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NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

NÁŠ TIP

Nové knihy členů 
Obce spisovatelů
Jana Bednářová – MODREJ ČAS, 
ilustrovala Martina Jirčíková, Akord 
(próza)
Jiří Faltus – Z VIŠNĚ NA KOKOS, 
ilustroval autor, Alfa-Omega (verše 
pro děti)
František Uher – VZDÁLENÝ 
NEPŘÍTEL, Víkend (krimipovídky)
Věra Kopecká – ŘEKA ŽÍZNÍ, 
ilustrace autorka, vydavatel Věra 
Kopecká (sbírka básní) 
František Niedl – INSPEKTOR 
S VELKÝM PTÁKEM, Moba 
(mysteriózní fikce)
Pavel Hrdlička – KDO S OHNĚM 
SCHÁZÍ, Brána (historická 
detektivka)
Kolektiv autorů Jihočeského klubu 
Obce spisovatelů – POVÍDKY.JCZ, 
Epika (humorné povídky)
Hanka Hosnedlová – KDYŽ 
ANDĚLŮM CHYBÍ KŘÍDLA, Martin 
Koláček – E-knihy jedou (povídky)
Jan Bauer – KDO ZRADIL KRÁLE, 
Brána (historická detektivka)
Pavel Hrdlička – OPATOVA 
PROTIVENSTVÍ, Brána (historická 
detektivka)
Bohumil Ždichynec – ZVLÁŠTNÍ 
ZPŮSOBY ŠTĚSTÍ, ilustrace Zdeněk 
Vonásek, Aesculapus Praha (povídky)
Alois Marhoul – STRUČNÁ ÚVAHA 
O PEKLE, ilustrace Jan Gabler, 
Bondy (básnická sbírka)
Vašek Vašák – KDYŽ SPOLU 
ZVÍŘATA CHODÍ, ilustrace Jiří Slíva, 
XYZ (fejetony) 
Olga Nytrová – SILOKŘIVKY 
NA HLADINĚ, ilustrace Vlasta 
Polívková, XB1 (sbírka básní)

Rubrika nezahrnuje vše, co v daném 
období vyšlo. Obvykle také uvádíme 
vždy jen jednu knihu na jednoho 
autora. Pokud chcete, aby se tu vaše 
publikace objevila, napište mi prosím 
na dusanspac@gmail.com

SOUTĚŽ

Švandrlík se na vás opět těší!
Blíží se vyhlášení dalšího, již osmé-
ho ročníku Ceny Miloslava Švandr-
líka o nejlepší humoristickou knihu 
roku. Připomínáme, že do soutěže 
může autor nebo vydavatel přihlásit 
knihu vydanou v roce 2019, musí jít 
o původní, dosud nevydané dílo na-
psané v českém jazyce. Kniha musí 
mít ISBN. Humoristická díla může-

te do soutěže zasílat od května do 
konce června. Soutěž bude probíhat 
za spolupráce s městskou částí Pra-
ha 11, kde Miloslav Švandrlík, jeden 
z našich největších spisovatelů-hu-
moristů, bydlel. A právě v Praze 11 
budou v listopadu letošního roku na 
závěr soutěže předávány ceny vítě-
zům. (elf)

ÚVODNÍK

Jednou ve Florencii
V roce 1348 propukl v italské Flo-
rencii mor. Tehdejší doktoři věděli 
o nemocích tisíckrát méně než me-
dicína dnes, nicméně základní rada, 
kterou tehdy mohl dosud zdravý 
člověk od ranhojiče dostat, byla po-
dobná, jaké se nám dostává dnes při 
epidemii koronaviru. „Chraňte se 
kontaktů s nemocnými a lidmi, kte-
ří by mohli být roznašeči infekce! 
Nejlepší proto bude když se schová-
te do dobrovolné karantény!“ Sku-
pina sedmi mladých dam se třemi 
mladíky to tehdy opravdu udělala. 
Odjeli společně z postiženého měs-
ta na venkovské sídlo a tam si krátili 
čas vyprávěním...

 Ano, tenhle příběh všichni zná-
me. Je to začátek Dekameronu, asi 
nejslavnější a určitě nejvlivnější 
povídkové sbírky evropské historie. 
Pro nás, jako lidi zabývající se lite-
raturou, je ovšem na místě připo-
menout si i to, že rok 1348 je nejen 
rokem, kdy se odehrává děj knihy, 
ale i letopočtem, v němž Giovanni 
Boccaccio začal svůj světoznámý 
soubor novel psát. 

Jak známo, většina ze stovky pří-
běhů v Dekameronu je erotických 
a rozpustilých. Kniha však obsahuje 
i jeden z nejpřesnějších a nejpodrob-
nějších popisů řádění moru, takže je 
zřejmé, že zasazení kratochvilných 

příběhů do strašlivého rámce běs-
nící nemoci nebylo výplodem Boc-
cacciovy fantazie, ale nejspíš vyply-
nulo z autorových osobních zážitků 
– a zřejmě právě proto je tato kni-
ha, navzdory svému vzniku v těžké 
době, oslavou životních radostí. 

Mor, tak jak ho znal středověk, 
nám už zaplaťpánbůh nehrozí, in-
fekční nemoci nás však trápí dále 
a jak ukazuje virus SARS-CoV-2, 
dokážou nás i v jednadvacátém sto-
letí pořádně potrápit a vyděsit. To-
lik ta závažná, znepokojující letošní 
aktualizace sdělení Dekameronu. 
Zajímavá je ale i otázka, zda novo-
dobá epidemická pohroma dokáže 
podnítit podobnou autorskou ak-
tivitu jakou způsobil v roce 1348 
mor ve Florencii. Pevně věřím, že 
s koronavirem si moderní medicína 
brzy poradí a stane se záhy jen ne-
příjemnou vzpomínkou. Malinko 
doufám ale i v to, že už teď někdo 
někde v karanténě píše knihu, která 
čtenářům přinese tolik radosti jako 
arcidílo pana Boccaccia. Možná už 
někde takhle po návratu z lyžovač-
ky v Itálii sedí deset mladých lidí 
a vypráví si příběhy a jedenáctý je 
zapisuje. Pravděpodobnější je ale, 
že spíš hrají společně nějakou onli-
novou hru....

Dušan Spáčil

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

VZPOMÍNKA

Odešel  
patron básníků
Do básnického nebe odešel Miro-
slav Kovářík . Zamrazilo mě z toho. 
Měl jsem tu čest potkávat se s ním 
přes čtyřicet tři roků svého života. 
Mé první básnické pokusy uváděl 
v osmdesátých letech minulého 
století v Zeleném peří v divadélku 
Rubín na Malostranském náměstí 
v Praze. Během života mi recitoval 
i ve dvou samostatných pořadech. 
Přednášel básně také na křtech na-
šich almanachů českých básníků 
– naposledy ještě před dvěma roky 
ve Slovenském domě. Měl jsem i tu 
čest vést s Mirkem Kováříkem ně-
kolik rozsáhlých rozhovorů o jeho 
životě. A jak také jinak – o poezii. 
Jeho pořady a jeho moudrým patro-
nátem prošlo minimálně dva tisíce 
básníků. Téměř žádný začínající 
český nebo dříve československý 
poeta ho na své literární pouti ne-
mohl minout. Mě osobně byl dob-
rým a vzácným přítelem. Vystupo-
val na Portách, předkládal novou 
českou poezii v rozhlase. V posled-
ních letech uváděl poetické pořady 
v Malostranské besedě v Praze. Ze-
mřel ve svých osmdesáti pěti letech. 
Věřím, že jeden z největších bardů 
české poezie sedí kdesi vysoko nad 
námi u sklenky červeného a sho-
vívavě shlíží na své básníky. Bylo 
mi ctí se s ním potkávat. Alespoň 
symbolicky ti – do té výšky, Mirku, 
tisknu ruku.

Vladimír Stibor 

č. 1/2020 BŘEZNOVÝ

Čtenář,  
který má NOS 

Co četl písničkář Josef Fousek nejraději?  
A proč začal i psát?  

Rozhovor najdete na straně 3
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MEZI PŘÁTELI

Básníci bez hranic
Organizátory XVI. mezinárodního fes-
tivalu poezie Andrzeje Bartinského 
Básníci bez hranic, který nese od minu-
lého roku jméno zemřelého zakladatele 
této tradice, básníka Andrzeje Bartin-
ského, je především ZLP (Svaz polských 
spisovatelů), dále Národní centrum 
kultury ve Varšavě, úřad maršálka Dol-
noslezského vojvodství, Město Polanica-
-Zdrój a Teatr zdrojowy v Polanici. Byla 
to událost plná zajímavých akcí, připo-
menu jen některé.

V předvečer festivalu se představili 
svým krátkým vystoupením zahraniční 
hosté: Hassanal Abdullah z Bangladéše, 
žijící nyní v USA, Světlana Breslavská 
z Ukrajiny a dva její mladší kolegové, 
Goran Lazarevič ze Srbska a Marie 
Mistrioti z Řecka. České autory jsem na 
večeru zastupovala sama, František Vše-
tička přijel o den později. 

Festival oficiálně zahájen 15. 11. 
tentokrát v sále Bukového parku (ho-
telu, kde převážná část účastníků byla 
ubytována a kde se také odbývala větši-
na programu) za přítomnosti předsta-
vitelů města Polanica, maršálka Klad-
ského vojvodství, předsedy ZLP Marka 
Wawrzkiewicze, který se zúčastnil ce-
lého dalšího programu, a samozřejmě 
hlavního organizátora a také moderá-
tora festivalu předsedy Dolnoslezské-
ho oddělení ZLP Kazimierze Burnata. 
Poté jsme se všichni odebrali položit 
květy k pomníku Adama Mickiewicze 
v lázeňském parku. Následoval Poe-

tický hyde park, na němž se představili 
přítomní autoři veřejnosti. odpoledne 
byly na pořadu referáty a diskuse. Dis-
kusi vyvolal především referát o ne-
kritické kritice Dariusze Pawlického 
a o postavení současné poezie Andr-
zeje Waltera. Na tradičním večerním 
programu – Noci básníků – opět každý 
z autorů přečetl ukázku ze své tvorby. 
16. 11. dopoledne pokračovaly referáty 
a diskuse a po čase, který jsme mohli 
věnovat procházce po Polanici, se v od-
poledním programu představily literár-
ní kluby, především polanický Heligon. 
Večer byla tradiční Besiada Artystycz-
na – zábavný program nejen s poezií, 
ale se scénkami, vtipy, aforismy a zpí-
vanou poezií. Všechny programy byly 
otevřené pro veřejnost. Festivalu se zú-
častnilo okolo 50 autorů z různých míst 
Polska a zahraničí a další autoři místní 
a z blízkého okolí. Byl velice dobře or-
ganizován, což je zásluha především 
Kazimierze Burnata. K festivalu byl 
vydán sborník, v němž je zastoupeno 
57 autorů, většina byla na setkání pří-
tomná. Bývám na tomto festivalu už 
mnoho let a ráda sem jezdím a budu 
jezdit, pokud to bude možné. Mám tu 
mnoho přátel a zahraniční hosty Dnů 
poezie v Broumově jsem většinou po-
znala tady. Je mi líto, že nemáme mož-
nost v Čechách uspořádat podobný 
festival, že se nám nedaří získat větší 
podporu zastupitelů a větší zájem ve-
řejnosti. Věra Kopecká

MEZI PŘÁTELI

Pars poetry 2020
Ve dnech 6.–9. 2. 2020 se uskutečnil na 
Slovensku, a to v Bratislavě, Trnavě a ve 
Smolenickém zámku, za účasti sloven-
ských, bulharských, polských, srbských, 
anglických, ruských a českých (Michae-
la Orsi, Alois Marhoul) básníků meziná-
rodní poetický festival PARS POETRY 
2020, jehož organizaci zajišťovalo sdru-
žení PARS ARTEM v čele se Zuzanou 
Kuglerovou a Ondrejem Kalamárem.
Bylo to setkání plné hlubokých zážitků. 

Střetnutí, kde se sešli básníci různých 
národností, generací, rozdílného vní-
mání světa, přesto zde vládla pohoda, 
porozumění a zájem o tvorbu ostatních.

Takže, jak bylo řečeno v závěru této 
příjemné akce: Politika společnost roz-
děluje a vyvolává negativní emoce, poe-
zie se snaží spojovat, ptát se, ale i hledat 
odpovědi na výzvy, které stále se zrychlu-
jící život přináší. Neboli: Co slovo spojí, 
člověk nerozděluj!  (LM)

PORTA

OS vstupuje do písniček
Od tohoto kalendářního roku přibrala 
Obec spisovatelů ČR do svého progra-
mu další zajímavou aktivitu, která sice 
souvisí s určitou formou literární tvorby, 
ale míří tentokrát přímo na scénu hu-
dební. Jedná se o udílení Ceny OS ČR 
za nejlepší text z písniček, přihlášených 
do autorské soutěže československého 
finále Porty, nejstaršího folkového festi-
valu v republice. Kvalitu textů po stránce 
literární bude posuzovat porota ze členů 
spisovatelské obce ve složení Ondřej 

Hník, Olga Nytrová a Hanka Hosnedlo-
vá, která by veškeré přihlášené autorské 
texty měla obdržet v dostatečném časo-
vém předstihu.

Cena Obce spisovatelů ČR bude mít 
podobu plastické keramické plakety 
s uvedenými údaji a bude předána vítězi 
na pódiu při závěrečném koncertu Porty 
v Řevnicích. O výsledku soutěže bude 
členská základna Obce spisovatelů in-
formována jak prostřednictvím NOSu, 
tak celostátních webových stránek.  (hh) 

O POEZII

Nepišme hluché umění
Hostem Pražského klubu spisovatelů se 
v kapli CČSH v Karlíně se počátkem led-
na stala Milena Fucimanová. Je zakla-
datelkou a dramaturgyní divadla hudby 
a poezie Agadir, básnířkou, autorkou 
řady románů a povídek, pedagožkou 
a literární recenzentkou. V karlínské 
NO CČSH představila doktorka Fuci-
manová svou poslední básnickou sbírku 
Nezabíjejte toho krocana, vybrané verše 
Květoslavy Salmonové, Markéty Hla-
sivcové a Olgy Nytrové, a potěšila nás 
i promluvou. Tady jsou její moudrá slo-
va: „Kdybych řekla, že jsem tady proto, 
abych vám přiblížila poezii své přítelky-
ně, mohlo by to být trošku nebezpečné. 
Já aspoň na tyto věci mám takový trošku 
citlivý dotekový aparát. Aby to prostě 
nevypadalo, že si kamarádky pochlebují 
a vzájemně si budou říkat, jak jsou dob-
ré. Samozřejmě, že za přátelství jsem 
velmi vděčná. Především však musím 
říci, že ani nejlepší přítelkyni bych nikdy 
neuváděla poezii, která není kvalitní. 
Chci, abyste věděli, že tu nejsem z ka-
marádství, ale proto, že poezie, kterou 
tu budu číst, je velice dobrá. A o to mi 
jde. Zde v kapli jsem byla už několikrát, 

i v chrámu jsme vystupovali opakova-
ně. Víte, já jsem citlivá na místa, kde se 
poezie nebo cokoliv takového krásného 
děje, protože věřím, že jsou určitá místa 
skutečně produchovnělá. 

Neustále recenzuji poezii českou, 
slovenskou i světovou. A už se mi zača-
lo zdát při čtení některých básnických 
sbírek, že se vytrácí to, co poezie sku-
tečně je. Poezie je čtvrtou dimenzí. Po-
kud to člověk neví a splete si ten zvlášt-
ní chrám fantazie s nějakou hrou „lego 
tři dé“, pak vytváří cosi plytkého. Něco, 
co je takzvaně sebestředné, bez návaz-
nosti na cokoli. A pak se najednou se-
tkáte s básněmi, o nichž neříkám, „líbí 
se nebo nelíbí“, ale které oslovují. 

Myslím si, že umění je velmi těž-
ko zvažitelné. Není to exaktní věc, že 
byste ji mohli zvážit, změřit. Jediný 
měřítkem je, zda vás inspiruje. Pokud 
vás k ničemu nedovede – ani k polemi-
ce – a neprobudí ve vás touhu, ani chuť 
a schopnost se vyjádřit stejně nebo po-
dobně, tak je to umění v uvozovkách 
a je hluché.“ (on, vs)
Záznam pořadu naleznete pod odkazem 
Dialog na cestě na YouTube.

SOUTĚŽ

Úsměv z písmenek
Vyhledávání a podpora mladých lite-
rárních talentů je jedním z bodů náplně 
činnosti, zakotvených ve stanovách Ji-
hočeského klubu Obce spisovatelů, a již 
řadu let jej mimo jiné naplňuje soutěž 
s názvem Jihočeský úsměv. Na organi-
zování této literární soutěže, která je ur-
čena dětem do patnácti let, spolupracuje 
klub v posledních letech s Jihočeskou 
vědeckou knihovnou. Zatímco JčKOS 
šíří informace o soutěži a jejích podmín-
kách prostřednictvím webových stránek, 
almanachu a krajských médií, knihovna 
zajišťuje totéž přes síť veřejných kniho-
ven. A obojí má svůj nesporný efekt. 
O soutěž totiž každoročně projevují zá-
jem i žáci z jiných krajů.

Letošní, již desátý jubilejní ročník 
zaznamenal příjem více než dvou stovek 
prací žáků ve věku od 8 do 15 let, a to do-
slova z celého regionu, od malých ven-

kovských škol až po městská gymnázia. 
Aktuální téma Úsměvy všedních dnů 
zpracovali soutěžící formou povídek, 
úvah, rozborů, fejetonků, ale i básní, po-
hádek či pokusů o fantasy, sci-fi a horor. 
Typické je, že ve větším počtu jsou zapo-
jené dívky – těch bylo tentokrát o polo-
vinu více než chlapců. Třebaže porota, 
složená ze členů JčKOS, má možnost 
vybrat desítku vítězů bez rozlišení pořa-
dí, je i tak její úloha nelehká. Kandidátů 
na stupně vítězů bývá totiž každoročně 
nejméně čtyřikrát tolik. 

Vyhlášení výsledků soutěže je vždy 
provázeno programem, v němž jsou 
předneseny ukázky z vítězných prací, 
prokládané hudebními vstupy. A mezi 
cenami, které si úspěšní kluci a děvčata 
odnášejí, nechybí ani obvyklý tištěný 
sborníček s vítěznými pracemi a dalšími 
vybranými ukázkami.  (hh)
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FEJETON

Kam zmizeli čeští vodníci

V dávných dobách se prakticky 
v každém českém rybníku, větší 

tůňce, hlubší říční vodě, vyskytoval 
minimálně jeden zelený mužík. Oblí-
bený zejména u mlynářů, dětí, kaprů 
a línů, žab, vodního hmyzu a někte-
rých dívek. Ale se zhoršujícím se život-
ním a politickým prostředím naši vod-
níci emigrovali ve velkém množství na 
západ, sever a jih. Na východ pouze 
Jarda Junek z Koubalovy Lhoty. Ně-

kteří další vzala velká voda při povod-
ních. Dost jich uhynulo díky únikům 
těžkých kovů, ropy, olejů, chemikálií, 
pesticidů a jiných výdobytků naší vy-
spělé civilizace.

Teď mám pro vás dobrou zprávu! 
Ti nejodolnější zůstali. Nic jim nedo-
kázalo ublížit. Zhoršující se životní 
prostředí je zocelilo. Těžké kovy, ropa, 
oleje a pesticidy upravily jejich DNA 
natolik, že mohou pracovat nepřetrži-

tě, ale pouze pod vodou. Proto si mys-
líme, že u nás už žádní vodníci nejsou. 
My je nevidíme. Ale oni jsou, jsou tady 
s námi! Naši milí nezničitelní vodníci 
žijí a pracují pro naši lepší budoucnost, 
pracují pod vodou, přesněji řečeno pod 
hladinou, mimo naši schopnost rozlišit 
vodníka od pod-vodníka. A tak nám po-
máhají, ve vší skromnosti, anonymně, 
bez nároků na honorář, slávu, publici-
tu a vděčnost. Vždyť podvodní vzduch 

dýchají na své riziko, přesto kvůli nám 
často mění malý český rybníček za ne-
bezpečné a přehřáté vody Bahamských 
ostrovů, Karibiku i Pacifiku. Jenom 
kvůli nám nechávají své bližní trápit 
se na magistrátech, v poslanecké sně-
movně, v neskutečně malých kance-
lářích Evropské unie za minimální al-
mužny. Buďme jim, prosím, neskonale 
vděčni. Modleme se za ně. A Bůh nás 
ochraňuj! Alois Marhoul

ČTENÁŘ, KTERÝ MÁ NOS

Největší však voly dělají z lidí školy
Josef Fousek (80) je nejen bělovlasý muž s kytarou, který napsal 
řadu krásných písní včetně hitu Až mě andělé povolají k sobě. Je to 
i vynikající fotograf a semaforský herec. A taky jeden z posledních 
českých pábitelů – jeho vyprávění najdete v jeho čtyřiatřiceti knihách. 

Co jste četl ve školním dětství? 
Všechno. Od povinné literatury, jako 
třeba díla Aloise Jiráska, přes regi-
onální autory jako byl třeba Karel 
Klostermann, rodokapsy, až po Emila 
Zolu nebo Fjodora Dostojevského. Ale 
samozřejmě jsem miloval i dobrodruž-
né autory jako Jacka Londona či Zane 
Graye a i anonymní rodokapsy, za což 
se nestydím, protože jak říkal Jaroslav 
Seifert, je v nich jasně vymezeno dob-
ro a zlo. A to mladý člověk potřebuje. 
Pak jsem si oblíbil francouzské básníky 

a třeba Hermanna Hesseho. To se ve 
škole moc nelíbilo, tak jsem na tabuli 
napsal vlastnoruční veršíky „Největší 
však voly dělaj z lidí školy.“ Aktovku 
jsem pak vyhodil do koše a šel jsem 
pracovat.
S učiteli jste tedy válčil? 
Ale to ne, učitelé mě měli docela rádi, 
měl jsem nejlepší slohy. Ale prostě 
jsem zatoužil po svobodě, a tak jsem 
odešel. Možná to bylo dobře, možná 
ne. Pracoval jsem pak v hutích, sekal 
jsem kosou trávu v pohraničí, pásl 

DÍLNA

Co trápí české 
spisovatele  Díl 2. Co a kam

Jsem spisovatel a mám nápad. Jakmile 
vyřešíte jeden problém, objeví se dal-

ší. Povídka? Novela? Román? Odpověď 
není tak nahodilá ani svobodná, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. Spisovatelé 
jsou specialisté a nápad transformují do 
podoby, která tomu odpovídá. Povídka 
ve třetí osobě nebo v první? V přítom-
ném nebo v budoucím čase? Jako sou-
vislý a za sebou následující děj? Anebo 
s retrospektivami a návraty do minu-
losti? Anebo román. Jak ho rozčlenit? 
První kus práce zvládá spisovatel vleže 
na posteli pozoruje prasklinu nad sebou 
ve stropě. Někdo vymýšlí sedě u počíta-
če, jiný kdekoli a mnoho spisovatelů jen 
prostě hledí ven z okna.

Část činnosti zahrnuje studium či 
sběr podkladových materiálů. Listuje 
knihami a učebnicemi, vyhledává na 
internetu či v papírových deskách, za-
pisuje si poznámky. Odkud a kam se dá 
dostat vlakem. Kolik peněz v době Bed-
řicha Smetany bylo tři sta zlatých. Je ve 
Frýdku-Místku vysoká škola? 

Třetí problém je technického charak-
teru. Jak vymyšlené a nalezené zapisovat 
a zpětně vyhledávat. Na papír, nebo do 
počítače? Na nástěnku? Uvítám udělát-
ko, nejlépe softwarového charakteru, 
které by za mě archivovalo a zase na-
cházelo už jednou vyhledané podklady, 
osnovy, pomocné časové osy, slovníčky, 
definice, citáty a vůbec stavební kameny, 
z nichž pak v následující fázi postavím 
katedrálu, resp. napíšu detektivku. Můžu 
se ptát zkušenějších, ale kolik je na světě 
spisovatelů, tolik je nejspíš i druhů rad, 
zvyků a nástrojů pomoci. Někdo si do-
konce všechno pamatuje. Tomu závidím 
a sním o umělé inteligenci, které řeknu: 
„Kam jsem si zapsala příklady jmen, ji-
miž chci pojmenovat hlavního hrdinu?“ 
Zase příště. Daniela Kovářová

dobytek. Krávy jsem si mimochodem 
tak oblíbil, že dodnes mám potíže jíst 
hovězí. A naučil jsem se prát za dob-
rou věc a po hospodách zpívat Ruty 
Šuty Arizona. Ale taky kouřit a pít. 
Byly doby, kdy jsem dokázal pěkně 
řádit! Školu jsem ovšem bohužel za-
nedbal. Později, když jsem měl sám 
děti a vnoučata, říkal jsem jim: Mějte 
školu rádi, bude se vám to hodit! A oni 
se, na rozdíl ode mne, opravdu pořád-
ně vzdělali. Já ne, byl jsem na to po-
tvora. Trochu mě to mrzí. Ale alespoň 
knížky jsem četl vždy a všude. Přečetl 
jsem snad dva tisíce knih a čtu dosud. 
Vy jste zase prošel „vysokou školou 
života“. Ta ale čtení moc nepřeje!  
Kde jste četl? 
Kde jsem mohl. Ale nejvíc asi ve vlaku 
– a pak v nemocnicích. Dětství bylo 
docela drsný – rodiče byli báječní, ale 
narodil jsem se mezi chudými v cihel-
ně, naši přede mnou přišli o dvě děti, 
tatínek jim sám dělal rakvičky. A já byl 
taky hodně nemocný. Do nemocnice 
mě dostal tyfus, spála, záškrt. A poz-
ději jsem dostal zase hodně zranění – 
sedmadvacetkrát jsem měl sádru. Měl 
jsem i zranění z boxu. Pak začaly potíže 
se srdcem, dělali mi bypass, pak jsem 
putoval po lázních. A všude jsem četl.
V posledních desetiletích se z vás stal 
skoro nejvíc spisovatel...
Já spisovatele vždycky hrozně obdi-
voval. Hlavně Jacka Londona. Nebo 
Keroaca. Začal jsem psát povídky. 
Sám jsem se nebral vážně – Miroslav 
Šimek ale o mě s úsměvem vyhlašoval 
– „To je on, náš Jack London z Klad-
na.“ Vyzýval mě ať píšu víc. „Máš bo-
hatej život, je to zajímavý.“ Pak jsem 
šel na ten bypass – a po něm jsem za-
čal mít pocit,že bych teda fakt asi měl 
nechat o tom, co jsem viděl a zažil, ně-
jaké svědectví. Ale jaké?! Šimek říkal 
„Piš obyčejně, jednoduše. Tak jak to 
cítíš.“ A měl pravdu. V obyčejnosti je 
pravda. Dušan Spáčil 
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FEJETON

Buď, a nebo

Kdyby se mě bývala byla zeptala
 zima, co jsem dělala v létě, dočka-

la by se odpovědi, že jsem navštívila 
Nicov. Zavítala jsem i na další krás-
ná místa v Česku, ale v oné malebné 
vesnici, která leží dva kilometry od 
Národního parku Šumava, jsem za-
žila situaci, na kterou nezapomenu. 
V místní hospůdce, kam jsme zašli 
s vnukem na večeři, seděli štamgasti 
nad zlatavým mokem a jeden povídá 
druhému: „Hlavně, že je ve tvé dílně 

zamřížované okno, že by ani myš ne-
proklouzla, ale už druhý den máš ve 
dne v noci pootevřené dveře. Hotová 
pozvánka pro nějakého chmatáka.“ 
„A co mám asi dělat, když si tam po-
stavily hnízdo vlaštovky?“ dočkal se 
stručné odpovědi. Vzpomněla jsem 
si, jak v dětství na vesnici, kde jsem 
vyrůstala, vlaštovky stříhaly křídly 
povětří od jara do podzimu. Do domů 
oblepených jejich hnízdy prý přiná-
šely štěstí. Snad ho bude mít i majitel 

dílny plné drahého vybavení a zlodě-
ji se mu obloukem vyhnou, doufala 
jsem. Za pár dnů má cesta vedla ke 
kamarádce do Přeštic u Plzně. Bydlí 
v místech, kterým říkám přeštické 
Beverly Hills. Procházely jsme tím 
novodobým, honosně se tvářícím síd-
lištěm a já si všimla, že pod střechou 
každého domu je natažená šňůra, na 
které se třepetaly proužky staniolu. 
Co je to za divnou módu, nešlo mi do 
hlavy. I já se dočkala stručné odpově-

di. „To aby si tu vlaštovky nepostavily 
hnízdo. Podělaly by fasádu.“ Úplně 
jsem oněměla. „Víš, kolik taková fa-
sáda stojí?“ dodala kamarádka. Jed-
nou mi režisér Zdeněk Troška řekl, že 
kdyby přišel znovu na svět, chtěl by 
být vlaštovkou. Snad by měl dost ro-
zumu v hlavě a zamířil by pod správ-
ný krov, ke správným lidem. Snad 
ho budou mít i všechny vlaštovky, co 
k nám už každým dnem přiletí přes 
půlku světa.  Jaroslava Pechová

Šéfredaktor Dušan Spáčil | Grafická úprava Alice Neugebauerová | Korektury Lubor Falteisek 
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RECENZE

Básně neokoralého srdce
Spisovatele Luboše Y. Koláčka 
známe jako prozaika, vypravěče, 
tvůrce rozsáhlejších textů, napsal 
desítky knih literatury faktu, řadu 
románů. Jeho útlá knížečka poezie 
Areál (vydalo nakladatelství Bon-
dy) se však příhodně vejde do kap-
sy, a to dokážou milovníci poezie 
ocenit. Kreativní podnázev se zdá 
být jakousi přesmyčkou a vyvolává 
zvědavost. Areál má podtitul Remi 
Apostremi Niscence, kterému mů-
žeme rozumět takto: Reminiscence 
a postreminiscence a reál. Navozu-
je pocit, že to, co se nám vybavuje 
ve vztazích, je zasazeno hluboko 
a dostává se do vědomí v okamžiku 
tvorby.

Předkládané verše jsou stručné, 
vyznačují se převážně zkratkovitos-
tí a úderností, Úspornost výrazu si 
podává ruku s chlapstvím, nadsáz-
kou, fanfarónstvím, testosterono-
vým přetlakem i se zranitelností, jak 
se vlní „anima“ v jeho nitru. Láska 
se dotýká mystérií, jakkoli usilujeme 
o postmoderní civilnost a v duchu si 
říkáme: „Jen si nezadat, neotvírat 
nikomu své skryté podzemní chod-
by labyrintu.“ Potřeba upřímnosti 
v nitru slovem obdařených lidí však 
kvasí. A když prorazí obrannou stě-
nu, ponoříme se do netušených hlu-
bin. Sebereflexí zkoumáme pravost 
citů i hodnotového nastavení. Je tře-
ba se s mnohým vypořádat. Společ-
ně s autorem si můžeme vybavovat 
i hlouběji zasuté lásky a milostné 
zápasy, v nichž řečeno s Freudem 
„animus“ hledá „animu“. 

Luboš Koláček nás staví před 
otázky, jež klade sám sobě ve své 

reflexivní lyrice, která se prochází 
krajinami okouzlení i vzdoru a mar-
né – ovšem též chvílemi naplňova-
né – touhy i bytostných otázek. Jak 
jinak. Básník se tu před námi pro-
jevuje prostoupen láskou, obnažen 
ve svých citech až na dřeň. Žízní 
po vztahu v jeho plnosti, vnímá jej 
ve všech dimenzích: v rozměru fy-
zickém, psychickém i spirituálním. 
V jeho všednosti i posvátnosti, 
v profánnosti i v rozměru sakrál-
ním. Projevuje temperament místy 
nezvladatelný. Pružina provokace 
vibruje do vyšších kmitočtů a přet-
lak básníkových citů připomíná 
„Papinův hrnec“...

Při četbě básnické sbírky jako 
čtenáři vnímáme, že L. Y. Koláček 
dovede své osudové prožitky, tíživé 
situace, přetavit do básnických ob-
razů. Uvědomíme si jeho soustře-
děnou snahu hledat krásu a nadča-
sovost, zadržet unikající, mizející 
a zachytit alespoň to nejmenší vlák-
no smyslu. Autor k tomu využívá 
osobité metafory, surrealistické 
šarády, říkanky a hříčky. Je ironic-
ký i pokorný, rychle střídá nálady. 
Svou básnickou řečí se upřímně 
přiznává ke dvěma básníkům, kteří 
ho zásadně a bytostně oslovili – K. 
H. Máchovi a Janu Skácelovi. Zau-
jala mě například metafora: „Život 
rozdali nám / jak klíček k zahradám 
krásna.“ U tohoto básnického ob-
razu si ráda vzpomenu na slova fi-
losofky Anny Hogenové: „Důležité 
je, kolik v sobě má člověk bytí.“ I já 
přeji čtenářům předkládané knížky 
zintenzivnění bytí. 

Olga Nytrová

RECENZE

Pes, čarodějnice a jeviště
Pohádek ani dobrých fantasy pro 
děti není nikdy dost. Těch, které se 
odehrávají v  Praze a navíc v  diva-
dle, najdeme jen pár; škoda, že si je 
schoval čas. Přitom – co může být 
magičtějšího a kouzelnějšího než pro-
středí jeviště? Cožpak se herci každé 
představení neproměňují v někoho 
jiného? Nepotřebují přitom čarovnou 
hůlku a leckdy ani kostým či kulisy. 
Neobejdou se však bez toho nejdů-
ležitějšího: paměti. Herec, kterému 
se ztrácejí slova jeho role, jako by je 
z mysli odnášel vítr… nebo zlá moc, je 
pro divadelní svět ztracený. A protože 
hraní splývá s  jeho bytím, může po-
zbýt také životní síly…

Vlado Ríša, zkušený autor fan-
tastiky různých subžánrů, před pěti 
lety sklidil pochvalu za půvabnou 
knížku Stříbrný paprsek – o hříbě-
cím princi, oživlé želvě a třech ma-
lých kamarádech. Vrací se k  urban 
fantasy, určené dětským čtenářům, 
a ke spolupráci s  až kultovní ilust-
rátorkou Zdeňkou Bouškovu (díla 
Roberta Holdstocka, Jany Rečko-
vé, Johna Morresyho, aj.). V  knížce 
Sofinka, děda a mluvící pes (vydal 
Golem Ríša a Časopis XB-1,) výraz-
něji sahá do reality. Nejedná se jen 
o kulisy současné Prahy či jemné 
upozornění, že sice dobrodružství je 
fajn a boj proti zlu potřeba, ale děti 
by se neměly samy pouštět do ris-
kantních akcí. 

Sedmiletá Sofie a její nerozlučný 
kamarád Petr chodí do dramatického 
kroužku a dokonce si teď – tak jako 
jejich rodiče – zahrají v  divadle, kde 
jsou odmalička jako doma. Radost 
z vyhraného castingu a pronikání do 

tajů divadelního zákulisí začnou kazit 
ošklivé náhody a nepříjemná atmosfé-
ra, kterou přináší nová paní režisérka. 
Vypadá to… že je čarodějnice! Naštěs-
tí je tu Sofinčin laskavý dědeček, co se 
nenechá ničím vyvést z dobré nálady, 
vyzná se ve vaření, v pražském pod-
zemí a magii. A má pomocníka, ne-
obyčejně chytrého psa. Ale tu nejne-
bezpečnější výpravu musejí vést děti 
samy… 

Spisovatel s oblibou do svých tex-
tů vkládá decentní a vtipné narážky 
(slovní, ve spolupráci s  výtvarníkem 
i vizuální) na své blízké, přátele, ka-
marády, na svoji osobu. V  příběhu 
zobrazil sebe a vnučku coby prota-
gonisty napínavého děje: dědečka 
Richarda a Sofinku. I další účinku-
jící, včetně bystrého pejska Toksíka, 
zastupují své reálné vzory; ani jména 
se jim nezměnila. Spolu s  autenticky 
působícím prostředím divadla vzniká 
snový, velmi sympatický efekt živě vy-
právěné pohádky, jak ji mají děti rády. 
Takové, v  níž se stanou hrdiny; a na-
cházejí přitom části důvěrně známé 
skutečnosti. 

Vlado Ríša svou pohádkovou 
fantasy napsal s  láskyplným poro-
zuměním pro malé čtenáře, zvířa-
ta (zejména psy!), pro říši fantazie 
a divadlo, které do ní vlastně také 
patří. Jak je u něj obvyklé, vypráví 
krásnou češtinou a lehkými slovy, co 
se dětem báječně poslouchají. Nevě-
noval ji jenom Sofince: s  přispěním 
paní Bouškové vyčaroval tajemnou 
podobu divadla i Prahy pro všechny 
děti – a také pro dospělé, kteří v  srdci 
nestárnou. 

Františka Vrbenská
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ROZHOVOR 

Po stopách Oty Pavla
Letos v červenci si připomeneme 
devadesátiny Oty Pavla. 
Rozhovor s jubilantem vám 
bohužel poskytnout nemůžeme, 
Ota Pavel, původním jménem 
Otto Popper, zemřel už v roce 
1973. Místo něj jsme si proto 
povídali s Jaroslavou Pechovou, 
spisovatelkou, členkou Obce 
spisovatelů, která o tomto 
legendárním autorovi nedávno 
vydala životopisnou knihu 
Zpáteční lístek do posledního ráje 
Oty Pavla.

V knize popisujete místa a osoby, které 
známe z Pavlových knih. Která ta 
postava vám učarovala?
Hodně mi učaroval životní příběh Vác-
lava Matouška. V mládí na zbirožském 
zámku šepsoval plátna a míchal barvy 
Alfonsu Muchovi, který tam maloval 
v největším českém sále Slovanskou 
epopej. Ota Pavel ho překřtil na Fialo-
vého poustevníka. Dlouhých šestnáct 
let žil v dřevěném srubu pod zříceni-
nou hradu Týřova, živil se houbami 
a lesnímai plody a maloval fialové ob-
razy. Ota sbíral ve Skryjích a okolí Tý-
řovic materiál na knihu o něm. Stačil 
však napsat pouze jedinou povídku – 
Fialový poustevník. Ale i další osoby, 
o kterých Ota psal, mě uhranuly. Na-
příklad Marie Vlková, které Ota říkal 
Krásná Marie, převozník Zíka nebo Ja-
roslav Franěk. Ten býval rozvědčíkem 
v Indočíně, v Annamu. Celý život měl 
srdce rozvědčíka, až mu ho za války za-
bili Němci ve vězení Plötzensee. Jako 
mladá holka jsem se ještě potkávala 
s Jarkovou ženou Toničkou. Žila sama 
v křivoklátských lesích a v Restauraci 
u rozvědčíka, kterou si společně s mu-
žem postavili, vařila guláš a točila ra-
kovnické pivo nebo žlutou limonádu 
„čapézo“ pro všechny hladové, žízni-
vé, veselé i smutné pocestné. 

Do Křivoklátu až do pokročilého 
věku jezdila pro proviant na motorce 
značky Indian. I zkušený jezdec měl co 
dělat, když s takovou třísetkilovou stro-
jovnou dojížděl do křižovatky. Musel 
rychle na levou nohu vymáčknout spoj-
ku, pravou rukou zařadit rychlost, před-
tím ubrat předstih a do toho ještě nějak 

zastavit. Tonička celá obložená nákupy 
to zvládala s přehledem.
Je onen „genius loci“ stále přítomen 
v místech, která jste společně 
s fotografem Milanem Richtermocem 
navštívila?
Aby ne! Ta místa mají duši, jsou plná 
tajemství, mají osobitý půvab. Kam oko 
dohlédne, podmanivá a zvláštní krása. 
Fialový poustevník své obrazy nadarmo 
nemaloval fialovou barvou. Skály ob-
nažené erozí tu často zahaluje fialovou 
clonou zapadající slunce a v tom pra-
zvláštním světle jsou opravdu fialové. 
Ale stráně nad Berounkou hrají i jinými 
barvami. Je to tím, že zde roste mnoho 
druhů stromů. Na podzim tu do řeky 
padá listí a každý list je jiný. Jeden prud-
ce žlutý, druhý pronikavě červený, jeden 
je ještě zelený, další fialový či skořicový. 
Ota říkával, že je to jako zlatý poklad 
Země české.
V knize na str. 21 píšete: „Přivřela jsem 
oči. Zdálo se mi, že vidím Otu Pavla.“ 
Setkali jste se osobně doopravdy? Co 
byste mu řekla, kdybyste se s ním dnes 
mohla sejít, když jste tak důvěrně 
poznala místa a osoby jemu blízké?
Když mi bylo asi tak šestnáct let, potkala 
jsem ho jednou právě u Berounky. Uká-
zal mi místo u ohýnku na břehu a dal se 
se mnou do řeči. Na ulomeném prutu 
opékal napíchnuté václavky a kousek od 
něj vlasec na udici řezal ubíhající vodu. 
Neměla jsem tušení, kdo to je. Pruty 
ani ryby mne nezajímaly, neznala jsem 
žádné fotbalisty, kanadský hokej byl pro 
mne španělská vesnice, ale Ota vždy na-
šel téma k zajímavému hovoru. Vzduch 
voněl podzimem a upečenými houbami. 

Snědli jsme je a já se rozloučila. „Ani 
jsem se vám nepředstavil,“ stiskl mi 
ruku tak, jak to dělá dobrosrdečný člo-
věk. „Jsem Pavel. Ota Pavel.“ A pak zare-
citoval Nezvala: „Sbohem a kdybychom 
se nikdy nesetkali, bylo to překrásné…“

Už jsme se nikdy nepotkali. Ale já 
v životě mnohokrát potkala jeho knihy. 
Jak na vás zapůsobili jeho bratři? Přece 
jenom prošli peklem koncentráků. 
A máte nějakou zajímavou historku 
s nimi, která se do knihy nevešla?
Oba bratři Oty o koncentrácích nemlu-
vili. Zřejmě si nechtěli připomínat ty 
hrůzy. Spíše hovořili o štěstí, že přežili. 
Prostřední Jirka a hlavně nejstarší Hugo 
mi s psaním hodně pomohli. Bez jejich 
historek, rodinných fotografií a úžas-
ného vzpomínání by kniha neměla ten 
esprit, který podle čtenářů prý má. Byla 
to krásná práce, na kterou ráda vzpo-
mínám. Díky ní jsem se sblížila s celou 
rodinou Pavlových. Všichni mě přijali 
s otevřenou náručí. Hugo s manželkou 
Elou si mě dokonce „adoptovali“ jako 
třetí dceru. Jezdila jsem k nim do Klad-
na jako domů. Jednou tam Huga s jeho 
dcerami Hanou a Maruškou přijel vy-
fotografovat nějaký novinář a Hugo 
hned, že na fotce musí být i Slávka, třetí 
dcera- on mi tak říkal. Jindy se stalo, že 
mi zavolal, ať přijedu k nim na chatu, že 
mi chytil úhoře. Nikdy jsem tu rybí de-
likatesu nejedla, ale na druhou stranu 
jsem se žinýrovala sníst Hugovi toho 
vodního tuláka, co má – jak známo – 
maso jako lotosový květ. „Schovával ho 
jen pro tebe,“ uklidnila mě Ela. „I kdy-
by přijel sám prezident, tak by mu ho 
býval nedal (VáclaV)

PŘÍLOHA
PAMĚŤ 

Pomník jihočeskému 
spisovateli 

Dokladem toho, jak si některé obce 
dovedou vážit svých spisovatelů, 

je loňské slavnostní odhalení pomníku 
v jihočeské Lužnici. Pomníku, věnova-
nému zdejšímu rodákovi a našemu ko-
legovi Janu Nouzovi.

Nápad na tento trvalý projev uznání 
a úcty se zrodil krátce po smrti oblí-
beného lužnického básníka, prozaika 
a novináře, ovšem cesta k jeho napl-
nění trvala více než pět let. Hybnou 
pákou projektu byla někdejší starost-
ka Lužnice – Miroslava Kolouchová, 
samozřejmě s podporou založeného 
sdružení Namšál, což je i název rybníč-
ku na konci obce, kam Jan Nouza rád 
jezdíval a kde byl také pomník umístěn. 
Pro splynutí s krajinou byl pro pomník 
použit přírodní kámen, který daroval 
Václav Pumpr, jeho úprava a konzer-
vování byly svěřeny Petru Pokornému. 
A dvě nerezové desky s rytým písmem 
umístěné na kameni zhotovil speciální 
metodou Štěpán Marek. 

Ovšem i Jan Nouza věnoval Luž-
nici mnohé. Jednak ji proslavil svým 
spisovatelským jménem, jednak jí zů-
stal věrný až do posledních dnů svého 
života. I když jej úraz ve věku patnácti 
let odsoudil na celý život do kolečkové-
ho křesla, nezatrpkl. Naopak se snažil 
všemožně pomáhat lidem s handica-
pem, a to jak ve své bohaté novinářské 
a spisovatelské tvorbě, tak osobními 
skutky. Také pro nás, kolegy z Jihočes-
kého klubu Obce spisovatelů, jehož byl 
dlouholetým členem, byl skvělým pří-
telem a vzorem skromného a pracovi-
tého člověka.  Hana Hosnedlová



II

 KONTROVERZNÍ KNIHY

Od carské ochranky po Umberta Eca – Osudy nejznámějšího protižidovského falza
„Protokoly sionských mudrců“ je pouze jedním, byť obecně nejznámějším názvem knihy, která svého 
času pořádně zamávala světovou politikou, neboť podle svých obhájců obsahovala text plánu globální 
nadvlády židovského národa nad ostatním lidstvem. Zatímco jedni text (a to dodnes!) považují za pravý, 
převážná většina odborníků považuje tuto knihu za falsum.

Zatímco tedy Encyklopedia Britanica 
označuje tuto knihu za jednoznač-

ně „...podvodný dokument, který měl 
sloužit jako záminka ke zdůvodnění 
antisemitismu na počátku 20. století“, 
antisemitsky, antijudaisticky či antisi-
onisticky – shrnuto tedy: protižidov-
sky – zaměřené země světa ho považují 
naopak za pravý. Právě antisemity jsou 
tzv. Protokoly sionských mudrců často 
citovány a tištěny: ať již ve starém car-
ském Rusku, kde oficiálně vyšly (roku 
1903 parciálně, 1905 celý text) poprvé 
či o něco později u hitlerovských nacis-
tů, tak i na současném Blízkém východě. 
Právě antisemité je považují za důkaz 
mezinárodního židovskému spiknutí 
proti zbývajícímu světu. A zatímco na-
cisté si na základě této knihy do značné 
míry obhajovali své masové pogromy na 
Židy, aktuální blízkovýchodní Hamas 
jimi dodnes ospravedlňuje teroristické 
útoky na Izrael. Mezitím je celá řada 
dalších antisemitských aktivit. Odkud se 
vlastně vzaly?

Plagiát, podvod, nebo hrozba lidstvu?
K prvnímu oficiálnímu vydání - jak už 
jsme výše naznačili – „Protokolů sion-
ských mudrců“ došlo roku 1903 v car-
ském Rusku, respektive k jejich zkrá-
cené verzi v Krušenavových novinách 
„Znamja“. Kontroverzní text z údajně 
autentické knihy vyvolal postupně ob-
rovskou bouři, zejména tedy protižidov-
ské nálady v části civilizovaného světa. 
Židé se bránili, že se jedná o zjevný pod-
vrh a text „Protokolu sionských mudr-
ců“ se stal předmětem četných nezávis-
lých vyšetřování. Přestože někteří znalci 
přísahali na jeho autentičnost, většinou 
odborníků byl označen za podvodný. 
V časopise The Times pak byla třeba 
v roce 1921 publikována série článků, 
které odhalovaly, že většina materiálu 
takzvaných „Protokolů...“ je plagiátem 
dřívějších děl politické satiry, které – 
a teď pozor! – se prý k Židům vůbec ne-
vztahovaly. 

Původ v Rusku nebo v Paříži?
Úplnou vezi onoho textu vydal v roce 
1905 ve své knize „Velké v malém aneb 
Antikrist jako nastávající politická 
možnost“ Sergej Nilus (vystudovaný 
právník, ruský spisovatel nábožen-
ských textů a mystik, narozen v Moskvě 
roku 1862; zemřel v Krutěci ve Vladi-

mirské oblasti roku 1929 na infarkt 
myokardu). Jenomže podle historiků 
tato Nilusova kniha vyšla poprvé už 
v letech 1901–1902, jak ukázalo tajné 
dobové vyšetřování ruského premiéra 
Pjotra Stolypina (1860–1911), které 
odhalilo (?!), že „protokoly se poprvé 
objevily v pařížských antisemitských 
kruzích v období 1897–1898“. 

 
Základ konspiračních teorií
Tak či onak jsou „Protokoly sionských 
mudrců“ považovány za jakýsi počátek 
soudobé literatury konspiračních teo-
rií; samotný text (mimochodem: v čes-
kém překladu vyšla poprvé tato dvanác-
tá kapitola Nilusovy knihy roku 1926 
jako „Protokoly ze shromáždění sion-
ských mudrců“) je podle historiků „...
jakýmsi instruktážním manuálem pro 
nového člena starších“, přičemž zejmé-
na popisuje, jak mají moderní (doboví) 
Židé ovládnout svět prostřednictvím 
kontroly médií i financí a následně pak 
nahrazením dosavadního (tradičního) 
společenského pořádku novým „soci-
álním“ pořádkem, založeným převážně 
na masové manipulaci. Nepřipomíná to 
nesporně inspirovanou politiku před-
ního idelologa nacistické říše Josepha 
Goebbelse? A leckoho pak jiného...?!

Tak či onak bylo tohle dílo výrazně 
zpopularizováno odpůrci dobového 
ruského komunistického revolučního 
hnutí a masově šířeno po roce 1905, 
kdy v Rusku proběhla známá „první“ 
revoluce. Světového věhlasu však „Pro-
tokoly“ dosáhly až po vítězné Leninově 
bolševické revoluci v Rusku roku 1917, 
odsuzované právě jako ono „židovské 
spiknutí na ovládnutí světa“. Zájem 
o „Protokoly sionských mudrců“ se 
tehdy výrazně rozšířil v opozičních ka-
pitalistických zemích západního světa. 
Není tajemstvím, že zejména ve 20. 
a 30. letech 20. století byl jejich tisk fi-
nancován americkým průmyslníkem 
Henry Fordem. „Protokoly“ pak slovy 
historika opravdu „...tvořily význam-
nou roli v nacistickém ospravedlnění 
genocidy Židů během holocaustu“.

Nacista Ford šiřitelem „Protokolů“
Americký podnikatel a průkopník au-
tomobilového průmyslu Henry Ford se 
výrazně zajímal také o politiku, spolu-
pracoval s nacisty a hlásil se vehement-
ně k antisemitismu, a to zcela otevřeně 

ve svých novinách Dearborn Indepen-
dent. Osobně pak už ve 20. letech se-
psal knihu „Mezinárodní Žid: Světový 
problém“. O jeho finacování evropské 
distribuce „Protokolů“ jsme se už zmí-
nili. Významnou pobočku svého ame-
rického koncernu Ford Werke AB 
založil v Německu, kde dodával „for-
dy“nejen civilistům, ale také německé 
armádě, zejména tedy nákladní auto-
mobily, přičemž samotnému Hitlerovi 
posílal ke každým narozeninám darem 
50 000 dolarů. Výtěžek z veškerého 
prodeje značky Ford v Německu pak vě-
noval NSDAP. Vzhledem k tomu, že ne-
souhlasil s Rooseveltovou politikou, po 
vstupu Ameriky do světové války roku 
1941 předal vedení firmy svému synovi 
a po jeho smrti roku 1943 pak vnukovi. 
Sám zemřel roku 1947 na mozkovou 
příhodu. 

Kdo má být Antikrist?
Antikrist, čili „protivník Kristův“ či 
„protivník Mesiáše“ je v křesťanství 
bytost nebo člověk, který je nepřítelem 
Krista a tím i Boha a jeho následovníků. 
Takto je ovšem v Novém zákoně popi-
sována nikoliv postava jediná, nýbrž 
celá škála postav: nepřátel Boha a Je-
žíšova učení. Ve Zjevení Janově bývá 
označován dokonce pojmy „šelma“ či 
„nevěstka babylonská“. Každopádně 
se má jednat o bytost, která přijde na 
zem před druhým příchodem Ježíše 
Krista a pokusí se v tom negativním 
(ďábelském?) smyslu převzít vládu nad 
světem ve jménu falešné lásky a huma-
nity. Apoštol Matouš pak hlásá, že se 
dokonce bude za Krista vydávat. Může 
pak nějakou dobu na zemi vládnout. 
Optimistická Bible nicméně tvrdí, že 
nakonec bude přece jen poražen navrá-
tiším se pravým Ježíšem Kristem, bude 
to znamenat „konec tohoto světa“, jenž 
bude „nahrazen světem novým“. Ter-
mín Antikrist se ale používá také v lido-
vé tradici islámu i judaismu, kde má ja-
kési společné znaky: takové bytosti mají 
„...přijít na konci dní, budou se vydávat 
za spasitele a budou se pokoušet ovlád-
nout svět“, leč spasitel je přemůže. Jed-
ná se tedy o vize mystické, ale též prak-
tické. A ty mohou být nebezpečné...

A kde se tedy „Protokoly“ vzaly?
Současní historici se obvykle shodují, 
vycházejíce z údajně doložených svě-

dectví a historických dokumentů, že 
„...Protokoly byly sestaveny ruskou 
tajnou policií Ochranka, aby obvinily 
Židy z tehdejších politických i spo-
lečenských problémů Ruska.“ Ona 
„Ochranka“ byla vlastně „Oddělení pro 
ochranu pořádku a veřejné bezpečnos-
ti“, jinak tedy obávaná tajná politická 
policie ruského impéria, která měla za 
úkol kontrolovat revolucionáře a posí-
lat je před soud. Ochranka byla vytvo-
řena k ochraně cara, proti politickému 
terorismu a levicovým revolučním ak-
tivitám. Operovala nejen v Rusku, ale 
i v několika dalších zemích, od roku 
1884 v řadě měst západní Evropy v čele 
s Paříží. Konkrétním autorem „Proto-
kolů“ pak má být podle této verze jistý 
Matvej Golovinskij, ruský spolupracov-
ník oné tajné policie. 

A jejich zdroje? 
Uvádí se zejména satira „Dialogue 
aux enfers entre Machiavel et Mon-
tesquieu“ od Maurice Jolyho z roku 
1874, kde je Napoleon III. spojován 
a Niccolem Machiavellim, ale také 
román „Biarritz“ (vyšel roku 1868) 
od Hermanna Ottomara Friedricha 
Goedsche. Dočteme se v něm, že na 
pražském starém židovském hřbito-
vě údajně proběhlo tajemné setkání 
vysokých rabínů, kteří plánují ovlád-
nutí světa. Vše tedy tak trochu mizí do 
ztracena... 

Současné literární inspirace
Se značnou dávkou ironie se tématem 
zabývá Umberto Eco ve svém slavném 
románu Foucaltovo kyvadlo, načež 
mu roku 2010 vychází kniha Pražský 
hřbitov, kde jsou „Protokoly“ dokon-
ce ústředním tématem. Zabývá se jimi 
také současný komiks Willa Eisnera 
s názvem „Spiknutí: Tajný příběh pro-
tokolů sionských mudrců“, nehledě na 
to, že roku 1993 vydává okresní soud 
v Moskvě rozsudek, dle něhož se sou-
časná ultrapravicová nacionalistická 
organizace Pamjať dopustila antisemi-
tismu – právě znovuvydáním „Proto-
kolů sionských mudrců“. 

Luboš Y. Koláček


