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NÁŠ TIP 

Z nových knih
Jan Bauer: PAPEŽOVA DCERA, 
historický román, nakl. MOBA 
František Tylšar: POHÁDKY 
NEPOHÁDKY, moderní pohádky, nakl. 
Epika 
Ladislav Beran: VRAH, KTERÝ SE 
BÁL SÁM SEBE, detektivky, MOBA 
František Niedl: ANO MŮJ PANE, 
historický román, MOBA 
Olga Nytrová, Bohumil Ždichynec:
O HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ, Eseje 
a úvahy, nakladatelství Bondy
Diana Kutilová: NA KŘÍDLECH 
SLOV, novela, nakladatelství Bondy
Štěpán Votoček: ČAS KRÁLOVNY, 
sbírka básní, nakladatelství Bondy
Alois Marhoul: STROM, KTERÝ SE 
NECHAL TETOVAT, sbírka básní,
nakladatelství Bondy

Jan Bauer: BRATRSTVO RŮŽOVÉHO 
KŘÍŽE, historická detektivka, MOBA 
Jan Bauer: LEVOBOČEK 
ROŽMBERKŮ, dva historické romány, 
MOBA 
Ladislav Beran: SLZY GALÉRKY, 
krimipříběhy, MOBA 
Martina Mouseová: VALERIE,
mystery novela, nakl. M. Myšková
Věra Kopecká: U BRÁNY TICHA, 
sbírka básní, vydav. Kopecká
Martin Vídenský: VYKROČENÍ  
ZE STÍNU, sbírka básní, Flétna 2021
Iva Tajovská: NEŽ SE ROZDĚLÍME, 
román, nakladatelství Maraton
Jan Stejskal: DOBRODRUŽSTVÍ
V ŽELEZNÝCH HORÁCH,
román, nakladatelství OFTIS
Miroslav Skačáni: OSUDOVÁ

ROZHODNUTÍ, povídky, vl. nákladem
Miroslav Kubíček : OSMIZVUČÍ, 
sbírka básní, Oftis
Luboš Zelený: SELSKÉ KŘESLO, 
sbírka básní, vydala V. Kopecká, 
Broumov
Eva Černošová, Petr Semerák a kol.: 
KANTÁTA O PŘÁTELSTVÍ,
Cantus feminae, literatura faktu, Oftis
Kateřina Hájková: SVĚTLO
NADĚJE, sbírka povídek, Oftis
Václav Franc: KŘIŽOVATKY
SAMOT, sbírka básní, nakladatelství 
Nová Forma, 2021

Václav Franc: VYPLÁCHNĚTE
SI, krátké příběhy, nakladatelství 
Tribun EU
Věra Kopecká: I KŮZLATA SE
USMÍVAJÍ, sbírka veršů pro děti,
vydavatel V. Kopecká
Jiří Uhlíř: BOŽENA NĚMCOVÁ 
INSPIRUJÍCÍ PRO UMĚNÍ, nakl. BOR
František Uher: ŘÍKÁM ŘEKÁM,
sbírka poezie, vydavatel Věra Kopecká
Marta Urbanová: NÁVRATY, sbírka 
poezie, vydavatel Věra Kopecká
(Pokud chcete, aby se i vaše knížka objevila 
v této rubrice, napište nám své tipy.)

NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

ÚVODEM

Přeji vám jistotu a klid
Vážení čtenáři N.O.S.u, dovolte mi, 
abych Vám popřál do roku 2022 pře-
devším šťastné dny. Přeji Vám, aby vše 
nepříjemné uteklo velmi rychle, a pří-
jemné nechť máte možnost prožívat 
dlouho. Poslední dva roky jsou pro řadu 
generací zcela novou zkouškou. Bylo 
to období, kdy nás všechny ovlivňova-
la událost, kterou jsme nemohli zcela 
ovlivnit. Osobně si myslím, že stav, 
který nemáme šanci ovlivnit, je pro naši 

psychiku nejhorší. Musíme všichni vě-
řit, že se vše vrátí do normálu. Je velmi 
pravděpodobné, že normálem, se pro 
nás stane i stav, který byl pro nás před 
lety nereálným. Čím dříve budeme mít 
ve všech oblastech našeho života jistotu 
a klid, tím dříve budeme skutečně šťast-
ní. Ať jste šťastní... 
 Váš Tomáš Magnusek, 
 předseda Obce spisovatelů
 České republiky

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

č. 1/2022 NOVOROČNÍ

Čtenář,  
který má NOS 

Zpěvačka Marta Elefteriadu
Rozhovor o knihách a čtení najdete na straně 3

VÝSLEDKY

Mobel ocenil nejlepší
Do třináctého ročníku Mobelovy ceny se přihlásila necelá osmdesátka básníků a básnířek. Včetně 
zahraničních – vynikající rumunský básník Mircea Dan Duta se dokonce stal jedním z nositelů nejvyššího 
ocenění. A kdo se zúčastnil závěrečného vyhlášení výsledků, kde zazněly verše těch nejlepších, potvrdí: 
Poezie žije!

Mobelova cena: 
l  Mircea Dan Duta: PLÍZ SUJČOF 

JOR MOBAJL FOUN 
l  Dušan Spáčil: Existenciální kakao 
l  Jiří Žáček: Kdo učí ptáky zpívat 
Mobelovo uznání: 
l  Tomáš Přidal: Studování mělkého 

kroku 
l  Dana Krausová: Spojnice v čase 
l  Zita Malaníková: Cestou duhových 

skleněnek 
l  Jiří Weinberger 

Mimořádné Mobelovo uznání: 
l  Bohumil Ždichynec: Noe 

odpočítává dny
Mobelovo uznání za dlouholetou 
profesionalitu: 
l  Petr Švácha: Plameny 
Mobelův aforismus: 
l  Magdaléna Pokorná: Už zas
Mobelova pochvala za symbiózu 
haiku a fotografií: 
l  Dana Floránová: S očima na hladině
� Lojza Marhoul

PORTA

Vítězné Kruhy
Již podruhé, i když poprvé naživo, se 
na Portě v Řevnicích prezentovala také 
Obec spisovatelů ČR, a to prostřednic-
tvím udělované Ceny za nejlepší písnič-
kový text. Vítěze, stejně jako v loňském 
problematickém roce, vyhodnotila 
odborná porota, složená ze členů Rady 
Obce spisovatelů – Olgy Nytrové, Ond-
řeje Hníka a Hanky Hosnedlové. Posu-
zovala texty po stránce literární. Kvalita 
slovní části písniček je totiž, zejména 
pak u folku a spřízněných žánrů, stej-
ně důležitá jako jejich hudební stránka 
a nejednou se stává i nosným pilířem 
písničkového sdělení a jeho výpovědní 
hodnoty. 

Přihlášených textů bylo o něco 
méně než v předchozím roce, kdy Porta 
probíhala pouze virtuálně, včetně pře-
dání Ceny OS. Letos se na první příčku 
dostal text Kruhy na vodě, z autorské 
dílny Slávka Maděry, člena dua VilMa. 
Slávkova tvorba prolíná napříč žánry, 
takže ho nelze ultimativně zařadit do 
přesně specifikovaného šuplíčku. Ten-
tokrát měla Cena Obce spisovatelů za 
nejlepší autorský písničkový text podo-
bu originálního keramického poháru 
z dílny jihočeského výtvarníka Jana 
Štarka a vítězi byla předána při neděl-
ním finálním koncertě na řevnickém 
portovním pódiu. (hh)
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FEJETON 

Život jako kýč? 
Proč se mi zde připomíná Divina, obří 
loď plující po Středozemním moři od 
Janova do Říma, na Sardinii, Sicílii, 
k Malorce, Valencii, Marseille a po-
dél francouzských břehů zpět. Proč 
zrovna dnes, kdy napadl sníh, všude 
břečka a za límcem zima…, teď, když 
coronavirus -19 řádí jako tyfus, chole-
ra či mor, když si po každém setkání 
v kavárničce říkám, přežiju-li, už žád-
né kafe mimo dům...

K této úvaze mě navzdory stu-
deným kulisám dostrkala jedna ná-
hodná věta v nejmenovaném článku 
známého literárního kritika:… ačkoli 
jsem si uvědomoval, že je to tak doko-
nalý kýč jako třeba Divina… Ano, na 
té lodi jsme se potkali, tak se zamýš-
lím nad Divinou jako kýčem. Už dáv-
no rozpitvala pojem kýče velká jména, 
třeba Umberto Eco nebo Milan Kun-
dera; kýč chápou jako předstírání, do-
jímání, neopodstatněné emoce, faleš-
né užití stylů, prostě nevkus…

 Ani ne snad loď, ale způsob pozná-
vání, ty letmé, dalo by se říci povrchní 

kontakty s  různými destinacemi při 
opakovaném vylodění mohli bychom 
označit jako kýč. Ale není to podstata 
vší turistiky? Je kýčem touha sucho-
zemce poznat moře? Prožitek širého 
moře je pro mne největším lákadlem, 
pro které je nutné cestovat lodí. Širé 
moře a nikde nic než moře… Ale ja-
képak moře, dokud neulovíte velrybu, 
řekl by možná Hemingway… a mozo-
ly, široký krok a hrdlo propálené ko-
řalkou jsou kde? 

Osazenstvo Diviny bylo vzorkem 
soudobé populace. A organizovanost 
života na lodi mohla být vzorkem 
kulturní situace většího města: bary, 
taneční parkety, luxusní restaurace, 
celodenní samoobslužná jídelna, di-
vadlo (na Divině větší než v kterém-
koli okresním městě), knihovna, ba-
zény a vířivky, kasíno, hrací automaty, 
komplex péče o tělo, butiky. Hra na 
město? Na civilizaci? Velká většina 
uživatelů kajut se vrátí doma ke své 
obyčejné práci, a to všechno jim bude 
málo dostupné. Takže si v iluzi luxusu 

vyhazují z kopýtka, je to iluze střední 
třídy, kýč…? Asi jako omylem jsem si 
na lodi žila po svém, když se zachtělo 
aperitivu, byl k mání v baru jako v Os-
travě před divadelním představením, 
bazénům jsem se vyhýbala, masér-
nám obloukem, jezdívali jsme s ko-
legou k schůzkám (výtahů tam bylo 
šestadvacet) na šestnáctou palubu do 
knihovny (nenašli jsme tam Danta, 
Čapka ani Lednickou), rádi jsme se ne-
chali obsloužit v restauraci, kde nám 
na klín prostřeli damaškový ubrousek 
jako v hotelu Clarion ve Vítkovicích 
(ach Rothschildovo šampaňské Mirka 
Stoniše!)… Na palubě číslo 16 jsme 
sedávali před skleněnou stěnou, za níž 
bylo už jen daleké široké moře, kterým 
jsme pluli. Na procházky po palubě 
chodili jsme jen občas, vál tam někdy 
silnější vítr. A kajuta? Vnitřní, levnější, 
avšak větší než v hotelu chorvatského 
Gradacu; vzduch stále čerstvý, teplota 
podle přání, v noci tma, v níž se spalo 
lépe než v naší domácí polotmě. Krás-
ná, ale uměle vytvořená skutečnost.

Měl můj kritik přece jen prav-
du? Zatímco mnozí láteřili, jak je 
otravné podstupovat při každém 
opouštění lodě a návratech na pa-
lubu stejný proces: prosvícení za-
vazadel, rám, sundání klobouku, 
identifikace podle fotografie, mag-
netická karta… a běž…, ani kapesní 
rybička neprojde, já jsem se na lodi 
cítila díky tomu bezpečně. Já za ten 
tvrdý antikýč děkuji. Při cvičném 
poplachu jsem si nemohla nasadit 
záchrannou vestu, hmátla jsem ve 
skříni omylem pro dětskou. Tvářila 
jsem se, ale pravda to nebyla. Tento 
kýč by mě mohl stát život. Copak se 
nepotopil i Titanik? Kapela by hrála 
a my bychom se z naší deváté paluby 
do čtvrté k východu těžko dostávali; 
po schodech by se valila voda a výta-
hy by určitě nejezdily… Dětská vesta 
by mi nebyla k ničemu. Tak to by kýč 
určitě nebyl, spíš něco jako Krutá 
pravda o dinosaurech od Lojzy Mar-
houla.  

Lydie Romanská

DEN POEZIE

Básně zářily i v temném lese
V tomto roce se uskutečnil již 
23. ročník festivalu Den poezie. Tato 
celorepubliková akce začala roku 
1999 na památku narození Karla 
Hynka Máchy (16. 11. 1810). „Jsme 
pevně přesvědčeni, že poezie nám 
může říci a ukázat o nás samých 
a o našem světě věci, které žádná jiná 
umělecká forma nedokáže, a proto 
se budeme snažit, aby byl letošní fes-
tival co nejlepší. Přestože můžeme 
mít pocit, že se teprve pohybujeme 
v ‚temném lese‘, kde Dante začíná 
svou epickou cestu…,“ uvedli orga-
nizátoři.

Literární setkání i tentokrát pro-
běhla v řadě měst: Brno, Fulnek, 
Hřebeč, Ivančice, Kostomlaty nad 
Labem, Kroměříž, Kutná Hora, Li-
berec, Lidice, Lovosice, Lysá nad 
Labem, Němčice nad Hanou, Nera-
tovice, Olomouc, Opava, Ostrava, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Pracha-
tice, Rajhrad, Sedlčany, Svitavy, 
Šternberg, Třeboň, Uherské Hradiš-
tě, Ústí nad Labem, Vlachovo Březí, 
Vonoklasy a další.

V rámci festivalu se v zaseda-
cí síni NO CČSH, Praha 8 – Karlín 
konalo literární matiné s podtitulem 
„Smích a slzy“. Uspořádal jej Dialog 

na cestě, ve spolupráci s Pražským 
klubem spisovatelů při Obci spiso-
vatelů. Účastníky setkání byli, ať 
už přímo, nebo jen virtuálně B. Di-
trych, M. Dunovská, M. D. Duta, T. 
Feifer, T. Hájek, M. Hlasivcová, D. 
Honysová-Radecký, H. Hosnedlo-
vá, V. Jíchová, M. Kofroňová, L. Y. 
Koláček, M. Koubová, J. Martínek, 
N. Nera, T. Novák, O. Nytrová, E. 
Rejšková, L. Romanská, K. Salmo-
nová, J. Schnerch, D. Spáčil, P. Su-

chan, M. Uhrinová, F. Vrbenská a B. 
Ždichynec. Všichni zúčastnění se 
pokusili vést dialog s jedním z tvůr-
čích velikánů a alespoň do jisté míry 
reflektovat ve svých básních Dante-
ho vidění světa.

Záznam z letošního karlínské-
ho setkání autorů z řad Pražského 
klubu spisovatelů, Dialogu na ces-
tě a Obce spisovatelů naleznete na 
YouTube, zadáte-li do hledání odkaz 
Dialog na cestě. (on) a (vs)

Z REGIONŮ

Východočechy covid 
neumlčel
I letošní dění komplikovala pande-
mie, ale i přesto proběhlo několik 
důležitých akcí v našem Středisku 
a akcí organizovaných našimi členy.

Nejdůležitějším a také jediným 
setkáním členů Střediska bylo 1. 10. 
tradiční zahájení 16. Východočeské-
ho uměleckého maratónu na radnici 
Statutárního města Pardubice. Jeho 
součástí byl křest sborníku spiso-
vatelů a výtvarníků sdružených ve 
Středisku pod názvem Kdo mi šlape 
na paty, zahrnující příspěvky 27 čle-
nů Střediska.

Další střediskovou akcí byla ak-
tivní účast na knižním veletrhu v Ha-
vlíčkově Brodě, kde mělo Středisko 
nejen svůj stánek, ale též čas vyhra-
zený pro autorská čtení.

K pravidelným akcím pořádaným 
našimi autory patří soutěž Řeheč-
ská slepice, organizovaná Václavem 
Francem s jeho vydávanými regio-
nálními časopisy Čaj a Kobra.

Smutnou zprávou z SVčS je úmr-
tí Miroslava Kubíčka (12. června 
2021), básníka krajiny domova, 
s citlivým, křehkým a barvitým ja-
zykem. (vk)

V Broumově proběhly Dny poezie ve dnech 15.–17. října. Zúčastnilo se 
jich 36 autorů z Čech, Polska, Slovenska a Litvy. Jejich součástí byly 
vydané publikace – sborník přihlášených autorů Světlo a stíny podzimu 
a antologie Cesty. Foto Věra Kopecká.
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ROZHOVOR

Doma jsme žádné knihy neměly
Martha a Tena Elefteriadu přišly do Čech jako malinké, s rodiči, 
kteří byli řeckými emigranty. Propojeny jsou proto jak s českým, tak 
i s řeckým kulturním prostředím. 

Pamatuješ si nějakou knížku 
z dětství? Byla česká nebo řecká?
To si bohužel nepamatuji. My jsme 
doma knížky neměli, v padesátých 
letech jsme žili dost skromně. Řecké 
knížky už vůbec, kde by se tu tenkrát 
vzaly? Když jsem začala číst, už v prv-
ní třídě mi to šlo dobře, byly to buď 
učebnice, nebo půjčené knížky.

Kdy se z tebe stal vášnivý čtenář?
Hned jak jsem se naučila číst, před-
čítala jsem našim a oni mě trpělivě 
poslouchali, i když tehdy mnohdy ani 
nerozuměli všemu, co jsem jim před-
čítala. Už v první třídě mě vyvolávala 
paní učitelka s krásným jménem An-
děla Andresová, abych předčítala tří-
dě a chválila mě, jak mi to hezky jde. 
V té době jsem si četla všechno, co 
mi přišlo pod ruku, a že to někdy byly 
věci. No padesátá léta.

Udělal ti v poslední době někdo 
nějakou knížkou radost?
Ano, třeba paní Zdenka Barcalo-
vá svou knihou Jak jsem se kypřila, 
o svém životě na Kypru.

Dáváš knížky k Vánocům?
Jasně a ráda je vybírám. A taky je ráda 
dostávám.

Pár let jsi prožila na cestách v cizině. 
Brala sis s sebou nějaké knihy?
 To ano a měla jsem k tomu vyhrazený 
malý kufřík. To když jsme jezdili do 
Skandinávie. Kluci z kapely se mi pro-
to smáli, ale pak si pokorně přišli vy-
půjčit něco z té kufříkové knihovnič-
ky. Ale chodila jsem tam i do knihoven 
a půjčovala si tam v angličtině knížky 
z oboru psychologie autorů, které ten-
krát u nás nevydávali. Jo a ještě něco 

jsem ve Švédsku zažila, něco, co mě 
šokovalo. Šla jsem kolem stánku na 
ulici, kde prodávali zřejmě zlevněné 
knihy. Něco jsem si tam vybrala, jdu 
k prodavači zaplatit -a- on ty kníž-
ky ode mě vzal a ... položil na váhu!! 
A pak stanovil cenu.

Jakého máš oblíbeného českého 
spisovatele?
To se střídá, momentálně mám třeba 
slovenského, Borise Filana. Teď jsem 
se začetla do jeho knížky Klimtův po-
libek. Nemám to tak, že bych se zamě-
řila jen na jednoho.

 A doporučila bys nám nějakého 
řeckého autora?
To bych tedy nemohla, jednak tady 
moc řecké knihy nejsou k mání, 
a abych mohla něco doporučit, na to 
nemám dostatečný přehled. Nežiju 
tam. Nenačetla jsem zdaleka tolik 
knih, jako v češtině. Když si občas 
nějakou knížku v řečtině čtu, pak je to 
pomalejší než česky. Nezapomínejte, 
že my jsme druhá generace těch, co 
se sem přistěhovali, a tak je to s námi 
stejné jako se všemi našimi vrstevní-
ky. Jinak zajímavé je, že sestra Tena 
začala překládat knížky z řečtiny. 
V jejím překladu vyšla třeba kniha Ta 
dakria tu theu – Slzy Boha. Pod tím-
to názvem ji ale nenajdete, protože ji 
vydavatel překřtil na Deník ctihodné 
prostitutky. Zřejmě usoudil, že by se 
v Čechách ty slzy Boha špatně prodá-
valy.

Jak se ti psala tvoje kniha Řecko 
v srdci?
Achjo... internet „zafungoval“, asi sis 
někde přečetl, že kniha už vyšla, ale 
dosud není dokončená... jdu psát...

MLADÍ AUTOŘI

Jihočeský úsměv
K nejoblíbenějším a nejobsazenějším 
literárním soutěžím patří Jihočes-
ký úsměv, určený pro mladé autory 
od 8 do 15 let. Soutěž je každoročně 
připravovaná Jihočeskou knihovnou 
a Jihočeským klubem Obce spisova-
telů za podpory Jihočeského kraje. 

V letošním 12. ročníku porota, slože-
ná ze členů JčKOS, hodnotila 153 prací 
od 187 autorů. Nepoměr mezi počtem 
prací a účastníků mají na svědomí spo-
lečné literární projekty uskupení od 2 
až 5 autorů. O popularitě soutěže svědčí 
i narůstající zájem o účast i z jiných re-
gionů Čech a Moravy. Také letos však 
mezi soutěžícími převládají dívky nad 
chlapci – tentokrát dvojnásobně. Děvčat 

se zapojilo 125 a chlapce zastupovalo 
62 účastníků. Největší účast vykazují 
základní školy (21) plus 1 ZUŠ, dále 21 
gymnázií, včetně mezinárodního. Te-
maticky pak převažovaly podle očeká-
vání zážitky z prázdnin a cest, inspirace 
četbou, zejména v žánru fantasy, ale 
nechybělo ani válečné téma, problém 
šikany, pocit osamocení, hodnoty ka-
marádství či okouzlení přírodou.

Povzbuzující je rovněž fakt, že se 
někteří psavci vracejí i do dalších roč-
níků soutěže anebo se jejich jména ob-
jevují v literárních soutěžích pro starší 
účastníky. Takže jednoznačně stojí zato 
i jihočeským spisovatelům v těchto akti-
vitách pro mladé pokračovat.  (hh)

Ale už jsi autorkou řecké kuchařky. 
Popiš mi, jak vznikala?
Vznikala tak, že jsem si v Řecku 
už od první návštěvy zapisovala 
recepty jídel, kterým nás naše čet-
né tetičky a sestřenky oblažovaly. 
Předháněly se, která nám uvaří 
větší dobrotu. A některé i kontro-
lovaly, co jsem si zapsala, jestli to 
mám správně, a opravovaly mi to, 
že mi řeknou tu nejlepší verzi. Pak 
jsem zjistila, že v Čechách v té době 
žádná řecká kuchařka nevyšla, a tak 
jsem si řekla, že je to důstojný úkol, 
a pustila se řádně do toho. Chtěla 
jsem ji představit se vším všudy, 

tedy i s antickou historií stolování, 
přes středověk, kde a jak se ty recep-
ty uchovaly, až po dnešek.

Máš velkou knihovnu?
Ano, mám, obrovskou, a jelikož už 
to občas vypadá, že mě ty knihy za-
sypou, musela jsem s těžkým srdcem 
redukovat. Nerada dávám knížky 
pryč... Spousta z nich lemuje i určité 
životní období. Tuhle jsem nakoukla 
ze zvědavosti do jedné knihobudky, 
co tam tak asi lidi dávají, a udělala si 
závěr, že i knihy jsou generační záleži-
tost. Byly tam i ty, na které jsme v mlá-
dí stály fronty a sháněly je pod rukou. 

SPOLEČNĚ S PŘÁTELI

Sedm a sedm – z Jížních Čech a Slovenska
Řadu let Jihočeský klub Obce spiso-
vatelů usiloval o navázání kontaktů 
s obdobným slovenským sdružením 
nebo tamní nezávislou skupinou spi-
sovatelů. Velkou nadějí pro navázání 
takového vztahu byly obvykle Dny 
slovenské kultury, konané v Českých 
Budějovicích, kdy se jihočeští spiso-
vatelé pravidelně setkávali se sloven-
skými autory při příjemném posezení. 
Vždy ale zůstalo jen u nenaplněných 
slibů. Teprve v loňském roce se začalo 
navázané spojení rozvíjet žádoucím 
směrem, díky spisovatelům soustře-
děným kolem Trnavské knižnice. 

Jihočeši vypracovali pro obě strany 
vyhovující podmínky spolupráce a scé-
nář odsouhlaseného společného pro-
jektu, jímž byl česko-slovenský povíd-
kový sborník. Téma současné povídky 
a daného rozsahu vytvářel sám o sobě 
samozřejmé mantinely pro ty, kteří se 

do zajímavého projektu aktivně zapojili. 
Na české straně se sešlo jedenáct poví-
dek, z nichž porota vybrala sedm nejz-
dařilejších, a slovenská strana rovněž 
dodala svých sedm autorských statí. Po 
korekturách a zpracování textů pro tisk 
se na jaře letošního roku vyklubal na 
svět povídkový sborník s názvem 7 + 7. 

Českou polovinu knihy zaplnily 
povídky Ladislava Berana, Stanisla-
vy Bumbové, Jany Dohnalové, Hanky 
Hosnedlové, Jiřího Hovorky, Františ-
ka Niedla a Františka Tylšara. Dá se 
říci, že povídky svým obsahem a ladě-
ním hodně různorodé, což rovněž na-
plnili formou i obsahem také slovenští 
autoři. Dalším očekávaným krokem 
je druhý sborník jihočeských a slo-
venských autorů, k němuž už na obou 
stranách probíhá výběr zaslaných 
povídek, tentokrát ale pod garancí 
a v režii slovenských kolegů.  (hh)
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RECENZE

Slovenská antologie 
s českými hosty
Mezi čtenáře a milovníky knih přichá-
zí mimořádný ediční počin: nádherně 
vypravená antologie Slovensko Komic-
ké. Na české literární scéně se něco 
podobného ještě neobjevilo, ale spiso-
vatelé a herci z Česka se tohoto mul-
timediálního díla účastní. Povídková 
sbírka Slovensko Komické představuje 
druhou část výjimečného multižán-
rového projektu, stmelujícího v pro-
myšlený celek psané a mluvené slovo 
s ilustracemi a hudbou, které příbě-
hům dodávají další tvář; coby bonus je 
připojen drobný artefakt pro radost. 
Projekt, který bude pokračovat a je-
hož úvodní antologie Slovensko Noir 
vyšla loni, vytvořili zakladatelé Pre-
šporského divadla Judita Hansman 
a František Lintner s editorkou Lucií 
Lackovičovou, účastnící se také vlast-
ní povídkou a rolí vypravěčky. 

Kniha v pevné omyvatelné vazbě 
o téměř 470 stranách obsahuje článek 
prof. Antona s názvem Heretika o psy-
chologii humoru a pětatřicet originál-
ních povídek od známých autorů slo-
venských (např. Pavelková, Olejárová, 
Lasica) a českých (mj. Viewegh, Stan-
čík) s rozmarnými, půvabnými ilustra-
cemi Fero Liptáka. V devatenáctihodi-
nové audioverzi, která je v dárkovém 
kompletu uložena na USB disku, má 
každá povídka svého slovenského 
nebo českého narátora (Jan Vlasák, 
Pavel Rímsky, Pavel Soukup) a hudeb-
ní doprovod z originálních skladeb: 
harfu a violu střídá rock i jazz. 

Povídky jsou důvtipně a rafinovaně 
řazeny co nejpestřeji v odlišnosti autor-
ského stylu, subžánru, příběhu, ladění. 
Najdeme všechny druhy a odstíny hu-
moru od jemné nadsázky přes nadhled, 
drsnou ironii, černý vtip, tragikomič-
no, posmutnělý úsměv i sarkasmus, 
zasazené do pozemské všednosti, fan-
taskního světa, snu i minulosti. Dílo do 
detailu využívá možnosti multimediál-
ního publikování a zároveň krásu tiš-
těné knihy, hodnotu obsahu a výtvar-
ného zpracování. Potřebujete lék na 
značně náročné časy, co se vecpávají do 
dveří? Slovensko Komické zosobňuje 
svátek pro kultivovaného bibliofila s ci-
tem pro humor i estetiku, pro všechny 
čtenáře pak skřínku s radostí a ferne-
tově temnou kapkou reality. Kéž by se 
objevil podobný smělý a pečlivý projekt 
i v Česku! (fv)

RECENZE

Poezie za časů covidu
Máme zažitou představu, že básníci 
zasněně bloumají po imaginárních za-
hradách, kde trhají hrozny podivných 
slov a do mozku si ukládají nesourodé 
vjemy, které pak kladou nazdařbůh na 
papír, aniž sami porozumí jejich smyslu. 
To ovšem neplatí pro autory antologie, 
která pod zvukomalebným neologis-
mem PANDEZIE prošla v Praze křtem 
15. prosince 2021. Tihle básníci zatrace-
ně dobře vědí, který je den, měsíc a rok 
– a kdo nyní obchází s obuškem naše 
lidská sídla. Je to část současné básnic-
ké generace soustředěná kolem stránek 
literární Revue Prostor, která antologii 
vydala jako první svazek své Knihovny. 
V citlivém nitru extatická doba pochopi-
telně rezonuje – a tak se našlo 79 básní-
ků, z nich každý vyslal jednu básnickou 
zprávu o svém vnímání téhle podivné 
doby. Ty zprávy jsou velmi rozdílné, 
šifranti tajných služeb by si na nich jistě 
smlsli. Rozdílní jsou také autoři – od za-
vedených autorů až po ty (zatím) nezná-
mé, od mladých po ty překvapivě docela 
staré (ne však duchem)… Najdeme tu ale 
řadu docela zvučných jmen – namátkou 
Marie Iljašenko, Eugen Brikcius (no, 
báseň to zrovna není, Eugene, ale poezii 

v tom najdeme), Sylva 
Fischerová, Radek 
Malý, Sylvie Richte-
rová (která pandemii 
prožívá stále v Itálii), 
Petr Hruška, Kateři-
na Rudčenková, Ja-
romír Typlt, Ondřej 
Buddeus, Anna Beata 
Háblová, Básník Ti-
cho, Svatava Antošo-
vá, Ewald Murrer…

„Původním zámě-
rem Pandezie bylo 
utěšit naše čtenáře 
v této epoše,“ přizná-
vá básnířka a filosofka Anna Luňáková, 
která Pandezii uspořádala. Na jaře byli 
oslovení autoři, kteří mají co říci k ne-
ustálé proměně přítomnosti za časů 
pandemie. Téma: „Pokud ve válce mlčí 
múzy, co nám asi šeptají během světové 
pandemie?“ se podařilo naplnit. A jak 
začíná svou báseň Simona Racková? 
„Jen co jsem vyšla ven, věděla jsem, že 
dnes se něco stane. Už jen ten inzerát: 
Hledá se zvíře.“ Je zajímavé, kolik básní 
je formálně zabaleno do prózy. Že by to 
bylo vlivem té světové choroby? Někteří 

autoři volí i nezvykle 
ostrá slova, což na-
značuje, že jde o boj 
s nepřítelem. „Ještě 
dýchá…,“ píše Ivan 
Motýl. „Bohumil Bo-
hušík *1942/ dvojná-
sob zpřítomnělý Bůh/ 
s takovým jménem se 
přece neumírá…“

Jsme v době, kdy 
se nové postupy rodí 
v medicíně – a litera-
tura přeci nemusí zů-
stat stranou. A tak se 
slova pandemická po-

ezie zkřížila a vzniklo nové slovo a do-
cela zajímavá a životaschopná knížka. 
Ne snad, že by rovnou vznikl nový žánr, 
ale nakročeno k výraznému, tematicky 
zaměřenému výkřiku do covidové tmy 
tahle 160-ti stránková knížka má. Další 
antologie by mohla přinést větší básnic-
kou porci od devatenácti autorů, aby tak 
souboj s covidem-19 byl vyrovnaný. Ale 
kdybych mohl všem 79 autorům i vyda-
vateli něco popřát, pak jenom netradič-
ně – kéž nebude nutné vydávat druhý 
díl! Lubor Falteisek

SOUTĚŽ

Jihočeská žabka znovu skáče

Po loňské pauze v literární soutěži 
Jihočeská žabka, způsobené problé-
my kolem koronaviru, se letos na-
vzdory nelehké situaci rozběhla tato 
akce na plné obrátky. Soutěž, kterou 
již pošestnácté vyhlásil Jihočeský 
klub Obce spisovatelů v součinnosti 
s Jihočeským krajem, byla i tento-
krát určená studentům středních 
a vyšších odborných škol, gymnázií 
a učilišť a začínajícím psavcům ve 
věku od patnácti do jednadvaceti 
let. Její téma „Jak se stát optimis-
tou“ oslovilo celkem šedesát šest 
psavců z celého kraje a dokonce i pár 
mimoregionálních autorů. 

Keramická Jihočeská žabka, 
věcné ceny, knihy a diplomy byly 
vyhodnoceným autorům předá-
vány před koncem školního roku, 
bohužel tentokrát bez účasti veřej-
nosti a bez obvyklého doprovod-
ného programu se čtením ukázek 
z vítězných prací. 

První místo obsadil Martin Svi-
ták z Gymnázia J. V. Jirsíka v Čes-
kých Budějovicích, jako druhý se 
umístil Roman Kajer z píseckého 
gymnázia a třetí příčka patřila Báře 
Bočkové z Gymnázia Jirsíkova rov-
něž z jihočeské metropole. 

Vojtěch Mertl ze SPČ a VOŠ au-
tomobilní a technické v Č. Budě-
jovicích získal čestné uznání a tři 
zvláštní uznání si za své práce od-
nesly Kateřina Sádlová z VOŠ soci-
ální a SŠ pedagogické Prachatice, 
Michaela Janutková z Gymnázia 
Jírovcova České Budějovice a Lau-
ra Pokorná, rovněž z Českých Bu-
dějovic.

Povzbudivé je, že třeba jen o po-
lovinu bodu za vítězi se umístila 
řada dalších účastníků soutěže, 
takže mají skvěle našlápnuto do 
ročníku dalšího, který bude vyhlá-
šen na začátku roku 2022.

(hh)

CHARITA

Pro zdravotníky
Literární projekt Dekameron 2020 
s účastí autorů z různých koutů České 
republiky i ze zahraničí vznikal ve vy-
pjaté době, která byla novou zkušenos-
tí pro celý svět. Přesto se publikace se 
stovkou novodobých povídek zrodila 
v poměrně krátkém čase. Její cesta za 
čtenářem však měla i druhou zajíma-
vou etapu, kterou stejně jako myšlenku 
nevšedního projektu iniciovala členka 
Rady OS ČR – Lydie Romanská. Onou 
druhou fází bylo darování výtisků knihy 
těm, kteří stáli a stojí v první linii boje 
proti covidu 19 – lékařům, sestřičkám, 
záchranářům, hasičům a dalším slož-
kám v řadě míst po celé republice. 

Jihočeši si pro symbolické předání 
těchto knih vybrali Dobrovolnické cen-
trum ADRA v Českých Budějovicích 
a k uváděné knižní novince přidali další 
dvě desítky knižních titulů z vlastních 
zdrojů. Radost z tohoto nečekaného 
dárku byla pak naopak tou nejkrásnější 
odměnou pro ty, kteří se na vzniku kni-
hy podíleli... (hh)



I

PŘÍLOHA
ANTOLOGIE

V(Divokém) víně je (Hessova) pravda
Každý, kdo někdy potkal Ludvíka Hesse, nejspíše zjistil, že je to osobnost, která se vymyká běžným 
měřítkům. Pochopitelně nemluvím o jeho impozantních fyzických parametrech.

Lu, jak mu říkají přátelé, především 
všechno dělá trochu jinak než je běž-
né! A většinou dobře. 

Stačí nahlédnout do jeho životopi-
su – například legendární časopis Di-
voké víno Hess s kamarádem Emilem 
Machálkem založili v roce 1964 jako 
obyčejný školní časopis. V době, kdy 
jen krátce odezněla neblahá padesátá 
léta! Periodikum se přesto stalo lite-
rární autoritou šedesátých let, v níž 
považovala za čest publikovat spous-
ta kulturních osobností dnes považo-
vaných za klasiky (námátkou Václav 
Hrabě, Jana Krejcarová, Jiří Žáček, 
Karel Sýs, Jaroslav Holoubek, Miloň 
Čepelka a další). 

Jak možná víte, normalizátoři 
časopis po roce 1969 zrušili. Lu si 
dokonce poseděl pár týdnů ve vyšet-
řovací cele. Méně už je známo, že po 
propuštěni mu bylo naznačeno, aby se 
literatuře a časopisům raději vyhýbal. 
Ludvík to ještě chvíli zkoušel, leč ne-
šlo to. A tak se podle toho zařídil. Se 
sobě vlastním nasazením se pustil do 
zcela jiných aktivit. Třeba do kydání 
hnoje ve chlévě (ne to není metafo-
ra), posléze třeba do šití sedel. A pak 
i chovu koní. Troufl si je - v čase ulič-
ních výborů a prvních májů – chovat 
soukromě a navzdory protivenstvím 
uspěl. Výsledkem byl třeba hřebec 
Marco Polo, slavný vítěz chuchelské 
Velké jarní ceny. Po listopadu se pak 

kromě chovatelství zabýval i spous-
tou jiných aktivit, třeba reklamou 
nebo tvorbou filmů. 

Víno a babyboxy
Hessova činnost nezvyklá a osobitá 
je i prosazování, instalování a pro-
voz babyboxů. Myslím, že to všichni 
právem kvitují jako věc velmi zásluž-
nou (díky ní byly zachráněny přes 
dvě stovky dětí). Většinou však ani 
netušíme, jak je to aktivita složitá, 
náročná až otravná, protože je třeba 
oslovit tisíce lidí, přesvědčit stovky 
investorů a pak být stále v pozoru, 
protože každé použití babyboxu je 
svého druhu mimořádná událost. 
Ludvík této práci věnuje péči až fana-
tickou, což je samozřejmě v rozporu 
s jeho už poněkud zchátralou fyzis 
a taky se skutečností, že má stále 
doma pár desítek koní, o které je po-
třeba se postarat. 

V této souvislosti je ovšem dojem-
né, že Lu přitom stále nezapomněl na 
literaturu. Píše dál své autobiogra-
fické romány a hlavně už od počátku 
století obnovil časopis Divoké víno. 
Pravda „jen“ v elektronické podobě. 
Přesto je tento časopis nesmírně uži-
tečnou tribunou poezie, zajímavou 
mmo jiné tím, že se v ní bok po boku 
potkávají výtvory literárních hvězd 
i začínajících básnických tovaryšů. 
Divoké víno je zároveň – tak jako na 

začátku, kdy vycházelo na papíře - 
i místem, kde je možno vidět pozoru-
hodná výtvarná a fotografická díla. 
Jediným redaktorem je přitom stále 
Ludvík Hess. 

Třetí díl antologie
K Divokému vínu Ludvík vydává i an-
tologie. Vydal už tři -a- každá z nich 
je malým grafickým skvostem. První 
vyšla v roce 2007 a z dnešního pohle-
du je skutečně velmi cenným ohléd-
nutím za začátky Divokého vína, kdy 
byli jeho zakladatelé mladí, bujní a re-
belující. Druhý díl spatřil světlo světa 
před čtyřmi lety; shrnuje dění kolem 
Divokého vína v předcházejícím de-
setiletí. 

Třetí kniha vyšla před pár dny. 
Skutečnost, že mapuje mnohem krat-
ší časový úsek, napovídá, že sestavitel 
a hlavní autor almanachu měl obavu, 
že za další roky by už bylo pro něj ob-
tížné antologii vytvořit, ostatně kniha 
nese podtitulek „Mám víc kamarádů 
nebožtíků než živých.“ 

Navzdory kratší časové periodě 
i neveselému názvu je ovšem třeba 
říci, že nejde o knihu uspěchanou ani 
zvlášť pochmurnou. Je to dáno ze-
jména tím, jak Lu antologie DV kon-
cipuje. Kniha je sice opravdu anto-
logií shrnující co vyšlo na webových 
stránkách divokevino.cz, zároveň 

je jako u předešlých knih i jakousi 
vysoce osobní kronikou sestavitele. 
A tyto kronikové pasáže zahrnující 
tentokrát třeba Hessovo rodokmeno-
vé pátrání, zajímavou studii o Hesso-
vě koníčku – jezdeckých sochách či 
vzpomínky na osobnosti a lásky, kte-
ré v životě potkal (nebo i nepotkal, 
ale zajímaly ho) knihu posouvají do 
roviny velmi osobitých pamětí, kte-
ré stojí za to přečíst, i kdyby někoho 
třeba poezie z DV vůbec nezajíma-
la. (Čemuž pochopitelně nevěřím, 
protože tu čtenář najde i básnickou 
tvorbu velmi pozoruhodnou – na-
příklad z pera Jiřího Žáčka, Michala 
Bystrova, Evy Frantinové, Miloně 
Čepelky, Olgy Nytrové, Štěpána 
Votočka a dalších). Zároveň je tře-
ba ještě jednou pochválit i vizuální 
stránku publikace, která oku lahodí 
nejen díky obrázkům fotografických 
legend (Pavla Jasanského, Jindřicha 
Štreita, Jaroslava Kučery a dalších), 
ale zejména nám připomene i ne-
sporný fotografický talent samotné-
ho Ludvíka Hesse. (ds)

Kniha je k dostání například na www.slovart.cz

GLOSA

Šikmý kostel: literární šampion
Málokomu se podařil tak razantní 
vstup do literatury jako ostravské 
autorce Karin Lednické s její str-
hující dramatickou kronikou ztra-
ceného města, které je jí osobně tak 
blízké: Karviná. První díl románu 
Šikmý kostel se odehrává v letech 
1894–1921 a vyšel v počátečním 
„oťukávacím“ nákladu „pouhých“ 
2000 výtisků, ale poté, co dílo zís-
kalo ocenění Kniha roku 2020, začal 
knižní trh polykat stále další a další 
dotisky… I tato starost padla na hla-
vu sympatické padesátileté autorky, 

protože si knihu vydala sama vlast-
ním nákladem. Nebyla zde ovšem 
v roli začátečnice – už v roce 1997, 
když se vrátila z Londýna, kde stu-
dovala angličtinu a historii, založila 
nakladatelství Domino, a práce pro 
něj ji nejen bavila, ale zároveň i ži-
vila. 

V roce 2021 vyšel druhý díl 
Šikmého kostela, který se odehrává 
na Karvinsku v letech 1921 až 1945, 
což je doba velkých dějinných zvratů 
právě v této slezské oblasti – a zá-
jem čtenářů se ještě zvýšil. Přitom 

román vyniká spíše pochmurnou 
atmosférou, radostnými okamži-

ky autorka šetří jako vzácným ko-
řením. Karin Lednická však píše 
neobyčejně poutavě, autenticky, 
prostě osobitě. Ptal jsem se při křtu 
audionahrávky druhého dílu au-
torky, na kolik se vyšplhal celkový 
náklad Šikmého kostela. Tak tedy – 
na neuvěřitelných 120 000 výtisků! 
Je to dnes nejprodávanější titul na 
našem trhu, a přitom nejde o žád-
né nenáročné „čtivo“, ba naopak… 
No vida, a pak že spisovatelství je 
z principu prodělečná činnost! 

 Lubor Falteisek
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TAJEMNÉ KNIHY

Magická kniha Claviculae Salamonis čili Šalamounovy klíčky
Obecně asi nejznámějším dílem praktické magie, která navíc sahá do dávné či dokonce pradávné 
minulosti, jsou nesporně Šalamounovy klíčky neboli Claviculae Salamonis (psáno ovšem tradičně 
latinsky). Kniha je příručkou praktické magie, sbírkou návodů či předpisů pro ceremoniální magii, a to 
včetně magických pantaklů, tedy magických obrazců, vyrytých do příslušných planetárních kovů anebo 
„jen“ nakreslených na pergamenu, užívaných v ceremoniální magii jako prostředek k poutání sil, s nimiž 
mág operuje. Takto se patřičně magicky posvěcený pantakl stává jakousi magickou formulí, fixovanou na 
žádoucím podkladě, který svou korespondencí k ní samé posiluje magický vliv obřadní evokace. Pantakly 
se tak stávají kondenzátory přesně usměrněných sil, přičemž zároveň izolují praktikujícího mága a jeho 
nositele od negativních vlivů a emitují vlivy pozitivní. I tohle „pravé“ Šalamounovy klíčky umí. Patří tak 
mezi grimoáry, tedy čarodějnické respektive magické knihy, podávající návody k magické praxi.

Šalamounovi démoni
Nahlédneme-li do relativně „blízké“ 
(evropské) historie, pak tyhle „Klíč-
ky“ byly známy už Rogeru Baconovi, 
žijícímu v Anglii 13. století, nicméně 
zmínku o nich nacházíme i v souvislos-
ti s datem 1376, kdy byla vydána speci-
ální příručka pro inkvizitory – v níž se 
o nich píše. Dochovala se přitom celá 
řada Klíčků v podobě středověkých 
rukopisů i tisků, z nichž asi nejstarší 
z datovaných vyšel v Římě roku 1570 
pod názvem Claviculae Salomonis ma-
giae albaet et nigrae. Prapůvod klíčků 
je nicméně – dokonce fyzicky – spo-
jován se samotným biblickým králem 
Šalamounem, kdy například židovský 
historik Josephus Flavius se „...zmi-
ňuje o magické knize připisované králi 
Šalamounovi a zvané Šalamounův tes-
tament.“ To čteme v Lexikonu magie 
excelentního znalce tématu Milana 
Nakonečného, profesora Karlovy uni-
verzity, který dovozuje: „Možná, že 
tato kniha byla východiskem Klíčků, 
které začínají obvykle promluvou krále 
Šalamouna k synu Roboamovi, avšak 
historický židovský král Šalamoun nepo-
chybně autorem Klíčků není.“

Nesporně tak byl ale jejich iniciá-
torem, neboť Flaviem zmíněný „Šala-
mounův testament“ – dle mnoha starých 
spisů o magii – vznikl tak, že samotný 
bůh prostřednictvím anděla Rafaela 
poslal králi Šalamounovi kouzelný prs-
ten se znamením (nesporně tedy magic-
kým evokátorem), pomocí něhož mohl 
evokovat (vyvolávat) démony. Tímto 
způsobem pak Šalamoun zjistil nejen 
jména rozličných démonů, ale i charak-
tery a hlavně způsoby, jak toho či onoho 
démona (pozor: nemusí vždy znamenat 
negativní sílu!) evokovat. A tohle pozná-
ní pak biblický král uložil do své knihy, 
z níž „nějaký“ (dnes již nedohledatelný) 
tvůrce Klíčků vycházel. Ostatně i velký 
a obecně uznávaný znalec dějin okul-
tismu Karel Kiesewetter (1854–1895; 
autor zejména děl Geschichte des neu-
eren Occultismus z roku 1891 či v této 
souvislosti Faust in der Geschichte und 

Tradition, sv. 2; 1921) je přesvědčen, že 
„...četné varianty Šalamounových klíčků 
jsou převoditelné na magickou tradici Ša-
lamounovu“. Odvolává se přitom mimo 
jiné na „De talismanibus et amuletis“, 
dílo P. F. Arpeho, podle kterého existu-
je převelice vzácný hebrejský originál 
Klíčků, vzniklý dle všeho už za časů 
zmíněného již historika Flavia Josepha 
(nar. roku 37 n. l. v Jeruzalémě, zemřel 
v Římě) a „...byly podle něj zřejmě zhoto-
veny Arbatelova kniha o magii a Luppiovo 
vydání Klíčků,“ jak zdůrazňuje Nako-
nečný, tedy spisy uznávané znalci magie 
a (historie) okultismu. 

Černomagické napodobeniny 
a padělky
Pod hlavičkou „Šalamounovy klíčky“ 
byla každopádně vydána celá řada 
knižních „variant“, takže si v nich 
pojďme udělat jasno, neboť i dle Nako-
nečného: „Mnohá … jsou jen napodobe-
ninou pravých Klíčků, nebo dokonce pa-
dělkem rázu černomagického knižního 
škváru. Novodobí badatelé francouzští 
(E. Lévi, Papus) i angličtí (S. L. Mac-
Gregor Mathers) používali vydání, která 
jsou uložena v pařížských knihovnách 
Arsenalu a Bibliotheque nationale...“, 
přičemž zmíněný již slavný okultista 
Mathers pro své vydání Klíčků použil 
i jeden ze „zaručeně pravých“ rukopisů, 
uložený v londýnském Britském muzeu 
(British Museum). Zajímavé přitom 
je, že pokud si zadáme tohle téma na 
internetové vyhledávači, vyskočí nám 
dominantně pověstný magický grimo-
ár „Lemegeton“, potažmo „Goëthie“, 
nesoucí podtitul „menší klíč krále Ša-
lamouna“, který však s Klíčky jako ta-
kovými nemá nic společného (i podle 
Nakonečného), nicméně se tu dočte-
me: „Lemegeton je označení středověké-
ho grimoáru sestávajícího ze čtyř dílů: 
Goëtia, Theurgia Goetia, Pavlino umě-
ní a Kniha umění Almadelova...“, při-
čemž „...největšího rozšíření doznal díl 
Goëthia, za což může především démo-
nolog a lékař Johan Wier, který používal 
Goëthii jako zdroj informací pro své dílo 

Pseudomonarchia daemonum. Přibliž-
ně roku 1700, kdy vyšla kniha Goëthie 
pod názvem Lemegeton neboli klíčky Ša-
lamouna krále neboli menší klíčky krále 
Šalamouna, se jako Lemegeton vydává 
jen kniha Goëthie. Původ a význam slova 
Lemegeton není znám, Goëthia je název 
znamenající černou magii a Theurgia 
Goëthia má svůj původ ve slově Theur-
gie...“, což je výraz obecně pro Magii, 
dělenou zde na „nižší“, takzvanou „...
psychurgii pracující s astrálem v rámci 
transcendentálního subjektu operátora 
samého“, a na „vyšší“, jež operuje „...
na vyšší úrovni božských sil, takzvaných 
vyšších inteligencí, které jsou též nazý-
vány génii či anděly a jsou chápány jako 
mimolidské bytosti“, vezmeme-li si na 
pomoc Nakonečného Lexikon magie. 
Samotný pojem Theurgie je pak odvo-
zen od řeckého „theos“ čili „bůh“. Na 
wikipedii je pak Theurgie charakteri-
zována jako „...nábožensko-magická 
technika vzniklá v pozdním starověku, 
známá především z díla Chaldejská 
orákula a jeho reflexe novoplatonistický-
mi filozofy, později často chápána jako 
vyvolávání či vzývání božstev v rámci 
rituální magie“. A k oněm „nepravým“ 
Klíčkům či Lemegetonu snad ještě 
dodejme, že všechny jeho díly vydalo 
roku 1999 nakladatelství Metatron 
books (jako editor je tu uveden Mitch 
Henson), načež vyšly v České republice 
pouze dvě verze parciální Goëthie. 

Pravé Klíčky
„Otázka původu pravých Klíčků nebyla 
dosud spolehlivě zodpovězena a jejich 
hebrejský původ je sporný,“ uvádí Nako-
nečný ještě v posledním vydání svého 
Lexikonu z roku 2009, a to i přesto, že 
mnohá z vydání Klíčků jsou označova-
ná jako „pravá“ či dokonce „zaručeně 
pravá“ (na to pozor!), nicméně obvyk-
le bývají antedatována, tedy opatřena 
starším datem, a to mnohdy značně. 

V češtině máme k dispozici zejmé-
na vydání z roku 1934 péčí tehdejší 
pražské hermetické společnosti Uni-
versalie, které určitě žádné podvodné 

jednání připisovat nelze. Vždyť i jejich 
vydání vychází z kritického srovnání 
Klíčků ve výše zmíněných pařížských 
knihovnách, kde je studovali zmínění 
též významní okultisté Eliphas Lévi 
(Adolphe Louis Constant; 1810–1875) 
a Papus (Gérad Encause; 1865–1916), 
uznávané světové autority v oboru. 
Jiné kritické vydání Klíčků pak pochá-
zí i od samotného Léviho, nicméně se 
omezuje pouze na magické pantakly 
a navíc vyšlo až roku 1926, tedy dlouho 
po jeho smrti, takže by se také mohlo 
jednat o podvrh...?!

Jak tedy ale rozpoznat pravost 
Klíčků?
„Pravé Šalamounovy Klíčky poukazují 
snad na hebrejský původ některých pa-
sáží, nesoucí zřetelné stopy kabalistic-
ké magie,“ míní Nakonečný, nesporně 
tedy v souladu s dalšími znalci. „V Klíč-
cích jsou uvedeny všechny podstatné pod-
mínky přípravy a provádění magických 
evokací, velká pozornost je věnována 
pantaklům a charakterům, jakož i jejich 
zhotovování, hovoří se tu o magických 
prostředcích, jako jsou modlitby a za-
klínadla, ale i kuřidla a magické kruhy, 
jsou zde charakterizovány ´inteligence´, 
které je možno evokovat atd. V tomto 
smyslu jsou Klíčky nepochybně jedním 
z nejdůležitějších pramenů studia i pra-
xe magie.“ A to je pro znalé, stejně jako 
pro poctivé zájemce o studium pravé 
magie, asi ta nejlepší charakteristika. 
Pro ně snad ještě jeden návodný od-
kaz na velice kritického znalce magic-
ké literatury E. M. Butlera (pod tímto 
autorským psedonymem se skrývá 
profesorka univerzity v Cambridge Eli-
zabeth Marian Butlerová; 1885-1959): 
za nejúplnější vydání Klíčků pokládá 
verzi z roku 1903, pořízenou a komen-
tovanou H. Gollanczem, který Klíčky 
překládal přímo z hebrejského ruko-
pisného originálu. Luboš Y. Koláček


