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HRANICKÉ SIBYLINO PROROCTVÍ
(JJKN) Máme doma zajímavou knížku o čtyřiašedesáti stranách. Dlouho opatrovanou jenom proto, že
vyšla v Hranicích. Teprve nedávno jsem do ní nahlédl a myslím, že je zajímavá i jinak. Název: Nové
proroctví Sibyly - Kříž a meč (Hranice 1945).
Z předmluvy Josefa Pavla se dovídám: „Při schůzce počátkem léta 1938 probrali jsme se
Svatoplukem Pazderou mezinárodní politickou situaci a dospěli k závěru, že Hitler se svou smečkou ve
spojení s italským fašismem a za pomoci zaprodanců z okolních států vyvolá strašnou válku k ovládnutí
světa. Dospěli jsme k přesvědčení, že je nutno rychle dát lidu do rukou knížku, která by jej v odporu posílila
a utvrdila ve víře v naše konečné vítězství. A tak vyšlo naším společným úsilím „Nové proroctví Sibyly“,
prosté dílko, které nám vytiskl náš přítel Artur Olšovský, majitel knihtiskárny „Snaha“ v Hranicích v počtu
5000 výtisků. Obálku zhotovil ak. malíř V. Vlodek z Hranic.“ Dál se píše, že většinu nákladu knihy zastihla
okupace na jaře 1939 ještě ve skladišti tiskárny. Gestapo knihy zabavilo a „na rozkaz hranického
okupačního velitele pluk. Rossuma byly knížky spáleny na prostranství před divisní budovou“. Svatopluk
Pazdera, řídící učitel v Olšovci, okupaci nepřežil, druhý z autorů Josef Pavel (na titulním listě se ovšem
píše „upravil Pavel Novák“) se rozhodl knížku vydat znovu (předmluva je datována prosincem 1945).
„Tobě, milý čtenáři a spanilá čtenářko, odevzdávám do rukou druhé nezměněné vydání prostého spisku,
abyste nyní po přejití hrůz posoudili, jak a pokud se proroctví vyplnilo.“
Část I. je uvedena jakovědeckou poznámkou o nálezu 7. a 8. knihy Sibyly, jde o „staré proroctví,
přeložené kardinálem Čechem, papežským ministrem, z řečtiny do jazyka českého“. Jazyk pseudoproroctví
je alegorie. Kdo je „kardinál Čech“?
V první části prorokuje Sibyla (někdy v roce 500 př. Kristem) o příchodu Mesiáše. Archaický
jazyk textu napodobuje obraty starších překladů Bible, to i v části druhé (= druhý den, kdy Sibyla prorokuje
Šalamounovi), v níž se mluví o dobách asi do 19. století. „Na půlnoc od veliké řeky Dunaje usadí se nový
národ, bude to lid český a slovanský, jenž v rolnické práci zálibu míti bude a jenž přijme víru Mesiášovu.
Nebude vyhledávati válek, ani svárů, bude mírumilovný, pracovitý, snášenlivý...“ Tento národ je ústředním
tématem proroctví - sledujeme sv. Václava, sv. Vojtěcha, Jana Husa („národní“ vyznání jdoucí
„obrozenecky“ napříč konfesemi je příznačnost pro prvou republiku i pro text hranické Sibyly). Druhý den
proroctví končí sedmi znameními, která mají předcházet „Božímu trestu“. Prvních šest znamení (např.
mezinárodní obchody - mezinárodní podvody, Napoleon) bylo v roce 1938 „vyplněno“, zbývá sedmé
znamení: „Tehdy budou na železných ptácích létati tvorové zemští na návštěvu k tvorům měsíčním a na
blízké planety“.
Třetí den proroctví je hlavně o vztazích mezi Čechy (národem československým) a Němci. „V
některých zemích ovládnou veškerý lid vůdcové, kterým lid slepě uvěří a jejich cílem bude znovu uvrhnouti
svět do hrůzy válečné. Onen vyvolený národ, který poražen a světem opovržen byl, bude míti vůdce, který
sám o sobě i s lidem uvěří, že jest Bohem seslaný, aby řídil osudy světa. Zatím bude však nástrojem samého
Lucifera.“ A Šalamoun se ptá: „Pověz, moudrá královno, zda tenkráte bude to znamení počátek soudného
dne?“ A Sibyla říká, že ne. A prorokuje dál o tom, jak „nové stroje a vynálezy válečné nastoupí v rukách
poblouzněného národa svůj pochod, aby rozbořily hradbu pokoje a míru v Evropě, aby s povrchem
zemským srovnaly onen malý národ. Než stane se věc veliká velmi a podivuhodná. Tato malá země se
nezalekne, ale odhodlaně se postaví nepříteli do cesty.“ A přijdou na pomoc vojska „velikého národa
východního“, no a „v ten čas uvidí Antikrist svou prohru, ďábel zatemní rozum samého vůdce, který v
šílenství zabíjeti počne své nejbližší, oběsí se a zoufalý lid klnouti svému vůdci bude“. Německo bude
rozdrceno, ani jediný jeho voják nepřekročí hranici Československa. A pak už jen dvě stránky textu, které
podle Apokalypsy (velmi volně) líčí poměry těsně předcházející druhému příchodu Ježíše Krista.
Napadá mě: to muselo být zvláštní čtení o vítězném Československu v Protektorátu Čechy a
Morava... To byly doby. Hranická Sibyla je v dnešní současnosti, v níž vychází takové množství falešných
proroctví v hezkých omyvatelných obalech, vlastně docela vyjímečná. Snaha posílit národ v krizi je
sympatická, je to dokonalý reprezentant „lidové apokalyptiky“, který se snaží dávat naději a ne tahat peníze
z kapes. A ono v té knížce nejde jenom o národ, jde i o vztah člověka k Bohu a k vlastnímu životu. A to je
na okamžité zamyšlení zrovna teď. On totiž Bůh pořád nabízí svou „ruku“, pořád na nás čeká.

