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NÁŠ TIP 

Z nových knih
František Niedl: ANO, MŮJ PANE 
(MOBA) – napínavý historický román 
ze středověku
Jan Bauer: POUTNÍCI ZE SVATÉ 
ZEMĚ (MOBA) – historický román 
s detektivní zápletkou a zajímavou 
dvojicí středověkých vyšetřovatelů
Ladislav Beran: PANOPTIKUM 
MĚSTA PÍSKU (MOBA)- tradiční 
soubor krimipříběhů ze současnosti, 
umístěných do jihočeského města 
Písku
Alois Alois Marhoul: TANEC 
O ŽIVOT (Bondy) básnická sbírka

Michaela Orsi: ... A PTÁCI TO 
NEVÍ... (Bondy) básnická sbírka
Radek Lehkoživ: TO SNAD NENÍ 
MOŽNÝ (Bondy) básnická sbírka
Markéta Hlasivcová a Olga 
Nytrová: TICHO A TÁNÍ, 
(Powerprint) poezie
Ivo Fencl: V NITRU KAMERUNU 
(Periskop) fantazijní příběh
Jihočeští a slovenští autoři: PONAD 
ČAS (Epika) almanach
Jana Wienerová: MOŘE NAD 
HLAVOU (Věra Kopecká) básnická 
sbírka

Aleš Dostál: VÁLKA S VLKY 
(Brána) příběhy inspirované realitou
Bohumil Vidura: PROTKANÁ 
ZEMĚ (Moraviapress) poezie
Bohumil Ždichynec: BEZEJMENNÝ 
SOKRATES (Aesculapus) filozoficko- 
poetické úvahy
Eva Černošová: JAK JSEM 
NENAPSALA KNIHU (Oftis) próza

Více autorů: CHLÉB POUŠTĚ 
2022 (Milan Hodek –Paper 
Jam) Almanach českých básníků 
editovaný Vladimírem Stiborem

(Pokud chcete, aby se i vaše knížka 
objevila v této rubrice, napište nám 
své tipy.)

NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

AKTUALNĚ

Ukrajinští spisovatelé, jste vítáni!
Členové Obce spisovatelů ostře 
odsuzují ruskou agresi a válku na 
Ukrajině, mnozí projevují účast 
s napadenou zemí účinnou pomocí 
uprchlíkům, většinou ženám s dět-
mi, ať už finančně, organizátorsky či 
osobně potřebnými dary. Jako spi-
sovatelé chceme být účastni i svým 
specifickým způsobem. Posíláme do 
ohromného množství příchozích vý-
zvu, aby básnířky a prozaičky, které 
bohužel nyní musely zapomenout 
na svou tvorbu, nerezignovaly. Na 
uvedených adresách se mohou při-
hlásit se svými verši či povídkami; 

rádi přivítáme i Ukrajinky s alespoň 
částečnou znalostí češtiny, které po-
mohou díla přeložit. Zorganizujeme 
literární večer s besedou, nabídne-
me i publikaci v příloze občasníku 
N.O.S. Obce spisovatelů ČR, podle 
situace může vzniknout i sešit nové 
tvorby vzniklé za hranicí Ukrajiny. 

dusan.spacil@cncenter.cz  
(Dušan Spáčil) Praha
gastroservis@volny.cz  
(Alois Marhoul) Středočeský kraj
lyroli@seznam.cz (Lydie Romanská) 
Morava a Slezsko

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

č. 2/2022 ČERVNOVÝ

Čtenář, který má NOS 
Skladatel, hudebník, moderátor a zpěvák 

Zdenek Merta
Rozhovor o knihách a čtení najdete na straně 3

SOUTĚŽ

Kdo získá Švandrlíkovu cenu za nejlepší 
humoristickou knihu?
I českou literaturu zasáhly dva co-
vidové roky, když prodloužily lhůty 
naší tradiční soutěže o Cenu Milosla-
va Švandrlíka, kterou pořádáme za 
podpory Prahy 11, kde nezapomenu-
telný tvůrce slavných Černých baro-
nů a dalších humoristických knih žil 
a tvořil. A tak vítězná jména autorů 
a názvy knih budou zveřejněna až 
8. června odpoledne v Chodovské 
tvrzi. Předávání cen bude moderovat 
loňský vítěz Lukáš Pavlásek, takže 
o humor – jemuž je celá literární sou-
těž zasvěcena – nebude nouze. 

Vzhledem k tomu, že tento text 
vznikal ještě před tímto udílením, 

vítěze zatím nemůžeme prozradit. 
Nicméně říci můžeme, že tříčlenná 
porota se shodla na těchto autorech 
a jejich dílech: Petr Vydra: Hlas a jiné 
povídky, Iva Hadj Moussa: Šalina 
do stanice Touha, Dominik Lands-
mann: Někdo mě má rád, Sigi Big-
stein: Švejk afghánským veteránem, 
Lucie Šilhová: Svedu to na tebe, 
Karolina Hošek: Příliš vysoká oče-
kávání a Halina Pawlowská: Zážitky 
z karantény – vítěz je tedy mezi nimi. 
Podrobnější informace přineseme 
v příštím čísle.

Lubor Falteisek, 
předseda poroty

ÚVODNÍK

Neuhýbejme…
ani my z venkova těm z města, ani my 
seniorky mladicím, ani ženy mužům 
a naopak, ani my s příjmem něco nad 
minimální mzdou těm ostatním, ani 
my méně úspěšní těm úspěšnějším. 
Nevzdávejme to, řešme, domáhejme 
se. Není třeba být šťastný na Teneri-
fe, je to možné i na Kampě a dokonce 
i u vysokých pecí v Dolních Vítko-
vicích… Štěstí je prý úhel pohledu, 
hledejme ho. A dávno víme: důležitá 
je cesta. Cíl v nedohlednu, ale jděme, 
když nemůžeš, přidej, zaznělo někde. 
Vyhořela ti stodola? To se stalo ne-
dávno jedné spisovatelce. Oželela ji 
i s obsahem, a ten byl! Možná o tom 
napíše a my s radostí poznáme, že 
skončila stodola, a ne spisovatelka, ani 
její talent či energie. U nás v Porubě 
obsluhuje v baru Trieste jedna šikovná 
štíhlá Ukrajinka. Čekala jsem tam na 
asistentku ČMSS, mám u nich staveb-
ní spoření, asistentka (stejně mladá) je 
na rozdíl od té Ukrajinky silně obézní 
a přišla pozdě. Jak si váží svého bez-

pečného domova, jak ho užívá? Špat-
ně. A vůbec, vím, o čem mluvím. Pro-
žila jsem měsíc v kardiorehabilitačním 
ústavu a pamatuji si na cesty výtahy, 
bylo nás tam vždycky dost, muži i ženy, 
většinou se mlčelo, každý se díval do 
země a viděl: vychozené domácí šlipry, 
odrbané zahradní nazouváky, ošou-
pané textilní trepky a mezi tím moje 
černé balerínky zdobené perličkami. 
Taková bezvýznamná maličkost, ale 
mlčelo se tím víc. Tak ne, kde jste dali 
svůj šarm, vážené klientky, ctění pá-
nové? Neuhýbejte zdravým a mladým. 
Neuhýbejme, básníci, spisovatelky, 
hlavně my z venkova, kterých si kritika 
skoro nevšímá, netrčme mezi sešma-
jdanými myšlenkami, napišme první 
větu, první verš a už to pojede… jako já 
tehdy v léčebně, ta knížka právě vychá-
zí. Cesta dokončena, vyhlédnu si další. 
Šla bych nejraději bosa, ale tak krásné 
nohy už nemám, ale, milé dámy, na to 
vyzrajeme… 

Lydie Romanská
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FEJETON

Zapomínané dopisy
Ani spočítat se nedá, v kolika knihách, 
básních, filmech, vyprávěních hrály dopi-
sy důležitou, někdy i hlavní roli. Musím se 
přiznat, že v mém životě rovněž. Telefon 
měl tehdy jen málokdo, internet ještě nee-
xistoval, a tak byly dopisy hlavní spojnicí 
mezi mnou a okolním světem. Poštovné 
bylo doslova haléřové, vždyť na dopis 
kamkoliv v republice stačilo šedesát ha-
léřů, na pohlednici polovina této ceny. 
A pokud jste posílali dopis ve stejném 
městě, byl poštovní poplatek ještě nižší. 

Navíc takovým bonusem na dopi-

sech a pohlednicích bývaly hezké poš-
tovní známky, které tehdy hodně lidí 
sbíralo, takže byl vlastně dvojnásobný 
důvod, proč se na dopis těšit. 

Dopisy tak pro mne byly vlastně ta-
kové malé, osobní dárky. Většina z nich 
bývala psána ručně, takže jsem věděla, 
že pisatel přemýšlel nad každým slovem, 
že se dotýkal papíru, že musel sehnat 
obálku, dojít s dopisem na poštu ane-
bo alespoň do schránky. Dodnes mám 
pár přátel, kteří zůstávají věrní tomuto 
starému způsobu komunikace, i když je 

mnohonásobně dražší a v poslední době 
i poměrně nespolehlivý, protože dopisy 
a balíčky se ztrácejí častěji než kdykoliv 
jindy. Přesto je obálka s dopisem pro 
mne něco víc než mailový přípis, i když 
tohoto moderního způsobu využívám 
denně víc než bohatě. A musím říci – 
díky bohu za tuto možnost, protože 
jinak by mi při dnešních cenách poštov-
ného nestačil ani celý měsíční příjem na 
pokrytí stále se rozrůstajících kontaktů. 
Ale dopis je dopis – dokument doby, pa-
mátka, vzpomínka... Hanka Hosnedlová

PRAŽSKÝ KLUB SPISOVATELŮ

Setkávání v Karlíně
Pražský klub spisovatelů (PKS) při 
Obci spisovatelů ČR vedený dr. Ol-
gou Nytrovou v době před propuknu-
tím covidové pandemie připravoval 
každý rok více než dvě desítky kul-
turních akcí a pořadů, které se konaly 
s podporou NO CČSH Praha 8 – Kar-
lín, až na výjimky také v její zasedací 
síni. PKS přitom vždy spolupracoval 
s literárně dramatickým klubem Dia-
log na cestě; bohatá společná tvorba 
také pokračovala v uplynulých dvou 
letech, navzdory skutečnosti, že spo-
lečenské aktivity výrazně omezila 
epidemiologická opatření. Oba koo-
perující subjekty využily k prezenta-
ci webové stránky Dialogu na cestě 
http://www.dialognaceste.cz/ a jeho 
internetový kanál na You Tube.

Již dříve na něm byly vystaveny 
(a také hojně navštěvovány) poe-
tické a přednáškové pořady PKS. 
V uplynulých dvanácti měsících, 
ačkoli poznamenaných covidovými 
omezeními, přibyly další videopořa-
dy, prokládané obrazem a hudbou, 
a záznamy z akcí. Jejich dramatur-

gem a uměleckým režisérem byla 
dr. Olga Nytrová, střih, technické 
úpravy a většinu natáčení zajišťoval 
obětavě Ing. Václav Strachota, kte-
rý je také skladatelem hudby. Když 
nebylo možné sejít se přímo kvůli 
karanténním limitům v karlínském 
středisku, posílali básníci z PKS a je-
jich přátelé natočená videa, v nichž 
přednášejí své verše. Vzniklo působi-
vé Jarní poetické matiné, v němž vir-
tuálně vystoupilo dvaadvacet autorů 
poezie z Česka i Slovenska. Navázalo 
Malé letní setkání, které směle čeli-
lo nejistému podzimu; impresivní, 
hloubavou esejí o poezii jej uvedla dr. 
Nytrová. 

Významnou podzimní akcí bylo 
literární matiné Smích a slzy uspo-
řádané v rámci Dne poezie – 23. roč-
níku festivalu České a mezinárodní 
poezie. Tentokrát poskytla ústřed-
ní téma Danteho Božská komedie. 
Také zde se představily dvě desítky 
básnířek a básníků, ať již jejich ver-
še o naději vzdorující osudu zazněly 
v karlínských prostorách, nebo jimi 

přispěli kvůli zdravotním omezením 
formou videozáznamu. Možnos-
ti osobního setkávání se v Karlínu 
byly dány pravidly kontaktu během 
pandemie a zastoupily je moderní 
komunikační technologie, nicméně 
před Vánocemi proběhlo další malé 
poetické setkání a slibovalo zdárněj-
ší nový rok. Skutečně se podařilo dr. 
Olze Nytrové, Mgr. Radaně Šatán-
kové a Marku Šlechtovi (iniciátorovi 
projektu) realizovat již desátý roč-
ník happeningu Pamatuj! s účastí 
význačné izraelské výtvarnice Hany 
Lisy Omer; akce provázená předne-
sem poezie proběhla počátkem břez-
na v modlitebně Evangelické církve 
metodistické v Ječné ulici, Praha 2. 
Přes všechna omezení se jednalo o li-
terárně úspěšný rok. Pražský klub 
spisovatelů již znovu počítá s pravi-
delnými setkáními v Karlínu, knižní-
mi křty (zahájí básnická sbírka Olgy 
Nytrové a Markéty Hlasivcové Ticho 
a tání), přednáškami a výstavou ma-
lířky Vlasty Polívkové.

 Františka Vrbenská

SPOLEČNĚ

Povídky přes hranice 
Začátkem letošního roku vyšel v na-
kladatelství Epika druhý společný po-
vídkový sborník, na němž se podílejí 
jihočeští a slovenští autoři. Tentokrát 
v režii slovenské strany, konkrétně 
Trnavské knižnice v čele s Pavolom 
Tomašovičom. Proto také kniha nese 
slovenský název Ponad čas. Nicmé-
ně sazba, vytištění a grafický návrh 
obálky jsou i v tomto případě prací 
Jihočechů. 

I druhý povídkový sborník se drží 
původního schématu, a to je po sed-
mi spisovatelích z každé strany. Ve 
slovenské části najde čtenář práce 
autorů s vazbami na Trnavskou kniž-
nici – Miroslava Danaje, Štefana Kuz-
my, Zlaty Matlákové, Petera Mišáka, 
Benjamina Škreka, Pavola Tomašo-
viče a Igora Válka. Většina z nich se 
podílela i na předchozím společném 
knižním projektu. Obdobně je tomu 
i v české části publikace, kterou vy-
plňují práce Ladislava Berana, Sta-
nislavy Bumbové, Jany Dohnalové, 
Hanky Hosnedlové, Jiřího Hovorky, 
Niny Roubíkové a Františka Tylšara. 
Pod návrhem obálky je také podepsán 
jihočeský autor – Jiří Hovorka, jehož 
grafika zdobila i přebal prvního čes-
ko-slovenského sborníku. (hh) 

PÍSNIČKOVÉ TEXTY

Cena OS pro Portu
Tradicí se již pomalu stává každo-
roční udílení cen Obce spisovatelů 
ČR nejlepšímu písničkovému textu, 
přihlášenému do autorské soutěže 
populárního festivalu Porta. V prv-
ním, úvodním roce bylo toto nově 
zavedené ocenění vinou nástupu covi-
du a příslušných opatření udělováno 
nejprve virtuálně. Teprve později byla 
originální keramická cena předána 
příslušnému vítězi osobně. V loňském 
roce si již autor vítězného textu osob-
ně odnesl keramický pohár OS ČR 

přímo z letního festivalového jeviště 
v Řevnicích. 

O hodnocení přihlášených písničko-
vých textů se postará jako v předchozích 
letech příslušná porota, složená ze členů 
Rady Obce spisovatelů. A ani tentokrát 
nebude při předávání různých ocenění 
účastníkům celostátního portovního 
klání chybět příslušná keramická Cena 
OS ČR z dílny výtvarníka Jana Štarka. 
Kdo se stane jejím aktuálním držitelem 
pro rok 2022, vám sdělíme až v dalším 
čísle NOSu. (hh)

SLOUPEK

Jak loví raptoři
Toník má stále své dinosauří obdo-
bí – a tak jsem s ním dnes hrál hru: 
předveď mi, jak se ten a ten dinosaur 
choval ... když. Můj šestiletý vnouček 
má totiž kolem dinosaurů nastudo-
vané skutečně neuvěřitelné věci -má-
lem na úrovni vysokoškoláka. Díky 
dokumentárním a hlavně pseudodo-
kumentárním videím z televize i z in-
ternetu zkrátka ví o těch pravěkých 
potvorách opravdu všechno.Rád nám 
třeba předvádí, jak praještěří chodili. 
A je to od něj takový úžasný, zcela spe-
cifický tanec. Tonda při něm najednou 
našlapuje jak dinosauří Fred Astaire 
a zvláštním způsobem, trhaně, hýbe 
hlavou - přesně jako náš pan Zeman, 
třeba když kyne z invalidního vozíku 
čestné stráži na Hradě. (Ne, nenazna-
čuji nic na téma, že pan prezident je 
nějakým starým ještěrem politiky.)

Ale zpět k naší hře s Antonínem. 
Tedy dnes jsem mu třeba řekl, aby 
mi předvedl, jak lovil raptor. A on mi 
detailně vysvětlil -a zahrál -že raptoři 
lovili ve skupině, přičemž první skočil 
býložravému teropodovi na krk. Pak 
bylo tématem třeba jak brachiosaurus 
trhal listy stromů. A tak dále...

Takhle jsem ho úkoloval a úkoloval 
– až už jsem nevěděl, jak dál. Ve vědo-
mostní nouzi jsem mu neprozřetel-
ně řekl: „tak a teď mi předveď, jak se 
baryonyx seznamoval se samičkou.“ 
Toník se poprvé zarazil a dlouze zadu-
mal. Načež mi sdělil: „Ty budeš, dědo, 
jako samička, jo. A já nevím, jak to 
bylo s tim seznamováním, ale ukážu 
ti, jak se pářili!“No, zalapal jsem po 
dechu - ale postavil jsem se na všech-
ny čtyři jak mi doporučil, hra je hra. 
Načež mi Tonda bez varování s rozbě-
hem skočil na záda! Uff....málem jsem 
se nenarovnal. Jo děti a věda. 

 Dušan Spáčil
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ROZHOVOR

Rychlé šípy jsem v Bejrútu neznal
Zdenek Merta byl kdysi hvězdou popu. Proslul svou spoluprací 
s Petrou Černockou a se svou ženou Zorou Jandovou. Dnes ho znají 
hlavně Brňáci - jako autora úspěšných muzikálů.

Četl jste jako dítě hodně? 
Ano. Proto, že dost dlouho jsem žil 
s rodiči v Bejrútu. Tatínek tam půso-
bil jako dplomat.

Tři roky jsem proto nechodil do 
školy a knížky z rodinné knihovny 
byly asi mým jediným stykem s s psa-
nou češtinou.

Co jste měl tedy ke čtení?
Hlavně klasické pohádky a verneov-
ky. Odhaduji, že to byly knížky, které 
sami rodiče čítávali jako mladí.

Takže třeba taky Rychlé šípy...
To ne. V tom zvláštním prostředí to-
talitního zastupitelského úřadu se to 
nenosilo. Vlastně jsem byl v té době 
úplně nedotčen kulturou, která u nás 
vznikala před nástupem komunistů.

Na co z Bejrútu rád vzpomínáte?
 Bylo tam ideální podnebí. V Liba-
nonu jsou třítisícové hory, koncem 
zimy se dalo nahoře lyžovat a záro-
veň se dalo dole – pár hodin cesty ze 
sjezdovky – na pobřeží koupat. Teda 
voda byla v zimě přece jen dost stu-
dená, ale asi každý, kdo tam v té době 
zavítal, tohle lyžování a koupání 
v jediném dni alespoň rituálně absol-
voval. Já to teplé klima bral jako nor-
mální, překvapilo mě, jak bylo doma 
na Moravě zima.

Naučil jste se arabsky? 
Ovládl jsem pár slov. Abych si mohl 
hrát na ulici s libanonskými kluky. 
Ale všechno jsem to zapomněl. 

On se život v Bejrútu asi nelišil od 
pobytu v ČSSR jen horkem..
Vzpomínám si třeba, jak jsme z Liba-
nonu přijeli na Moravu slavit Vánoce. 

Dostal jsem tam jako vzácnost po-
meranč. Mě to ale nijak nenadchlo, 
znuděně jsem řekl tetě, aby mi z něj 
teda vymačkala džus. Prostě život 
na ambasádě byl opravdu jiný než na 
moravské vsi. Ale doma jsem rychle 
vystřízlivěl.

Většina vašeho konání je spjata 
s hudbou. To jste po někom podědil?
Táta byl amatérský houslista. Chtěl 
dokonce jít na konzervatoř – ale Něm-
ci za okupace zavřeli vysoké školy, 
a tak tenhle plán padl. A později už 
směřoval jinam. Ale když jsem se já 
na konzervatoř dostal, měl velkou ra-
dost. A rád si se mnou zahrál.

Kdysi jste byl známou osobností 
popmusic, teď jste zejména uznávaný 
skladatel divadelní a vážné hudby.
Protože tohle je ale časopis Obce 
spisovatelů, zajímá nás hlavně vaše 
další aktivita – psaní knížek. Jak jste 
se k tomu dostal?
Já jsem jsem vždycky hodně četl – 
a tak jsem vždycky něco psal. Jen tak 
pro sebe. Ale vždycky jsem o litera-
tuře rád diskutoval. Pak ale jednou 
Mladá fronta vyhlásila soutěž o nej-
lepší povídku. A kamarádka spisova-
telka mě ponoukla: „ Pošli tam něco.“ 
Poslal jsem – a tu soutěž jsem vyhrál. 
Ale kámoška mě zase vyprovokovala: 
„Jednu povídku umí napsat každej. 
Napiš jich deset!“ Tak jsem je napsal, 
Mladá fronta to vydala. A jak jsem byl 
v tom ajfru, ještě jsem napsal knížku 
o hudbě. Je to ale už pár let.

Jednu knížku ale máte na knižním 
trhu i teď?
To byl dárek od přátel k mým kulati-
nám. Ovšem to je knížka jen napůl. 

SLOUPEK

Čeština je nádherný dar

Možná to bude znít staromilsky, ale 
musím znovu prohlásit: miluji 

češtinu! I se všemi jejími náročnostmi, 
výjimečnostmi, komplikovanou gra-
matikou... Žádný jiný jazyk nemá tolik 
výrazových možností, tolik jemných 
nuancí, takovou šíři prostředků pro 
vyjádření pocitů, dojmů, abstraktních 
vjemů, metaforických zpodobnění. 
A takovou libozvučnost! Když o tom 
tak přemýšlím, vlastně bych měla dě-
kovat osudu, že jsem dostala do vínku 
jako rodný jazyk právě češtinu, která 
mě fascinuje stále víc a víc.

Podle pramenů má čeština asi 
300 000 slovních kořenů, nejobsáh-
lejší slovník uvádí okolo 250 000 za-
znamenaných slov. Nikdo zřejmě není 
schopen obsáhnout je v plné šíři. Ale 
jsou mistři slova, kteří naopak dove-
dou svou slovní zásobu využít v jedi-
nečných výrazových sestavách. Při je-
jich čtení nebo poslechu si říkáte: ano, 
přesně tak to cítím a vnímám i já, ale 
nikdy bych tyhle pocity nedokázal ob-
léct do slov tak, jako on nebo ona... Je 
to prostě nádherný a záviděníhodný, 
ale nezřídka i nedoceňovaný dar.

Na druhé straně mě mrzí, že je ko-
lem mne spousta lidí, kteří si vystačí 
s využitím zhruba pár tisícovek slov, 
stále častěji nahrazovaných cizími, 
nezřídka komolenými výrazy, že ze 
scény mizí kdysi běžná a výstižná čes-
ká slova, že používaný slovní rejstřík 
je stále chudší a chudší. Možná je na 
vině i stále se zrychlující tempo, mo-
dernizace ve všech složkách života 
– možná nutnost ostrouhat výrazo-
vou složku o zbytečná slova – mož-
ná doba, která nahrazuje poetičnost 
a romantiku technikou... Ale pro mne 
je čeština stále spíš barevnou pestrou 
kyticí než strohou šedou klávesnicí...
 Hanka Hosnedlová 

SCI-FI A FANTASY

Povídky na chvostu komety
Na sklonku roku 2021 vydal Jihočeský 
klub Obce spisovatelů svůj v pořadí již 
sedmnáctý společný sborník, tento-
krát povídkový. Publikace je zaměřená 
na stále víc se prosazující žánr sci-fi 
a fantasy. Na obsahu knihy se podíle-
lo celkem třináct autorů – Stanislava 
Bumbová, Jana Dohnalová, Hanka 
Hosnedlová, Hynek Klimek, Miloslav 
Král Český, Jindřich Malšínský, Hana 
Marounková, František Niedl, Nina 
Roubíková, Jiří Sivok, Vladimír Sulek, 

Miroslav Tota a František Tylšar. Čtr-
náctým spolutvůrcem byl pak Jiří Ho-
vorka, který se postaral o grafický návrh 
obálky.

Pestrost obsahu podmiňuje nápadi-
tost autorů a neotřelost jejich námětů, 
nechybí ani určitá dávka dobrodružství 
a napětí, které čtenář oceňuje stejně 
jako občasnou, nadstavbovou špetku 
humoru. Nicméně vždy se počítá se čte-
nářovou fantazií, která je pro tyto žánry 
zcela nezbytná... (hh) 

Prostě jsem natočil s hosty na CD 
své melodie a oblékl to celé do slov. 
Ale prodaly se toho asi tři tisíce.

Chystáte se tedy ještě na nějakou 
další knihu? 
Je fakt , že občas dál píšu. Mám do-
konce rozepsaný román.

To psaní má být nějaká protiváha 
vaší hudební tvorby?
Psát knihu je myslím lehčí než psát 
symfonii. Opravdu, je to asi tako-
vý rozdíl jako mezi chůzí – a třeba 
bruslením! Samozřejmě, nemluvím 
o kvalitě. Já si hrozně vážím mistrů 
lteratury – od Dostojevského třeba 
po Hrabala. Nikdy bych si nedovolil 
se s nimi srovnávat. Ale čistě tech-
nicky – sepsat svazeček, aby se kni-
ha dala vydat, umí kdekdo. Napsat 
a provést symfonii ne. Psaní vážné 
hudby je také mnohem pracnější. 
Takže, když už hudební dílo napíšu, 
moc by mě trápilo, kdyby z toho byl 
propadák. Když mi nevyjde knížka, 
nějak to unesu. Prostě jsem sklada-
tel, ne spisovatel.

SOUTĚŽ

Nový ročník Mobela
Alois Marhoul pod záštitou Obce 
spisovatelů vyhlásil letos už 14. 
ročník Mobelovy ceny. Adepti či 
fanoušci autorů usilujících o toto 
jedinečné ocenění nechť zašlou je-
den exemplář sbírky (vydané v roce 
2021) a doplněný adresou tvůrce, 
kontaktním telefonem a mailovým 
spojením na adresu Alois Marhoul, 
Čisovice 123 a to do 30. června. In-
formace o termínu vyhlášení (září 
2022) rozešle Mobel všem zúčast-
něným.



4

Šéfredaktor Dušan Spáčil | Grafická úprava Alice Neugebauerová | Korektury Lydie Romanská 
ZDARMA pro Obec spisovatelů tiskne Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o. v Novém Městě nad Metují, www.vhprint.cz

SOUTĚŽE

Ceny jsou důležitý prvek
Ročně u nás vychází třináct až šestnáct 
tisíc knih (i když za pandemie jejich 
počet klesl o deset procent), a tak není 
divu, že se množí i počet soutěží, v nichž 
mohou nové knihy i noví autoři zazářit. 

Magnésia Litera je už trvalkou, která 
má nejširší záběr: hodnotí knihy původ-
ní i překladové, beletrii, poezii i žánry 
non-fiction. A právě publicista Pavel 
Klusák – a jeho mýty bořící dílo Gott, 
československý příběh (vydal Host) – si 
letos 10. dubna trochu překvapivě odne-
sl cenu hlavní, neboť v beletrii prý tenhle 
ročník neměl jasného favorita. 

V nádherné Zrcadlové kapli Klemen-
tina, bývalé jezuitské koleje, se 17. května 

konalo mile neokázalé – v kontrastu s his-
torickým prostředím – slavnostní vyhlá-
šení soutěže nejmladších autorů o Cenu 
Jiřího Ortena. Do finále téhle snad nej-
starší české soutěže (byla založena už 
roku1987!) se dostaly dvě odvážné bás-
nické sbírky a jedna nekonvenční próza 
odehrávající se v japonském hotelu. Ne-
čekaným vítězem mezi autory do třiceti 
let se stal Vojtěch Vacek se sbírkou Měňa-
gon, kterého jsme 30. května mohli osob-
ně poznat na našem tradičním literárním 
večeru Slova mají křídla. Pozoruhodné 
je, že z pěti členů poroty se dva, dnes už 
známí literáti, před lety sami stali vítězi 
Ortenovy ceny…

A do třetice bych rád oglosoval ješ-
tě jednu soutěž – Česká kniha, asi ne 
tak známou, ale nikoliv nevýznamnou. 
O její organizaci se stará spisovatel 
a překladatel Martin Daneš, který ne-
dávno překvapil literární scénu povede-
ným románem o posledních letech zná-
mého spisovatele Karla Poláčka, jenž 
(tedy ten román) vyšel zároveň v češtině 
a ve francouzštině – a také v obou ja-
zycích souběžně vznikal. Daneš totiž 
už léta žije ve Francii a vznik onoho ro-
mánu byl dokonce podpořen francouz-
ským grantem. V 10. ročníku České 
knihy získala cenu za román Listopád 
nám dobře známá Alena Mornštajnová, 

o jejíž knížky je velký zájem a vycháze-
jí v obrovských nákladech. Zajímavé 
na tom je, že knihu tentokrát vybrali 
studenti ze tří gymnázií – z Olomouce, 
Českých Budějovic a Prahy, kteří tvořili 
porotu! Je to experiment, který se, jak 
se zdá, povedl. Cena Česká kniha chce 
zlepšit propagace nové české prózy v za-
hraničí. A díky ní už také vzniklo na pat-
náct překladů do němčiny, francouzšti-
ny, španělštiny, polštiny a bulharštiny.

Ceny jsou důležitým prvkem na čes-
ké literární scéně. Jenom mě mrzí, že 
mezi oceněnými se letos nikde neobjevi-
lo jméno člena Obce spisovatelů…

Lubor Falteisek

ODEŠLI

Zemřela nestorka 
historie a fantastiky
Zemřela Ludmila Vaňková (nar. 9. 5. 
1927), dne 3. února 2022 v nedožitých 
a úctyhodných devadesáti pěti letech. 
Leckomu z mladších ročníků bude její 
tvorba stěží povědomá. A přece byla 
královnou historické prózy – dob-
rodružné, svěží a přitom historicky 
věrné: na její knihy se stávaly fronty. 
O málo předběhla druhou ze zakla-
datelek moderní ženské fantasy v tu-
zemsku, Ludmilu Freiovou: ačkoli jim 
první SF romány vyšly v roce 1977, 
Ludmila Vaňková napsala své Mosty 
přes propast času na konci šedesátých 
let, jen publikovat nemohla, ocitla se 
na politickém indexu. Když se Mosty 
konečně objevily na pultech, byla to 
tehdy hotová bomba a kultovní udá-
lost. Tolik se lišily od ostatní nejen 
žánrové produkce, spojovaly SF s his-
torií, působily moderně, drze a hr-
dinům nic neodpouštěly. Dočkaly se 

několika vydání. Jejich pokračování 
Čas čarodějů (2010) a kosmologická 
mytologie Genesis (2009) se trochu 
ztratily v kypícím žánrovém proudu. 
S fantastikou se důstojně rozloučila 
klasickou scifi povídkou „První rych-
lost“ v antologii Žena se sovou (2017), 
ale historické próze věnovala svá po-
slední revidovaná díla, Čas voní dál-
kou Země svobodných, domov smě-
lých – román z mládí Vojty Náprstka, 
a ságy z času vzestupu Přemyslovců. 
Měla ještě tolik plánů… Do posled-
ních dní si uchovala tvůrčí preciznost, 
zvídavost, bystrý intelekt. Jestliže se 
dá mluvit o literárních pomnících, 
paní Lída ho nepotřebuje: její knihy tu 
zůstávají a nestárnou.

Františka Vrbenská

Piják melancholie
Vladimír Křivánek, narozený 7. květ-
na 1951, který zemřel 21. dubna 2022, 
byl básník, literární historik a kritik, 
a také bonvián a bohém, jenž řídil 
Obec spisovatelů od roku 2008 do 
roku 2011, a to opravdu bohémsky!

Ale červené víno, jež pil se trans-
formovalo v poezii, o níž se dá bez 
uzardění říci, že bylo pozdním sběrem 
nejvyšší kvality.

Vzpomínám, že v roce 2006, kdy 
jsem připravoval do tisku svoji sbírku 
Kam jablko nepadá, mi navrhl kama-
rád Miroslav Huptych, také vynikající 
básník a kolážista, že řekne Vladimí-
ru Křivánkovi, aby mi do ní napsal 
pár řádek. „Víš, on nemá moc času, 
posledních pár let má rozdělanou 
monografii o Holanovi.“ Jaké bylo 
mé, a zejména Mirkovo překvapení, 
když Křivánek napsal odborný rozbor 
mé poezie na více než čtyři stránky! 
On totiž dělal vše naplno. A jak píše 
v poslední své básní ze sbírky Pijáci 
melancholie: 

O sobě zpívat není hřích.
Hříchem je neposlouchat druhé
a jejich smutek zakrývat
mámivě krásným slovem.

Lojza Marhoul

Ordinuje z druhého 
břehu
Radim Uzel (27. března 1940 Ostra-
va – 2. května 2022 Praha) byl český 
gynekolog, sexuolog a regionální po-
litik, popularizátor sexuologie, čestný 
předseda a člen vědecké rady Společ-
nosti pro plánování rodiny a sexuální 
výchovu, a vysokoškolský pedagog, 
píše se ve Wikipedii. Ale on byl i vel-
mi vtipný spisovatel, a proto se stal 
členem rady Obce spisovatelů. Bylo to 
23. března 2013, kdy se konalo dvou-
denní zasedání rady Obce v Čisovi-

cích a já dal Radimovi jednu ze svých 
sbírek při jeho odjezdu domů. Druhý 
den přijel s kyticí, kterou dal obřadně 
mé manželce a ke mně se obrátil s tím, 
že mé verše jsou dost dobré, že se lí-
bily jeho Helence. A od té doby jsme 
se pravidelně navštěvovali a hlavně 
ochutnávali svá jídla. Radim taky rád 
a dobře vařil a měl radost, když viděl, 
jak druhým chutná. Na své opožděné 
oslavě osmdesátin měl roušku a dr-
žel se stranou s tím, že má podezření 
na covid, který další den potvrdil. 
Nedlouho poté mu zemřela Helenka. 
Potom mu zjistili rakovinu jícnu a už 
se to vezlo. Ještě v březnu jsme byli 
u něj na návštěvě, špatně se mu dý-
chalo, ale oči mu zářily. „Představ si,“ 
„povídá.“ Ještě se mnou chtějí natočit 
spot, jak sedím na obláčku, a ordinuji, 
už z druhého břehu, ten Arginmax!“ 
Slibuji, že se občas zadívám tam na-
horu, a až tam uvidím obláček s nejas-
nou siluetou v bílém plášti, budu mít 
radost, že Radim to má pod kontro-
lou! 
 Lojza Marhoul
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PŘÍLOHA
TAJEMNÁ SDĚLENÍ

Kipu a jiná ne-literatura Inků
Kipu či quipu je uzlové písmo, vyskytující se už před staletími v oblasti And u různých kultur 
(mimochodem: uzlové písmo se užívalo i ve staré Číně), zejména tedy u zde dobově dominujících 
světoznámých Inků. Dříve se mělo za to, že kipu obsahují jenom jakési statistické či obecně početní 
záznamy, leč nové a zcela nejnovější výzkumy dospěly k jakémusi caprovskému bodu obratu, kdy – dle 
moderních vědců 21. století - „...záznamy byly pouze výchozí formou a písmo vývojem sloužilo i pro 
záznam textů“. Pojďme se na kipu a jeho „literární rozměr“ podívat v jakési časoprostorové kontinuitě.

„Kdekdo ví, že Inkové psali uzlovým pís-
mem,“ píše v šedesátých letech minu-
lého století i Miloslav Stingl ve svém 
stěžejním díle „Indiáni bez tomahavků“, 
nicméně jedním dechem dodává: „Sku-
tečné písmo nebylo doposud u Inků bez-
pečně prokázáno... Musíme tedy při od-
povědi na obvyklou otázku – co bylo incké 
uzlové písmo zvané quipu – odpovědět 
nejprve tím, čím quipu nebylo. Quipu tedy 
zásadně nebylo písmem.“ Jenomže v tom 
se – jistěže s ohledem na dobové vý-
zkumy – značně mýlí, respektive vychá-
zí pouze z poznatků pro nás již dobrých 
sedmdesát let zastaralých, kdy tak či 
onak oprávněně pokračuje: „A jak vlast-
ně vypadalo ono incké quipu? Jeho osno-
vou bylo lanko - hlavní provaz, na němž 
byla kolmo připevněna řada provazců. 
Na jednotlivých provazcích různých ba-
rev pak byly uzly. Jejich barva, počet uzlů 
a snad i jejich vázání obsahovaly sdělení.“ 
A tady je dobový vědec Stingl (osobně 
jsem ho měl velice rád!) – na svou dobu 
každopádně odborník na světové úrov-
ni – radikálně přesvědčivý (to jen na 
ukázku, jak dokáží být vědci radikální 
ve svých dobových parcialitách): „Dnes 
už můžeme jednoznačně prohlásit, že po-
divuhodné incké quipu sloužilo zejména 
pro číselné záznamy.“ Všimněme si pře-
devším výrazů „jednoznačně“, ale také 
ono opatrně zpochybňující „zejména“. 
Takže dál ke konkrétnímu popisu kipu: 
„Uzly quipu, umístěné na provázcích 
v pravidelných vzdálenostech, předsta-
vovaly postupně desítky, stovky, tisícovky 
a i desetitisíce. Jestliže bylo třeba napsat 
nulu, řešili to quipucamayocové – jak 
se tito inčtí písaři nazývali – tak, že na 
místě, v němž by měl být další uzel nebo 
skupiny uzlů, ponechali prázdné místo.“ 
Avšak co chtěl především říci náš před-
ní amerikanista: „Tito quipucamayocové 
sdělovali na uzlových záznamech do Cuz-
ka zejména...“ (ale pozor, zase tu máme 
„zejména“, jež neznamená radikálně 
„jenom“ či bezvýhradné „pouze“!) „...
statistické údaje – o počtu obyvatelstva 
své vsi, svého okrsku, jejich pracovních  
povinnostech, a někdy, zcela výjimečně, 
též i jiné informace.“ A jsme u toho! Tak 

či onak nás Stingl dále poučuje o souvi-
sejících veledůležitých (jak si ještě uká-
žeme dále) barvách, v jehož interpretaci 
tedy „...barvy provazce přesně označova-
ly, o kom nebo o čem zpráva hovoří. Červe-
ná barva označuje vojáky (uzly na červe-
ném provazci pak jejich počet), zlato bylo 
označováno žlutým, stříbro stříbrným 
provazcem, uzly v černé barvě udávaly, 
kolik nocí už uplynulo ode dne, kdy došlo 
k události, o níž zpráva hovoří, atd. ...“, 
což (ony „noci uplynuvší od záznamu“ 
v době, kdy se informace po rozlehlém 
území nepřenášely zase tak dramaticky 
rychle jako třeba dnes) zní už poněkud 
„za vlasy přitažené“ čili spekulativně. 

Vždyť už o pouhých pětatřicet let 
později zveřejňuje – konkrétně roku 
1997 – profesor William J. Conklin, 
odborník na kipu z washingtonského 
Textil museum, svá nejnovější zjištění, 
že s ohledem na potenciální zakódova-
né písmo „...nejde pouze o uzly, ale také 
o rozdíly ve spřádání šňůr a jejich barve-
ní.“ A tím se dostává k mnohem hlubší 
podstatě záznamu. Jeho kolega Gary 
Urton pak dále vypracoval teorii, že 
kipu je „...záznamen v binárním kódu“, 
načež se mu „...v roce 2005 podařilo 
identifikovat první nenumerický element 
Puruchuo jako název města blízko Limy 
tvořený třemi osmičkovými uzly.“ 

Vraťme se ale – prozatím – zpátky 
ke Stinglovi, opětovně tvrdícímu, že 
„...quipu tedy nebylo písmem...“, nicmé-
ně se nezbytně vyjadřuje k tomu, jak se 
nám vlastně zachovaly veškeré zásadní 
a přesné informace o historii Inků – 
když přece neměli písmo(!?!): „Skuteč-
nost, že nesporně absolutní...“ (a opět je 
tu ono diskutabilně vědecké „nesporně 
absolutní“!) „...většina obyvatel… nezna-
la písmo a nepsala knihy, nebrzdila vývoj 
kečuánské slovesnosti. Existovaly hymny 
i krátké eposy vyprávějící o válce proti 
Chankům, o činech inků Yahuar Hua-
cana, Mayta Capana, balady, modlitby 
a také dramatická díla... Proč však víme 
méně o slovesnosti incké než například 
o literatuře předkolubijských Aztéků: 
Nejen proto, že nebyly psány knihy, ale… 
všechno, co po předkolubijské kečuánské 

slovesnosti zůstalo, nám zachovala jen 
milosrdná tradice.“ No..., milosrdná 
zase až tak nebyla, když se tu třeba vy-
práví, jak děsivě se Inkové pomstili zmí-
něným Chankům, kteří na čas vítězně 
ovládli jejich území: „Svým nejnebez-
pečnějším nepřátelům Chankům se In-
kové strašlivým způsobem pomstili, když 
zajatcům stahovali kůži zaživa. Všechny 
tyto kůže pak naplnili popelem a slámou 
a takto konzervované je uložili do muzea 
své vojenské slávy v Cuzcu, kde je ještě 
po stu letech spatřili první Španělé,“ jak 
se opět dočítáme ve Stinglově obsáhlé 
publikaci, stejně jako prazvláštní in-
formaci (vzhledem k jeho radikálnosti 
ohledně inckého písma), že „...na roz-
díl od Mayů a některých jiných vysokých 
indiánských kultur Mesoameriky, byla 
slovesnost a snad i písmo pěstováno v Ta-
huantinsuyu...“ (tedy říši Inků) „...nikoli 
kněžími, nýbrž zvláštní skupinou věd-
ců-literátů, kteří se kečuánsky nazývali 
amauta!“ A zde ještě připomeňme další 
Stinglův poznatek, že členové takzvané-
ho „královského ayllu“ spolu nehovořili 
kečuánsky (kečuánština či kečua, špa-
nělsky quechua – vlastním jménem runa 
sini – doslova „lidská řeč“, je nejrozšíře-
nější indiánský domorodý jazyk v Ame-
rice, užívaný zejména v Peru a Bolívii, 
od roku 1977 jeden z úředních jazyků), 
nýbrž „...nějakým jiným, tajným jazykem 
své původní vlasti.“ Tak či onak tu musela 
existovat nějaká „literatura“, pokud zde 
měli tajné literáty. Také nezapomeňme, 
že se nám dochovaly podrobné zázna-
my stovky let starých bitev, ale i veškerá 
jména následníků trůnu a tak dále... 

Co na to jiný dobový odborník?
„K písmu se Peruánci dostali nejblíže 
mnemotechnickými pomůckami, uží-
vanými pro záznam číselných statistik 
nebo historických událostí,“ píše John 
Hemming ve své obsáhlé monografii 
„Dobytí říše Inků“, kdy podle něj napří-
klad Močikové pro „písemné“ záznamy 
„...užívali váčků se značenými boby. Inko-
vé měli pověstná kipu... sestávalo z řady 
provázků, z nichž některé byly z barev-
ných vláken. Na provázcích se různým 

způsobem dělaly uzly... (mnoho kipu se 
dochovalo dodnes), řady šňůrek, na nichž 
barva vláken a uzly představovaly aritme-
tické jednotky nebo záznamové kategorie. 
Inkové měli rovněž složitou soustavu ve-
řejných záznamů s kastou profesionál-
ních historiků, kteří předávali potomstvu 
ústní tradice spíše jako homérovští bardi 
či středověcí trubadúři.“ Připouští tedy, 
že kipu (pokud zde nebyly nějaké jiné 
formy utajeného písma jako třeba u zmí-
něných Močiků) představovaly i jiné for-
my „záznamové kategorie“, tedy vedle 
dosud vědci obecně proklamovaných 
záznamů sociologicko-statistických. 
Nicméně jejich verifikovatelnost nebyla 
v době conquisty čitelná, takže samotní 
Inkové a jejich kultura „...představovali 
pro historiky conquisty velkou záhadu; 
všechny záznamy pocházejí z pera Špa-
nělů. Naštěstí pro nás se Španělé Inků 
často vyptávali na jejich minulost, ať už 
při oficiálním šetření, nebo z iniciativy 
jednotlivých kronikářů. Atahaulpův...“ 
(Atahaulpa, kečuánsky Atawallpa/si 
1502 – 26. července 1533 Cajamarca/
byl poslední neomezený císař Tahuan-
tinsuyu neboli Incké říše) „...synovec 
Titu Cusi Yapanquí nadiktoval dlouhé 
vyprávění, které je jediným historickým 
záznamem od člena inkovské královské 
rodiny.“ Dost možná své informace v tu 
chvíli „předčítal“ prsty či jinak z tajných 
literárních fondů...?!

Tak či onak měli někteří pozdější 
kronikáři inkovské matky či manželky, 
jako například Garcilaso de la Vega, Fe-
lipe Huaman Poma de Ayala a Juan de 
Betanzos, k čemuž Hemming dodává: 
„Jiní se stali znalci peruánského jazyka, 
kečujštiny, a dozvěděli se mnoho dík přá-
telství se členy Inkovy rodiny. Významným 
kronikářem z této druhé kategorie byl 
kněz Martín de Murúa, jehož sympatie 
patřily Indiánům a který o desetiletích po 
conquistě shromáždil mnoho podrobnos-
tí přímo od Indiánů.“ 



II

RECENZE 

Poezie přeje odvážnému
Básník Alois Marhoul má odvahu, jakou 
z nás má málokdo. Na dedikační strán-
ce za titulním listem své loňské sbírky 
STROM KTERÝ SE NECHAL TETO-
VAT (Bondy s. r. o., Praha 2021, foto na 
obálce Tomáš Kešner, grafická úprava 
Petr Novák, 95 s.) děkuje svým bližním, 
kteří mu s psaním knížky pomáhali, 
zejména Toníku Dymákovi, a pak píše: 
„Venováno mé manželce, která je se mnou 
už pětačtyřicet let, s přáním, aby se mnou 
zůstala co nejdéle. A mé rakovině, která je 
se mnou rok, s přáním, aby odešla co nej-
dříve, pokud možno beze mne!“ Přiznat 
se k těžké nemoci a dokonce jí dedikovat 
sbírku, to je odvaha a věřím, že ne mar-
ná. Rakovina jako podobná zlá femini-
na je zvyklá, že se svými vyhlédnutými 
obětmi musí bojovat a že ne vždycky 
vyhrává. Jsou napadení, kteří jí spílají, 
nazývají sviní a zpupně tvrdí, že nad ní 
zvítězí.

Na ty má obzvlášť velkou pifku a kosí 
je. Věřím, že Marhoulův zdvořilý a las-
kavým humorem neskrblící způsob má 
větší šanci a Strom který se nechal teto-
vat není poslední kniha svého autora.

Vím, o čem mluvím. Mou dětskou 
lásku napadla rakovina těsně před ma-
turitou. Měla ráda poezii, do dopisů, 
které mi posílala do gymnázia, vkládala 
básně, které se jí líbily, milovala přírodu 
a vůně květin, ne náhodou se jmenovala 
Květa, povahou byla smíšek. Smála se, 
i když jiné brečely. Neplakala, ani když 

se octla na onkologii a pak v léčebně, 
psala mi listy plné vtipu a nepředstírané 
pohody, zamilovala se tam do soupa-
cienta, za něhož se tam i provdala a po 
šesti letech vyšli oba zdraví, odmaturo-
vala, vystudovala na univerzitě a spolu 
se svým mužem se věnovala po celý život 
keramické tvorbě.

Láska, poezie, humor a odvaha přejí 
odvážným. Věděl o tom Vergilius, který 
zpopularizoval úsloví Audaces fortuna 
iuvat, Štěstěna přeje odvážným. A pro-
tože poezie je štěstí i v neštěstí, štěstí 
přeje i básníkum a doufám, že Marhou-
lovi se dostane té přejnosti. V tom mém 
přání je i velký kus čtenářského sobectví, 
protože číst Marhoulovy verše je radost 
a v této nemocné době i útěcha a úleva.

Tak jako nikoli poprvé i ve Stromě 
který se nechal tetovat jsou oba pohle-
dy na svět, řečeno hrubě, pohled opti-
mistický i pesimistický nebo přesněji 
skeptický. První polovina knihy (Je!; ten 
vykřičník, dále zdánlivě nesmlouvavou 
kategoričnost „daných jistot“) je celá 
z básní, které všechny začínají sponou 
Je: Je podtrženo a bez čárek, Je hra na 
fanty, Je na pot a slzy, Je na sundej to 
ze mě atd. Zkrátka ze záběru na to, co 
v našem životě a světě existuje a s čím 
je nám se stále vyrovnávat. Tak v básni 
Je na ostří nože „je nebezpečno“, neboť 
„ocílka vůbec nezahálí/plní své poslání/
tuposti navzdory“: „Civilizace zešílela/
psychiatři se zbláznili/Globalizace zvedla 

závory/přesto / nebo právě proto://Je na 
ostří nože!/Pesimisté tvrdí: Bude hůř/Op-
timisté tvrdí: Bude hůř/Jenom my víme: 
Bude na ostří nože/a to je dobrá zpráva/
Že/Vůbec/Něco / Bude!“

Černý humor odpovídá v jiné básni 
na otázku „jak vám je“ opatrnými slovy 
„zatím dobrý“; a pointa „Zatím dobrý/
kamaráde“ po marhoulovsku bez vypí-
nání skromná, za každý okamžik vděč-
ná, nedeprimuje.

Humor dominuje i v druhé cásti 
knihy, v tázavém oddíle A nebo není? 
Jak u Marhoula často, báseň torpeduje 
přísloví, úsloví, heslo, výstražný nápis 
– například v básni Nedotýkejte se „ani 
Andělů na zem padlých/Nastavují nám 
zrcadla/která probíjejí/Ale buďte v klidu/
Nejde o nic moc//Jenom - - - /Jenom o ži-
vot.“ Takto umí Marhoul jedním vrzem 
varovat před nebezpečnými styky s ne-
žádoucími svrženými včerejšími „An-
děly“ (to na člověka vrhá špatné světlo), 
zároveň pak pranýřovat licoměrné ofici-
ální chlácholení a do třetice naplno říci, 
jak život člověka pro mocné nic nezna-
mená. I černočerný humor je přesvědči-
vý, když si žertér dokáže udělat blázna ze 
sebe sama, jak je tomu v básni Varovné 
signály:
„Našim dětem začínají šedivět vlasy/Spo-
lužákům přestávají/fungovat těla/A pa-
leontologové“ (méně invenční básník by 
napsal: patologové) „si mě/se zájmem 
prohlížejí//Něco se děje!“

Marhoul je básník chvály obyčejného 
života. Jak směšný je Strom který se ne-
chal tetovat, aby nebyl obyčejný. Chvilku 
to byl pro celý les šok, ale dnes je „k smí-
chu“ strom nepotetovaný. Zenový budd-
hismus? ptá se báseň, v níž si řidič auto-
busu nahlas posteskne, že musel utratit 
psa, kterého měl na hlídání. Jeden ces-
tující ho utěší, že on má manželku, která 
ho „hlídá/24 hodin denně“ a nechtěný 
posluchač na to:

„Jestlipak ji už strčil do boudy?“ Mar-
houl je básník životní pohody a empatie, 
která rozumí nejenom lidem, ale i vě-
cem. „S kolíčky se už nebavte!//Vyštěkla 
opuštěná zahanbená/v ranní jinovatce 
se lesknoucí/šnůra/Bez prádla úplně 
nahá//My dva byli v ložnici//Ale to už je 
jiný příběh!“

Možná jsou někomu takové nápadi-
té, životní dobré míry plné verše málo. 
Rád bych je hájil, ale netřeba. Neboť, 
jak se praví v názvu předposlední básně 
sbírky, tak je to se vším: „v malé dílně/
sedí u verpánku básník/a opravuje boty//
Zákazníci přinášejí/Adidas Baťa Gabor 
Rieker//Po čase přijdou a zaplatí a - - 
/a vůbec si nevšimnou/že neodnášejí boty/
ale bílé černé hnědé žluté/lakované nebo 
semišové/básně!“

Zkrátka básník, jakým je Alois Mar-
houl, díky svému umění, proměnuje 
staré, užuž k vyhození, v zázračné nové, 
hřejivě semišové. 

(mb)

A co tedy ukazují nejmodernější vý-
zkumy znalců kipu? 
Stále častěji zaznívají z řad odborníků 
hlasy, že „...statistická forma kipu byla 
jen základní výchozí formou a pozdějším 
vývojem se proměnila v záznam textů.“ 
Španělští dobyvatelé podali nezvratná 
svědectví, že inčtí kipu-kamayu četli 
jak očima tak i hmatem. Přejížděli po 
zauzlených šňůrkách prsty, odobně jako 
čtou nevidomí lidé zápis v Brailově pís-
mu. Navíc si pomáhali kamínky, které 
vkládali mezi šňůrky kipu jako záložky. 
Podle zmíněného již Conklina by „...bylo 
chybou se domnívat, že se přitom zajímali 
jen o uzly: Když jsem se podíval na kipu, 
všiml jsem si velkých rozdílů ve spřádání 
šňůr, v jejich barvení. Každý pramen byl 
vyroben zcela zvláštním způsobem. Jsem 
přesvědčen, že 90% informací bylo do 
kipu uloženo ještě před tím, než na něj 
indiáni uvázali první uzel.“ Podle Urto-
nových závěrů pak „...kipu je záznamem 
v binárním kódu, jaký používáme pro po-
čítače (informace je tu uložena v řadě nul 
a jedniček). V kipu mohou být informace 
binárního charakteru vyjádřeny hned na 
několika úrovních. Zjevně nebylo jedno, 

zda kipu-kamayu použil na výrobu vlnu 
nebo bavlnu (první 0 a 1 tedy odpovídá 
volbě ´vlná  nebo ´bavlná ). Druhou úro-
veň binárního kódování mohl představo-
vat směr stočení vlákna (levotočivé versus 
pravotočivé), třetí pak úhel, v kterém je 
šňůrka připojena na základní šňůru (kol-
mo k základní šňůře nebo souběžně s ní). 
Také postavení uzlu na šňůře mohlo nést 
binární informaci (osa uzlu souběžná 
s osou šňůry nebo je k ní naopak kolmá). 
V závislosti na tom může mít uzel 26 růz-
ných významů. K tomu musíme připočí-
tat 24 barev používaných při vázání kipu 
a dostaneme se ke konečnému číslu 1536 
´uzlových znaků .́“ Když tyto poznatky 
srovnáme s dosud rozluštěnými histo-
rickými písmy, pak například sumerské 
klínové písmo využívalo 1000 až 1500 
znaků, zatímco Mayům a Egypťanům 
stačilo k psaní zhruba 600 až 800 hi-
eroglyfů. Kipu tedy, dle Urtonových 
poznatků, „..nabízí dostatek možností 
pro záznam nejsložitějších textů“. Pak 
ovšem musíme Inkům přiznat písmo 
a navíc připustit, že jejich zmínění již do-
boví (prastaří) historici-literáti vyvinuli 
naprosto geniální systém zápisu, který 

nemá ve světě obdoby – trojrozměrné 
písmo v binárním kódu. Většina zastán-
ců uzlového písma tak ale touží přede-
vším po nálezu překladu textu z kipu do 
jiného jazyka, což by vědcům posloužilo 
jako rosettská deska při posléze úspěš-
ném luštění staroegyptských hieroglyfů. 

V současné době je známo více než 
800 kipu, z nichž největší mají na 2000 
nití. Je přitom známo, že indiáni pokra-
čovali v užívání kipu i po pádu incké říše 
– po španělské invazi. Takzvaní kipuka-
mayoki, lidé zodpovědní za evidenci kipu, 
svědčili například u soudu a jejich svědec-
tví se rovnala našim svědectvím, vyhoto-
veným na papíře. To by ovšem dokazova-
lo, že jde mimo jiné i o mnemotechnickou 
pomůcku, díky níž se těmto znalcům uz-
lového písma, tedy určeným lidem, vyba-
vují informace z mozku. A mohou je číst 
zase jenom ti, kteří je umí „zapsat“.

Kromě obecně známých kipu v data-
bázi „Quipu Database Projekt“, existují 
i malé sbírky historických kipu, ulože-
ných u potomků jejich tvůrců. Dva ta-
kové, na něž narazila roku 2015 v Peru, 
aktuálně zkoumá Sabina Higlandová, 
profesorka antropologie na univerzitě 

v St. Andrews. Přichází opět s osobitý-
mi poznatky: „Našli jsme sérii barevných 
kombinací mezi vlákny. Na vláknech je 14 
barev, které tvoří 95 jedinečných vzorů. 
Toto číslo je srovnatelné s počtem znaků 
slabičného písma.“ Své informace již za-
dala do počítačové databáze, obsahující 
500 různých vláken kipu. A právě počí-
tačová analýza by podle ní mohla vést 
k rozluštění uzlového písma. 

Luboš Y. Koláček

Z mystické historie Inků
„Na počátku světa, v době věčné 
tmy, vystoupil z vod jezera Titicaca 
Bůh Con Ticci Viracocha a usadil se 
v Tiahuanacu. V jeho zdech stvořil 
Slunce a nařídil mu, aby kráčelo po 
obloze cestou, kterou putuje dodnes. 
V Tiahuanacu vytvořil Viracocha 
i Měsíc a všechna ostatní nebeská 
tělesa. Potom stvořil – samozřejmě 
z kamene – modely mužů i žen, roze-
slal je v párech do všech oblastí Peru 
a určil, ve které jeskyni, ve kterém 
prameni, ve které peruánské řece či 
z které skály mají vystoupit na svět.“


