmyslnéa nesmyslnď,.Nepovolenímjejich tisku se
,,z,dravýorganismuslidovérepubllky..chránilv prvnímpřípaděpřed obscenitou(tojest erotickou
literaturou),v případědruhémpřed uměleckou a intelektuálníbezcenností(dokonce před pravopisnou nekompetencí_ viz upozorněnína tvar slovesa být)' před podáním,kteréponiŽuje témanárodníhistorie. Anonymní ,,regionáIníspisovatel, bohuželbývalý československýkom,unista,,zanecha|
na prahu |éÍa1947 v Dnešku Stopupo dalšíchmoŽných typech nepřípustnosti:,,Jen nezkušenýneprohlédne,ž'ednešnísystémudělovánípublikačníhopovolení k tisku knih, rlno uměléoddalovdní a
postoje k rukopisůtnnedostatkempapíru, (...) výmluvyna přednostní vyodůvodňováníz'amítavého
drivriníklasiků a mrtvých autorů,překladů před původnímipracemi mladých autorů,je zdměrné
umlčovdnípro nevyhovujícítendenci, srovnatelnéjen s poměry protektorótními' ( ..) "Iez,dejedna
velmi a snadno průhledná příčina a důvod:strach. Strach z různostipojetí, výkladu, strach z pobočnýchcest, strach z' nekontrolovatelnosti. Tento strach přikazuje mít v hrsti všeclq otěže.Proto
ten tuhý pražský kulturní centralismus a zaměrnézanedbdvdnídecentralizačníchsnah. Je totiž
.smutnouz'kušeností
nds kulturních regioruilníchpracovníkůa literátů,žejakákoli literární činnost,
jež by nemohla být pražslcýmpublikačnímodborem kontrcllována, neníraději vůbecpovotovóna, a
proto ta poušťv regiondlních vydavaÍelstvech.Není regionálních edic, není regiondlních nestranicbých rýdeníků,měsíčníků,
není regionální literatury, protože není kam psdt.,.'
orgánem, kteý po čtyřiroky, od červencel945 do záii |948 (a formálně pak ještědo ustavení
Nrírodníedičnírady českéna základě zniírodňovacíhonakladatelského zákona z bÍezna 1949)
předběŽnoucenzuruknih vykonával' byl publikačníodbor ministerstvainformacív čeles přednostou Františkem Halasem' Cenzurní aparát_ tzv , odděleníkniŽnítrh _ vedl Bohumi| Novák, kteý
byl i koncepčnímčinitelemodboru (měl napříkladhlavnípodíl na návrzích,,knižní..části
nového
jednotlivéhotitulu, kte{ýměl v
tiskovéhozákona z roku |94546).. Povolování se týkalo každého
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pk.h:Co se nebudezpívat,
Lidováktrltural 947'č.|.5,s. 8.
V. Feldstein:
o rcgulaci,censuřea svoboděv naší
ediční
činnosti'
Lidovákultural 947,č.2l, s. l '
Zprávapro kulrurrlí
komi.siLlRo z 25.září|947o činnosti
Státnípub|ikační
komise{nepodepsáno.
autorem
a úko|ech
byl Valrr Fe|dsteiu),Všeodborovýarchiv,fond Úno.xulr,
č.kan. 27. inv. jedn. 29b' (Dá|ecitovánajako Zpráva
25-847.,
Ještěo censuŤe'Dnešekl947, č. l3' s. l94_l95, podepsáno,,Regkn<ilní
spisovatel,bohuželbývulýčeskosklvenský
komunistu".
(o
o Novákověroli v pub|ikačním
odboruv tomtosmyslunedávnopsa|i Rudolf Vévoda:,,Nechcibýt kůlemvyhlášek..
polltické
cestěFrantiška
Halasepor.1945),KritickáPří|oha
č.9, |997,s' 1ó0-l70.citova.ltakézjednéverzeosnovy

česlcýchzemíchvyjít.Ten
telskéhoprogramu,to v pj
nebo nakladateli.Na zríkla
sela každákniha dostatješ
napapíÍz úředněobhospot
povolovacíhoýměru nesr
po posouzenírukopisu,k n
váni externílektoři. V něk
státních organizací: knih'
osvobozenýchpolitických
V institucionálnístruk
demokratickou.AsPekt do
nakla
níchčinitelů(autorů,
ní kultury ztělesňovďa S
monopolníchoborovýchk
kých knihkupcůa naklada
mláde
odborů.Svaz české
rady, j1Žsi vzápětípo osv
Nejeďý. Platná cenzurní\
de factoprávnípodklad,m
ni zasedáníměla 24. listop
sedali Václav Řezáča Pa
Váďav Petr, Václav Mik
Kuna. zasvazm|ádežeR
Ministerstvoinformacímě
z
cíhohudebníhooddělení,
Benjamin Jedlička.
SloŽeníse postupněot
místoněj komisi řídili pos
jícíhoGutha kooptovánFr
dřich Cha|upecký. Komi
byly přiznáviínyzásadníp
(napříkladpro hudebnítis
povolovacípraxi vykonáv
do jistémíry- i detailníh
trhupracovalojako serví
komi
českáa jejíodborné

tiskovéhozákona z roku 19
problematiceje j irrý.Nehod
skupiny. Pokv
společenské
let..,na straněd
,,padesátých
představ
ideou a dávnějšími
kc
SIoŽenístftní pub|ikační
zpráv Valtra Fe|dsteinavrc
komise24. ||. ||
publikační
24-| | 45): 74t ávao činnos
kart.9, inv.jedn. l4d (dále
zveřejněnoažna podzim 19
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rozklad),
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pus[nostt
r tisku se
)rotickou
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lšenýne.
zlovánía
tostnívy.
záměrné
.dejedna
zchz pože.Proul
' Je totiž'
íčinnost,
,ovóna,
a
h nestraustavení
n 1949)
rřednosík,kteý
' nového
ýmělv

českýchzemích vyjít. Ten byl nejďíve schválen jako součástpůlletního(čtvrtletního)nakladatelskéhoprogramu' to v případě, že měl povolovací aparát důvěruk autorovi, redaktoru edice
nebo nakladateli. Na zák|adě týchžúdajůmohi být Zamítnut.V okamŽiku, kdy šlado tisku, musela každákniha dostat ještězvláštnípovolení na ziíkladě individuální Žádanky, aťuž měla vyjít
napapir z úředněobhospodařovanéhoskladu, anebo z vlastníchzásob nakladatele; bez kladného
povolovacíhovýměru nesměl tiskď zahájit výrobu. Spornétituly se povolovaly nebo zakazova|y
po posouzenírukopisu' k němužpozději, od roku |94"|,mé|ibýt (i když zřejmě nebyli) organizováni externílektoři. V někteýh tematických oblastech šly rukopisy nejdříve k dobrozdání nestátních organizací: knihy o koncentračníchtáborech a o životě v nich posuzoval Svaz
osvobozenýchpolitických vězňů atd.
V institucionální struktuře pokvětnovécenzury se autoritativní,státnílinie doplňovala linií
demokratickou.Aspekt dobrovolné odpovědnosti, podřízenídílčíchzájmůjednotlivých literrír.
níchčinitelů(autorů,nakladatelů,knihkupců,knihovníků,čtenářů)zájmtlmrozvoje elitní národní kultury ztělesňovala Státní publikační komise. Ta se skláda|a, z ďe|egátůvíceménějiž
monopolníchoborových korporací (původci- Syndikát českýchspisovatelů'šiřitelé- Svaz českých knihkupců a nakladatelů,Svaz českýchknihovníkůa odbory, konzumenti - Ústřední rada
odborů,Svaz českém|ádeže,Čs. lidová armáda). Státnípublikačníkomise pÍevza|aroli KniŽní
rady, jiŽ si vzápětí po osvobozeníjmenoval při ministerstvu školstvía nrírodníosvěty Zdenék
Nejedlý. Platná cenzurní vyhláška počítalaještě s touto Nejedlého radou, takžekomise neměla
de facto právní podklad, mluvilo se proto o níjako o,,pffpravné..či,,prozatimni,,.První slavnostnízasedáníměIa24.listopadu l945. Jejímpředsedoubyl Albert Pražák, za spisovatelev ni zasedali Vác|av Řezáč a Pavel Bojar, za syndikát skladatelůJaroslav Tomášek, za nakladatele
Václav Petr, Václav Mikota a Jan l.romek, za knihkupecké a nakladatelskéodbory Jaroslav
Kuna, za svaz mládeže Rudolf Guth, za knihovníky Jaroslav Drtina, za ÚRo Valtr Feldstein.
Ministerstvo informací mělo na schůzíchHalase, Nováka a skladatele Václava Dobiáše, vedoucíhohudebníhooddělení,za Státníúřadplánovací docházel K. J. Beneš,za ministerstvo školství
Benjamin Jedlička.
Složeníse postupně obměňovalo. Albert PraŽák zřejmě do jednání nikdy účinněnezasáhl a
místoněj komisi řídili postupně Řezáč a hlavně Feldstein, zasvazmládeže byl místo nedocházejícíhoGutha kooptován František Listopad a za poslézepřizvaný Blok českýchvýtvarníkůJindřich Chalupecký. Komise zůstalapouhým poradnímorgánem ministerstvainformací,byéjí
byly přiznávány zásadni pravomoci koncepčnía iniciativní; ustavila si takéodbornésubkomise
(napříkladpro hudebnítisky - Dobiáš'Tomášek,Mikota). Zatímcozpočátku,v letech |94546,
povolovacípraxi vykonával aparát publikačníhoodboru' v roce |947 se komise ujala _ alespoň
do jistémíry - i detailníhoposuzování nak-ladatelskýchplrínů,přičemžpro ni oddělení kniŽního
trhupracovalo jako servisníorgán (analogicky od roku l949 spolupracovala Nrírodníedičnírada
českáa její odbornékomise s tzv' literárníkancelr{ří).

tiskovéhozákona z roku l94ó a zmínil DobiÍšůva Halasův společnýpříspěvek hnutí masovépísně' Náš přístupk
problematiceje jiný. Nehodnotímeroli jednotlivců'jejich osobnípohnutky ani morÍlníodpovědnostintelektuálů.|ako
spo|ečenskéskupiny' Pokvětnová cenzura nris zajímií jako ku|turní konfigurace, ktereí sice připravova|a nástup
,,padesátých let.,' na straně druhé mě|a však i svou ideu vIastní.Alespoň motem nunačujeme korespondenci mezi touto
ideou a dávnějšímipředstavamioptimá|níhofungováníčeské|iteratury'
SloŽení Státní publikační komise v nejnutnějšímíře (bez zástupců CS['A apod.) rekonsí.uujeme pod|c nís|edujících
zpráv Va|tra Fe|dsteina vrchním orgÍnům URo. u|ožených ve Všeodborovém archivu: ZÍznam z přípravné schťrze
publikačníkomise 24. | | . 1945 (nepodepsáno),fond ÚRo-KUl-T' č.kalt. 4, inv. jedn' l I a (<lálecitována j ako Zpráva
24_||45):Zprávao činnostistátnípublikačníkomise při ministeťstvuinfoÍmacíz l 2. srpna l 946' fond URo-KULT' č.
kart. 9, inv' jedn' l 4d (dá|e citována jako Zptáva |2-8-46); Zpráva 25_9.41 . oficiá|ně by|o akturí|nísložení komise
komise. Knihkupec a nak|adatel|947, č,29-3o, s.299,
zveřejněnoaž na podzim l947' srov. Zpríva putrlikační
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V únoru 1948 byl namístopřipravenédalšípersoniilníobměny Státnípublikačníkomise (nově
v níměli zasednout např' Vincenc Lesný a Zdeněk Vavřík) vytvořen orgán nový, politicky jednoznačnáProzatímníedičnírada.Taměla složku výkonnou' v nížbyli vedle dosavadníchpředstavi.
telů publikačníhoodboru zastoupeni členovéakčníhovýboru ministerstva (do výkonné komise
byli jmenováni František Halas, Adolf Hlavatý, Bohumil Novák' Rudolf Vápeník, Václav Dobiáš, Jiří Zantovský). Externisté, vybraní hlavně z několika kolektivních nakladatelství,tvořili
komisi poradní (Zdeněk Rossmann _ orbis, Jan Fromek - Svoboda, Pavel Bojar _ Svoboda,
Valtr Feldstein - Práce, Jaros|av Tomášek). Václav Kopecký pověřil tuto Prozatímní ediční
radu ,,židat veškerépotřebné inÍormaceýkající se změn v n'akladatelskéma vydavatelskémsektoprovozu v oblasti literatury, nakladatelskéa vydavaru, jakož i činitpřechodná opatření za účelem
telskéa přípravná opatření pro budoucí organizaci knižníhotrhu.,,, Ministerstvo informací v
průběhuroku 1948 připravilo znárodňovací nakladatelský zákon, v povolovacímÍizertl se ovšem
po stránce organizačnímnoho zřejmě nezměnilo aŽ do časnéhopodzimu téhožroku.
Koncem záÍi|948lektorská rada Úv KSČ v čeles Pavlem Reimanem' dosud řídícíjen vydávání marx.leninskéliteratury a nakladatelstvíSvoboda, konstatova|a,že,,strana nemá dosud v rupublikace přímo škodlivá,.' S ministrem informací
kou kontrol,u knižníhotrhu,, a že ,,vychtÍzejí
Kopeckýmproto kulturně propagačníkomise ústředníhovýboru dohodla svůjvstup do kompetencípublikačníhoodboru. Cílem v organizačnírovině byl přechď k modelu Nrírodníedičnírady, pří
mý dohled stranickékomise nad politickou literaturou a vybudování novéholektorskéhokádru pro
beletrii. Cílem obsahovým bylo docíleníideologické homogenity věcnéi beletristickéliteratury,
,,očistanakladatelskéčinnostia knižníhotrhu od veškeréreakční,protistátní a protisovětskéliteratury a odstranění knižníhobraku vůbecc,..Dosavadní povolovací praxe ministerstva informací
byla shledána přílišbenevolentní_ pokud sledovala nějaká hlediska, pak nikoli ideologická. PÍi zá.
tahu v tískiírnáchbyla rozmetána sazba 256 rozpracovaných titulů; Bohumil Novák, ,,člověkv
podstatě zcela cizí straně'., který ,,nejenženebrónil vydávání reakčnía brakovéliteratury, ale přímo protěžoval politiclq reakčníliteráty a nakladatelství,zkracoval příděly [papíru- pozn. aut']
Svobody a v masovémměřítku propouštěIprotisovětskou kontrarevolučníliteraturu.,, byl vyloučenz KSČ a ve funkci nahrazenJiřinou Haasovou.o Nakladatelsképlány na první pololetí 1949 uŽ
prověřila lektorská rada; období pokvětnovécenzury skončilo.
K čemubyla pokvětnová cenzura? Dodnes je - pokud vůbec_ vykJádána jako přechodnéopatření hospodiířskéhorrízu,vyplývající z nedostatku papíru.Po celé sledovanéobdobí se opírala o
podzákonnou normu - Výnos ministerstva informací o prozatímníregulaci knižníhotrhu. PÍipraven byl 4' července1945, vyšelo měsícantedatován|(,a
ministerstvojím vskutku pÍevza|očásteč.
nou kontrolu nad spotřebou papíru,zavedenou v druhémobdobíprotektorátu (|943), ,$egulovati
knižnítrh a plónovitě obho'spodařovatipapír, určenýpro veškerouedičníčinnosl..bylo všakpodle
výnosu nutno ,,kvůli..tomu, ,,aby nakladatelsluÍčinnostv zemíchČeskéa Moravskoslezské mohla

býti plónována zhlediska pot,
rých česlcýchknih v době oku,
bách,že vlastní poslání pokvi
ideálu. Přídělové hospodďen
Nepokrytě to v srpnu 1946 v1
komise odvodil od toho, Že,,l
Za tétosituace šloo to, vysvěl
tu na cenzurní systémjako ce
terárního braku, pro povzne!
Ministerský výnos stanol
tě, důležitostia naléhavosti
alespoň předevšímz děl hodr
napravit škody, kteréokupa
okupace pracovala Proti nim
na Zveřejnění) řídíjeho vztah
krr ústřednímpojmem ideáln
nice; prostorovou na škáI
(naléhavost).Celek potřebuj
němu literaturu řídit lze. Řío
být v literatuře odborníkem)
Literiírně programatická
konné ustavenícenzury, kter
podobu osnovy vládníhonď
rátu kolaborova|i: ,,aby bylo
slovenské republice nebo pr
byla plónovitě řízena v zem
publikace jen s povolenímp
zřídí ministr informací ze zá
něných.,,,' Tento (řekněme n
ru a rozdíl oproti koncepci
žádnéaxiologické kritérium
naroveň; přidělování papíru
bou _ součástíekonomické

ll

8
9
l0

Záznamyo jednáníakčního
výborus V. Koprckým a jmenovrcídekretyviz sÚR. iond Ministerstvoinfbrmací(I\,tI)
l94.5.53'č.kart-20' sign.odb. I|I. &ličnírada,|948-|949.
Postup nastoleníplné stranickékontro|y nad knižnímtrhem popisujerozsáhlá ZpÍáva o kontrole a Pl.ánovánÍ
jejížnepodepsaný
průkleppocházípravděpodobně
z létal 949' SUA' fondUV KSC
vydavatelské
čin4osti,
a nedatovaný
. 100/1Generální
sekretariát
l 945-5l,sv. l 9l, arch.jedn.l 2l l.
Důvodantedanceneníze spisuzřejmý.I kdyžvýnosplatil retroaktivně,
tzn.povolenímuse|adostatzpětněkaždákniha
prostorpÍoobcházenícenzwy,Důvodem
vydanáod květnovérevoluce,šlopravděpodobně
o sneúuzúžitnakladatelům
školství
a národníosvěty,kterépo květnutéžuplatniIo
mohIabýt takésnahapřekIenoutspors Nejed|ého
ministerstvem
svůjná.ok (podloŽenýdosavadnímstavem)na správu literárníchzá|cžitosli.vizSUA' fond Ministerstvoinformací
- organizacel 945' l 949.Tiskembyl výnospublikovánjako zvláštní
(dodatky)'l 94.5-.53,
č.kart.85' sign.NakladateIství
vydánítýdeníku
Knihkupeca nak|adate|
l945' b. č.'s. l-2.

lz
l3

Slova o dobých českých kt
nakladatelské práce, s nímžpo
mnohem tlále: ,,Áby se neopuk
vntsl řúd kultumiho plútulvún
odrytvědné demokrucie, uby b7
v době co možno nejkrutší byl t
nic, nuvrhujeme, uby při kom1
bude mimo jiné ,,potlučovatl
vyžridat rukopisy i předklhy
schvúlenéhoprogrumu, ani př

Praha 1945, s. 28,30. Prograr
Zpráva |2.846.
osnovu i nrislednépřipomínk
8z|l2. č.kaú.844. Autorem r

13

se (nově
:yjednoÍedstavi:komise
clavDoí, tvořili
voboda,
úediční
n sektovydavarmacív
: ovŠem
:nvydáud v ruformací
npetentdy,pří
idrupro
eratury,
rkelite|ormací
'PÍizá.
lověk v
alepřín. aut.l
vylou949už
éopatríralao
Připrajásteč.
'tlovati

býtipkinována z hlediska potřeb celku a kulturní hodnoty (.,.),aby byly nahrazeny sÍatisícedob.
rýchčesbýchknih v době okupace zničených.,.,,|Jž zněnívýnosu nás tedy nenechává na pochybách,ževlastníposlání pokvětnové cenzuÍybylo literární:měla písemnictvíformovat k jistómu
ideálu.Přídělovéhospodďení s papíremnebylo důvodem,ale psychologickou oporou cenzury.
Nepokytě to v Srpnu 1946 vyjádřil Valtr Feldstein, když nejvlastnějšívýznamStátní publikační
komiseodvodil od toho, že,,nedostatekpapíruje jenom dočasnýa dnesjižje vlastně překoruÍn,,'
Za tétosituacešIoo to, vysvětloval vrcholným orgránůmÚRo, aby komise přenášelasvou autoritunacenzurnísystémjako celek, aby podepÍe|a,,všechnarozhodnutísměřujícíproti vydóvóní li.
terárníhobraku-,pro povzneseníúrovněčeskeknihy a k její skutečnékulnrn.í službě,.,,
Ministerskývýnos stanovova|,žekaždáknihamábýtpovolovánav závislosti nasvé,,hodnotě,důležitostia naléhavostj...Ideální literatura 194548 se měla tedy skládat výhradně, nebo
alespoňpředevšímz děI ho<lnotných.Měla působitzrcadlově vůčiprotektorátníkulturní správě napravitškody, kteréokupace způsobila, pracovat pro národ a dobrou českouknihu tam, kde
okupacepracovala proti nim. A konečněmělo jít o literaturu, v nížse pozice textu (včetněpráva
nazveřejnění)
řídíjehovztahemkpotřebám celku. Celek,jakkoli blíŽeneurčen'je od prvopočátku ústřednímpojmem ideální literatury, pevným bodem, dávajicim každémutextu jeho souřadnice; prostorovou na škále vydat/nevydat (důležitost),časovou na škále ted7někdy jindy
(naléhavost).
Celek potřebuje, aby literatura by|ařízena, a zároveň je rozpoznatelný, takževůči
němuliteraturu řidit\ze.Říait můzeovšemjen ten, kdo disponuje dostatečnoukompetencí(musí
býtv literatuře odborníkem)"
Literiírněprogramatická podstata výnosu vyniká ve srovnání s úplněprvním pokusem o zákonnéustavenícenzury, který ministerstvo informací podniklo ještěpřed 26. květnem 1945. Měl
podobuosnovy vládního naÍízení,ježbyzamezl|o publikačníčinnostiautorů,kteřizaprotektorátukolaborova|i: ,,aby byla zamezena publikačníčinnostosob, kterése provinily proti československé
republice nebo proti spojeneclqm neba spřóteleým ndrodům,a aby spotřeba papíru
bytaplánovitě řízena v z,emi Českéa Moravskoslezské, lze tisknout a zhotovovat neperiodické
publikacejen s povolenímpublikačníkomise, kterou v oboru působnostimini'sterstvainÍormací
zřídíministr informací ze zástupců všechčinitelůna vydávóní neperiodiclqch publikací zúčast.
něných.,,,"
Tento (řekněme nultý) cenzurníprojekt nevytviířeli ještěliteráti z publikačníhoodboruarozdi| oproti koncepci přijaté o měsíc později, v červenci, jezÍejmý. Nezavádělo se zde
žádné
axiologické kritérium nepřípustnostitextu a hospodrířskéi cenzurníposlání stálo v osnově
naroveň;přidělování papíru nemělo ještěbýt prostředkem usměrňování literatury, ale samo sebou_ součástíekonomické administrativv.

rpodle
mohla
II

Slova o dobrých českých knihách, za okupace zničených, jsou přímou citací z programu nového uspořádání
nakladatelsképráce' s nímžpo osvobození vystoupil pracovní výbor Sviuu českých knihkupoů a nakIadatelů'Shody šly
mnohemdá|e:,,Abyseneopakovuluunarchienučeskémnukladatelskémtrhu,abysedonakfudatelskéaorbypříštíchlet
vnesl řád kultumího plárulvúníz hlediska potřeb celku ukvalilních duševníchtvůrců'uiž utrpí úhonyduchovní svobody
odpovědnr! deruokracíe, uby byly nuhruzeny statisíte dobrých česbýh knih, zničenégestupem ve stouptÍchpapíren, u aby
v době co možnoneikrutšíbyl obnoven prodei knih, znithžnezůstah v skladechnakludatelů uregálechknihkupců téněř
nic, nuvrlrujeme, uby při kompetentnímministerstvu bylu unořetw Knižní radu se sborem odbonlíků,,,jejímž úkolem
bude mimo jiné ,,potlučovutbrak ve všeth.|trmách, zejménu také v tzv, zóbavných časopisech, K tomu cíli si mffie
vyfuidat rukopisy i přetiklhy obruzové u posoudí .ie' Nebutie dovolerul vydut ilidrula pubiikaci nezařazenou tio
schvólenéhoprogrumu, uni překročiti schvrilenou výšinúklalrr, .. Srov. Češtíknihkupci. nakIadate|éa hudebnináři l 945,
Praha l945, s. 28, 30. Program byl ministerstvům školstvía informací předán hned v květnu l945.
Zpráva |2.846.
osnovu i nísledné připomínkové íizení viz SÚA. fond Úřad předsednictva vlády (běžná spisovna), inv. č.3376, sign.
82|/2' č.katt. 844. Autorem návrhu bvl dr. Roda.
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Jako nepokrytýzásahdo vlastníchkompetencíprotoosnovuokamžitěvetovaloministerstvo
o papíruvypustitnejenkvůlire.
hospodářství.
Ministerstvospravedlnostidoporučiloustanovení
především
právního:
pragmatické
opatřenína úrovru
z důvoduústavně
sortnínepříslušnosti,
ale
správyvýrobníchzdroji,,nelzenormativněuvddětivsouvislostis otózkousvobodytisku..Ještězástejnéministerstvopotlkáza|ona,,zce|a
sadnějšího
zpochybněnísedostalokritériunepřípustnosti.
o jejich proviněnísvěřuje
neurčité..
vymezeníokruhudiskriminovanýchosob anato,žerozhodnutí
jejíž
statutani sloŽenínejsouznámy. Zákaz textu,namítalodále, nenívá.
osnovalibovůlikomise,
zrínnajeho obsah,ale pouzena výhradyvůčiautorovi'To byjednakumožnilovyřadit některéspi.
sovatelez publikačníčinnostinavžďy,jednak potlačiti ty práce, ieŽ vznikly před ,,závadou..v
jejich osobě.,,Z tétoúpravyby mohlyvzejítizávažné
i pro
újmypro pnice vědecké
a badatelské
jiná odvěníliterórnínorby kuhurní.,,
Ministerstvoinformacístáhlonultýpokuspraktickyokamžitě,30.května.Citovaná kritika na
to nemohlamítvýznamnější
vliv. Důvodem- podleústního
sdělenípředsednictvuvlády - bylo, Že
ministerstvo,připravuje novouosnovu,kteni upravíširší
látlcu...Ve formulaci,,širší
hitku,,vidi.
me obsaženprávěpřechodod programupouhépolitickécenzuryk cenzuřeliterární.Zároveňono
souslovínaznačuje,
žei v novémcenzumímmodelumohl původni,,,užši,,
záměr_ tedyvyloučení
autorůprovinilýchproti národnícti Zůstat
implicitně,snadjako vodítkopro praxi, zahrnut.Pokvětnová,,,širší..cenzura
deklarovalapřitomsvéposlánízrcadlověnejenvůčisvépředchůdkyni
protektorátní
respektiveprotijistéjejí zálrňrnéinterpretaci.
, a|etéžvůčicenzuřeprvorepublikové,
Státnípublikační
komisebyla- slovy ValtraFeldsteina_ ustavenaproto,aby,,bylozajištěnořízení
produkcena rozdílod Stavuza prvnírepublilq.,, kdy ,,byrokratická..
(rozumějna rozdílod
knižní
pokvětnové
cenzura,,najednéstraněbnÍnilapovznesení
odborné)
širobýchvrstevčtenářslqchv
politickém,
potlačujíc
uvědomění
vydóvánípolitickéliteraturypokrokového
nÍzu,na druhéstraně
v podstatěnijak neomezovala4Íplavuliterdrníhobraku,kterýtěžceohrožovala podrývallidové
vrsoy všemidruhymravnězávadnéliteratury,,.,"
Zasadnisměrnicí,s nížBohumil Novák seznámilpublikační
komisi při jejímprvnímsetkání
v listopadu1945'by|opro pokvětnovoucenzuruto,že,,kulturaa uměníse neůi nakomandovat,
ale ženutnozdemístolibovolného
provéstřízené
plánování,,','K tomuovšemmocenské
soutěžení
postavenídanépouhouizolovanouresortnívyhláškounedostačovalo.
Podle míněnírozšířeného
nejenmezi činitelipublikačního
odborua komise,alei v převažující
částidobovékulturnípublicis.
tiky' se tak oddalovalnezbytnýkrok od pouhého,,negativního..
korigovánínejhorších
výstřelků
nakladatelské
svévolek nejvlastnějšímu,
pokvětnové
cenzury_ k celoná,,pozitivnímu..poslání
rodnímuliterárnímuplánování.Změnuprovizoriaměl přinéstnový tiskový zákon,kteý ministerstvo inÍbrmacizača|opřipravovatbuď současněs výnosem,anebookamžitěpo jeho schválení.
(Prvnívariantabyla hotovana konci červencel945.) Návrh měl řadupostupnýchverzí'poslední,z
podzimu1946'mělajítdo vlády;tamse zákon zřejměnepodařiloprosadit.S někteýmibodyjeho
věcnéhozáměruse pak v archivníchpramenechsetkávámezaseažna podzim l948, kdy v odlišné
textacivešlydo znárodňovacího
nakladatelského
zákona.
Ani jednaz postupnýchvariantosncvy z|et 194546,onezavádě|a
zvláštnínástrojepro podpoplánování(i posledníverzepředpokládalaschvďováníedičních
ru literrírního
plánův půlročním
cyklu - tedystáleještěve lhůtěvhodnépro operativní,
nepro strategické
řízeni).Zatomělzákonci-

l4
l5
IÓ

Zptíva |2-846.
Zpráva24-||445.
(Ml) l945-53'č'kart.4,inv. č. l4. sign'Tisk, publikace,
Všechnyviz SUA, fond Ministerstvo
informaoí
časopisy
|945-l 94ó. Zdeje takéuloŽenaveškeúcitovaniidokumentace
k připomínkovému
řízcní.

telně přitvrdit sankce. Ten, kdr
korun) nebo odnětím svobod1
od ziíkona pro literrírnípláno.
chybně býtjeho donucovacíp
ně účinnějinež dosud prosaz(
(ejich ,,specializace" bYla je
přerozdělení autorských práv
vzornou edičnípřípravu doml
pÍogramy encyklopedického l
Zpočátku osnova řešila pn
dva a dokonce tÍi zákony zv|i
kým a všem dalším spisům
sektorem, limitovaným ovše
cenzrrry rněly zůstatzacboyát
komise měla být orgánem por
odborem a komisí návrh od
schv alování nakladatelských 1
Stejně do novéhozákonapřec
ní - změna počtu výtisků_ ZI
ve zjevnéanticipaci všeobecn
problematiky řízení spotřeby
Návrh zákona rozváděl pt
ď druhéverze vypuštěná- sli
notné a žejejich vyfuÍvóníbuc
roda. Sp isovatelům,skladatel
třeba zaručiti ochranu proti l
ažjmy,a veřejnost je třeba uc
ticlcým a nacisticbým jedem,,
položenou v základech pokvi
duchovní a mravní. Se zvláštr
jehož sebeobranným systéme
kďské, hygienické sluŽby)' v'
togie (fašistický a nacistický
zhoubnou četbu).Spolutvorb
sociiílním postavením. Její s1
měl potvrzenu automatickou
kou kultury sleduje Pouze svl

Pojetí ideální literatury st
Hlavní paragraf osnovy, verz
ideální literatury svobodu slo
kačníčinnosti nemělo dotkn
první místo opět literrírníbrď
cípříslušípůsobiti vhodnými
vu mínění a svobody ducho
prog,ramůbyla zařazovóna d
s obsahern státně politiclq pt
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urusterstvo
:nkvůli reína úrovni
,,
. Ještězá.
ona,,zcela
ěnísvěřuje
'e,neníváěkteréspiávadou..v
elskéi pro
ikitika na
'- bylo,že
ítku,,vidíroveňono
vyloučení
hrnut.Polchůdkyni
terpretaci.
'ěnořízení
Lrozdílod
ldřsbjch v
théstraně
val lidové
m setkání
wndovat,
nocenské
zšířeného
publicisvýstřelkťr
<celonáminister;hválení'
rslední,
z
odyjeho
l odlišné
r podpo'lročním
ákonci-

telněpřitvrdit sankce. Ten, kdo by vydal nepovolenou knihu, měl být trestánpokutou (do sta tisíc
korun)nebo odnětímsvobody (ažnajeden rok), případněsouběhemobou trestťr.
oporou,.|ižsi
od zákona pro literiírníplánování představitelépokvětnové cenzury slibovali, měla tedy nepochybněbýtjeho donucovacípádnost.Mocensky posílen,mohl by publikačníodbor nesrovnatel.
ně účinnějineždosud prosazovat odstraněnítzv' literiírníhobraku, monopolizaci nakladatelství
(ejich ,'specia|izace,,byla jedním z výslovných cílů zi{kona)' regulaci a kontrolu překladů,
přerozděleníautorských práv na českýi světový ,,z,|atyfond,.směrem ke kolektivním podnikům,
vzornouedičnípřípravudomácíchklasikůve zvláštníknižnici a dalšídlouhodobé'celoniírodní
programyencyklopedického a vzdělávacího charakteru.
Zpočátkuosnova řešilaproblematikukniŽníi časopiseckousoučasně,poslézese rozpadla na
dvaa dokoncetři zákony zvláštní.Polovina, respektivetřetina věnovaná beletristickým'vědeckým a všem dalším spisům delším šestnácti stran počítalase soukromým nakladatelským
sektorem,limrtovaným ovšem povinným členstvímv oborovékorporaci. Existujícíinsútuce
cenzuryměly zůstatzachovány:jako výkonný orgán by pracoval publikačníodbor, publikační
komiseměla být orgánem poradním,slyšenýmvždy u zákazu knihy. (V detailech se poměr mezi
odborema komisí návrh od návrhu lišil.) Důvodovázpráva zvláště zdtrazřtova|a,že postup
schvalování
nakladatelskýchplánůani individuiílníchžádanekse od existujícípraxe nebudelišit'
Stejnědonovéhozákonapřechaze|aiúpInáškálacenzurníchzásahů:
zákaz'titulu-odkladvydání- změna počtuvýtisků- změna výtvarnépodoby a formátu knihy. Přes výhrady oponentů(a
vezjevnéanticipacivšeobecného
plánování)se osnova aždo konce nevzdala ani
společenského
problematikyřízeníspořeby papíru.
Návrh zákona rozváděl pojetínepřípustnosti,s nímžpřišel ministerský výnos. Preambule_
oddruhéverze vypuštěná_ slibovala zaručit,že,,budou vydávóny pouze publikace opravdu hodnotnéa žejejich vydóvdní bude účelněregulovdno z hlediska duchovnícha mravníchpotřeb nápoctivě kulturnímupovznesenínároda, je
roda.Spisovatelům,skladatelůma umělcům,sloužícím
třebazaručitiocltanu proti všem,kdožpod rouškoukultury sledujípouze svéosobní a hmotné
zójmy,a veřejno'stje třeba uchránit před tím,aby nebyla otravována literárním brakem afašistit:kým
a naci,sticlqtmjedem,. Preambule tedy dále konkretizovala představu ideální literatury,
položenou
v základech pokvětnovécenzury. Za ce|ek-dosadila nrírod,jeho potřeby určilaja.ko
duchovní
a mravní.Se zvláštnínaléhavostí,
opřenao metaforunrírodajako těla,jako organismu,
jehoŽsebeobrannýmsystémemcenzlra v podstatěje (odtudjejí publicistickétraktováníjako lékďské,hygienickésluŽby)'vyloučilaz literárníhoprostorudva typy publikací:textyjednéideologie (Íašistickýa nacistický jed) a literární brak (centrrílnípojem pro populrírníliteraturu jako
zhoubnoučetbu).Spolutvorbaideálníliteraturyměla být současněprémiovánajistým výsadním
sociálnímpostavením.Její spisovatel(ten,který poctivě slouŽíkulturnímupovzneseníniíroda)
(kteý pod roušmělpotvrzenuautomatickoupřednostpřed spisovatelemliteraturynepřípustné
koukultury sledujepouze svéosobnía hmotnézájmy).
Pojetíideální literatury se nezměnilo ani poté,co rétorickéúvodnívěty z návrhu zmizely.
Hlavníparagraťosnovy' verzi od verze v jádru stejný'přidával k dosavadnímcharakteristikám
ideálníliteraturysvobodu slova a volnost duchovníhorozvoje;jich se centrálníusměrněnípublikační
činnostinemělo dotknout' Mezi třemi vyjmenovanými okruhy nepřípustnýchtextůměl
prvnímístoopět literiírníbrak, následovaný dvěma kategoriemi novými: ,tuÍinisterstvuinformapůsobitívhodnýmiprostředlq k tomu, aby edičníčinnostpři zachování svobody projecípřísluší
wt míněnía svobody duchovní byla věcně i časově účelněsladěna, aby do vydavatelských
programůbyla z,ařaz,ovdnadíla hodnotnd a aby bylo zilmezeno vyddvání litertírníhobraku a děl
s obsahemst(ítněpoliticky podvratným a kulturně politicky škodlivým..,
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Co si lze představit pod knihami státně politicky podvratnými, upřesňovala důvodová zpráva:
'jcte o pubtikace a brožury,kterépod rouškoubetetristiclq zpracovaných příběhů'neodborně histraktótůafantasticlqch ruivrtoricbých pojednání a úvah,spiritistických dět,pseudontíbožcnsbých
hůpovahy politické a geograficképropagují vědomě i neuvědoměle tendencefašismu a nacismu,
pokoušejíse móst veřejnost amohly by i způsobitnepříjemnostipro naševztahy mezinórodní.,,Yýčetspojil různorodéskupiny: jako publikace Se státně podvratným obsahem měly být potlačeny
texty směřujícíproti režimu aízemniintegritě (tak se chovalapřevažující'politická sloŽka prvorepublikovécenzury) a současnětexty pouze bezcennéz hlediskarozumnéhověděníjako pseudověda nebo populární odnožehermetickétradice (spiritismus). I do toho zktitérii nepřípustnosti,jehož
doslovná funkce by byla čistěpolitická, vkládala tedy pokvětnovácenzurasvéprvníhledisko, mo.
tiv hodnotový a kulturně normativní.
Typizace nepřípustnostina texty brakové'státněpoliticky podvratnéa kulturněpoliticky škodzněnínávrhu bylo vypuštěIivépodléhalav připomínkovémřízenídílčímkorekcím.Z konečného
no kritériumposlední,kulturně politická škodlivost.Také braku byl vytýkán (naposledyUřadem
předsednictvavlády ještěna podzim l94ó) nejasnýobsah.Referentministerstvainformacísice popírajenálezy českéhotiskovéhozákonodiírstvíz dvacátých a počátkutřicátých let - trval na tom,
Že ',pojem literární brak.je vžiý a je užíváni v me.zistátníchsmlouvách,,,,, z jednéz,verzi však na
jaÍe1946 brak zmizel (v důvodovézprávě jako zÍejmévodítko pro kritérium hodnoty zůstal).
tisku,, by| zákon k podpisu poJako prezidentský dekret ,,oprozatímníúpravěpoměrův českém
prvépřipravenjiž v srpnu l945. Jeho přijetíse všakpostavil do cesty právni apolitický názor některýchvládníchúřadů(opětzvláštěministerstvaspravedlnosti)a prezidentskékanceláře.Ty jej aŽ
rlo konce odmítaly s tím,Že pro periodický tisk zavádí systémještěpřísnější'nežjaký opustilo Ra.
osvobo.
předběžnoucenzuru:,,V době skutečného
kousko v roce l 862' a pro knihy zcela regulérní
zení lidskéhoducha není možnoudržetihledisko z dob minulých, kdy režimchtěl býti starostlivým
Otcema hteděl na občanyjako na děti, chtějejim předpisovati, co všechnonesmíčíst..,'.Kontrover.
ze zasáh|ai poslání zákona v oblasti literární kultury. Ministerstvo poštsi všimlo, žese jím ministelstvu informací dává ,,prakticl<yvýlučnápříslušnosta monopol na vývoj českéliterdrní tvorby,,.
Na samo jádro programu iderílníliteratury 194548 pak sáhl prezidentský úřad' když vzal v potaz
kritériumhodnoty. VŽdy se musí,namítalproti osnově, ,,vydatvelkémnožsnímálo hodnotného,
ba i nehodnotného,aby se zachovalo něco hodnotného.Nejkrásnějšídíla lidského ducha v době
svéhovz.nikučastobyla povaiována za nehodnotnó, škodlivá, podvratnti apod. Žádntí komise nemůžBs n"aprostoujistotou posouditi hodnotu a užitečnostliterórního díla hned od počátku.,, Yý,hodnotntí,,,kulturně politiclq
hrada' uvedená větou ,,Pokud osnova míníkoncendovati jen díla
neškodl,ivó,atd. nutnopřipomenoutifakt notorickyzná^ý...,,,by|azabarvenaironicky. Tento jemný, avšakcitelný stylistický příznak _ jsme v neutrálnímsvětě právnické řeči- jako by měl poukázat na paradoxnídispozici Sporu o zákonný podklad pokvětnovécenzury. Právníci a úřednícijako
by tu vz'kazovali spisovatelům a básníkům'že před nimi zachraíují literaturu - tu literaturu, jak
existovala doposud,jak vešlav notorickou známost.
Yymezeni nepřípustnéhotextu, toho, co zveřejněno být nemá, poskytuje o iderílníliteratuře
194548 jen rámcovou představu. Vedle tétosvé hranice' elementárně danév právních textech,
měla téžurčitévnitřní uspořádání, hierarchii přípustnéhopodle významu a časovédůležit<lsti.
Tomu takéodpovídal instrumentář pokvětnovécenzury, v němžse vedle zikazu uplatňovaly další

způsoby intervence, jejichž s
šídobu' korekcí nákladu pře'
ální literatury nebylo, poku
jejichžprostřednictvím činit
autocenzuře.,,Bylo rozhodn
ce určitéliteratury nebo lit,
Rovněž bylo rozhodnuto vyb
rovnováhu v různýchdruzíc

IdeáIníliteratura |945nemůŽedovolit to, co národ
tud byla dána přednost půvc
rod nepostará o svou literatt
zajímato to' co je vlastní Žir
Rudolf Vápeník nakladatt
zabrz'dí-Ii nakladatelé včas
úřednímocí. Je nutno si pře
díIa česlcýchautorů (aťjiž ž
zbytečné(nebo prozatím zb.
kladů. důsledek zaměření ic
vztahu k druhému z jejích t
nutnévydat všechnypřekla
nu l94ó. neboÍ,,ani cizina
měrných...'.Požadavekkon
literatury, v poměru mezi kl
z dánštiny, cožje zřejmě n,
mmu tak, žeideá|ni literatu
hierarchii' danou dělením r
tím, čímji můžeobohatit li
couzská.
Počátkem roku 1947,řt
kladatelům,že současný',
zdravý a kulturně nakonec
všechno, co napsal Bromflt
jeme čtyři monografie o Ch
um zde pÍec|táziv druhé,
produkce. Logická souvisl
ganismu, který nesmí plýt
energii k cestě vzhůrumut
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obrany,ježse nedochova|y.
ministerstva
SIo o rukopisnoupoznámkupro domok výhr.adám
Kancelářeprezidenta
republiky'
Ze stanoviska

Pobídkou k tomuto usnesen
n
progrume<:hjeví z'urúžející
|947, č.4| ' s. 406, tiepodep
R. Vápeník: Vydáváte překk
J. Hauková: K prob|émupřcl
V. Fe|dstein:Zíznam o schů
inv. jedn. l la, Ustředníkultt
B. Novák: Nakladatelůmdo

t1

vá r'práva:
borněhis.
ýchnávrnacismu,
dní.,'výpotlačeny
(aprvorelseudovětsti,jehož
isko.nto:ky škodvypuště,Uřadeni
acísice ll natom,
í všakna
rstal).
ipisuporázorněTy jej až
rstiloRa,osvobo,
.ostlivýn,
)nÍoVefn mlnistvorby".
I v potaz
'totného,
l v době
misene-

u',,výtoliticlo,
ntoJemt poukáúcijako
uru,jak
teratuře
textech,
:žitosti.
:lydalší

intervence,jejichŽ smyslem bylo literaturupořírdat,odložitzveřejněnítextuna vhodněj.
způsoby
šídobu,korekcínákladu přeadresovattext užšímu
publiku. Uspořádáníidenebo naopakširšímu
álníliteraturynebylo' pokud vírne,nikdy formulováno vcelku. Dílčíaspekty známe z textů,
jejichžprostřednictvímčinitelépublikačníhoodboru učili nakladateledobrovolné(pokvětnové)
autocenzuř.e.
,,Byb rozhodnuto, aby nakladatelébyli tlpo7'orňovánina to, kde sejeví nadprodukce určitéliteratttry-nebo literárního druhu, a naopak, kde se jeví nedostatek určitéliteratur1l.
Rovněžbylo rozhodnuto ,-ybídnoutnakladatele, aby se drželi svých progratnůa neporušovali tak
v různýchdruzíchliteratury, cožby vedlo k inflaci určirýchlitertírníchdruhů.,,'',
rovnovtíhu
Ideálníliteratura 194548 byla předevšímliteraturotrmaléhonároda, který si ani v kultuře
nemůže
<lovolitto, co niírodvelký, napříkladvychylovat se z rovnováhy ve vztahu ke světu.od.
tudbyladánapřednostpůvodnídomácítvorby před literaturoupřekladovou- pokud se malý ná.
rodnepostará0 Svou literatunrsám, nikdo to za něj neudělá;mocnéliteratury světa se nebudou
zajínato to, co je vlastníživotnímobsahema potřeboumaléhonároda.Na jaře 1946 informoval
Rudolf Vápeník nakiadateieo ',hrozícízá1llavě,,překladovéliteratury. ,'Bucie prc',todobře,
nakladatelé vča'ssami a nebudou-li ministerstvo informací nutit, aby všudez'asdhlo
z'abrz'dí-li
úřední
mocí.Je nutno si předevšímuvědomit, žednes přednostní próvo na vydánímají hodnotntí
dílačeských autorů(aťjiž žijícíchnebo mrtvých), a ženáš stát nem,ůžp
vyhazovcttdevizy z,avěci
(neboprozatímzbytečné)
na úkorvěcíživotnínaléhavosti,',,.,Relativníupozaděnípřezbytečné
kladů,důsledekzaměřeníideálníliteraturyna sluŽbuniírodnímpotřebám,bylo třeba obhájit i ve
vztahuk drulrómuz jejich vůdčích
pořádacíchprincipů,k principu hodnotovému.Naštěstínení
Vydatvšechnypřeklady' o něŽ nakladatelézažáda]i,vysvětlovalaJiřina Hauková v dubnutné
nu l946, tteboé,,ani cizina neprodukovala za váIky mnoho děl dobré úrovně,neřku-li nadprůPoŽadavekkontextovérovnováhy se měl oclráŽettéžvevnitřníproporci překladové
měrnýt:h',.,'
v poměru mezi kulturnímpříjmem zrtnných ja,zykťl.
literatury,
,,...žddáse o vydání30 překladů
cožje zřejmě neúnosné,..
konstatovalv prosinci l945 Valtr i.-eldstein.'.Rozumíme
z'ddnštiny,
tomutak.Že ideá|niliteraturaměla i ve svémnavazovánína světovýkontext respektovaturčitou
hierarchii,danou dělenímna jazykově kulturnídoménymaléa velké,dodrŽovatnepoměr mezi
tím,čímji nrůŽeobohatitliteraturadánská a čímslovesnémocnosti angloamerická,ruská, francouzská.
Počátkenrroku 1947, řadu měsícůpo instrukci Vápeníkově,opakoval Bohumil Novák na.
Že současný,,shonpo literatuře překladové,,nesmíbýt ,'jako zjev v podstatě nekladatelům,
zdravýa kulturně nakonec škodliý,,podceňován: ,'Zajisté,žejako malý národ nepotřebujeme
všechno,
co napsal Brotnfield, Aragon, Ceiltlwell, Steinbeck, Bucková aj', ste.jnějako nepotřebujemečtyřinonograJie o Churchillovi, nebo čtyřiažpět knížeko invazi...,../ednopořádacíkritériunizde přecházív druhé,přednost původníhodíla před jino1azyčnýmv tematickoukoordinaci
produkce'Logtcká souvislost obou kritériíbyla opět za\oženav metaÍbřemaléhonárodního or.
ganismu,který nesmíplýtvat silami, jichŽ trvale má jen kritickémnožství.Ideálníliteraturasi
energiik cestě vzhťtrumusela naspořit uvnitř, na konkurenčních
rrákladech:pročmít o jednorn
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I\rbídkouk tonluto usneseníse stal roku l947 nález subkontise pro naukovou literaturu.že se v ',nukludutelskýclt
pnlgrunttth ieví:unížeiítínadprodukce kníhkuchuřských,.4.,l.- státní pub|ikačníkuuise. Knihkupec a nakladate|
l9:l7. č.4| ' s. .i()ó.ricpodepsárc;.
R. Vípeník: Vydáviite překlad1..?,
Knihkupec a nakladatell94ó' č. l2. s. tt6-87.
J' Haukovti: K problénrupřckladůna knižnímtrhu' Knihkupec a nakladatel l94Ó. č. |ó, s' l 30.l3l.
V'Feldstein:Záznanroschůzipub|ikačníkomisezedne7'l2'l945.Vrco.Jbrrrovyarehil'.lilndtlnrl-rul'r.č.kart.4'
inv..iedn-i la. Ustředníkultrrrníkonrise 1945 _ referáttiskový (dá|ecitovátto 'iakoZpráva7..|2-45)'
B ' N o v t i k :N a k l a d a t e | ů nd ro n o v é h or o k u . K n i h k u p e ca n a k | a d a t e||9 4 . l' č '4 . s . 2 l - 2 4 '

l8

tématu,jako j e invaze, knih několik, pročvynakládat práci na sedmdesát slovníkůa encyklopeďí,
kdyŽ nejlepšíod každéhodruhu budejedna a tu lze vydat ve velkémnákladu, pročmá několik pře.
kladatelůsoučasnětlumočitjediný text. K tomu Jiřina F{auková: ,Jestliže se vysfotlo víc stej.ných
překladůjiž hotových, dalo si je odd' Knižní trh předložit a povolilo ten, který byl nejlepší.,,.Malý nrírotimusí takébedlivě pracovat o svébudoucnosti,jiŽ nemá zaručenu.To obracelo poZornost pokvětnové cenzury na knihy pro děti amládež. ,,'..při povolovtínítohoto druhu literatu.
ry,., oznamoval František Halas, hodlá publikačníodbor uplatňovat ,,vespoluprdci s povolanými
znalci přísnéstanovisko výběrové,,.,,S nemenšínaléhavostímusímítovšemmalý národ na paměti
i svou minulost - o její vrcholy se opírá tam, kde se mu nedostává současnýchroz|oh, okarnžitézákladny. Pro ideální literaturuto znamenalozpřítomnitsi co nejvícea co nejlépestaršíčástkánonu.
Vypracování plánu na vydávríníklasické českéliteratury patřilo od první schůzek hlavním úkolůnr
Státnípublikačníkomise' opět František Halas: ,Jsme rozhodnuti nepovolovat bidného klasika
aťdonuicíhočicizího,dokud za edicí a překladem nebude stát skutečnóosobnost na slovo vzatá,',,o
Sama hierarchizace českéliteratury podle nrírodníužitečnostia hodnoty nebyla úkolempokvětnovécenzury. Ta byla uŽ víceménědána - v literrírní
kitice (myslímeji zde vcelku jako instituci
podnik
sebereflexe umělecké Iiteratury)' Vlastní
ideiílníliteratury spočívalv něčemjiném: bylo
představuje
publikum,
třeba ztotoŽnitliteraturu,jaksiji
s literaturou,jak sejeví v kritice, toje s kánonem' Byl to tedy podnik hluboce pedagogický, celospolečenskáliterární výchova. Publikum'
tento objekt výchovnéhopůsobení,žiíkpokvětnovécenzury, nebylo ovšem nepopsáno.Zdárné
uskutečnění
ideální literatury předpokládalo proto něčemučteniířenaučit_ a něčemuho odnaučit.
V roce l946 si publikačníodbor svolal na zvláštníschůzkuvydavatelekďendářů,starosvětského, avšakdosud oblíbenéhomédiapopulrírníliteratury. Představa, s nížBohumil Novák seznámil i
širšíveřejnost, počítalas ,,noým česlqmkalenddřem,, jako orgánem estetickévýchovy, který široké vrstvy seznámí ,,s ýkvětem našíliteranry.., s dílem ,,našich velbých bdsníků,,'Aby kalendríř
získal mezi spisovateli ideální literaturydůvěrua mohl svénovéposlání naplnit, měl se napříště
zbaviÍ-,,bez,cennéhcl
smetí,.,jaké s ním bylo spojeno doposud. Námitku, že by čtenrířikalendáře
mohlo ono smetíbez ceny (smetí,Schmutz, bylo součástí
dobovéhoněmeckéhoekvívalentupro
českýliterární brak) být bliŽšíneŽ diltanejpřednějšíchz básníkťr,
prohlásil Novák za neopodstatněnou. ,,Prot, by právě široké vrstvy si ne,,nohlypřečístbáseň Nerudovu, Antonína So,,,y,Viktorct
Dyka, KarlaTomana, Fráni Srámka, Josefa Hory, V. Nez'vala, Fr. Halase, Jar. Seiferta, Fr. Hrubí
na aj', nebo povídku olbrachtovu, Majerové, Kopty, Řezáče, Drdy, čepa, Hostovského,Knapa,
NeJJa? Proto, žeby těm veršůmnebo prózóm nerozuměly, nebo žeby se jim nelíbily? Jalcý nesmysl!
próvě čteruiřikalendářů, nežje Tomanova bdseňZiří
Co můžebýt krásnějšíhoa sroz,wnitelnějšího
jeho
je
a celé
Měsíce, než Hala.sova bdseň o Praze a celéjeho Torso naděje, nežje Seifertova báseň
o sv. Vdclavu a Maminčino zátišía cekÍjeho sbírkaZhasněte světla, nežjsou veršeHrubínovy, Kolnruna Cassia, Ivana Blatného,Jana Zahradníčkaa Karlq Vokiče. A totéž
platí o próze olbrachtově, povídl<ichKoptových, Majerové, K. Nového,J. Drdy, J. čepa, v'íechnašich tlobrých prozaiků,
počínaje realisty a končetěmi nejmladšími..,1,
Jmenovaní autoři, jež mě|a ,,Iidovdruirodníčítanřa,.(Novák) prosazovatjako novou populární
četbu,tvořili v nejednom ohledu včetněideologickéhoažmanifestačněmnohostrannéspolečen-
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J. Haukovri,c. tl.
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Tamtéž.
B. Novák: 0 nový typ českéhokalendiiře,Knihkupm a nak|adatell 94ó' č.2 | ' s' | 75- l78'
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ství.Výčetjistě kladl důrazna;
cítěnou tradici vůbec (řada do
poezie je vyzdviženo Tomano.
báseň spuštěná citací z písně
atd.).Nad to však uvedenéaut
jiŽ dostalo kriúckého zaÍazen
Pokvětnová cenzura hledal
puliírníliteratury (přednějšínt
edice typu někdejšíhoRodok
v nakladatels tv í Pr áce pod náz
las, Bezručqi,,.,",psa|Novák
vání niákladůbásníckých sbír
básnické sbírky v nákladu 44C
ferních se náklady měly snižc
kladl například zazás|uhu, Že
mhouřeným o čím,,ndkladysb
cích dosahují průměrnévýše
autorů, kteří představují poul'
hybují kotem 5 00_2000,,.,"
Přísně hierarchický ideál l
Ie totiž vycházelo mnohonásc
klasiků stačilo napsat. ,,Zdale
sp is ovateIůp r o mlóde ž,,.korr
(číslaudávala počtyknihjedr
nu kvitovaljako kladnýjev' Ž
ci zapůl roku) ,,za.rroupenp
tedy dostředění literiírníkom
choly jsou nutně ojedinělé:n
Podle anonyma z Dneška
v letech 194548 potlačova
v podstatě o nezavedenélitet
třídy textůprosazovaly (stěŽ
ideální literatury,jakjej vidí
lokální (?) autor protestoval,\
program implicitně vlastněv;
kde činitelůmcenzury splýv:
Pokvětnová cenzuraSepc
místohlavnímu,aby okraj us
jimečných moŽnostímalého
nejhlavnějšímv hlavnímbyli
tury byla dílajinojazyčná'in
významné ciziny. A mohla l
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B' N': NěkoIiksratistických
publikační
Zprávao činnosti
TamtéŽ'
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yklopeďí,
kolik pře, stejnýCh
tší,,,,o

:acelopot literatu,volanými
napaměti
tmžité
zát kánonu.
núkolůnr
n klasika
vzatá.,,2o
npokvětr instituci
ém:bylo
:oje s ká.
ublikum,
t 7Áárné
lnaučit.
lsvětskégznámili
teýširokalendiíř
napříště
alendáře
entupro
dstatněViktora
..Hrubť
Knapa,
rcsmysl!
seňZiří
,abáseň
vy;Kolvachto"ozaiků,
lpulární
olečen-

ství.Výčetjistěk]adl důrazna národněpoliticky angažovanoupoezii posledníchlet a na niárodně
cítěnoutradici vůbec (řada doporučenýchkalendiířových autorůzačínáNerudou, ze všíčeské
poezieje vyzdvlženoTomanovo ZáÍí,tedy nejen veršeÍematizujili venkovský prostor, ale také
báseňspuštěnácitaci z písně Svatý Václave do českélyrické tradice nejhlouběji, jak možno,
atd.).Nad to všakuvedenéautory spojovalo vesměs to, že šlo o moderní Spisovatele,kter.ýmse
jiŽ dostalokitického zaÍazení,o záHadni ceně jejich díla nebylo pochyb.
Pokvětnovácenzurahledala k rozšíření
ideálníliteraturyijiné cesty nežovládnutímédiípopuliírní
literatury (přednějšínežkalendář byla na tomto poli sešitovárománová řada, populární
edicetypu někdejšíhoRodokapsu, jaká s podporou pokvětnové cenzury vznikla v ztmě |946
jako jsou např. Toman,Hav nakladatelstviPráce
pod názvem Románovénovinky). U ,,autorů,
las,Bezručaj...'*'psal Novák počátkem roku 194], měl publikačníodbor nakladatele ke zvyšováníniíkladůbásnických sbírek,jestliže je sami stanovili příliš opatrně (v průměru vycbáze|y
básnickésbírkyv nákladu 4400 výtisků).A obráceně, u děl podle měřítek ideální literatury periferníchse náklady měly snižovat.Po prvních hektických měsícíchčinnostisi publikačníodbor
kladl napříkladza zásluhu' že navzdory všemtaktickým manévrumnakladatelůa vlastním přimhouřenýmočim,,ntikladysbírek,románů,btísniclcýchsbíreka knih pro děti od autorůvynikajícíchdosahujíprůměrnévýše I0, v někteých případech až ]5000 výtisků,, zatimco u ,,těcll
autorů'kteřípředstavujípouhý průměr,,, jsou ,,daleko nižší'Zde totižse průměrnénóklady pohybujíkotem5 00_2000, .,,,
Přísněhierarchickýideál literaturyuváděl pokvětnovoucenzuru do napjatéhopostavení:stále totiŽvycházelo mnohonásobněvíc knih, nežkolik jich několik desítekmoderníchnárodních
klasikůstačilonapsat. ,,Zdaleka nemáme 32 l dobých a vynikajícíchpoetů,6 l0 prozaiků a 450
pro mládež,..komentovalpublikačníodbor sebekritickyjednu ze sezonníchstatrstik
spisovatelů
(čísla
udávalapočtyknih jednotlivých Žánrů,nikoli počtyindividuálníchautoru).Na svou obranukvitovaljako kladnýjev, Že docházíkekoncentraciprodukce,žejedenautorjejiž (šloo bilan.
cizapůlroku),,zastoupenprůměrně
dvěmaažtřemiknihami,,,,,.
Trendem ideálníliteraturybylo
tedydostředěníliteriárníkomunikace: co nejvíce čteniířťr
mělo čístco nejhodnotnějšítexty. Vrcholyjsou nutněojediněIé:malý národ měl čístmnohem méněrůznýchtextůneŽ dosud.
Podleanonymaz Dneška,citcvanéhozde úvodem,měly státnízásahy do literárníhoprostoru
v letech194548 potlačovaturčitéautory, typy autorů,edičnídruhy nebo třídy textťr(mluví
v podstatěo nezavedenéliteratuřeregionální),aby najejich úkorjinéautory,typy autorůnebo
třídytextůprosazovaly (stěžujesi na překlady a na klasiky). To víceméněodpovídá programu
ideálníliteratury'jak jej vidímemy, s tím ovšem,žeideologický zárněr,proti němužmladý (?)
lokální(?) autorprotestoval, v normativníchtextech pokvětnovécenzury nena|ézáme.Přestožeji
program
implicitně vlastněvylučoval,v praxi se taková tendencemohla uplatnit- druhotně,tarn,
kdečinitelům
cenzury splývala s jejich nejvyšším,
kulturně centralizačním
posláním.
Pokvětnovácenzurase pokoušelaformovatliterárníkomunikaci tak, aby vedlejšíuvolňoval<;
místo
hlavnímu,aby okraj ustupovalstředu.Hlavním byla původníuměIeckátvorba,doklad výjimečných
jejichŽ přínos byl jiŽ nadpochyby uznán; tím
moŽnostímaléhoniíroda,clílaautorťl,
v hlavnímbyla pak poezie autorůsoučasné
nejhlavnějším
zra|égenerace.okrajem ideálníliteraturybyla dílaj inojazyčná,importovaná v překladech zb|iŽši či vzdálenějši, významnějšía méně
významné
ciziny. A mohla to takébýt literatura lokální anezavedená, o níŽ nrluvil anonym v

28
29
30

B. N,: Nčko|ikstatistickýchdat o knižnímtrhu za rok I 94ó, Knihkupec a nakladate||941 , č' 8, s' 73.15
ZprÍvao činnostipublikačníhoorlborumin. informací,Knihkupec a nak|adate|l94ó' č.ó' s. 37-39.
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Dnešku, zejménapokud se chtěla prosadit nezávisle nimo většínakladatelsképodniky a j1žuznané
časopiseckétribuny..' Na prvním místěvšakokraje představo valtzv.literrírní brak, zábavná popu.
liírníliteratura Se svou dosavadnížánrovou strukturou, autorskou a publikačnízákladnou. Prioritní
postaveníbraku mezi nepřípustnýmidruhy textůdoktádá takéjediný námznámý pokus o Systema.
Íizact cenzurnípraxe zavedenim vnitřních regulí rozhodování. Na podzim |946,kdy se jednalo o
rozšířenípravomocí Státní publikačníkomise, navrhl K. J. Beneš pro zamýšlený lektorský sbor
pouhédvě ,,základní směrnice,,: ,,a) u původníliteratury odlišit literární brak od hodnoty. Tímby
automtlticlcyodpadlo čteníruklpisů hodnotných česbýcltautorů,jejichž jméno samo ručíza úroveň. Pro lektorslcýsbor bude ovšemtřeba vypracovatjejich seznam. Tento seznam musíbýti důvěrný; b) u přektadů přistupuje kromě úkolu sub a) je,štěúkol vyloučit méněhodnotruÍdíla téhož
autora, což.se ýkti zejménaautorů úspěšných,z nichž se místo výběru překlódá až dosud všecJt
,,]1
no.
Prvni z cílťrprogramu pokvětnové cenzury, odstraněnítzv. |iterárniho braku, v rovině ideje
předtím uždávno existor,al. Do poválečnékulturní politiky zde byla integrov ána operace vyloučení tzv. Iiterárníhobraku (redukce historicky dvojdomé literrírníkultury o její dosavadnícentrum
populrární),výsledek setkání staletéhodiskursu zhoubnéčetbys osvětovým hnutírndesátých let,
teorie, jeŽ byla opuštěnav prů-běhudvacátý'ch a třicátých iet pod viivem avantgardnímocierny.
Svou hranicí se ideální literatura |94548 kryla s konzervativním modelem literárního prostoru
jako základnímvýchodiskemoperacevyloučení'Nejbezprostřednějipokvětnová cenzuranaváaala
na snahy části protektorátního aparátu z \et |93940 o plošnó potlačenítzv. literárního braku
zvláštnímzákonem, 1ežse institucionálně opíraly o ministerstvo vnitra a myšlenkově o Soldanovo
shrnutíkonzervativní,osvětovékritiky populrírníliteratury (,,Skutečnouruipravou literdrního braku by bylo brak potlačit.,,- o literárním braku, l 941).
František Ha|as osobně a trvale i důvodová zprávak osnově tiskového zákona reklamovali jinou návaznost: na ,,původnínávrh.., kteý ,,nastíniliza okupace někteří nakladateléa,spisovatelé,z.
nichžVlatJislav Vančura,Jaroslav Kratoch,-íl a BedřichVdclavek padli za oběťnacistickéz,vůle,....
Míněn byl program tzv. národně revolučníhovýboru spisovatelů,kteý měl na základě Václavkova
konceptuvznikat odjara 1942 ve spolupráci Černého,
Halase azprvvi Vančury.'.Program skutečně předjímal leccos z principů,na nichž stála ideální literatura,předevšímvynětí spisovatele ze sfé.
ry ,,zištných..,soukromých zájmů a jeho zaměstnánív nově tvořenémStátnímsektoru jako tvůrce
veřejných hodnot' jemuŽ odborná samospráva literárních zá|ežitosti zátoveí dopřává dostatek
tvůrčísvobody. omezování materiálních zdrojůjednotlivým literiírnímaktivitám podle jejich výZnamu pro ,,potřeby ndrodní. (tedy kupříkladu přidělování papíru)předpokládal všakprogram výslovně jen na přechodnou dobu' Ve věci jakéhokoli dalšíhoomezování publikačníchsvobod byl
zásadně zdržen|ivý.Nikde nevyhrazova| literrírníprostr'rrjen pro díla hodnotná a pojem literárního
braku (anijiné označenípro celek nebo čiístpopuliírníliteratury) neužíval.Podobně i dalšíprojekt
poválečnéhokulturního uspořádání,obsaženýv ústřednímprogramovémspisu občanskérezisten.
ce Za svobodu do novéCSR (ilegálně |941, 1945), chtěl nebezpečímtotalitotvorného,,masismu..
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publikovalipřípadbrněnského
časopisu
V Tvaru l998, č.3. s. 2-3jsme z arrhivníchpramenů
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avanrgartlné
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K. J. Beneš:PodnětyStátníhoúřaduplánovacíhok činnostiStátnípublikační
arohiv'fond URO.KULT, č.kart. l9, inv'
ministerstvainfomací Valtru Feldsteinovil2. listopadul946. Všeodborový
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čelitvýhadně demokratizací vzděLánía podporou ,,hodnotnétvorby a práce ve všechoborech
kulrurníhoživota,,'o,Tedy nikoli potlačovánímtvorby apráce,,nehodnotné.._ například znepÍípustněnímtzv. literrírníhobraku. Včleněníoperace vyloučerrído programu pokvětnové cerLZUry
(ideálníliteratura |94548 měla vzniknout právě touto operacía současnýmpřeuspořádáním
toho,co by po nízbylo) tak svědči|oo dalšímprohloubenírozchodu s moderníkulturou,k němuž
v české
literatuře od druhérepubliky docházelo.
Pokvětnová cenzura operovala na pozadí přesvědčenío přirozené nadřazenosti umělecké
hodnoty(symptomaticky o ní mluví jako o hodnotě bez přív|astků)nad všemi hodnotami jinými.
Tentoaxiologický řád byl pro ni organickou osnovou literatury, jež zase organicky odpovídala
národu.Básníci a literárníhistorici' zastupujícína ministerstvuinformacísoudobou lite.
svému
rrírní
elitu' nechtěli dělat nic proti českéliteratuře,jen jí napomoci k ní samé.Upřímně proto nerozuměli,pročjim právníci a úřednícibránídát tomu, co národ potřebuje od literatury a literatura
od národa' výraz zákonem, ,Na mnohých stranách,.. konstatoval Bohumil Noviík na podzim
l945 s výmluvným politováním, byla zatímprojevována ,,neodůvodněnáobava z jakési cen?,ury,.,,.Neodborník,nezasvěcenýčlověknemuselsnad vnitřaířád literaturyještěrozpoznávat,nemohlna něm všakani nic změnit. Existence objektivní hodnotovéhierarchie nejen v rámci české,
alei mezi literaturamizbytku světa dávďa naději na celonárodníshodu,jeŽ s postupujícímpoznánímjednou zahrne i ministerstvo spravedlnosti a kancelář prezidenta republiky.
Jak byl program ideální literatury uskutečňován?Povolovací řizení z |et |94548 nemáme
konkétnědokumentováno;.o
z celéagendy(ročněse vyřizovalo zhruba 5_8 tisíctitulů)Se nedochovalonebo nenídosud zpřístupněnonic. ,Jestliže se dnes mnozí,a to próvem, poza'stavujínad
zríplavouknih, které vychá7ejí,i, bránil na podzim |947 Ya|tr Feldstein činnostsvou a svých
kolegůproti výtkám literární publicistiky, 'jak by asi vypadala situace, kdyby zde nebylo SPK a
publik.odboru a ministerstva informací a hlavně, jakó literatura by dnes zaplavovala ndšknižní
trh,,',,Pro nás to je otázka,nan1žbezalespoň částečného
zpřístupněnípovolovacích spisůodpověďnenímoŽná:Jak by vypadalaliteratura|94548, nebýtpokvětnovécenzury? A pokus, který
jistěLze,totiŽ vysledovat,do jakémíry odpovídalaknižnínabídkaprogramuideální
podniknout
(ve
literatury všechohledech včetněniíkladů),
nenízde našímcílem.
Pro zajímavostse nicménězkusme vrátit ke dvěma z citovanýchinstrukcípokvětnovécenzupočet,
ry:kFeldsteinovu konstatováníz konce roku 1945,ženakladatelézaŽáda|1o
,,neúnosný'.
o třicetpřekladů z dánštiny, a k Novákovu vyjádření z počátkuroku 1947, že ma|ý českýniírod
čístvše,co napsal Louis Bromfield. Z Bibliografie české
knižnítvorby 194540
,,nepotřebuje,.
zjištu.;eme,
Že za rok 1946 (karn nejpozději mohly Feldsteinem zmíněnéŽádosti spadat) vyšlo
v českýchzemích jen devět a v roce náslerlujícímpatnáct titulů přeloŽenýc.hz dánštiny. Třicet
dánskýchknih tedy nevyšloza celépředúnorové
období.Bromfieldových románůse v roce 1946
objevilosedm (Co se stalo s Annou Boltonovou. Divoká je řeka, Dvacet čtyřihodiny, Když nastalydeště,Než se rozední,Noc v bombaji, Paní Parkingtonová);o rok později již jen reedice
Anny Boltonovév Románových novinkách. To byl na mnoho let posledníautorůvsvazek v češ-
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Za svobodu do uové Československé republiky. Ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech
l939'4l' Praha l 94.5(prvnílegálnívydání s úvodemK. J. Beneše),s' l 12.l l 3.
Zpráva24-|L45'
Ministerstvo infomrací bylo roku l953 zrušen.:,archiv -qedochova| jen torzovitě, člnnostpub|ikačníhoo<lboruje
dokunrentována ještě hůře neŽ činnost odborů jiných. Kompetence Kopeckého ministerstva přešla po zrušení na
ministerstvo školstvía kultury' odtud byI při archivním zpracoviínífond ministerstva informací nedávno doplněn' nikoIi
však o povolovací agendu. Další' přinejmenšímjednotlivé nálezy v tomto směru lze snad očekávat,a to i v soukomých
archivech.
Zpráva 25_947.
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tině. Součetpoložek, zaznamenaných v bibliografii, ovšem pozoruhodně odpovídá údaji, s nímŽ
zkraje roku 1947 přišel v novinové ívaze naď zahraničnímibestsellery (,,kteréneznamenajísno.
bům nic jiného nežliterární periferii, někdejšírodokapsy..) dobře asi informovaný Karel Polák:
,'A to pý mělo vyjítBromfieldů dvanáct, vyjdejich všakjen osm.,,,,VezmemeJi nepřímo potvrze.
ná Polákova čis|aza bernou minci, zdá se, že se přinejmenšímoba dotyčnéprogramovévýroky
Vďtra Feldsteina i Bohumila Nováka zásadně nerczcházely s praxí pokvětnové cenzury. KdyŽ
malý národ nepotřeboval tucet Bromfieldů, dostal jich o třetinu míň.
pokvětnovécenzury.Pro svéprávnípostaveníse
obecnějejistě řeba počítats nižšíúčinností
obejítdala a obcházenajistě byla. Publikačníodbor si stěžoval,Že nakladateléantedatují,naléhají
na dodatečnápovolení,volají po pochopenípro sociálnípotřeby svéi autoru;někteřísystémdokonce ignorovali _ pokuty od ministerstvainformacísi pý předem zakalkulovali do ceny knitry.
Ža*y, jeŽ v hierarchii ideální literatury stály kriticky nízko, povoloval publikační odbor
přinejmenšímv určitýchobdobíchbenevolentnějinapapírz vlastníchzásob nakladatelů(tenv roce
1945 tvořil polovinu úhrnempotištěného
množství).Byl to jediný kompromis, který pokvětnová
cenzura se svým viastním programem uzavře|a?
Kupříkladu nabídka dobrodružnýchrománů, jejichžpříslušnostk populární literatuře byla jiŽ
od pohledu nepochybná (obálky' edice, tituly, pseudonymy)doznala v letech |94647 jistérenesance,jeŽ se muselaještěpestřeji vyjímatnapozadi publikačního
útlumuz druhépoloviny protektorátu. Va|tr Feldstein kladl pokvětnovécenzuře za zásluhu, žezanez1|avydáváni tzv. literiírního
braku alespoň do témíry, že1e ,,dne'ssituace na knižnímtrhu nesrovnatelně lepšínežv době před.
mnichovskérepublilcy,,,,,.
To byla pravda, svět populárníbeletrie nedosáhl po květnu jiŽ nikdy
svých rozloh z druhépoloviny třicátých let. Z hlediska ideje plošnéhopotlačení
byl všaki momentálnístav kompromisem.Mohlo by se tedy zdát,žemístodrastickéhoa bleskovéhostlačení
existující - notoricky známé _ krásné slovesnosti umělecké i neumělecké do tvaru ideální literatury
sledovalapokvětnová cenzuraspíšepozvolnějšícestu,představuefektivněfungujícíholiterárního
systému,v němŽ až na výjimky (erotická literatura,komerčnísešitovéedice' někteříautoři) není
žádný|iterárníobor radikálně potlačen,ale postupněpřesouván na místoodpovídajícíjehoobjektivnímuvýznamu.
Souhrnnáčíslaz publikovaných vý.kazůpokvětnovécenzury nedávajíúplnéřady a údajeo nepovolených titulech většinouabsentují.Víme z nicho.'nicrnéně,
žedo záši |945 publikačníodbor
povolil 1 l89 knih' přičemždalších3620 žádostiodložil.Do poloviny ledna l946 bylo celkem por'oleno3308 titulů,cožbylo stáleještěo 400 méně'neŽo kolik nakladatelépoŽádalijen do polovrny zátÍí|945'Za přibližněstejnoudobu bylo z 1500 požadovanýchpřekladůpovoleno 600, zbytek
odloŽen. Na vrub zdržováni měl v těchto prvních měsícíchjít rozdíl mezi žádanýmia povolenýmr
tituly výhradně,aneboa|espoňpředevším.Na prvníschůziStátnípublikačníkomise Bohumil Novák uved|'žeod červencepublikačníodbor ,,nezamítlvyddnížádné
publikat:e,u průměrnýchpou'
ze snížil náklad, jiné zatírn odložil,,.,.V roce 1946, v situaci nepoměrně ustálenější,kdy

předpokládáme většíjist.
1400-2000 titulů,tedy pt

Nejen doloženýprovc
kačníhoodboru ministers
zor, podle něboŽ ,,od květ
periodickéhotisku a cenz
jako orgán prokulturního
Snažícenzuru chápat liter
se,,". achápe ji spíšejako
ných 'sítíliterárních instit
moŽnosti přístupurůzný

Upnutím na ideál litet
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vé.Stačilorozšířitpojetí
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kp.: Co s BromÍieldemet consortes?,Právo |idu 28. |edna |947, s. 4'
Zoráva |2-8_16.
Vycházírne předevšímz nás|edrrjících
č|ánků:F. Halas: o lepšíorganizaci nak|adate|ského
podnikání,cit. výše:J'
Hauková: K prob|émupřekIadůna knižnímtrhu,cit. výše;B 'N': Něko|ik statistickýchdat o knižnímtr.huza rok !94Ó, cit.
výše'
Zápis o I. schůzi Přípravnépub|ikačníkomise konanédne 24. listopadu |945' nepodepsáno,zřejmě úřednízi:unam
provedený ministetstven}iníorntací.Všeodborový archiv' fond Úno-rulr,
č. ktrt.4, inv. iedn. 1|/la, Ústřední
ku lturní kom ise * referát tiskový (dá|ecitován .jakoZápis l ).
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K. Kaplan: ,,Cenzura 1945*
8.
D. Saunders:,,VictorianOb
(eds.):Writing and Censors
J,Šmejkalová-Strickland
Richard Burt (ed.): The A
Minneapolis 1994. s. 210, 2
S r o v . R . B í l i k :I n d u s t r i a | i
Na ziikladě citovaných hod
nakladatelů,dán tzv' Iikvida
fond ÚV KsČ - Generální
přcdúnorové|iteraturypřipr
Zitpis 1.
Zpráva24.|145.
J. Z. Bartoš:Zpráva hudebn
nakladate|l947' č' 33-34' s
SčítÍmeúdajeze zprávv cito
I . č t v r t I e t lí9 4 ó . K n i h k u p e
ministerstva informacíza II
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předpokládáme většíjistotu rozhodování a tedy i více přímých zákazi, nebylo povoleno cca
1400-2000titulů,tedy pětina ažčtvrtinaze všechtěch, o něŽ nakladate|ézaŽáďa|i.
Nejen doložený provoz a program, ale ani údajesvědčícípro masivní rozsah působenípublikačního
odboru ministerstva informací, nám tedy nedovolují akceptovat dosavadníodborný názor,podle něboŽ',od května I945 J.aktictq ilidná cenzura neexistovala,.o'.Neexistovala cenzura
periodickéhotisku a cenzura knih nebyla za|oženajakopolitická kontrola tištěnýchobsahů,ale
jakoorgánprokulturního(ve smyslu elitníkultury) formováníliteratury.Podobně se ovšemdnes
snaŽí
cenzuruchápat literiírnívěda' kdyžjejídějiny uvolňujez područílineární,,hypotézy
repre.
se..o.a chápeji spíšejako soustavnou administraci četby, ,,komplexupřekóžek a zóbran vynářenýchsítíliterárních institucí,který.formujeprostor mezi čteruiřema světem textů',oo
a stanovítak
možnosti
přístupurůznýchskupin čtenářůk různýmskupinám textů.
plánováníspolupracovalprojektideálníliteraturyz|et194518
Upnutímna ideál literrírního
na,,industrializaci..o,literatury, pňpravoval pochopenípro liíeraturu-toviírnuz přelomu čtyřilcátýcha padesátýchlet. Pokvětnová cenzuraprosazovalapotlačení
určitýchtextů_ hodnotověméněcenných'pro národ ménědůležitých jako organickou potřebu literiírníku|tury. Únorový
převratnemuselopustit administrativnibázi, kteroupřipravila, ani její rámcovévymezeníideové.Stačilorozšířitpojetízhoubnéčetbyz textůpopulárníliteraturyi na texty literárníhouměnía
ze snářůči inzitní historiografie na vědeckéa esejistickéknihy nemarxistické.Například na
brak,, (Ian Vladislav: Nedokončenýobraz),na
,,mystickyexistencialisticlcýprotihumanisticx4a
pseudovědeckýbrak.(Petr Den: Řeči ke gymnazistům)atd.a"
,,kontrarevoluční
V jednéoblasti byl s pokvětnovoucenzuroutěsněspjati literlírnípohyb v užšímslova smys.
lu,nástupŽánrověpoetickýchprvkůbudovatelskékultury. ,,...před válkou nebyly šltigrypodro.
benvcenz'uře,vydával 'se naprostý brak,,.konstatoval při úvodnímzasedáni Státnípublikační
komisev listopadu l945 Jaroslav Tomášek'o'Pro zvláštníkontrolu populiírníhudby ,,zejména
po strdncetexto,-é,.o,
se zároveň vyslovil Václav Dobiáš. odstranit ,,problémhudbypopulární,
přesněji řečenotzv, hudby lidové,kteý tkví většinoltv její složce textové,.o,
pak Dobiášovu hu.
debnírnu
oddělenípomáhala zvláštníkomise, scházejícise * vímeo roce |947 _ za účastinejmenovanéhotextďe dokonce každétři týdny. Nepovolených hudebníchtisků _ většinoujistě
písňových
textů- bylo za roky 194547 rteméněnež232.',,
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K. Kapiarr:',Cenzura l 945-l 953..' ln: K. K', D. Tomášek:o eenzuře v Ceskrrs|rrvensku
v |etceh|9] 5_5ó' Praha l 994. s.

ó-

D. Saunr.lers:
,,VictorianObscenity Law: Negative Censorship or Posirive AdministratioD?"ln: P. Hylarid, N. Sammells
(eds.):Writing and Censorship in Britain, LondonNY 1992, s. 156.
J' SmejkaIovÍ-StrickIand:
',CensoringCanons: Transitionsand Prospectsof Literary Institutionsin Czechoslovakia..'In:
Richard Burt (ed.): The Adnrinistration of the Aesthctics: Censorship, Political Criticism and the l'ublic Sphere,
M i n n e a p o l i1s 9 9 4 .s . 2 1 0 , 2 l L
literarúra,BratisIavab'd' l l994|'
Srov. R. Bílik: Industr.ializovaná
Na zák|atlěcitovaných hodttoceníby| v roce l950 zbytek výtiskůuvedených knih, znárodněný se sklady soukromých
nakIadatelů,díntzv.likvidačníkomisípřiliteriírníkanceIířidostoupy._Srov.zápisyzjednánílikvidačníkomise,SUA,
fond UV KSČ _ Generálnísekretariát |$)/24, č.kart' l 94- l 95, arch.jerln' 1224_25' o revizi zabavcných pozůstatků
předúnorové
|iteraturypřipravujeme zv|ášmízprlivu.
Zápis l .
Zpráva24-||45.
J' Z. Bartoš:Zpráva hudebníhooddě|eníministerstvainformacío publikačníčinnostiza l. pobletí l 947, Knihkupcc a
t|akladate|
l947' č.33-34' s.323.324'
Sčítiinre
údajeze zprávy citovanévýše arJá|ezezpráv..J.Z. Bartoš:Zpráva hudebníhooddělenímin isterstvainformacíza
l. čtvrt|etíl94ó. Knihkupec a nakladate|. l94ó' č' 20' nepaginováno: J' Z. Bartoš; Zpriíva hudebního oddě|ení
ministeÍstva
inforrnacíza II. čtvrtletíl91'ó, Knihkupec a nak|adate|l94ó' č.33.34' s. 27l.

24

mezi proVáclava Dobiáše i dalšípříslušnéspecialisty pokvětnovécenzury na1ézámezátroveťl
tagonistyhnutínovémasovépísně.Impuls k němu dali okamžitěpo květnu l945 právě skladatelé
semknámse
jakoDobiáš, spisovatelésepřidávaliliknavěji.,,,Hej!Kde jste, óbásníkové?Se.stupte
svéhoParnasu! Lid vás potřebuje, právě takjako nás. Sedněte a pište, hezlq do pochodu, poctivé
'..
českétrocheje' dával jim proto na podzim 1945 instrukci stran metra a rytmu Jan Hanuš. Revolučnísituace nabídla podle něj šanci,jaká se nemusíopakovat: ,,Buď ddme lidu to, co potřebuje,
dtime mu to nejlepšía včas,podchytímejeho zójem a vychovdme ho, anebo tuto převratnou chvíli
,Iehčím
zbožím,a my budeme muset těžcedobýz'aspíme,předejdou ruis našipopulórní kolegovés
,bezjediného výslřelu'.,.',
vat kuspo kuse pozice, kterétlnes, abych tak řekt' můžemeobsadit
V těch chvílíchbyl uŽ Václav Dobiáš spolu s Františkem Halasem autoremténovémasové
písně,která jako jedna z má|a,ne-li jediná z pokvětnovéhoobdobískutečně,,zlidověla....'Jmenovala se Do práce:
,,Prohraje to, kdo se válí,
republika práce je,
tomu čest,kdo nezahálí,
tenjejejí naděje.
Vyhrňme si rukávy,
kdyŽ se kola zastaví.
Hola hej, hola hej,
do práce se dej...'.
jiných'
Pokvětnová cenzura uvolňovala pro tyto veršemísto,měly se ,,zpivat,,místo veršťt
jeden
text textemobdobným,
takových,jakése napříště,,zpívatnebudou...Nenahrazovalse přitorn
prosazovala se jiná poetika. Namísto dvou písní,z nichŽ jsme citovali úvodem,lascivního a
senrimentálníhokupletu, jeŽ pokvětnový čtenrířměl znát jen z pranýÍeLidové kultury, pÍicháze|a
piseřl rozkazovacího způsobu a veřejného niímětu, verše o ,,nás.. a o ',nich.., o ,,práci.. na
novémsvětě, text,jehožnejvyšším
posláním,jak o něm snil Dobiáš' by|o ,,vynořit z
společném,
.jedincůmohutný,činorodý cel ek,,'..
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J. Hanuš:
Jakouhudbudnespotřebujeme?,
Rytmusl 945' č.l , s'9.
Zde se držínre
zjištění
JosefaKotka:Pová|ečná
masovápíseňa.jejídobovésvědoctví.
Hudebnívěda l99ó' č.4' s,
357.373.Potlobně|zečíst
v dobové
literatuře:
to možné,
žeDobiáš,kterýprošelvšemivýstřelkyformalistické
,,..'jakje
prolid v pokvětnovénr
období?.,
hudbyburžoazního
modernismu,
složilv červnul 945prvnívskutkuzlidověloupíseri
V. Karbusický:
Masovépísně.''ác|ava
Dobiáše.
lludebnírozhledyl955' č.8' s' 403-407,
v Halasovýchspisech(sv.3, A co básník,Prahal983,s.l69;na s, 427*8KunderaDobiášovu
L. Kunderapublikova|
podobypublikovanépod
spolupr.ácis Halasemupřesňuje).iinou',,literá.ní..
verzi textu,nly vychiízíme
z ,,umírněné..
titulemBudujeme(a s notovýmzápisemDobiášovymelodie)v lidovékuituře1947,č.3' s. ó. Prvnínrímznámé
písněč.l).
samostatné,
sešitkové
vydánípochuí ažz roku |949 (Melantrich,Socialistické
V' Dobiáš:o novoupíseň|idu,RytmusI945'č.3' s. 3.
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J.L.Borgese, Michaela
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,,trhlinu" v prostoru,kt
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lišný od prostoru světsk
horami, ý zvláštnídomy
zumí myšlenkám druhýc
podřídit morální čistotě
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Srov' I)' Hodrov:í: Brána
dnešnífilmové tvorby, na|
Srov. A. Zachová: Román
M.E|iade: Tajemství doktr
J. L. Borges: T|ón, Uqbar
J . L . B o r g e s :c . d . ,s . 1 3 .

