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SEVERSKÝCH LISTŮ Z REDAKCE 

Úvodem 
Vážení členové Severské společnosti, naši čtená-

ři, příznivci a přispěvatelé. 
Tak jako jsou skandinávské pláně s milióny a mili-

ardami sněhových vloček utvářeny podle obdivu-
hodného miniaturního řádu, podobně se ani naše 
Severské listy bez něčeho takového neobejdou. 

Přejeme-li si, aby k nám časopis přilétal jako ta-
nec vloček nebo křídla motýlí a osvěžil nás zajíma-
vým čtením, musíme společně vytvořit základní 
souzvuk, rytmus a krok. Harmonogram. Ten re-
dakční je pak úzce napojen na výrobní a dále na 
distribuční. 

Přáli bychom si jistě všichni, aby byly Severské 
listy plné zajímavých poznatků a prožitých dojmů 
a aby při otištění informací bylo z čeho vybírat. 
K tomu je třeba říci: pište a pište. Ať jste členy kte-
rékoli naší sekce – švédské, finské, dánské, norské 
či islandské – anebo brněnské pobočky. Čím bo-
hatší a pravidelnější zásobování stránek příspěvky, 
tím větší možnost zajímavé náplně a uspořádání do 
rubrik. A také zpětné vazby a inspirace přenesené 
zase z řádek příspěvků do našeho každodenního 
života a činnosti členů. 

Vy, naši čtenáři, máte k obsahu naše časopisu jis-
tě jiný vztah než čtenáři časopisů ostatních. Vždyť 
je to časopis nás všech. Patří Severské společnos-
ti. Jistě chcete být aktivními členy Severské společ-
nosti (nebo i jiných spolků přátel Severu) – a  zde 
máte otevřené pole působnosti. 

Pište, telefonujte, mailujte, fotografujte, probírejte 
fotoalba a své archívy, čerstvé nebo třeba i letité, 
vždyť vzpomínka se může zajímavě snoubit 
s novým poznatkem. Kromě příspěvků textových je 
potřeba i obrazové zásoby. Pište nám o svých se-
tkáních se Seveřany i s našimi krajany na Severu 
žijícími. Vždyť přátelství a touha vzájemného po-
znání je i krédem naší Společnosti. 

Své příspěvky můžete psát a posílat stále. Vychá-
zíme nejenom na papíře, ale i na Internetu a tam se 
obsah inovuje zhruba dvakrát do měsíce. 
V papírovém vydání pak máme letošní uzávěrky 
stanoveny na 15. květen (červnové číslo), 10. září 
(říjnové číslo) a 15. listopad (vánoční číslo). 

A pokud nám texty pošlete v elektronické formě 
(je jedno, zda na disketě nebo přímo e-mailem), bu-
deme jen rádi, neboť nám ušetříte nejen spoustu 
času s jejich přepisováním, ale minimalizujete pře-
klepy a nepřesnosti, které při takové činnosti vždy 
vznikají. 

redakce 

Práce na ropných plošinách 
Vážení čtenáři, množí se dotazy, ve kterých nás 

žádáte o nějakou radu, jak získat práci v Norsku, 
konkrétně na ropných těžařských plošinách. Před 
rokem jsme zveřejnili oficiální stanovisko Norského 
království, které nám poskytlo jejich pražské velvy-
slanectví. Pro prácechtivé Východoevropany vyzně-
lo špatně. Opět jsme tedy kontaktovali ambasádu 
a dostalo se nám této informace: 

Stále platí informace z roku 2001 uveřejněná 
v Severských listech: Pracovní příležitosti jsou pou-
ze pro Nory, případně Seveřany a pro občany států 
EU. Informace o pracovních příležitostech, které se 
sem dostávají neoficiálně, jsou zneužívány k pod-
vodům na českých žadatelích 
o tuto práci. 

-pd- 12.1.2002 
 

Oprava 
V loňském prosincovém čísle Se-

verských listů se vloudila nepříjem-
ná chyba do článku „Noví velvy-
slanci v Praze“. Podařilo se nám 
vysázet jméno dánského velvy-
slance třemi různými způsoby. Správně jeho jméno 
a titul zní Jeho Excelence pan Jørgen Bøjer. Prosí-
me tímto jeho i Vás o laskavou omluvu. 

foto UN/DPI - Eskinder Debebe 
 
 

Oznámení členům Severské 
společnosti 

Milí přátelé a kolegové „seveřané“,  v redakci nám 
zbývá pár desítek časopisů z loňského roku. Leží 
ladem, zabírají místo – a přitom by mohly udělají 
radost někomu, kdo o Severských listech dříve ne-
věděl nebo mu některé číslo chybí. Nabízíme všem 
členům Severské společnosti možnost požádat o 
dodatečné bezplatné zaslání jednoho až dvou vý-
tisků časopisu z loňského ročníku.  

Doufáme však, že zaslaný časopis věnujete něko-
mu dalšímu. Uděláte mu tím nepochybně radost, 
můžete ho zlákat k zájmu o Sever a tím třeba i roz-
šířit řady členů Severské společnosti. Pokud nám to 
nevelké zásoby starších časopisů dovolí, poslali by-
chom Vám je spolu s červnovým vydáním. V tiráži 
na stránce 29 na nás najdete kontakt – písemný, 
telefonický nebo emailovou poštou. 

-ms- 
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Vážení čtenáři, možná, že jste se již zabývali myš-
lenkou, kde se berou peníze na vydávání našeho 
časopisu. Téměř všechny pocházejí z dotací Minis-
terstva zahraničních věcí (MZV), které jsou posky-
továny našemu vydavateli – Severské společnosti, 
něco malinko máme i od našich předplatitelů či z ji-
ných zdrojů. Tyto peníze nám však stačí prakticky 
jen na vytištění a rozeslání časopisu Vám, našim 
čtenářům. 

Těsně před tím, než jsme vysázený časopis od-
nesli do tiskárny, se k nám dostala velmi nemilá 
zpráva. Po přerozdělení finančních prostředků, kte-
ré Ministerstvu zahraničních věcí v rámci zákona o 
státním rozpočtu schválil na letošní rok Parlament 
ČR, bylo nutno omezit i prostředky, jež Odbor kra-
janských a kulturních vztahů (OKKV) poskytuje tu-
zemským i zahraničním krajanským a zájmovým or-
ganizacím a spolkům. Pro nás všechny to je důleži-
tá, ale špatná zpráva. Pokud se nepodaří změnit 
současné stanovisko MZV – jeho konečná verze by 
měla být známa nejpozději do konce dubna – bude-
me se muset pro letošní rok obejít bez dotací. Pod-
le vyjádření paní Vašákové z OKKV nebylo ještě ni-
kdy k dispozici tak málo peněz, jako letos. 
V současné době jsou přiděleny pouze dotace pro 
zahraniční transfery určené pro rozvoj pomoci na-
šim krajanům v zahraničí. 

Protože jsme v loňském roce dobře hospodařili, 
podařilo se vyšetřit peníze na první letošní číslo ča-
sopisu, které právě držíte v ruce, a pravděpodobně 
zvládneme vydat i číslo červnové. Pokud však ne-
získáme nějaké finance z jiných zdrojů – ať už for-
mou sponzorských darů přímo Severské společ-
nosti, placené inzerci v našem časopise nebo i for-
mou nějakého grantu – nebudou v druhém pololetí 
Severské listy vycházet. Přes devadesát procent 
výtisků se totiž rozesíláme členům Severské spo-
lečnosti, krajanským spolkům a našim i severským 
zastupitelským úřadům zdarma, proto nám také 
MZV poskytuje dotaci. Předplatitelů, nečlenů Sever-
ské společnosti, je tak málo, že vydávání časopisu 
nezachrání. Při našem nákladu 640 výtisků jsou 
skutečné náklady na vytištění a odeslání jednoho 
výtisku časopisu ještě větší, než je jeho uváděná 
cena. 

Proto se obracíme na všechny čtenáře, zvláště 
pak členy Severské společnosti, s žádostí o pomoc. 
Máte-li nějakou možnost jak finačně pomoci, znáte 
někoho, kdo nám může přispět, nebo jste našli na 
zahradě zakopaný hrnec zlaťáků a chtěli byste je 
věnovat na bohulibou věc, kontaktujte naši redakci 
(adresa je v tiráži na stránce 29) nebo přímo Sever-
skou společnost. 

Můžete nám také zavolat – nejlépe na můj mobilní 
telefon číslo 0603 538168 – anebo nás oslovte mai-
lem na adrese info@severskelisty.cz. 

Ti, co navštěvujete náš časopis na Internetu, ne-
musíte mít strach. Veškerá naše redakční práce ne-
ní honorována jinak, než děkovnými dopisy čtená-
řů. Skutečné náklady na internetové vydávání jsou 

natolik minimální, že je coby sponzorský dar bude-
me financovat z vlastní kapsy. 

Na závěr si dovoluji vzhlížet do budoucnosti 
s optimismem a doufat, že se nám podaří s Vaší 
pomocí získat finanční prostředky, abychom mohli i 
druhém pololetí vytisknout alespoň jedno číslo. A 
zároveň budeme doufat, že nová vláda, která vze-
jde z jarních voleb, s sebou přinese i nové koště, 
které nějakou tu korunku ještě vymete. Bylo by ško-
da, kdyby měla Severská společnost a Severské 
listy, které krajanským a kulturním vztahům se se-
verskými státy určitě významnou měrou napomáha-
jí, finančně strádat a, nedej bože, omezovat svoji 
činnost. 

P.S.  
24. dubna 2002 se v Praze v Klubu Lávka koná 

Valná hromada Severské společnosti. To je to nej-
lepší místo, kde se můžete dozvědět podrobnosti 
nejen o našich financích (není to nic tajného), ale i 
o další činnosti Severské společnosti. Přijďte určitě, 
přiveďte sponzory a zapojte se aktivně do činnosti, 
která pomáhá pro vzájemné poznávání a prohlubo-
vání vztahů mezi ČR a severskými zeměmi. 

V Pardubicích dne 21. března 2002 
Michael Stanovský, šéfredaktor 

O financování Severských listů 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 

Oslava svátku sv. Lucie 2001 
Sice již nastalo jaro, přesto neuškodí, vrátíme-li se  

k několika úspěšným akcím Severské společnosti z 
doby uplynulé od posledního vydání Severských 
listů.  

Svátek sv. Lucie se tradičně váže ke Švédsku. 
Oprávněně, neboť tam patří k nejživějším tradicím. 
Méně jsou známy oslavy „Lucie“ v jiných krajích – 
třeba u nás na Moravě. 

V roce 1927 vyhlásil jeden stockholmský časopis 
soutěž o volbu Lucie. Dívku, která zvítězila, koruno-
vali Lucií a byla provázena družičkami a chlapci – 
nosiči hvězd. Tato oslava svátku Lucie se rychle 
rozšířila po celém Švédsku. Lucie se dnes slaví 
v rodinách, školách i školkách, na pracovišti a 
v celé společnosti, Lucie se svým doprovodem při-
chází dokonce i do nemocnic. 

Ve Švédsku navštěvuje každoročně třináctého 
prosince Lucie nejen školy, ale často i pracoviště. 
V časných ranních hodinách prochází průvod Lucií 
za zpěvu vánočních koled. V čele průvodu jde 
„velká“ Lucie v bílém šatě s červenou stuhou, se 
sepjatýma rukama, na hlavě s korunou, do níž jsou 
zasazeny svíčky, pravé nebo elektrické. Její dopro-
vod se skládá z „malých“, podobně oblečených Lu-
cií, které drží v ruce svíčku, a dále z „chlapečků 
s hvězdou“, kteří mají na hlavě vysokou papírovou 
čepici se zlatou hvězdou a v ruce další zlatou hvěz-
du na tyčce (jde o pozůstatek zaniklé tradice u nás 
známých tří králů), z „perníkových panáčků“ ve vy-
sokých kloboucích, oblečených v hnědém. Průvod 
doplňují vánoční skřítci v červených čepičkách. 
„Malé“ Lucie nabízejí přítomným sladké kynuté pe-
čivo s příměsí šafránu a perníčky – peparkakor. Pro 
dospělé je svařené víno – Glögg. 

Svátek sv. Lucie se slaví i v ostatních severských 
zemí – zvláště pak v Norsku. Ve školkách to bývá 
oblíbená zábava. 

Letos poprvé v celé své kráse zavítala i mezi čle-
ny Severské společnosti na Novotného lávku. 
V předvečer svátku sv. Lucie připravila vedoucí 
Švédské sekce paní Marta Janíková spolu s Dr. 
Neborovou a Sandrou Hubovou večer, ze kterého 
dýchla atmosféra švédské předzvěsti Vánoc i na 
pražské členy Severské společnosti. Tu atmosféru 
přinesla do sálu restaurace v Domě vědeckotech-
nických společností Lucie a její průvod. Velký dík 
za to patří Dr. Evě Novákové z Vysoké školy eko-
nomické a jejím studentům švédštiny. Dlouhý prů-
vod přinesl do ztemnělého sálu světlo, švédské ko-
ledy a typické občerstvení – peparkakor a glögg. 

O tom, že je to velmi citlivý svátek, zejména pro 
švédské dívky a ženy, četla Marta Janíková 
z ironicky laděného vyprávění, podle kterého je 
účinkování v roli „velké“ Lucie pro švédskou ženu 
jeden z životních vrcholů (ne-li ten nejvrcholovatěj-
ší) a případný neúspěch při konkurzu ji prý může 
poznamenat na celý život. Je to prostě prý dost 
prestižní záležitost, kdo bude „velká“ Lucie. Tradice 
oslav v tomto období je prý ve Švédsku podstatně 
starší, ale do současné doby, na rozdíl od našich 
krajů, přežila zřejmě proto, že se opírá o nábožen-
ský základ. Je to však velmi starý svátek, který byl 
slaven ve středním Švédsku na oslavu dokončení 
prací. 

Pavel Dobrovský 
 foto Jiří Bartoň 
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Dobří lidé a mecenáši stále žijí 
V době, kdy naše země vřela převratnými změnami, které dovolily, abychom si uspořádali své věci po 

svém a věnovali se činnostem, ke kterým dříve nebylo sil, chuti a samozřejmého prostoru, se mnoho našich 
krajanů do tohoto kvasu obětavě a nezištně zapojilo. Jedním z nich je i PhDr. Ladislav Řezníček, který mimo 
jiné přispěl k tomu, že vznikla naše Severská společnost. 

Mnohokrát bylo a je jeho jméno vyslovováno s úctou 
a vděkem za to, jak neformálně, přátelsky a účinně pomá-
há, za to, jak vznikající Severské společnosti daroval vý-
znamný finanční obnos, a vytvořil tak základ její existen-
ce, a jak poté podporoval její činnost nejen radou, ale 
i náměty. Stál v přední řadě těch, kteří Severské společ-
nosti přispěli, tím pověstným „mouky pytlem“ z přísloví 
„v nouzi dá radu každý dobrý přítel, ale jen málo kdo mou-
ky pytel“. 
Díky svému humanitnímu zaměření (absolvoval Filozofic-
kou fakultu Karlovy university) se zabývá mimo jiné česko-
severskou vzájemností, například působením národních 
skladatelů Smetany a Dvořáka na severský hudební život, 
jejich styky se severskými skladateli a jejich vlivem na hu-
dební život zde. Pro mnohé z nás objevně připomněl 
i kontakty a vazby, které měl Alfred Nobel s Čechami, 
a zejména s baronkou von Sutterovou, rozenou Kinskou, 
první ženou, která obdržela Nobelovu cenu míru. Ladislav 
Řezníček přispěl jako vlivný činitel i k tomu, že Nobelovu 
cenu za literaturu získal český básník Jaroslav Seifert. 
Ladislav Řezníček publikoval celou řadu pojednání 
o českých i severských básnících, o Seifertovi, Hrabalovi, 
Ibsenovi, Holbergovi, Griegovi. Známý je i jeho nedávný 
překlad Ibsenovy básně Terje Vigen. Také máme v paměti 
jeho účast na výstavních expozicích – a jejich prezentací 
v Praze. Jmenujme třeba poslední výstavu výtvarníka Ja-
na Kristoforiho v Národním muzeu. 
Je to až k nevíře, že tento laskavý, energický a pracovitý 
člověk, v pravém slova smyslu mecenáš Severské společ-
nosti, se v listopadu roku 2001 dožil úžasných 70 let. 
Přejeme čerstvému sedmdesátníkovi, vždy podporovateli 
ušlechtilých cílů Severské společnosti, ještě mnoho úspě-
chů v práci, hodně zdraví a neutuchající elán do dalších 
desítek let. 

Za Severskou společnost - Ing. Jaroslav Tejkal, předseda 
foto Michael Stanovský 

Studium severských jazyků 
Práce našeho spolupracovníka Jana Dlaska na soupisu možností kurzů a studia pěti severských jazyků 

a dostupných učebnic a slovníků se blíží ke zdárnému konci. Na našich internetových stránkách jsou již 
k dispozici první výsledky. Najdete je na adrese www.severskelisty.cz/jazyk. Do příštího čísla Severských lis-
tů chystáme zvláštní přílohu, kde budou tyto informace otištěny a doufáme, že každým rokem budeme 
schopni je inovovat. 

K tomu je ale zapotřebí i Vašeho přispění. Možná víte ještě o nějakých možnostech výuky, ať soukromé, 
veřejné, ve státních školách, v kulturních domech, u soukromých učitelů – prostě čím více, tím lépe. Napište 
nám a doplňte naše vědomosti. Nechceme však z této akce dělat soukromou prezentaci té které vzdělávací 
instituce, proto si vymiňujeme právo rozhodnout o formě zveřejnění informací. 

Budete-li vědět o existenci a dostupnosti různých učebnic, slovníků či jiných pomůcek pro studium sever-
ských jazyků (nemusí být vždy české, důležité ale je, aby byly k sehnání pro českého zájemce – tedy u nás 
či v blízkém okolí, nebo i přes Internet). 

Za všechny odpovědi a podněty Vám předem mnohokrát děkujeme. Odpovědi můžete posílat dopisem na 
adresu Severských listů nebo přímo na e-mailovou adresu Jana Dlaska – j.dlask@volny.cz. 

5 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 

Cestovní agentura nebo kul-
turní instituce? 

Cestovní kanceláře se dělí na ty, které vozí na-
še občany do zahraničí, a na ty, které připravují 
pobyty a aktivity pro cizince u nás. Zvláště mezi 
těmi druhými (cestovními agenturami) se občas 
najde nějaká zajímavost. 

Jednou z takových agentur je Team Travel z Pra-
hy. Pro našince je o to zajímavější, že v ní patří 
velké slovo jedné z členek Severské společnosti. 
Proto nikoho neudiví, že je brán zvláštní zřetel i na 
severské státy. 

Team Travel je nový tour-operator s působností 
v České republice i okolních státech. Zajišťuje 
i různá setkání, koncerty a kongresy pro zájemce 
ze zahraničí. Je však zajímavé, že organizuje 
i spoustu kulturních akcí, událostí a návštěv zahra-
ničních umělců u nás. Stěžejní oblastí, kde má 
dlouholeté zkušenosti, je Skandinávie. Pro cestovní 
kanceláře v Norsku, Dánsku a Švédsku připravuje 
turistické i odborné programy, hudební programy 
pro různé sbory a orchestry, pro hudební školy, 
gymnázia, sociální ústavy aj. 

V březnu připravili koncertní vystoupení a doplň-
kové služby pro norský mládežnický symfonický or-

chestr Ung Symfony z Bergenu, který byl v Praze 
od 21. do 26. března, v dalších měsících stojí za 
zmínku zájezd pěveckého sboru Velledalskoret 
z městečka Sykkylven u Ålesundu, Lindas Songlag, 
Soendre Nittedal veterankorps, Olsen-Banden, 
souboru Harmonien Kor Mix a dalších. 

Pro naše čtenáře to je jistě zajímavá informace, 
neboť jde o příležitost, jak se seznámit (a možná 
i navázat přátelství) i s nešpičkovými „normálními“ 
uměleckými tělesy našich severských přátel. Po-
drobné programy se zatím připravují, pokud je do-
staneme do redakce včas, uveřejníme je v příštím 
čísle Severských listů. Sledujte naše internetové 
stránky na adrese www.severskelisty.cz, kde bude-
me novinky uveřejňovat. 

Pokud byste potřebovali s nějakou podobnou akcí 
pomoci nebo poradit, určitě neprohloupíte, budete-li 
kontaktovat paní Janu Steinerovou. 

-ms- 
Kontakt: 
Team Travel Prague s.r.o. 
Hradešínská 22, 110 00 Praha 10 
tel: (02) 717 43 716, fax: (02) 717 43 716 
email: info@teamtravel.cz 
internet: www.teamtravel.cz 

 

Fotografujte polární záři 
Nord lys, Nord lights, Polární záře. Příjemné divadlo na ztemnělé obloze. Divadlo, které nás vždy nadchne a vždy toužíte 
po dalším představení. Vždy vděčně vzpomínám na své dovolené v severním Švédsku, Norsku, Svalbardu či na Islandu, 
kdy jsem polární záři spatřil nebo po ní jen pátral. Pokusili jste se jí vyfotit? Já mnohokráte, ale nikdy nejsem spokojený. 
Je opravdu potřeba mít stativ. Stojany, které buduji ze sněhu se ukazují jako nedostatečné. Z vlastní zkušenosti mohu říci, 
že kvalitnější polární záře se dá sledovat po 15. říjnu. Nikdo však se mnou na takovou pozdní výpravu nechce jezdit. 

Zdeněk Soukup, člen Severské společnosti 
na fotografii polární záře v Krokendalenu, listopad 2001, foto autor článku 
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Na kole kolem Islandu 
11. února 2002 uspořádala Islandská sekce Se-

verské společnosti besedu se Zdeňkem Kolářem, 
kterému se podařilo spolu s se synem objet celý Is-
land na kole. 

Sága se šťastným koncem 

Islandské ságy bývají kruté. Nepřikrášlují život a 
zobrazují jej tak, jak na Islandu po celá staletí sku-
tečně vypadal. Ostrované několikrát málem vymřeli, 
často odolávali nájezdníkům zvenčí, staletí živořili 
pod dánskou nadvládou. Dnes je Island samostat-
ná země a i když zdaleka nepatří mezi nejbohatší, 
hrdosti to Islanďanům neubírá. 

I dnes zde vznikají novodobé ságy. Stali jsme se 
aktéry jedné z nich, ačkoliv islandští romanopisci 
náš příběh nezaznamenají. 

Češi mají v cykloturistice na Islandu tradici. Byl to 
totiž právě Čech, Vlastimil Svoboda, který jako prv-
ní cizinec a druhý člověk na světě objel v roce 1974 
ostrov na kolea urazil 1400 km. Od té doby se na 
Islandu i v Čechách hodně změnilo. Dnes na sever-
ský ostrov směřují stovky Čechů ročně. S kolem 
však jen někteří – a jen výjimečně se najde někdo, 
kdo si troufne objet celý ostrov. Roku 2001 to byl 
například dr. Burkiewicz z Opavy, ujel téměř 
1800 km a ještě přitom stihl vystoupit po ledovci na 
nejvyšší islandskou horu Hvannadalshnúkur 
(2119 m n. m.). 

My jsme mozaiku doplnili. Syn Daniel se stal nej-
mladším člověkem na světě, který kdy dokázal ob-
jet ostrov na kole. Navíc jde délkou 2103 km 
o nejdelší známý český objezd ostrova. To vše se 
ale Dan dozvěděl až na palubě letadla při zpáteční 
cestě do Prahy. 

„…jak seš na tom?“ Mlče-
ní. Je mi ho líto. Už několik 
dní zápasíme s tak tvrdými 
podmínkami, že si nepřeje-
me nic jiného, než odsud 
rychle zmizet. Ale ono to 
nejde. Ráno balíme mokrý 
stan ve větru s velkým od-
hodláním, to však během 
půl hodiny vyprchá a my jen 
tupě postupujeme. Vítr je 
silný. Vichřici v horách sice 
máme už za sebou, ale 
stejně je to jak zlý sen. Co 
když nás v horách před ná-
mi čeká něco podobného. 
Dokážeme to zvládnout ješ-
tě jednou? Šlapu. Hádám 
se s větrem, jsem naštvaný 
na déšť a doufám, že se 
oteplí alespoň o dva, tři 
stupně. Prsty u rukou mám 
zmrzlé už několik hodin. 
Bolí to. Nedá se s tím nic 
dělat. Snažím se ne-
sklouzávat pohledem na ta-
chometr na kole, protože 

zase zjistím, že uběhlo jen několik vteřin. Jde to tak 
strašně pomalu… 

Konečně uplynula hodina jízdy od poslední za-
stávky. Je čas na čokoládu. Každý má půlku. Troš-
ku Danovi přilepšuju. Neodvažujeme se ani vyčůrat. 
Stačí chvilička bez speciálního oblečení a jsme pro-
křehlí. Mlčíme. Drobky z čokolády jsou pečlivě doje-
deny. Zdroj energie. Šlapeme. Je malá viditelnost. 
Hlavně, abychom v té mlze neminuly záchranou 
chatu na náhorních planinách. Ale tam budeme, 
když to dobře půjde, za dvě hodiny. Zbývá deset ki-
lometrů… 

Týden trval náš boj v severním cípu ostrova na 
trase dlouhé asi 300 km. Byly to nejtvrdší dny na Is-
landu. Více než dvě třetiny ze 34 dnů naší cesty by-
ly deštivé. Vítr foukal stále. Štěstí, když nám foukal 
do zad, a my se svezli alespoň trošku zadarmo, 
jsme měli čtyřikrát. Jinak jsme se s ním museli prát. 
A že na Islandu umí foukat! Dokonce jsme museli 
kola i vést, protože kvůli větru nešlo vůbec jet. Zažili 
jsme ale i slunečné dny, hlavně na jihu v prvním 
týdnu cesty. 

…naše slova o islandské anabázi sice nevypoví-
dají nic o tom, co jsme prožívali, ale ono je to těžké 
vyprávět. Po návratu mi jeden novinář, který také 
na Islandu byl, řekl: „Island se nedá popsat. To se 
musí prožít. A když se to člověku podaří, chce se 
vrátit.“ 

Zdeněk Kolář, redakčně kráceno 
celý článek s podrobnými informacemi „výzbroji 

a výstroji“ najdete na našich internetových stránkách 
www.severskelisty.cz/cesty 

foto Jiří Bartoň  
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ISLANĎANÉ U NÁS ISLANĎANÉ 

Je Islanďanům v Praze blaze? 
„Jsem typická holka z Reykjavíku,“ říká Is-

lanďanka, která již sedm let žije v Praze. 
Auður Loftsdóttir se narodila v laponském městeč-

ku Vilhelmina před jednatřiceti lety, kdy její otec 
pracoval a studoval ve Stockholmu. Když jí bylo 
osm měsíců, přestěhovala se rodina zpět domů do 
Reykjavíku. Na tamější střední škole Auður studo-
vala němčinu, angličtinu, dánštinu, latinu, trochu 
španělsky a taky francouzštinu. Své znalosti fran-
couzštiny si prohloubila v roce 1990 půlročním stu-
diem v Paříži. 

Na Islandské univerzitě navštěvovala kurz dějin 
umění, pracovala v divadle jako producentka, ředi-
telka i herečka, vystřídala také několik funkcí v ča-
sopise pro rodiče Uppeldi (Výchova) a posléze pra-
covala na Islandu pro Evropskou unii. V roce 1994 
poprvé přijela do Prahy a v roce 1998 začala studo-
vat češtinu a bohemistiku na FF UK. Již dva roky 
působí pro islandské turisty jako průvodce po Pra-
ze. Od října roku 2001 vyučuje islandštinu pro ně-
kolik členů Klubu islandských fanatiků. 

Co tě přivedlo do České republiky? 
Já jsem prostě chtěla někam jet, už jsem byla ně-

kolikrát v Paříži, a tak jsem chtěla zkusit něco jiné-
ho. Někdo mi řekl, abych zkusila Prahu, a já tedy 
jela. Byla to spíš taková náhoda. 

Máš tady na škole nějakého islandského spo-
lužáka či spolužačku? 

Třeba na FAMU jsou dva kluci a pak je tu ještě 
jedna Islanďanka, ale nevím, co studuje. 

O kurzy islandštiny je poměrně velký zájem. 
Očekávala jsi jej? 

Já jsem věděla, že je zájem, ale nebyla jsem si 
jistá, zda se o tomto kurzu lidé dozvědí. Často po-
tkávám lidi, kteří říkají, jo, to bych chtěl, ale pak na 
ty lidi nemám kontakt... 

A čeho ses nejvíce obávala, když jsi sem do 
východní Evropy poprvé jela? 

Já si myslím, že jsem si velice dobře uvědomova-
la, co mne čeká. Spíš jsem byla zvědavá, než že 
jsem měla strach. Největší problém ale byl vyznat 
se ve zdejším systému, sehnat si bydlení... Už je to 
taky sedm let, tehdy to bylo ještě dost složitý. Ale 
teď se to změnilo, třeba jsou levnější letenky, mno-
hem více se používá Internet. Dříve pro mne byl Is-
land strašně daleko, nemohla jsem jezdit tak často 
domů, neměla jsem stálý kontakt, dopisy se na poš-
tě ztrácely, telefonovat na Island bylo strašně drahé 
a vše bylo prostě složitější. 

Před deseti, dvaceti lety bych si musela vybrat 
jestli Island, nebo Českou republiku. Teď si myslím, 

že lze oboje najednou. Země si teď jsou mnohem 
bližší. 

Změnili se nějak Češi během těch sedmi let, co 
jsi tu žiješ? 

Já nevím, změnili se asi hodně, ale to může být 
tím, že já jsem jiná. V té době jsem neznala vůbec 
češtinu, dnes už ano. Rozhodně je rozdíl mezi ge-
neracemi. Nevím jak Češi obecně, ale Pražané ma-
jí teď také jiný postoj k cizincům, než mívali. Po re-
voluci se hodně změnili, jsou teď... zkušenější, už 
se tolik nestydí. 

Co mají Češi a Islanďané společného a co je 
naopak odlišuje? 

Je samozřejmě mnohem lehčí vidět ty rozdíly. Ten 
zásadní rozdíl mezi námi vidím v tom, že Češi jsou 
mnohem přísněji vychovávaní. Islanďané jsou... 
volnější. Říká se, že Islanďané nemají disciplínu, 
protože nemají armádu, ale nevím, jestli je to ten 
pravý důvod. 

Neumí prý stát ve frontě. 
No, třeba. Češi jsou v té vychovanosti podobní 

Němcům. (smích) Kolikrát mi někdo říkal v tramvaji 
nebo metru, takhle se nestojí nebo nesedí, to se 
nedělá atd. Taky děti tu zůstávají u rodiny mnohem 
déle než na Islandu, to všechno má na jejich poz-
dější chování velký vliv. 

Myslíš si, že jsou Islanďané rozmazlenější? 
To je těžká otázka, když je v Čechách takové pře-

chodné období. Možná jsou rozmazlenější, ale za-
se mnohem více pracují, jsou na sebe tvrdší – a to 
platí hlavně o mladých lidech. Já si ale myslím, že 
to samé bude brzo i tady v Čechách. 

Jak ti chutná česká kuchyně? 
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Ale jo, máte nějaká dobrá jídla, ale jím je jen ně-
kdy, převážně v zimě. Takový smažený řízek bych 
si v létě nikdy nedala. Miluju svíčkovou na smetaně, 
ale tu také jím až v zimě, s českými jídly začínám 
tak někdy v říjnu. Prostě se nedá jíst cokoli 
a kdykoli, jako to dělají Češi. 

A v létě si vaříš nějaká islandská jídla? Dá se 
vůbec ze zde koupitelných ingrediencí uvařit 
něco islandského? 

Já ani nevím, co je to islandský jídlo. Možná ani 
neexistuje. Jí se tam prostě všechno možné, je to 
taková směsice – francouzská, italská a jiná jídla. 

Co si myslíš o rybách, které tu lze koupit?  
Párkrát jsem měla dobrou rybu, ale obecně řeče-

no mi nechutnají. 

A kapr? 
Možná je to můj problém, ale kapr mi vůbec ne-

chutná!!! 
Česká televize má publicistický pořad Pohled 

odjinud, kde vystupují cizinci, kteří umí česky. 
Nechtěla bys tam vystupovat? 

Ne! To bych asi nezvládla. Mluvím česky podle to-
ho, jestli mám nervy, nebo ne. A když mám trému, 
tak je moje čeština úplně hrozná. 

Stýská se ti někdy po domově? Třeba když je 
v Praze mizerné počasí, neprobudí se v tobě tvá 
islandská duše? 

Ne! I když tady prší nebo když si Češi myslí, že to 
je islandský počasí. To je takový rozdíl mezi podne-
bími! Už jenom to světlo je úplně jiné. Málokdy se 
tu cítím jako v Reykjavíku. 

Dovedeš si představit, že by si v České repub-
lice zůstala navždy? 

Ne na pořád, třeba jen na deset let. Rozhodně až 
budu stará, tak budu žít na Islandu. Já se tady cítím 
jako doma, ale Island je pořád něco jako ten hlavní 
domov. 

Co si myslíš o českých mužích? 
No comment!!! (smích) 
Do češtiny bylo přeloženo poměrně hodně is-

landských knížek. Jak jsou ale na tom české 
knihy na Islandu? 

Ne moc dobře, podle mne. Neviděla jsem sice 
žádný celkový seznam, ale soudě podle toho, co 
mají v reykjavícké knihovně, toho moc není, bohu-
žel. Samozřejmě je tam Kundera, ale ten je přelo-
žen z francouzštiny. Je tam taky pár Hrabalů 
a samozřejmě Dobrý voják Švejk, ale tyhle knížky 
jsou většinou přeložené z jiných jazyků, hlavně 
z němčiny. 

O Islandu je známé, že se tam vydává nejvíce 
titulů na hlavu, znamená to tedy, že Islanďané 
čtou více než ostatní kontinentální Evropané? 

Já neznám žádnou statistiku. Ale lidé v mém okolí 
čtou docela dost. Ale nevím, jestli to lze říct obec-
ně. Taky se to, myslím, dost špatně počítá, protože 
lidi sice mohou mít velké knihovny, ale ty knihy ne-
číst. 

V období totality byl Halldór Laxness součástí 

jedné maturitní otázky. Dnes se již zcela vypus-
til z učebních osnov. Co si o tom myslíš? 

Je to škoda, ale já si myslím, že je to docela nor-
mální a pochopitelné. On je sice velice zajímavý 
autor a pro Islanďany velice důležitý, ale on není ta-
ková evropská špička, že by ho každý Čech měl 
znát. 

Představ si, že bys byla na české škole učitel-
kou zeměpisu nebo dějepisu. Co bys řekla stu-
dentům o Islandu? 

Já bych třeba chtěla, aby si lidé uvědomili, že Is-
land je evropská země. Častokrát slyším lidi jak 
mluví o Islandu jako o neevropské zemi. To se stalo 
například před dvěma týdny v Rudolfinu, kde byla 
prezentována hudby Thorkella Sigurdbjörnssona. 
Chtěla bych také ukázat, jak Island je, co se týče 
kultury, evropská země, ale z historického hlediska 
je úplně jiný. Island má velice specifické dějiny, kte-
ré se nepodobají ničemu jinému. 

Island je relativně izolovaná země, nemyslíš si 
že je to uměle přiživované jeho nečlenstvím 
v Evropské unii? Je vůbec nějaká šance, že Is-
land jednou do Unie vstoupí? 

Já nevím, jestli je pravda, že jsme tak izolovaní. 
Pokud je izolovaný, tak to ale není kvůli Evropské 
unii. Naopak si myslím, že se Island intenzivně 
účastní všemožných kulturních akcí, především pak 
v rámci Skandinávie. A co se týče jeho případného 
členství v Unii, tak si myslím, že vlastně nemám ani 
právo mít názor, jelikož je to složitý problém. Tuto 
problematiku jsem nikdy podrobně nestudovala, 
takže nevím. 

Co si myslíš o česko-islandských vztazích? 
Česko-islandské vztahy jsou zajímavé. Česká kul-

tura zajímá Islanďany a naopak. Ale osobně nevi-
dím takřka žádné formální snahy o zlepšení či zin-
tenzivnění těchto vztahů. Samozřejmě, že se to 
zlepšilo v roce 2000, kdy byly Reykjavík a Praha 
evropská města kultury. 

Hodně mladých Islanďanů, s kterými jsem měl 
tu možnost hovořit, se chce z Islandu odstěho-
vat pryč, hlavně do Dánska, Německa či USA. 
Myslí to vážně, nebo se posléze zase vrátí zpát-
ky domů? 

Já si myslím, že se většinou vrátí domů, ale to je 
prostě součást islandské mentality. Islanďané hod-
ně cestují již od počátků. Za vzděláním, za kulturou, 
za rybami. Neumím si představit, že bychom toto 
nedělali. 

text a foto Martin Benda, embe@centrum.cz 
http://benda.webpark.cz 
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ŽIVOT NA SEVERU ŽIVOT NA SEVERU 

Finská republika jako zatím jediná ze severských 
zemí přešla od 1. ledna 2002 na používání společ-
né evropské měny euro. Finové tím dali najevo, že 
chtějí být plně zapojeni do procesu evropské inte-
grace. 

Když bylo euro před třemi roky zavedeno jako 
druhá účetní měna, vyskytovaly se mezi občany 
Finska názory, že zánikem finské marky země ztratí 
kus ze své národní identity. Ceny v obchodech, na 
stvrzenkách a fakturách začaly být uváděny vedle 
národní měny také v přepočtu na eura – to aby si 
všichni postupně zvykali na to, jak budou ceny vy-
padat od počátku roku 2002. Jak se blížil termín za-
vedení eura do oběhu, hovořilo se stále více 
o nových evropských penězích a o výhodách pou-
žívání společné měny. 

O půlnoci 1. ledna 2002 se před centrální Finskou 
bankou v Helsinkách vytvořila dlouhá fronta lidí, 
kteří zároveň s přivítáním nového roku chtěli mezi 
prvními přivítat také příchod eura. Centrální banka 
totiž úderem půlnoci začala měnit finské marky za 
eura. Přestože pro nečekaně velký zájem byla pů-
vodně plánovaná doba otevření banky prodloužena 
z jedné hodiny na hodinu a půl, obyvatelé Helsinek 
se nenechali odbýt. Nehledě na velký mráz stáli Fi-
nové na Nový rok v poledne opět ve frontě před 
bankou, která po čtyři hodiny opět vydávala eura 
výměnou za marky. 

První den roku 2002 měli finští občané možnost 
získat novou měnu jen ve větších městech. Ukáza-
lo se, že místo aby truchlili nad odchodem marky, 
většina z nich přijala euro nedočkavě a s nadše-
ním. Druhý den nového roku pak mnozí spěchali do 
bank nebo k bankomatům vyzvednout si první eu-
robankovky. 

A děti byly zaujaty novinkou tak, že chodily do ob-
chodu nebo ke kiosku odevzdat prázdné zálohova-
né láhve nebo si koupit něco malého ještě za mar-
ky, aby dostaly zpátky nějaké drobné centy. Do 
konce února totiž platí obě měny souběžně. Při pla-
cení v markách dostane zákazník vráceno v eu-
rech. Takto dochází postupně k výměně peněz, 
aniž by bylo nutno chodit do banky. Všichni Finové 
si v těchto dnech také procvičují násobilku šesti, 
aby zjistili, co je levné a co drahé. Směnný kurz je 
totiž 1 EUR = 5,94573 FIM. Ovšem ještě nějaký čas 
potrvá, než si všichni zvyknou „myslet“ v euro. 
A nevyhnou se ani občasným zmatkům vzniklým 
popletením marek a eur. 

Obměna značné části bankovek a mincí tak pro-
běhla ve Finsku v prvních dnech nového roku velmi 
rychle a hladce. Řada bankomatů vydávala eura již 
od půlnoci Nového roku, během třech dnů začaly 

na euro fungovat i všechny ostatní automaty v zemi 
– až po nejsevernější Laponsko. Podle sdělovacích 
prostředků již třetí den po zavedení eura používalo 
80 % Finů při placení v hotovosti euro. Finsko se 
tak přiřadilo k těm zemím, které se vypořádaly se 
zavedením nové měny do oběhu nejrychlejším tem-
pem. 

Menší skandál však vznikl objevením několika zá-
vadných bankovek, na nichž chyběl hologram nebo 
jiný ochranný znak. Nejednalo se však o padělky, 
nýbrž o chybu při výrobě. Toto poněkud nepříjemně 
vrhlo stín na pověstnou finskou přesnost a kvalitu. 
Rovněž Finy moc nepotěší nejnovější cenová srov-
nání zveřejněná hned na začátku nového roku, 
podle nichž je Finsko nejdražší zemí v eurozóně. 
Přitom platy jsou ve Finsku podle průzkumů 
v průměru nižší než v mnohých jiných zemích, které 
přešly na euro. Ceny a platy lze nyní v jednotné 
měně snadno srovnávat, nicméně toto srovnání 
může být trochu zavádějící. Na životní úroveň oby-
vatel působí i mnohé další podmínky, které jsou 
v členských zemích Evropské unie rozdílné. Teprve 
budoucnost ukáže, co další vývoj evropské integra-
ce přinese. 

Blanka Lemmetyinen, Vantaa, Finsko 
 

Švédové a euro 
Nedá se říct, že by ostatní obyvatelé severských 

států záviděli Finům novou měnu, ale jisté pokuko-
vání tu je. Dánové si své referendum již prožili, řekli 
NE. Švédové byli zdrženlivější a zdá se, že čas eu-
ru jen nahrává. 9. ledna 2002 oznámil švédský pre-
miér Göran Persson, že již začal s plány, jak připra-
vit zemi na evropskou měnu. 

V příštím roce by se mohlo konat referendum 
o přijetí do jednotné evropské měny. To je velmi 
prozíravé, neboť se používání eura v Evropě stane 
běžným a výrazný odpor bude utlumen. Referen-
dum je prakticky nemožné uspořádat dříve než 
v březnu či dubnu příštího roku. Letos v polovině 
září totiž Švédsko čekají parlamentní volby a více či 
méně paralelně konané referendum by podle názo-
ru mnohých značně zúžilo předvolební kampaň 
prakticky jen na jedinou hlavní otázku: zda euro 
ano či ne. Nejnovější průzkumy veřejného mínění 
také ukazují, že přijetí eura by nyní podpořila více 
než polovina Švédů, avšak jejich síla vůči táboru 
odpůrců není výrazná.              podle zpravodajství čtk 

Finsko přijalo evropskou měnu 
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Jedním z mých nejhorších dnů v životě byl ten, 
kdy jsem se před odletem do Švédska loučil se 
svým psem. Z dveřmi pražského bytu zůstal oprav-
dový kamarád a inteligentní tvor, hromada zlatých 
chlupů, tmavé vnímavé oči a 32 kilo přítulnosti. Ne-
stydím se přiznat, že jsem se nemohl ubránit dojetí, 
když jsem našeho retrievera Barona držel kolem 
hlavy a snažil se mu vysvětlit, že čas utíká rychle. 
Sám jsem tomu ale moc nevěřil. Velmi silně jsem si 
uvědomoval, že 120 dní budeme odloučeni. Bude-
me splácet daň švédským předpisům, které nařizu-
jí, aby se všechna dovezená domácí zvířata podro-
bila povinné karanténě. Zachytil jsem poslední Ba-
ronův pohled a srdce se mi sevřelo. 

Dlouho před naším odjezdem jsem telefonoval, fa-
xoval, „mejloval“ doslova na všechna nádraží, kon-
sultoval s odborníky i laiky a taky se rozčiloval, kriti-
zoval, bránil se, poukazoval na citové pouto, nadá-
val na všechna stupidní nařízení, ptal se a snažil se 
dokázat, že vzteklina přece nezná hranic. To vše 
jsem podnikl, abych zabránil odloučení nejvěrnější-
ho člena rodiny. A na konci toho všeho snažení mi 
zůstaly dvě možnosti: buď nechat Barona doma, 
nebo ho dát do karantény. Ze dvou zel jsme zvolili 
do menší. 

Možná, že právě nyní někdo z vás stojí před roz-
hodnutím, zda nechat svého miláčka doma (což 
jsme již jednou udělali a nikdy bychom neopakova-
li), anebo podstoupit časově, finančně a citově ná-
ročnou separaci. Ale všechno je relativní – čtyři mě-
síce je nakonec méně než čtyři roky, peníze budou 
a my ne a při veškeré odborné péči je strádání psa 
minimální. Ale k tomu se ještě dostanu. 

V Evropě jsou, tuším, čtyři země, které trvají na 
čtyřměsíční karanténě: Švédsko, Norsko, Irská re-
publika a Velká Británie. Právě posledně jmenova-
nou zemí jsem argumentoval proti nepochopitelné-
mu nařízení: proč karanténa, když byla spalována 
celá stáda nakažená slintavkou a kulhavkou a ne-
mocí způsobující BSE. To snad my bychom se měli 
bránit proti nemocem přicházejícím z ostrovní ze-
mě! A co chudáci britští psi, kteří se svými páníčky 
vyrážejí do oblastí postižených zemětřesením? Za 
záchranu lidských životů jsou posláni do karantény. 
V roli hluchého, bušícího do vrat nekompromisního 
dvora veterinární legislativy jsem si připadal jako 
podivín, který chce pohnout kolem dějin. 

Lákavou, ale z pohledu možných následků děsi-
vou, byla myšlenka dovézt Barona tajně. Pokud by 
se však ukázalo, že neprošel karanténou a pohybo-
val se po území Švédska, byl by na místě utracen 
a majitel by byl souzen. Nadějí mohl být přehled ze-
mí, na které se vztahovaly mírnější karanténní 
předpisy, ale Česká republika mezi nimi nebyla. 
A tak jsme definitivně stáli před faktem, že Baron 
bude v karanténě a jiná možnost neexistuje. 

Nejbližším místem, kde lze získat základní pod-
mínky pro umístění psa do karantény, je velvysla-
nectví Jeho Veličenstva švédského krále v Praze. 
Stejné podmínky jsou i na internetové adrese Vete-

rinární správy Jordbruksverket (www.sjv.se). Pes 
musí být opatřen registračním číslem, které se buď 
vytetuje do ucha nebo s čipem injekčně vpraví do 
zátylku. 

Ve Švédsku jsou dvě místa, kam lze umístit psa – 
a sice ve Vallentuně, což je asi 30 km od Stockhol-
mu – a další poblíž Malmö. Pro vstup do Švédska si 
však nelze vybrat jakékoliv místo, ale pouze Stoc-
kholmské letiště Arlanda a přístav Trelleborg. Cesta 
letadlem musí být přímá a je pro psa sice šetrnější, 
ale pro majitele mnohem nákladnější. Za váhu psa 
a schrány, ve které je přepravován, se platí zvlášť, 
jinými slovy nelze použít ani gram z ušetřené váhy 
osobních zavazadel. Jeden kilogram tohoto typu 
„zavazadla“ stojí přibližně 350 Kč. Malá plemena 
lze brát na palubu letadla, přičemž kategorizaci ma-
lého, středního, většího, velkého či obřího plemene 
určuje přepravce. Po konzultaci s veterinářem je 
možné dát psovi zklidňující pilulku, injekce se nedo-
poručují. 

Našeho Barona jsme přepravovali letecky v pevné 
schránce. Když jsem ho spatřil na arlandském letiš-
ti, byl jsem dojat podruhé. Snažil jsem se ho po-
vzbudit, ale otáčel hlavu, čímž mi dával jasně naje-
vo uraženost a poníženost. Dožadoval se otevření 
schránky, aby se mohl dostat na svobodu. Pracov-
nice karantény však naložila klec do vozidla a odje-
la s ním do nového „domova.“ 

První týdny byly opravdu kruté, škrtal jsem dny 
v „psím“ kalendáři, čas ubíhal pomalu. Po měsíci 
jsme za ním se byli podívat. Nevěřil, že jsme to my, 
že jsme na něho nezapomněli a stále si nás hlídal. 
Jaké však bylo překvapení, když si pro něho Chris-
tina přišla. Poslušně se nechal odvést a prošel za 
štěkotu svých kamarádů do svého kotce. A tak to 
šlo pokaždé po naší návštěvě. 

A jednoho krásného zimního dne, a  den byl 
opravdu jako vymalovaný, jsme si pro Barona defi-
nitivně přijeli. Rozloučil se se svojí dočasnou „pa-
ničkou“, ve dveřích se ještě nechápavě podíval, 
zda si to nerozmyslíme, a pak s jistotou odkráčel po 
cestě k autu. Do sněhu se dlouze podepsal a vyplá-
zl na nás jazyk. 120 dní karantény skončilo. Zaplatil 
jsem účet znějící na 26 tisíc švédských korun 
s vědomím, že pes se může bez problémů pohybo-
vat po švédském území. 

Jan Maruška, Stockholm 

Chcete si vzít svého miláčka do Švédska? 
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KALEIDOSKOP SEVERU KALEIDOSKOP  

Blázni nebo géniové? 
Psal se rok 1745... 

12. září se za jasného počasí a příznivého větru 
se vracela z čínského Kantonu do svého domov-
ského přístavu obchodní loď Götheborg, plně nalo-
žená kořením, porcelánem, hedvábím, ratanovým 
dřevem, nábytkem, perletí, čajem, léky a dalším 
zbožím v celkové hodnotě tří miliónů švédských ko-
run. Byl to doslova a do písmene obrovský poklad, 
když si uvědomíme, že roční produkt tehdejšího 
Švédska byl odhadován na polovinu. 

Před vjezdem do Rivöfjordenu vzal kapitán na pa-
lubu pilota Caspera Mathessona. Když loď míjela 
pevnost Nya Älvsborg, najela za ohlušujícího ra-
chotu na podvodní skalisko zvané Hunnebådan. Do 
lodi začala pronikat voda a záď lodi se okamžitě 
potopila 10 metrů pod hladinu. Příď zůstala trčet 
v ostrém úhlu do výše. Padající ráhnoví zranilo de-
sítky námořníků, naštěstí nikoho – jak prokázaly 
pozdější průzkumy – smrtelně. Jak se mohlo stát, 
že se loď vedená za ideálních podmínek zkušeným 
pilotem nedokázala vyhnout nebezpečí? 

Existuje řada spekulací o příčinách katastrofy. 
Mohlo jít o tehdy zcela běžného opití posádky špa-
nělskou kořalkou, kterou Švédové zakoupili (nebo 
vyměnili za čínské zboží) v cadizském přístavu. 
Možná, že potíže s manévrováním způsobil náhlý 
poryv větru, který 
destabilizoval plně 
naloženou loď (jen 
čaje vezla napří-
klad 366 tun). Jed-
na z alternativ vy-
světlující nehodu 
Götheborgu tvrdí, 
že technické nedo-
statky lodi by neu-
možnily její další 
výpravu a loď by již 
nemohla být pojiš-
těna. Proto se lod-
ní komisionář (člo-
věk zodpovědný za 
náklad po dobu 
plavby) domluvil s 
pilotem a za vyso-
ké odstupné nařídil 
její zničení. Pan 
August Tabuteau 
však zmizel beze 
stopy a již se nikdy 
neobjevil na sezna-
mu lodní společ-
nosti. Pilot Casper 

Mathesson byl vsazen do cely Älvsborgu a později 
souzen. Byl sice ihned osvobozen, ale nikdy se ne-
přišlo na to, zda byla katastrofa lodi způsobena je-
ho nedbalostí nebo řízeným komplotem. 

Trvalo ještě nějakou dobu, než se loď potopila 
zcela. Posádka se zachránila a také se podařilo 
vynést z lodi 30 procent nákladu. Jak cenný byl, do-
kazuje údaj z tehdejších celních záznamů. Celkový 
zisk z výpravy byl 14,5 %. 

 

Píše se rok 2002... 

V göteborgských loděnicích Eriksberg najdete 
hangár, ve kterém se realizuje jeden z nejodvážněj-
ších projektů loďařské současnosti. Uplynulo deset 
let od bláznivého nápadu postavit kopii Götheborgu 
a uplynou ještě dva roky, než replika obchodní lodi 
vyrazí na cestu z Göteborgu do Kantonu. Vzhledem 
k tomu, že se nedochovala žádná původní doku-
mentace, bylo třeba prostudovat vše, co se potope-
né lodi týkalo. Práce byly zahájeny v roce 1994. 
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Nadšenci založili akciovou společnost SOIC 
(Svenska Ostindiska Companiet AB), podařilo se 
jim přesvědčit krále a desítky sponzorů, aby projekt 
financovali. Dnešní odhad je asi stokrát vyšší než 
hodnota původního nákladu... 

Za konstrukcí lešení se rýsuje majestátný trup bu-
doucí lodi. V dílnách zhotovují mistři řezbáři dřevě-
né detaily, kováři ručně hřeby, odborníci na textil 
lněné plachty, mistři lanaři lana. Na trup lodi byly 
vyhledány, pokáceny a opracovány nejlepší duby, 
ne starší než 200 let. Asi tisícovka dubových trámů 
byla použita na výrobu kostry lodi. Na rozdíl od pů-
vodní technologie, kdy stavitelé lodi vybírali přesně 
zakřivené kmeny, se současní inženýři museli spo-
kojit se spojováním více trámů. Do spojnice tří trá-
mů, která tvoří kýl lodi, ukryli stavitelé dva peníze. 
Jeden z roku 1745 a jednu platnou minci. Kromě 
štěstí, které mají mince přinést, symbolizují historii 
a současnost. 

Tak jako každá podobná stavba, má i tato své 
nadšené příznivce a zuřivé odpůrce. Loď se staví 
na pozemku bývalých loděnic, jejichž existenci 
ukončil bankrot. Projekt spolkne 300 miliónů korun 
a v dnešní, ne příliš dobré ekonomické situaci jsou 
peníze potřeba jinde. Loď musí splňovat současné 
bezpečnostní požadavky, a tak už to s motorem 
Volvo Penta o síle 1000 koňských sil nebude ta sta-
rá původní loď. Loď obepluje párkrát Zemi, ale co 
pak? Bude sloužit k projížďkám kolem Švédska ne-
bo se stane drahým muzejním exponátem pod ši-
rým nebem? Za tolik peněz? Anebo se stavitelé 
rouhají a loď bude následovat osud své předchůd-
kyně? 

Když vidíte nadšení a odhodlání lidí z eriksber-
ských loděnic, jak se laskají s každým trámem, prk-
nem či hřebem, jak věnují hodně ze svého volného 
času (což je na švédské poměry neobvyklé), pak 
uvěříte tomu, že projekt má smysl a že se někdy 
v létě 2004 rozhoukají všechny sirény ve městě 
a pozdraví na své první cestě východoindickou ob-
chodní loď Götheborg II. 

Skål!!! 
Jan Maruška, Göteborg 

informace na internetu www.soic.se 
 

 

Fakta: 
délka 58,5 m, středová výška trupu 10 m, šířka 11 m 
ponor 5,25 m na zádi, 4,75 m na přídi (tyto rozměry jsou 
naprosto shodné s původními) 
loď bude mít 400 tun převážně železného balastu 
průměrná rychlost: 5-6 uzlů 
s motorem při dobrém počasí: 8 uzlů 
celkové zatížení lodi: 1250 tun 
posádka: 30 osob 
celkový počet cestujících: 80 
navigační systém: GPS, radar a Satcom B 

 

K výstavbě lodi bude použito: 
4 000 kubických metrů dubového a borového dřeva 

56 000 hřebů a 10 000 šroubů 
7 kotev od 250 do 1500 kg 
1 900 m2 plachet 
40 tun lan a provazů 

Železnice na Islandu? 
Reykjavícká plánovací komise hledá způsob, jak 

vyřešit spojení mezinárodního letiště v Keflavíku 
s hlavním městem Reykjavíkem. Tato dvě místa 
spojuje silnice dlouhá necelých padesát kilometrů 
s velmi čilým provozem, alespoň co se Islandu týče.  

Jedním  z  možných  řešení  je  i  vybudování že-
leznice. 

Železnice již na Islandu byla, málokdo to ovšem 
ví. Šlo o asi dvanáctikilometrovou trať postavenou 
kvůli levné dopravě stavebního materiálu pro 
reykjavícký přístav. Jezdily zde dvě lokomotivy Pi-
onér a Miner, zkonstruované v roce 1892 
v Německu. První lokomotiva je dnes ve skanzenu 
a druhá slouží jako památník v přístavu. V roce 
1895 napsal Valtýr Stefánsson článek do časopisu 
Eimreidin (Lokomotiva), že se na Islandu vybudují 
dvě tratě, jedna z Reykjavíku na severovýchod do 
druhého největšího města Akureyri a druhá na jiho-
východ, pravděpodobně do oblasti kolem termál-
ních pramenů a Geysiru. Časem se však ukázalo, 
že silnice jsou praktičtější. 

Nová železnice by přišla hlavní město dost draho. 
Asi dvě miliardy islandských korun (20 milionů dola-
rů) za kilometr. Cena je tak vysoká i proto, že po-
zemky, po nichž by železnice měla vést, městu ne-
patří a bude je muset koupit. Na řadě z nich jsou ta-
ké obydlené domy. 

Architekt Sigurdur Einarsson, vedoucí komise, 
která šetření provádí, prohlásil, že pokud Islanďané 
usoudí, že by železnice byla praktická, může se 
o její případné výstavbě rozproudit široká diskuse. 

Michael Stanovský 
s použitím knihy Jana Buriana - Sága o cestě na Island 
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KULTURA NA SEVERU KULTURA   

SEN O LÉTU 
Portrét finského básníka Eina Leina 

Nejvýznamnější představitel finské novoromantic-
ké poezie Eino Leino (vlastním jménem Armas Eino 
Leopold Lönnbohm – 1878-1926) bývá zároveň 
označován za největšího básníka finsky psané lite-

ratury vůbec. Pseudonym Leino, znějící pro Čecha 
poněkud problematicky, je archaické finské slovo, 
které znamená smutný, truchlivý a finským uším zní 
velice romanticky a libozvučně. 

Leinova tvůrčí aktivita trvala téměř třicet let. Boha-
tost jeho literárního odkazu je ohromná – za svůj 
krátký život napsal na třicet básnických sbírek, byl 
dramatikem, prozaikem, esejistou, kritikem, noviná-
řem i překladatelem. Těžištěm jeho díla je však 
básnická tvorba z přelomu století, kdy byl na vrcho-
lu svých sil a podílel se na utváření finského kultur-
ního života v údobí, které je díky vzájemnému plod-
nému působení různých druhů kultury nazýváno 
zlatým věkem finského umění. Obdobou Leinova 
génia v hudbě je Jean Sibelius, v malířství Akseli 
Gallen-Kallela a v architektuře především Eliel Saa-
rinen. Leino formuloval jejich pojetí světa a razil pro 
ně výraz uusromantiikot (novoromantikové). 

Z hlediska historie finské literatury je Leino podle 
názoru literárních kritiků dědicem dvou klíčových 
tradic finské kultury, tradice lidové slovesnosti (za 
hranicemi Finska známé především díky eposu Ka-
levala) i tradice evropské kultury a vzdělanosti (ač 
ta byla ve Finsku z historických důvodů vždy o něco 
pozadu za kulturami velkých evropských národů). 
Leino se svým klasickým vzděláním, evropskou 
a světovou orientací a zároveň hlubokým a inten-
zivním zájmem o kalevalskou poezii představuje 
(podobně jak v hudbě Sibelius) vrchol vzájemného 
působení těchto dvou aspektů finské kultury, dod-
nes je nazýván posledním kalevalským bardem. 

Leinovy verše pozdvihly finskou lyriku jazykově 
i stylisticky na novou úroveň. Jsou přeloženy mimo 
jiné i do švédštiny, angličtiny, francouzštiny, maďar-
štiny a polštiny. Naše ukázka je z období Leinovy 
vrcholné lyrické tvorby: reflexívní přírodní a milost-
ná lyrika tvoří spolu s vlasteneckými básněmi a my-
ticky pojatou kalevalskou poezií (sbírka Helkavirsiä, 
Svatodušní písně, 1903) hlavní proud Leinovy tvor-
by přelomu století. Leinovy poetické rekvizity – pro-
středí severských vřesovišť, hlubokých lesů a prů-
zračných jezer zde slouží k navození atmosféry pro 
často opakovanou metaforu krátkého a rychle po-
míjejícího severského léta, předcházejícího neko-
nečné a obávané polární noci a jsou typickou ukáz-
kou Leinova novoromantického „tragicky optimistic-
kého“ výrazu. 

Viola Parente-Čapková 
Sobí noviny březen 1994 

na fotografii je pomník básníka Eina Leina ve 
finském Kuusamu – foto Michael Stanovský 
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EINO LEINO – LAPONSKÉ LÉTO 
V Laponsku chvatně kvete každé kvítí 
zakrslé břízy tráva ječmen země. 
Má duše těžkne tíživě to cítí 
dívá se na národ na časy temné. 

Proč všechno kvete pro pohřební věnce 
proč pokřiví se všechno skvělé smělé 
proč naše zem je plodná na šílence 
proč je tak málo hráčů na kantele? 

Proč muži hynou jako suchá tráva 
proč kácejí se jako padlé stromy 
proč mužný cit a čin se rozpadává 
proč touha zetlí proč se život zlomí? 

Jinde se starcům z očí slunce dívá 
a bílé vlasy prozáří svou dobu 
Jen nad našimi dětmi den se stmívá 
a jinoch hledí na dno svého hrobu. 

Proč moje duše nenalézá klidu? 
Proč bloudí v chmurách – příliš časně stará? 
Proč mě tak trápí osud mého lidu 
proč neposlouchám vábivý zpěv jara? 

Dech léta v Laponsku je příliš krátký 
Naděje vzplane a pohasne zase 
Ptačí zpěv zazní a hned prchá zpátky 
a radost znovu zamrzne v zimním čase 

Jen led a ticho Zima je tu paní 
myšlenky jsou jak spící ptáci němí 
A přece vzlétnou Nové putování 
za sluncem zahřeje tu ztvrdlou zemi. 

Laponským létem letí ptáci bílí - 
Vítejte v našich smutných sirých krajích 
vy jasné myšlenky Spočiňte chvíli 
než znovu zmizíte daleko na jih! 

Buďte jak labutě které se vrací 
do pevné náruče laponských strání 
I vy se vraťte zas bělostní ptáci 
Hnízdo je v bezpečí Břehy je chrání. 

Pozlaťte zemi probuďte v ní činy 
povětřím moje modlitby k vám znějí: 
Až zima s ledem zmizí do ciziny 
vyslyšte moji píseň o naději! 

Království II (Riget II) 
Švédsko-dánský seriál z roku 1997 – pokračování 

kultovního projektu Larse von Triera o neobyčejné 
nemocnici, v níž straší duch minulosti, uvedla Čes-
ká televize na obrazovky v úroru a březnu. 

Projekt Království II (v šestidílné televizní verzi) 
natočil režisér Lars von Trier krátce po evropském 
úspěchu velkofilmu Prolomit vlny a tři roky od vzni-
ku první části Království. Slavnostně jej představil 
na benátském filmovém festivalu. Tak jako 
u prvního snímku, získal si i tímto 286 minut dlou-
hým filmem, který nesnese žádné žánrové škatul-
kování, především své domácí publikum. Kultovní 
příznivce má ovšem tento originální režisér, stojící 
zanedlouho u zrodu projektu Dogma, na celém svě-
tě. 

Děj v podstatě plynule navazuje na předchozí část 
a absurdní poměry v nemocnici zvané Království se 
vůbec nemění. Neurochirurg Stig Holmer se v roz-
jařené náladě navrací z Haiti, aby posléze znovu 
čelil obžalobě ze zanedbání lékařské péče při ope-
raci malé Mony. I jeho malý travičský pokus na mla-
dšího kolegu Krogshoje dopadá fiaskem. Ten má 
starosti o svou přítelkyni Judith, která odmítá spatřit 
svého novorozence s vrozenými deformacemi 
a upadá do těžké deprese. 

Paní Drusse zřejmě není souzeno odejít z nemoc-
nice. V den propuštění ji totiž nešťastná náhoda za-
vede zpět. Zdá se, že její dílo zde ještě není dokon-
čeno. Profesor Bondo s implantovaným nádorem 
se za zvuku studentské hymny loučí se svými žáky, 
zatímco šéf oddělení Moesgaard nutně dochází 
k závěru, že potřebuje psychiatrickou pomoc! 

Film byl uváděn dánském a švédském znění 
s titulky. Hrají: E. H. Järegard, K. Rolffesová, G. 
Norbyová, U. Kier a další, režie Lars von Trier. 

zpravodajství ČT, www.czech-tv.cz 

Lars von Trier 
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RÖHSSKA MUZEUM GÖTEBORG 

Röhsska muzeum 

Röhsska muzeum je specializováno na užité umě-
ní a průmyslový design a je jediné svého druhu ve 
Švédsku. Nese jméno bratří Wilhelma a Augusta 
Röhssů, velkoobchodníků, kteří svými dotacemi je-
ho vznik umožnili. 

Otevřeno bylo roku 1916 v centru města. Architek-
tonicky patří mezi nejvýznamnější národně roman-
tické stavby ve Švédsku. Plocha muzea je celých 
6 000 m2 a ve svém vlastnictví má ca 50 000 objek-
tů. Knihovna poskytuje ke studiu tohoto oboru na 
30 000 knih, od těch nejstarších z roku 1600 až po 
nejmodernější literaturu o moderním designu. 

Muzeum nabízí návštěvníkům zhruba patnáct 
speciálních výstav ročně, kde ukazuje nové švéd-
ské i zahraniční předměty z textilu, keramiky, kovu 
atd. Sbírá artefakty etablovaných i experimentál-
ních tvůrců a vlastní i celou řadu starších cenných 
objektů. Ve všech svých projektech klade hlavní 
důraz na severské země. 

V poslední době zde byly uspořádány dvě zajíma-
vé expozice seznamující návštěvníky s novinkami 
voboru šperků a s užitým uměním malých forem. 

 

Severské šperky 

Na výstavě byly šperky od 25 umělců ze sever-
ských zemí a hostů pozvaných z Estonska. V za-
sklených vitrínách se na nylonových nitích vznášely 
často překrásné předměty, někdy sice vhodné spí-

še k tomuto účelu než k praktickému použití. 
Čestné místo ve výstavní hale zaujala Vivianna 

Torun Bülow-Hübe. Velmi se mi líbily i zlaté objekty, 
kterým dala podobu Kasia Gasparski z Dánska. Ze 
švédských dílen se mi vryla do paměti hlavně Karin 
Johanssonová s jemnými světlo propouštějícími ku-
latými nebo čtverhrannými přívěsky z děrovaného 
kovu, které se navíc výborně hodily i ke každoden-
nímu použití. 

Juhani Heikkilä z Finska ve mě vzbudil zájem figu-
rami s lidskou podobou, i torzy, někdy se zvířecí 
hlavou, které zavěšeny na hrubém provaze, jako by 
se nedokázaly vzepřít svému tajemnému osudu, 
promlouvaly svou zvláštností. Vkusně tvarované 
práce Jóna Snorriho Sigurðssona z Islandu kombi-
nující stříbro s černou porézní hmotou zde jen če-
kaly na dámy ve večerních róbách. 

Norka Sigurd Brongerová měla ve své vitríně 
šperky, které silně připomínaly lékařské instrumen-
ty. A z pozvaných hostů to byla Maria Valdma, jejíž 
skládačky ze starých fotografií podněcují k vnímání 
krásy, ale zároveň nutí i k zamyšlení. 

Švédské užité umění 

Druhá expozice byla manifestací švédského užité-

Výstava severského užitého umění v Göteborgu 

Vázy z porcelánu od Mari Almqvistové,  
foto: Hans Bjurling 

Röhsska muzeum  



17 

ho umění v minimalistické tradici. Každý ze 
136 zúčastněných se představil jedním 
předmětem. Objekty z textilu byly spíše tuc-
tové a nezajímavé, zato některé produkty ze 
zlata, stříbra nebo jiných kovů vynikaly origi-
nalitou i vkusem a zároveň se v jejich mo-
derním designu skrývalo i zrnko umělecké-
ho pojetí z doby vikingů. I keramika se tu 
a tam zakmitla rozpukanou barevnou krá-
sou vysoké kvality. 

Za všechny aspoň několik jmen, která si 
zaslouží naší pozornost. Ingela Karlssono-
vá, která vtipně spojila porcelán s drátem, 
Klas-Göran Tinbäck a jeho skleněná miska, 
Karin Johanssonová s náhrdelníkem z dra-
hých kovů a Ingrid Bärndalová s akrylovými 
náramky Cosmo. Na fotografiích ještě vidíte 
vázy z porcelánu od Mari Almqvistové, čajo-
vou konvici z dílny Ann-Britt Haglundové 
a nakonec skleněné rampouchy Caroline 
Södergrenové. 

 

Stálé expozice 

Ve dvou sálech Röhsského muzea se můžeme 
seznámit především se švédským rokokem, jeho 
nejvýraznější období bylo poměrně krátké, 1750-
1775, vystavované předměty pocházejí z let 1740-
1810. Sbírka nábytku, skla, porcelánu a stříbra pro-
zrazuje, že se švédské rokoko projevovalo mnohem 
umírněnější formou než např. rokoko francouzské. 
Mezi poklady tohoto oddělení patří konvice z roku 
1744 od Johana Fredrika Pöppinga a konvička na 
kávu z roku 1768 od Mathiase Grahla. 

Celé horní patro je věnováno užitému umění 
z Číny. Převážnou část předmětů získal Thorild 
Wullfs v roce 1912 na své cestě do této země. Nej-
starší jsou hliněné sošky z let 100-700 př. n. l. a 
krásné zdobené bronzové obětní mísy z doby mezi 
700-770 př. n. l. 

Z doby, kdy vládla mocná dynastie Čang (618-906 
n. l.) jsou zde např. amfory a bohatě zdobené malo-
vané sochy koně, velblouda, ponocného aj. Velké 
množství dochovaných váz, misek a soch se datuje 
z období vlády dynastie Ming (1368-1644). 

K nejcennějším ale patří mísy z doby vlády dy-
nastie Sung (960-1279) vyrobené v císařské manu-
faktuře. Takových se dochovalo jen velmi málo. 
Tento porcelán bychom si téměř mohli splést se 
slavnostním servisem našich babiček. 

V tomto oddělení muzea nalezneme samozřejmě 
i množství jiných ukázek čínského užitého umění 
z pozdějších období. Na odpočívadle širokého 
schodiště dlí obrovská socha Buddhy, přinášející 
štěstí tomu, kdo na něm ulpí zrakem. 

Jana Witthed, Göteborg, 
foto © Röhsska muzeum 

Skleněné rampouchy Caroline Södergrenové 
foto: Hans Bjurling 

Vzduchový 
nástroj brož 

Norky Sigurd 
Brongerové 

 
foto: Sigurd 
Brongerová 

 
 
 
 

Ukázka brože 
od Gudbjörg 
Ingvarsdóttir 

z Islandu 
„Čekání na 

únos“ 
 

foto: Katrin 
Elvarsdóttir 

 
 
 

Akrylové 
náramky 

Cosmo 
Ingrid 

Bärndalové 
 

foto: Hans 
Bjurling 
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OSOBNOSTI SEVERU OSOBNOSTI 

ZEMŘELA MATKA LEGENDÁRNÍ PIPI 
Astrid Lindgrenová  
(14. 11. 1907 – 28. 1. 2002) 

Autorka světoznámých dětských knížek a hrdinů, především Pipi Dlouhé punčochy a Dětí z Bullerbynu, se 
dožila 94 let. Dva a půl měsíce po svých narozeninách zemřela po několikadenním boji s blíže nespecifiko-
vanou nemocí ve svém stockholmském bytě. Podle spisovatelčiny přítelkyně Margarety Strömstedtové strá-

vila Astrid Lindgrenová poslední dny obklope-
na svými blízkými. Spisovatelka napsala více 
než stovku literárních děl, kromě dětských 
knížek, povídek a románů psala také divadel-
ní hry, básně a písňové texty. Ve světě se 
prodalo více než 130 milionů jejích knih. 

-ms- 

Nekonvenční Astrid 

Astrid Lindgrenová se narodila 14. listopadu 
1907 ve Vimmerby na jihu Švédska jako Ast-
rid Emilia Ericssonová, v rodišti vyrůstala spo-
lu se třemi sourozenci, tatínek rolník hospo-
dařil na statku v blízkém Nasu. V dívčím věku 
se malá Astrid chovala nekonvenčně, jako 
první v širém okolí si ostříhala vlasy nakrátko, 
zamilovala  si  jazzovou  hudbu  a  ráda  tan-
covala. 
V šestnácti se stala elévkou v redakci regio-
nálních novin. Po dvou letech však musela 
Vimmerby opustit, neboť se stala svobodnou 
matkou. Ve Stockholmu si našla místo sekre-
tářky. Protože měla málo peněz, svěřila syna 
Larse do péče pěstounů v Dánsku. Roku 
1931 se provdala za úředníka Sturea Lindgre-
na a od té doby se mohla věnovat výchově 
syna a později i dcery Karin. 

 

Mami, vypravuj mi o Pipi Dlouhé 
punčoše 

Právě sedmiletá Karin prý maminku inspirova-
la k vytvoření její nejslavnější literární posta-
vy. Dcerka, jež byla v domácí péči se zápa-
lem plic, matku požádala, aby jí vypravovala 
o Pipi Dlouhé punčoše. Budoucí vypravěčka 
si k tomuto jménu musela vymyslet příběh. 
Neptala jsem se, kdo že to má být, a začala 
jsem vyprávět. Protože Pipi Dlouhá punčocha 
bylo dosti podivné jméno, i ta holčička musela 
být výjimečná, vzpomínala po letech Lindgre-
nová. 
Až když choroba upoutala na lůžko i samu 
Lindgrenovou, vznikla literární verze nepo-
sedné Pipi. Poněkud rozjívené děvče s piho-
vatou tváří a ryšavými copy žije bez rodičů ve 
vile s koněm a opicí, v touze po dobrodružství 
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vnáší zmatky a vzrušení do spořádaného prostředí. 
Také Pipi, podobně jako ve svém dětství její autor-
ka, pohrdá konvencemi a neuznává autority. 

V knižní podobě přišla Pipi ke čtenářům poprvé 
roku 1945, rok po spisovatelčině debutu Britt-Mari 
se svěřuje, což byl román pro dívky. Jak už to 
v dějinách písemnictví občas bývá, také toto dílo, 
rukopis neznámé ženy v domácnosti, odmítlo vydat 
renomované nakladatelství. Vyšlo tedy 
u konkurence a stalo se terčem kritiky pohoršených 
rodičů a pruderních pedagogů. Próza byla označe-
na za průměrnou a nekulturní. Dětští čtenáři však 
byli nadšeni, nekonvenční hrdinku si rázem zamilo-
vali a další a další generace ji milují dodnes, a to ve 
více než 60 zemích celého světa. 

Vtipný příběh bez mentorování a trapné didaxe 
odstartoval literární kariéru spisovatelky, jejíž knihy 
ovlivnily i několik generací českých čtenářů. 

Krátce po hravé a nekonvenční Pipi vydala Lind-
grenová další bestseller Děti z Bullerbynu, příběhy 
chlapců a děvčat ze tří venkovských rodin žijících 
v sousedství. Nápaditý jazyk, smysl pro humor, cit 
pro dějovou linii hravých příběhů a důkladná zna-
lost dětské psychiky zaručily Lindgrenové další lite-
rární úspěchy. Pipi Dlouhá punčocha dostala po-
kračování Pipi se nalodí a Pipi Dlouhá punčocha 
v Tichomoří, žánr dětské detektivky si autorka 
úspěšně vyzkoušela v příbězích o Kalle Blomkvisto-
vi, loupežnický román vzkřísila Lindgrenová prózou 
Ronja, dcera loupežníka. Fantastické motivy se hoj-
ně uplatnily například v trilogi Karkulín ze střechy, 
líčící bizarní příhody malého tlouštíka s vrtulkou na 
zádech. 

 

Mezi klasiky 

Lindgrenová napsala řadu filmových a divadelních 
scénářů, podle jejích knih bylo natočeno na 40 fil-
mů. Nové a nové překlady si nacházejí své čtenáře 
na všech kontinentech v Rusku, USA či Austrálii. 
V češtině můžeme číst dílo Astrid Lindgrenové už 
čtyřicet let. 

Za svého života byla spisovatelka oceňována do-
ma i v zahraničí, její portrét se objevil i na švédské 
poštovní známce, byly po ní pojmenovány desítky 
škol, spisovatelčino jméno nese literární cena, udě-
lovaná už od roku 1967 nakladatelstvím Rabén & 
Sjögren. Nobelovu cenu však Lindgrenová nikdy 
nezískala, a protože se toto prestižní ocenění udě-
luje jen žijícím autorům, nebude jí moci být udělena 
ani posmrtně. Neumím si představit, co by se dělo, 
kdybych dostala Nobelovu cenu, prohlásila Lindgre-
nová v době, kdy už žila v ústraní a odmítala žá-
dosti o interview, asi bych z toho měla smrt. 

Jaromír Slomek, Lidové novny 
foto Reuters – Bjørn Larsson 

Islandské průpovídky  
Všichni Seveřani pijí rádi alkohol. Otázku míry ra-

ději ponechme stranou – zřejmě i proto tam byla 
dlouhou dobu prohibice. Zajímavé je, jak tu náchyl-
nost k alkoholu všichni svalují na jiné. 

Kdo v Čechách pil přes míru, „pil jako holander“ 
nebo „jako Dán“. Z hrdého Albionu známe průpo-
vídku „opilý jako lord“. Dánové zase odkazují dále 
na Sever – prý říkají „pije jako Fin“. 

Hrdý islandský národ si vystačí bez svalování viny 
na druhé. Islanďané raději „pijí jako ovce“ – 
„sauddrukkinn“. Ale výsledek je stejný – v rozporu 
s u nás rozšířeným názorem, že pít jako zvíře je 
vlastně lichotka, neboť jak známo, zvířata na rozdíl 
od některých lidí vědí, kdy mají dost. 

Když na Islandu něco za moc nestojí, tak Islanďan 
jednoduše prohlásí, že to „nestojí za moc ryb“ – 
„ekki upp á marga fiska“. 

A člověk opuštěný bez pomoci je „sám v lodi“ – 
„einn á báti“. 

Naopak ten, komu se daří, komu okolnosti svědčí 
a je „jako ryba ve vodě“, je na Islandu „jako skří-
tek (elf) venku ze své hromádky“. 

podle islandského internetového zpravodajství 
www.islandreview.is 

Jazykové vlivy v  Norsku 
Součástí výzkumného programu Severské rady 

ministrů nazvaného Sever a Evropa je i jazykověd-
ný projekt „Lingvistická historie: principy přejímání 
slov (z dolnoněmeckého jazyka) do severských ja-
zyků“. 

Ze zveřejněných výsledků např. vyplývá, že dia-
lekty používané v severním Norsku byly ovlivněny 
jak vlámštinou, tak němčinou (Plattdeutsch). Typic-
ké bergenské nářečí s charakteristickým skřípavým 
„r“ a další nářečí používaná v severním Norsku byla 
ovlivněna němčinou a vlámštinou více, než by se 
zdálo. 

Z čistě historického hlediska to byl obchodní styk 
severních částí Norska s německými obchodníky 
usazenými v Bergenu, který řeč ovlivnil nejvíce. Ob-
dobí existence hansy charakterizované rozsáhlým 
obchodem po dobu asi 350 let zanechalo nesmaza-
telné jazykové stopy. 

Norská slova jako „rekne“ (počítání), „skredder“ 
(krejčí) a “verktøy“ (nástroj) jsou všechny vypůjče-
ny z původních německých slov „recknen“, „schra-
der“ a “werktouwe“. 

Místní jazyk byl ovlivňován jak přímo, stykem Se-
veřanů a hanzovními obchodníky, tak i nepřímo, 
prostřednictvím obyvatel Bergenu. Historické 
a sociální základy těchto kontaktů jsou popsány 
v práci Vliv dolnoněmeckého jazyka na nářečí 
v severním Norsku, která je součástí zmíněného 
projektu. 

podle zpravodajství NCM – Norden this week 
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KRÁLOVNA KRISTINA KRISTINA 

...POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA 
Kristina, která byla zrozena k tomu, aby vládla, se 

nechala korunovat s neochvějným přesvědčením, 
že panovník získal svoji moc od boha a pouze bohu 
je odpovědný. Korunovace byla nejpompéznějším 
svátkem, jaký kdy Švédsko spatřilo. Několik týdnů 
trvaly baletní představení, koncerty a bankety. Ko-
naly se zvířecí zápasy, rytířské jezdecké souboje 
a mnoho dalšího. Téměř každý večer ozářily oblohu 
velkolepé ohňostroje a bylo vystřeleno 1 800 čest-
ných salv. U Stockholmu kotvilo 40 válečných lodí 
a na mnoha místech ve městě byly slavobrány. 
Obyvatelé Stockholmu se veselili na Stor torget, 
kde dostávali pečené voly plněné krocany, husami 
a slepicemi. Víno tryskalo z fontán, které byly i na 
zámku a také na španělském, portugalském a fran-
couzském velvyslanectví. Oslavy končily občas až 
mezi sedmou a osmou hodinou ráno a odpoledne 
začínaly nanovo. 

Život u dvora byl velmi nákladný, na sklonku Kris-
tininy vlády se na něj vydávalo 12 % státního roz-
počtu. Nejednalo se však jen o slavnosti, ostatně 
Kristina sama se naprosto nezajímala o jídlo a pití, 
byla v této oblasti téměř asketická. Jejím největším 
zájmem a tím, na co se vydávaly stále vyšší sumy, 
byla kultura. Měla v úmyslu vytvořit švédskou kultu-
ru, protože žádná neexistovala a protože se domní-
vala, že v mezinárodním srovnání se v otázce 
švédského kulturního života nebylo čím chlubit. 

Nezapomínejme, že od doby Gustava Vasy ne-
směly být ve Švédsku žádné katolické univerzity. 
Švéd, který sám studoval, případně vyslal děti do 
katolických zemí, riskoval mučení. Vše, co vlastnil, 
mu bylo odebráno, a mohl být dokonce popraven. 
Gustav II. Adolf nechal řadu kryptokatolíků popravit. 
Tyto zákony byly stále platné. 

Kristina zvala ke dvoru věhlasné evropské vědce, 
filosofy, umělce a hudebníky, mimo jiné též fran-
couzského filosofa Descartese, kterému zde nej-
častěji říkali Cartesius, tedy latinskou podobou jeho 
jména. S Kristinou si nejdříve dlouze dopisovali 
a nakonec se nechal přemluvit, aby přijel. Dorazil 
uprostřed zimy a roztřásl se z podnebí i z toho, co 
viděl. Psal domů, že tu lidem mrznou mozky stejně 
jako voda. Několikrát týdně se scházel s Kristinou 
k filosofickým hovorům, a to obvykle v pět hodin rá-
no. Ze zámeckého průvanu dostal zápal plic a 
náhle zemřel. 

Přesto však vykonal v řadě ohledů mnoho užiteč-
ného, napsal např. mnoho textů k baletům a kome-
diím, které se uváděly na zámku. Sestavil též sta-
novy první švédské akademie, kterou královna mí-
nila založit ze všech učených mužů. 

Kristina sbírala knihy, rukopisy a umělecká díla. 
Některé exempláře nakupovala, jiné pocházely 

z válečné kořisti, neboť švédská vojska v Evropě či-
le rabovala. Největší kořist pocházela z Prahy, od-
kud Švédové poslali domů na 780 obrazů, mimo ji-
né díla Raffaela, Tiziana, Bosche a Brueghela. Zís-
kala mnoho antických sošek, zlatých a slonovino-
vých miniatur, 30 000 mincí a medailí a mnoho jiné-
ho, např. též unikátní více než 1 000 let starou Stří-
brnou bibli, která je uložena v univerzitní knihovně 
v Uppsale. Jedná se o starou bibli Gótů, jejíž text je 
napsán na purpurově zbarveném pergamenu. 

Pro tehdejší Švédsko a královnu zejména mělo to-
to vlastnictví velký význam, protože většina z knih 
byla ve Švédsku zakázána a nikdo je předtím nevi-
děl ani nečetl. 

Kristina povolala zahraniční experty, aby katalogi-
zovali a uspořádali sbírky. Sama přečetla vše, co 
stihla a mohla. A také se zabývala myšlenkou, proč 
zůstávat v této polobarbarské zemi, když by se 
mohla odebrat tam, kde všechno toto vzniklo. Ne-
boli, jak řekl Sven Stolpe: „Je nebezpečné krást kni-
hy, protože někoho by mohlo napadnout je číst.“ 
A Kristina měla mnoho nápadů. 

Teprve osmnáctiletá královna nejnovější evropské 
velmoci byla svobodná, což znepokojovalo její rodi-
nu, říšskou radu i veřejnost. A také zahraniční moc-
nosti, neboť její sňatek mohl změnit mapu Evropy. 
Švédové si přáli dědice trůnu. 

Avšak Kristina neměla o muže po fyzické stránce 
žádný zájem. Dělalo se jí špatně už z toho pomyš-
lení a nakonec se vyjádřila velmi otevřeně. 

 „Výslovně říkám, že naprosto nepřichází v úvahu, 
abych se provdala. O svých důvodech pomlčím.“ 

Odmítla tedy. Namísto toho se jí posléze podařilo 
zařídit, aby se následníkem trůnu stal její bratranec 
Karl Gustav, spřízněný z matčiny strany s rodem 
Vasů. Tím byla otázka budoucnosti trůnu vyřešena. 

Kristině bylo osmnáct let a měla velmi zvídavého 
a neklidného ducha. Do Stockholmu se sjíždělo 
stále více učenců, včetně velvyslanců z nejdůleži-
tějších evropských zemí Francie, Španělska a Por-
tugalska. Nejčastěji se stýkala s francouzským vel-
vyslancem a se Španělem Antoniem Pimentel de 
Prado. Španělsko bylo se svými koloniemi ve větši-
ně Evropy, v Americe a Asii nejmocnějším evrop-
ským státem. Španělskému velvyslanci se dostalo 
zvláštního důkazu přátelství, když se na jeho po-
čest konal amarantský ples a byl založen Amarant-
ský řád. Název samotný byl inspirován velvyslanco-
vým rodištěm. 

Na velvyslanectvích působili kaplani, jediní povo-
lení katoličtí kazatelé v zemi. Vbrzku si všimli, že 
Kristina není lhostejná ke katolicismu. Byl vyrozu-
měn papež a jezuitský řád vyslal své agenty, aby 
prozkoumali terén. Luteránství, zvláště švédské, 
představovalo v té době vážné, úzkoprsé a nudné 
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křesťanství, zatímco katolicismus byl právě v polo-
vině 17. století tolerantní, prozíravý, intelektuálně 
břitký a otevřený i odlišným názorům. Její přesvěd-
čení stát se katoličkou se rodilo pozvolna, po inte-
lektuálních besedách s předními mysliteli. 

Potýkala se s velkými osobními starostmi.V centru 
její pozornosti stál problém nejasnosti vlastní po-
hlavní identity, neboť nevěděla, kým vlastně je. Ře-
šila rovněž otázky, zda se vdát, nebo žít v celibátu, 
zda dále vládnout, anebo si zvolit svobodný život 
v Evropě. A konečně tu byl její příklon ke katolicis-
mu, o němž byla přesvědčena, že představuje vstu-
penku do vzrušující Evropy, s jejím uměním a vě-
dou, vstupenku do světa, který je na hony vzdálen 
strohému a těsnému Švédsku. 

Všechny tyto problémy nakonec vyústily v rozhod-
nutí abdikovat a odjet ze země. Pracovala na tom 
v tajnosti po mnoho let, během nichž se stýkala 
s mnoha katolickými kněžími, kteří přicházeli do 
Švédska v přestrojení za kupce a učitele. 

Nezapomínejme, že v té době byla konverze ke 
katolicismu stále trestána smrtí. S praktickými zále-
žitostmi pomáhal Kristině španělský velvyslanec, 
který prostřednictvím dopisů do Madridu a Říma 
připravoval její přijetí v Evropě a u papeže. Kristina 
měla za to, že její rozhodnutí vzdát se moci a říše 
je nanejvýš morálním a statečným činem. Jako ka-
tolička nemohla v zemi již déle setrvat. Švédsko 
představovalo baštu protestantismu a ona byla pře-
ce dcerou hrdinného krále, který padl v boji proti ka-
tolíkům. Snažila se získat papežův příslib, že se 
může stát katoličkou tajně, a vládnout tak protes-
tantskému Švédsku dál, avšak na to Řím nepřistou-
pil. Ačkoliv byla zrozena k tomu, aby vládla, rozhod-
la se pro abdikaci, neboť nechtěla nebo nemohla 
skrývat svou pravou víru. 

Postupovala po etapách. Nejprve rezignovala. 
Událost se odehrála 6. června 1654 v Říšském sále 
uppsalského zámku, když bylo Kristině 27 let. Ve 
vysvětlení říšské radě uvedla jako motiv k odchodu 
ze země zejména svoji lásku k vědě a umění. Řekla 
však rovněž, že „pravý důvod se časem ukáže“. Za-
tím tedy ani slovo o katolicismu, pouze že ze zdra-
votních důvodů musí odejít. Abdikace proběhla jako 
korunovace, jen v opačném sledu. Královna vešla 
do sálu v patřičném odění s korunou, žezlem, pláš-
těm a všemi regaliemi. Jedno po druhém odkládala, 
korunu si sundala sama. Per Brahe, který byl nejblí-
že, napsal: 

„Její Veličenstvo stálo a hovořilo krásně a uvolně-
ně, občas s pláčem na krajíčku. Pohnula k slzám 
mnohé upřímné muže a ženy, kteří želeli toho, že 
nebude mít pokračování její rod ani vláda, a to dří-
ve než tak rozhodl Bůh. Byla krásná jako anděl.“ 

Na cestu se však nevydával žádný chudý uprch-
lík. V Kalmaru čekalo 12 námořních lodí nalože-
ných jejími zavazadly. Vezla například 70 obrazů 
ukořistěných v Praze i jinde, gobelíny z období dy-
nastie Vasa nevyčíslitelné ceny a císařské sbírky 
mincí z Prahy. V bednách bylo přes 2 000 rukopisů 
a 5 000 až 6 000 knih, mezi nimi též Stříbrná bible, 
Codex Argenteus, kterou nechala holandským kni-
hovníkem Vossiusem odvézt do Holandska a která 

byla později opět koupena do Švédska. 
Potřebovala ale také příjmy. Proto dostala právo 

ponechat si clo a daně z Norrköpingu města a zám-
ku, Ölandu s Borgholmem, Gotlandu, Visby města 
i zámku, jakož i z mnoha usedlostí a držav v Ně-
mecku. Celkem takto mohla mít garantovaný příjem 
odpovídající 200 000 stříbrných, což se v té době 
rovnalo ročnímu příjmu cca 2 000 švédských pracu-
jících. 

Protože tak dlouho čekala  na svobodu,  neměla 
trpělivost s pomalými loděmi. Vyskočila na koně a 
vydala se v doprovodu několika sloužících k jihu. 
Hranice  s Dánskem vedly tehdy v blízkosti Basta-
du, Skåne bylo ještě dánské. Tam dala z radosti 
provolávat slávu, ustřihla si vlasy a projížděla Dán-
skem v přestrojení za muže. Říkala si „hrabě Do-
hna junior“. 

Šest dní jí trvala cesta do Hamburku a brzy poté 
se objevila v Antverpách, které ležely ve španěl-
ském Nizozemí a byly přísně katolické. Tady začalo 
její vítězné tažení Evropou. Přestože abdikovala, 
všude jí vzdávali hold jako vládnoucí královně. Do 
Bruselu připlula na krásně vyzdobené lodi, kterou 
podél řeky táhli bílí koně. Vítali ji pochodněmi 
a ovacemi a v arcivévodově soukromé zámecké 
kapli se den poté, na Štědrý večer roku 1654, ve 
vší tajnosti stala katoličkou. Obřadu v zámecké 
kapli přihlíželo pouze několik osob – arcivévoda Le-
opold, španělský velvyslanec ve Stockholmu Anto-
nio Pimentel de Prado, který se stal vyslancem 
Kristiny v cizině, a španělský vrchní velitel pro Nizo-
zemí. Byla sice královnou bez státu, přesto však 
stále královnou, a jako taková si držela dvůr. 
V paláci vévody z Egmontu přijímala velvyslance 
a dodržovala striktně všechna pravidla dvorního 
protokolu. Brusel ležel ve španělském Nizozemí 
a Španělsko bylo nejmocnějším evropským státem, 
Kristina tedy žila v Evropě pod španělskou ochra-
nou. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ... 
Renata Budilová, Marta Janíková 

text převzat a zkrácen z filmu a článku 
Hermana Lindquista 

Poděkování 

Švédská sekce Severské společnosti vedená 
Martou Janíkovou si dovoluje poděkovat za mate-
riály pro jednotlivé pořady sekce, které poskytují 
manželé Irena a Curt Karlsson z Göteborgu. Bez je-
jich účinné pomoci by některá představení zcela jis-
tě nevznikla. 
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STOCKHOLM ČESKÉ CENTRUM 

Burianův svět ve Švédsku 
V Českém centru Stockholm byla 17. ledna zahá-

jena výstava nejznámějších knižních ilustrací Zdeň-
ka Buriana nazvaná Stezkou odvahy a dobrodruž-
ství. Výstava vznikla jako společný projekt Valaš-
ského království, městských úřadů Štramberk 
a Burianova rodiště Kopřivnice, odboru kulturních 
a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních vě-
cí ČR a Českého centra ve Stockholmu. Doprová-
zel ji výpravný anglicko-švédsko-český katalog s 60 
ilustracemi. 

Výstava vznikla ve spolupráci s Konzulátem Va-
laského královstvjá. Zahájil ji valašský správce pro 
zahraničí Tomáš Harabiš, který má na severu Evro-
py patřičné zázemí, neboť svébytný valašský státe-
ček již má i ve Švédsku svůj konzulát. Burianovy 
kresby byly ve Stockholmu k vidění do 8. února. 

Kresby Z. Buriana putují Švédskem 

Do moderně rekonstruované restaurace Kisa 
Wärdshus, která stojí v centru jihošvédské obce Ki-
sa již více než dvě stě let, se 9. února přesunula ze 
Stockholmu výstava knižních ilustrací Zdeňka Buri-
ana nazvaná Stezkou odvahy a dobrodružství. Vý-
stava vznikla jako společný projekt Valašského krá-
lovství, Konzulátu Valašského království ve Švéd-
sku, městských úřadů Štramberk (ve kterém se na-
chází Muzeum Zdeňka Buriana) a Kopřivnice (Buri-
anovo rodné město), odboru kulturních a krajan-
ských vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR 
a Českého centra ve Stockholmu. Doprovázel ji 
opět výpravný anglicko-švédsko-český katalog 
s šedesáti ilustracemi. O výstavu projevily zájem 
dva místní deníky a rozhlasová stanice Radio 
Östergötland. 

Zdeněk Lyčka 

Chytře na škodnou  
12. února proběhla v Českém centru Stockholm 

přednáška akademického malíře a vědce Františka 
Makeše o způsobech odhalování uměleckých pa-
dělků. František Makeš vystudoval malířství a re-
staurátorství na pražské AVU a na Univerzitě Karlo-
vě se věnoval studiu polarografie. Po odchodu do 
Švédska v roce 1968 vystudoval vědecké metody 
restaurování na Göteborské univerzitě, což mu 
umožnilo vymanit se z obligátních pracovních po-
stupů a důkladněji vykonávat svou profesi. Získal 
dva biochemické patenty – enzymatické reakce a 
odstraňování plísní – jejichž pomocí se mu podařilo 
odhalit mnoho padělků významných světových ma-
lířů, které byly do té doby považovány za originály. 

František Makeš zároveň v Českém centru vysta-
vil několik svých obrazů, inspirovaných chemickými 
procesy, které používá při své práci. Přednáškou 
„Chytře na škodnou“ zahájilo České centrum cyklus 
Čeští krajané ve Švédsku se představují, jehož cí-
lem je upozornit na zajímavé a výjimečné osobnosti 
českého původu žijící na severu Evropy. 

Zdeněk Lyčka 

Humorný literární večer 
v Českém centru 

Třicet česky hovořících diváků přišlo v úterý 22. 
ledna do Českého centra na Humorný literární ve-
čer. Poslechli si ukázky z knihy Zdeňka Galušky 
Slovácko sa súdí v osobitém podání krajanky Jitky 
Vykopalové a jejího hosta Jaroslava Vrby. Akci při-
pravil Česko-slovensko-švédský spolek ve spolu-
práci s Českým centrem. 

Zdeněk Lyčka 

František Makeš na fotografii vpravo 
foto Zdeněk Lyčka 
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Studenti SUPŠ Praha-Žižkov 
vystavují ve Švédsku 

Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově 
náměstí v Praze 3 navázala partnerství se dvěma 
švédskými školami obdobného zaměření, gymnázi-
em Virginska skolan v Örebro (cca 220 km západně 
od Stockholmu) a gymnáziem Södra Latin ve Stoc-
kholmu. 

Neklidná konjunkce dvou vio-
loncell 

Na podzim roku 2000 se na české hudební scéně 
objevil nový fenomén, violoncellové duo TARA 
FUKI. Duo tvoří zpívající violoncellistky Andrea 
Konstankiewiczová (dále hraje v kapele BOO, hu-
debně-taneční formaci Rale a ve francouzském Ku-
bilai Khan Investigations) a Dorota Blahutová 
(rovněž zpívá se skupinou Chorchestr). Hudební 
styl TARA FUKI je natolik svébytný, že se vymyká 
jakémukoli zařazení, ale zcela jistě prahne po ko-
munikaci s vnímavým a otevřeným posluchačem, 
který se nebojí snít. Obě autorky se ve své hudbě i 
polsky zpívaných textech nechaly inspirovat poeti-
kou nocí a snů, které chápou jako extrakt podvědo-
mí. 

Skupina TARA FUKI absolvovala v roce 2001 prv-
ní úspěšné turné po ČR, Francii, Německu a Pol-
sku. V letošním roce absolvovala dva koncerty ve 
Švédsku 14. března v Polském institutu a 16. břez-
na v kostele sv. Birgitty v Norrköpingu a chystá se 
navštívit Rumunsko, Ukrajinu, Maďarsko, Francii a 
Srbsko. 

Zdeněk Lyčka 

Z výstavy kreseb tibetských dětí z uprchlické vesničky 
(TCV) v Dharamsale v severní Indii 

foto Zdeněk Lyčka 

Nad stockholmskou čtvrtí Södermalm, ve které leží gym-
názium Södra Latin, zavlála v den vernisáže česká vlajka 

V rámci tohoto partnerství nyní probíhá ve Švéd-
sku výstava prací českých studentů, jež zastupují 
všech osm oborů, které se na SUPŠ Praha-Žižkov 
vyučují: tvarování dřeva a řezbářství, konstrukce 
a tvorba nábytku, scénická technika, výstavnictví, 
tvorba hraček a dekorativních předmětů, užitá mal-
ba, propagační grafika a nábytkářství. Od 14. listo-
padu do 10. ledna byla výstava úspěšně prezento-
vána v prostorách Virginska skolan a 15. ledna pro-
běhla vernisáž na stockholmském gymnáziu Södra 
Latin. Výstava, která se uskutečňuje ve spolupráci 
s Českým centrem Stockholm, byla ve švédském 
hlavním městě k vidění do 12. února. 

text a foto Zdeněk Lyčka, 21.1.2002 

Výstavka studentských prací, foto Zdeněk Lyčka 
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SEVERSKÁ RADA SEVERSKÁ RADA 

50 let Severské rady 
Cílem činnosti Severské rady je umožnit poslan-

cům ze severských zemí poskytovat dobré rady se-
verským vládám ve prospěch všech Seveřanů. 

Severská rada oslaví letos 50. výročí své činnosti. 
Oslavy budou probíhat celý rok a budou mít své vy-
vrcholení na zasedání v Helsinkách koncem října 
2002. Jedním z hlavních úkolů Rady i tohoto zase-
dání bude přijetí nové organizační struktury, řekla 
severská prezidentka, předsedkyně Severské rady 
paní Outi Ojala. 

Nová struktura rady spočívá v pěti nových výbo-
rech. Jejich nové uspořádání bude na rozdíl od dří-
vějšího modelu tří pilířů a geografického aspektu 
odrážet spíš politickou strukturu. To by mělo přinést 
lepší podporu severské spolupráce v národních 
parlamentech i lepší styky mezi Severskou radou 
a Severskou radou ministrů. 

Předsedkyně Severské rady očekává od nové or-
ganizační struktury snazší rozvoj spolupráce s Bal-
tickou radou na úrovni výborů. 

Jedním z úhelných kamenů činnosti Rady v letoš-
ním roce bude projednání a přijetí opatření vyplýva-
jících ze Zprávy o právech občanů Severských ze-
mí, které by měly odstranit překážky přeshraniční 
spolupráce severských zemí. Předběžné výsledky 
této zprávy, která bude předložena v březnu 2002, 
byly zveřejněny již na podzim 2001. Výsledky této 
zprávy a její projednání bude také hlavním bodem 
programu všech výborů a orgánů Rady a také stě-
žejním bodem programu zasedání Rady na podzim 
v Helsinkách. 

Další hlavní prioritou činnosti Rady v roce 2002 je 
spolupráce se sousedními oblastmi a její meziná-
rodní aktivity. To bude zahrnovat nejen hledání cest 
k těsnější spolupráci s Baltskou radou, ale i ruskou 
dumou a evropským parlamentem. Budou pokračo-
vat práce na Severské dimenzi, spolupráci parla-
mentů baltských zemí a parlamentní spolupráce 
s arktickým regionem a regionem Barentsova moře. 

Kulturní spolupráce a dobrovolná činnost v této 
oblasti má dobré základy v občanské společnosti 
a vytváří základ pro severskou spolupráci. Proto si 
zaslouží trvalou pozornost. Jako jedna z priorit by 
také měla být rozvíjena novými aktivitami. 

Trvalým požadavkem je i spolupráce v oblasti ži-
votního prostředí a udržitelného rozvoje na Severu, 
v sousedících oblastech a v podmínkách globaliza-
ce. 

„Rozsah našich aktivit je široký a úkolů je mnoho 
a jsou velké,“ říká předsedkyně Severské rady Oja-
la. „Věřím, že Rada je připravena k aktivní a nároč-
né práci v jubilejním roce 2002 a jménem předsed-
nictva Severské rady srdečně vítám každého, kdo 

se na této práci bude podílet.“ 
Počátky působení Severské rady se objevily již 

v roce 1946, kdy se ministři spravedlnosti sever-
ských zemí v atmosféře doznívající II. světové války 
dohodli na tom, že vypracují rámec budoucí sever-
ské spolupráce. Výsledek se dostavil v roce 1952, 
kdy se Dánsko, Island, Norsko a Švédsko dohodly 
na vytvoření Severské rady. Finsko se připojilo 
k Radě v roce 1956. První zasedání Severské rady 
se konalo v Kodani v roce 1953. 

 

Severská rada (Nordic Council) 

Severská rada byla založena roku 1952 Dán-
skem, Islandem, Norskem, a Švédskem, je to insti-
tuce zajišťující spolupráci mezi parlamenty sever-
ských zemí. Tvoří ji 87 poslanců parlamentů 
a představitelů hlavních politických stran sever-
ských zemí. Od roku 1966 zajišťují činnost Rady 
postupně jednotlivé země v ročních periodách. Fin-
sko se k radě připojilo až v roce 1955. Území Faer-
ských ostrovů a Ålandských ostrovů získala samo-
statné zastoupení v roce 1970, Grónsko získalo re-
prezentaci až v roce 1984. 

 

Severská rada ministrů  
(Nordic Council of Ministers – NCM) 

Severská rada ministrů byla ustavena v roce 
1971. Tvoří ji osm ministrů, po jednom z každé su-
verénní země a z autonomních oblastí. Konkrétní 
složení NCM je proměnlivé a odpovídá povaze pro-
jednávaných otázek. 

 
podle zpravodajství NCM – Norden this week 
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ZAJÍMAVOSTÍ SEVERU KALEIDOSKOP 

Pobřežní trajekty Hurtigruten 
Nejslavnější lodní linkou v Norsku je bezesporu 

trasa z Bergenu do Kirkenes, která spojuje na 35 
přístavů. 

Celá dlouhá a krásná plavba se vine kolem pobře-
ží a po celou dobu plavby mají cestující možnost se 
obdivovat kráse západního pobřeží země. Na této 
trase se plaví pobřežní lodě Hurtigruten (což doslo-
va znamená rychlá cesta), kterým se také někdy ří-
ká pobřežní parníky na počest rychlých plaveb pro-
bíhajících spíše v minulosti než v současné době. 
Lodě se na této trase začaly plavit roku 1893 a díky 
neobvyklé rychlosti přepravy, patrné především ve 
srovnání s časem potřebným pro přepravu po jedi-
né dříve používané pobřežní silnici, si tato plavidla 
vysloužila svoji přezdívku. Plavba loděmi Hurtigru-
ten je vskutku neocenitelnou příležitostí k obdivová-
ní neobvykle drsného a pozoruhodného charakteru 
pobřeží. Až donedávna plnil trajekt rozhodující 
funkci na zásobovací trase mířící do vzdálených 
měst na severu Norska, ale s rozšiřováním sítě sil-
nic jeho význam pomalu poklesl. 

V současné době nicméně stále funguje jako pře-
pravní dodavatelský servis a přežívá ve značné mí-
ře především díky velkému zájmu turistů o tyto 
plavby, veřejné lodní prostory jsou přeplněny po-
staršími britskými a americkými turisty. Cestování 
loděmi hurtigrutské flotily je o to zábavnější, čím 
starší lodí se plavíte. Na druhou stranu jsou pak no-
vé lodě mnohem vhodnější pro přepravu automobi-
lů, protože do starších typů se vměstná jen několik 
vozidel a při každé nakládce a vykládce se vozy 
musejí zvedat rumpálem, což je velmi nákladné. 
Přeprava kol je zdarma a na každé lodi najdete pr-
votřídní restauraci a nonstop bufet. 

podle turistického průvodce Norskem 
 

Poslední plavba lodí Harald Jarl 

V říjnu roku 2001 se konala slavnostní akce nor-
sky nazvaná „Siste tur med M/S Harald Jarl“ (Po-
slední plavba lodí Harald Jarl) jejímž provozovate-
lem byla společnost Trøms Fylkes Dampskibs-
selskap ASA se sídlem v Tromsø. Tato loď byla po-
stavena před více než čtyřiceti lety v roce 1960, 
modernizována byla v roce 1985. Se 164 lůžky na 
palubě měla kapacitu 410 cestujících, na palubě 
byla čtyři místa pro osobní automobily. Tonáž lodi 
byla 2568 tun, délka 87,4 a šířka 13,2 metrů. Loď 
jezdila maximální rychlostí 16 uzlů, což je asi 29,6 
km/hod. a vždy na ní byl velmi příjemný personál. 

U příležitosti poslední plavby byly vydány různé 
medaile, obálky a prospekty. 

13. října 2001 jsem touto lodí plul malý kousek jen 
z Tromsø do Øksfjordu. Odplutí z Tromsø bylo do-

jemné. Děvčata zpívala na molu a lidé byli v slav-
nostní náladě. 

V dubnu a květnu 2002 se počítá s ukončením 
provozu dalších lodí Lofoten a Nordstjernen. Místo 
nich vyplují lodě Finnmarken a Trollfjord. Lodě bu-
dou moderní konstrukce, takže skončí éra tradič-
ních lodí, kdy jsme mohli během plavby pozorovat 
práci námořníků na kapitánském můstku. Také 
skončí tradiční vykládky lodě pomocí jeřábu. Nové 
lodě budou mít zabudované výtahy. 

Zdeněk Soukup, 20. 1. 2001 
foto archív 

foto Zdeněk Soukup a archív 

M/S Harald Jarl 

M/S Lofoten 
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FILMY A FESTIVALY KINEMATOGRAFIE 

9. dny Evropského filmu 2002 
Letos již po deváté pořádaly velvyslanectví 

a kulturní instituty členských zemí EU, Delegace 
Evropské komise v ČR, Ministerstvo kultury ČR 
a Hlavní město Praha unikátní přehlídku Dny Ev-
ropského filmu. Festival se konal ve dnech 7. až 17. 
března v Praze a 18. až 26. března v Brně. Bylo 
uvedeno přes třicet současných evropských filmů. 

 

Severská kinematografie 

Pražská část festivalu byla zahájena 7. března 
2002 v Kině 64 U Hradeb, za účasti herečky Sary 
Indrio Jensenové se promítal dánský film Italština 
pro začátečníky (Italiensk for begyndere, režie Lo-
ne Scherfig), který byl oceněn Stříbrným medvě-
dem na MFF v Berlíně 2001. Jde již o pátý film na-
točený v duchu manifestu Dogma ‘95. Vypráví o 
mladém faráři, který právě nastoupil v jedné před-
městské farnosti. Jeho asistentka ho přesvědčí, aby 

se přihlásil 
do kurzů 
italštiny. Ve 
filmu se ro-
zebírají 
s jemnou 
nadsázkou 
jeho osudy. 
Bližní od 
něj oče-
kávají ne-
jen útěchu, 
ale i radu 
ve věcech 
nejintimněj-

ších. Dostane se tak do středu skupiny zranitelných 
jedinců, kterým osud zasadil pár šeredných ran. Ni-
kdo z nich ale neklesá na mysli a všichni hledají 
svou cestu, jak být i přes nepřízeň osudu šťastní. 

Švédsko-
dánský film 
Báječné lé-
to (Den 
Basta So-
mmaren, 
režie Ulf 
Malmros) 
se odehrá-
vá v roce 
1958. Do 
malé ves-
ničky na 
švédském 
venkově při-

jíždějí dva sirotci. Mají celé prázdniny strávit v péči 

majitele místního pohřebního ústavu, pana Johans-
sona. Děti ale berou život trochu jinak, než jejich 
strohý a nerudný hostitel. Díky tomu se jim léto brzy 
promění v ohromné dobrodružství. 

Třetí severský film promítaný na festivalu byla fin-
ská Sestřička (Pikkusisar, režie Taru Mäkelä). Film 
vypráví o Katri, která přišla o muže během finské 
Zimní války s Ruskem. V roce 1941 se Katri stává 
dobrovolnou sestrou v helsinském lazaretu. Věří to-
tiž, že práce pro druhé jí pomůže překonat žal. V 
nemocnici se seznámí s poetickým dřevorubcem 
Arvou, který utrpěl zranění hlavy a teď tvrdí, že 
Katri zná už dlouhá léta ze svých snů. Katri předstí-
rá, že Arvovi nevěří, ale v hloubi duše se jeho zá-
jmu nebrání. V téže době začne dostávat něžné do-
pisy z fronty od svého přítele z dětství Eera. Když 
Eero dezertuje a hledá úkryt právě u Katri, musí se 
rozhodnout, kterému z mužů věnuje své city. 

 

Festival již po deváté 

Festival se již tradičně snaží nabídnout jak sním-
ky, které ještě český divák neměl příležitost zhléd-
nout, tak filmy, které sice zaznamenaly pozitivní oh-
las diváků na jiných filmových festivalech 
a přehlídkách, ale do české distribuce nebyly kou-
peny. České distribuční společnosti mají v nabídce 
stále více snímků ze starého kontinentu, kinemato-
grafie některých zemí, například Belgie, Dánska, 
Irska, Finska, Lucemburska, Portugalska či Řecka 
se však k českému divákovi dostane jen zřídka, 
a to právě jen prostřednictvím filmových přehlídek 
či festivalů. A přitom zájem o evropské filmy evi-
dentně trvá, ba stoupá, zatímco první ročník Dnů 
evropského filmu navštívilo 6 000 diváků, loni už do 
kin přišlo téměř 22 000 fanoušků evropské filmové 
produkce. Festival navštívila také řada významných 
evropských filmových tvůrců i herců a hereček. Jde 
nepochybně o velmi důležitý počin, protože znalosti 
českého diváka o jakékoliv evropské kinematografii 
jsou víceméně jen útržkovité a omezené. 

 

Existuje evropský způsob vyprávění 
příběhů? 

Festival je pokaždé doprovázen besedou 
u kulatého stolu. Letos se konala v pondělí 11. 
března 2002 v Informačním centru Evropské unie 
při Delegaci Evropské komise v České republice. 
Je dobré, když regionální film zachovává svá speci-
fika i za cenu, že mu diváci mimo daný region nero-
zumějí? Existují v Evropě kulturní bariéry? Pokud 
ano, má zajímavý filmový příběh schopnost tyto ba-
riéry překonat? Bude mít vznik společné Evropy ně-
jaký vliv na podobu filmového trhu? Na tyto i další 
otázky hledali odpovědi čeští i zahraniční scénáris-

Italština pro začátečníky 

Báječné léto 
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té a jiní filmoví. A závěry? Například podle Alice 
Nellis je evropský film charakteristický tím, že hrdi-
na či hrdinové nebojují s nebezpečím z vnějšku, jak 
tomu často bývá ve filmech zámořských, ale že mu-
sí čelit sami sobě. Obavy, že by vznik jednotné Ev-
ropy zavedl zvyk točit jakési eurofilmy, které by po-
tíraly zvláštnosti jednotlivých kinematografií, ani je-
den z diskutujících neměl. Znovu a znovu se totiž 
potvrzuje, že právě filmy, které mají silný příběh a 
dobrý scénář a přibližují divákům prostředí či pro-
blémy, s nimiž nemají žádnou zkušenost, dělá film 
divácky zajímavým i komerčně úspěšným. Pro pří-
klad uvedla Nellis veleúspěšné filmy Akiho Kauris-
mäkiho. Obranu proti velice dobře strukturované 
americké distribuční síti vidí producent Václav 
Marhoul, který besedu moderoval, ve vytvoření ev-
ropské distribuční společnosti, která by zaštiťovala 
evropské filmy a automaticky zaručovala jejich uve-
dení ve vybraných kinech evropských metropolí. 

 

Promítání pro děti z dětských domovů 

Pořadatelům festivalu udělal velkou radost vstříc-
ný přístup Švédského královského velvyslanectví 
a zaměstnanců Kina 64 U Hradeb. Díky podpoře 
nadace Fondu ohrožených dětí a hlavně díky vřelé-
mu zájmu Nadace Terezy Maxové se podařilo zor-
ganizovat speciální promítání veleúspěšného švéd-
ského filmu Báječné léto pro děti z dětských domo-
vů, pěstounských rodin a SOS dětských vesniček 

z Prahy a okolí. Tato projekce proběhla v sobotu 
16. března a měla velmi pozitivní ohlas. Pokud se 
organizátorům podaří sehnat i na příští rok kvalitní 
dětský film, určitě se tato akce zopakuje. 

Michael Stanovský 
foto www.eurofilmfest.cz 

 

Severské filmy  
na MFF Karlovy Vary 2002 

Island bude zastoupen v soutěžní sekci letošního 
karlovarského festivalu 

Podle slov Evy Zaoralové, programové ředitelky 
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Va-
rech, je již dnes jisté, že se film Mávahlátur (Smích 
racka) režiséra Ágústa Gudmunðssona, jenž pojed-
nává o islandské ženské emancipaci v padesátých 
letech, bude ucházet o Křišťálový globus, hlavní ce-
nu festivalu. Prezentace ostatních severských filmů 
není zatím podle Zaoralové dojednána. 

Martin Benda, embe@centrum.cz 
 

foto  www.eurofilmfest.cz 

Sestřička 
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Z NORSKA A ŠVÉDSKA RECEPTY 

VEPŘOVÉ S KREVETAMI 

4 porce – 500 g libového vepřového masa • 2 
stroužky česneku • 3 cibule šalotky (druh drob-
né cibule) • 3 lžíce rybí nebo sojové omáčky 
(hotové, pytlíkové) • 3 jarní cibule • olej • 4 lžíce 
hnědého cukru • 3 dl ananasové štávy • 250 g 
očištených krevet (syrových, tj. v našich pod-
mínkách asi mražených, nebo uvařených) • 2 
lžičky najemno nakrájeného zázvoru (kořen, hlí-
za) nebo 1/2 lžičky sušeného • 2 červené chilli 
papričky 
Maso nakrájíme na kostky; česnek, šalotku a jarní 
cibuli nakrájíme na jemno a přidáme k masu. Vmí-
cháme rybí omáčku a v této marinádě necháme 
maso asi 30 minut stát. Na pánev nalijeme olej 
a přidáme cukr, opatrně (!) zahřejeme. Když cukr 
začne hnědnout, vyndáme maso z marinády a vlo-
žíme ho na pánev. Osmažíme do zlatova. Přidáme 
ananasovou šťávu a dusíme (necháme „pobublá-
vat“ na mírném ohni) asi 30 minut. Z chilli papriček 
odstraníme vnitřek a nakrájíme je najemno. Spolu 
se zázvorem pak přidáme do marinády. Přidáme 
krevety. V jiné pánvi rozpálíme olej a na něm osma-
žíme krevety s marinádou; smažíme, dokud krevety 
nezmění barvu. Maso a krevety smícháme. Podá-
váme s rýží. Pokud použijeme vařené krevety, při-
dáme je do marinády (rozpálené na oleji) až před 
podáváním. 

SOIN MED REKER 

4 porsjoner – 500 g svinekjøtt uten fett • 2 
hvitløkbåter • 3 sj alottløk • 3 ss fiskesaus 
(event. soyasaus) • 3 vårløk • Olje • 4 ss brunt 
sukker • 3 dl ananassaft • 250 g rensede rå reker 
(eller kokte reker) • 2 ts finhakket ingefærrot 
(eller 1 /2 ts tørket ingefær) • 2 røde chilipepper 
Skjær kjøttet i terninger. Finhakk og bland hvitløk, 
sjalottløk og vårløk. Tilsett fiskesausen og mariner 
kjøttet i blandingen i 30 minutter. Ha olje og sukker 
i en stekepanne. Varm det forsiktig opp! Når sukke-
ret begynner å bli brunt, tas kjøttet i uten marina-
den. Stek til kjøttet er blitt gyldenbrunt. Ha 
i ananassaft og la det småsurre i ca 30 minutter. 
Fjern frøene og finhakk chiliene. Tilsettes sammen 
med ingefær i marinaden. Ha i rekene. Varm opp 
olje i en annen stekepanne og ha i marinaden med 
rekene. Stek til rekene skifter farge. Slå rekene og 
kjøttet sammen. Serveres med ris. Benyttes kokte 
reker, tilsettes disse rett før servering etter at ma-
rinaden har frest litt i pannen. 

Za recepty z Norska děkujeme  
paní Janě Strømsness z norského Bergenu 

přeložila nám je Andrea Poldaufová 

MATJESY 

6 filé matjesa (naložené v láku – ne v oleji) • 2 dl 
majonézy • 1 nadrobno nakrájená cibule • 1 
nadrobno nakrájený pórek • 1 hrst nasekaného 
kopru • 2 dl kyselé šlehačky 
Filé nechat vykapat, opláchnout ve vodě, otřít a pak 
nakrájet na kousky a zamíchat se všemi přísadami. 
K tomu se podávají nové brambory, které se uvaří 
s koprem a posypou pažitkou, a salát. Na stole je 
také chléb a sýr. 
Matjesy nesmí chybět na stole při oslavě svátku 
Midsommar (svátek Slunovratu) 

MATJESILL 

6 st matjefileer • 2 dl majonäs • 1 finhackad gul 
lök • 1 finahckad purljök • 1 stor knippa dill • 2 dl 
creme fraiche 
Skölj fileerna och lägg i bunke med vatten, ställ 
svalt i 1 timme. Blanda alla indegrienser. Låt fileer-
na rinna av och torka av dem. Skär filleerna i bitar 
och blanda ner i röran, tillsätt creme fraiche sist. Till 
det färsk potatis med dill, gräslök och salad. Ett 
måste till Midsommar 

 

OVOCNÝ PAJ 

3-4 jablka • 125 g rozpuštěného másla • 1,5 dcl 
pískového cukru, trochu vanilkového • 2 dcl 
hladké mouky • 1 čajová lžička prášku do peči-
va • šťáva z 1/2 citronu 
Vymastíme formu a na dno položíme jablka nakrá-
jená na kousky a na to těsto. Peče se při 200ºC asi 
20-25 min až těsto dostane zlatou barvu. K tomu 
šlehačka, vanilková zmrzlina nebo vanilkový krém. 

FRUKTPAJ 

3-4 äpple • 125 gr smölt smör • 1 och halv dl 
strösocker, lite vaniljsocker • 2 dl vetemjöl • 1 
rågad tesked bakpulver • saft halv citron 
Varva i en smord ungsäker fjorm äpple skrurna 
i bitar och deg på det grädda i 200ºC ungsvärme ca 
20-25 minuter tills deget får en fin färg. Till det 
vispad grädde, eller glass eller vaniljkrem. 

Za švédské recepty děkujeme  
členkám Severské společnosti 

Martě Janíkové z Prahy 
a Ireně Karlsson z Götegorgu 
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DĚJINY ISLANDU 

Historie v pohledu starých ság 
O vydání skvostné knihy Dějiny Islandu jsme refe-

rovali již v minulém čísle Severských listů. V únoru 
se pak konal křest knížky. Byli s ní seznámeni jak 
členové Severské společnosti, tak novináři. Organi-
zátorka těchto akcí paní Lidmila Němcová ze Se-
verské společnosti nemohla zvolit lepší prostředí 
než restauraci Reykjavík. 

Pro ty, kteří nevíte, kde tuto restauraci najít, připo-
mínáme, že je v přízemí nárožního domu v pražské 
Karlově ulici. V tom samém domě, ve kterém je ta-
ké honorární konzulát Islandské republiky u nás. 
Majitel restaurace (a takto i honorární konzul Islan-
du u nás) pan Thórir Gunnarsson připravil pro členy 
Severské společnosti i pro novináře malé občer-
stvení. Kdo chtěl, ten se mohl zdržet i na více-méně 
opulentní večeři z typických islandských specialit. 

Na besedě o knížce hovořila paní Kadečková 
o tom, jak těžký je úděl literární badatelky, když se 
uvolí napsat historickou knihu. Tomu, kdo se 
v dějinách Islandu alespoň trochu orientuje, je však 
jasné, že v případě Islandu, ostrova prodchnutého 
tajemnem, skřítky, starými ságami a mýtickými 
kouzly, to není úděl tak tragický. To ostatně pocho-
pil každý přítomný, když nejen vyslechl jednu 
z islandských ság, ale mohl v refrénu svým zpěvem 
přizvukovat.                                                         -ms- 

Dějiny Islandu 

Navzdory turistické islandománii, jež v Česk(oslo-
vensk)u propukla po roce 1989, je pro nás dodnes 
Island tak trochu zemí, kterou bychom mohli ozna-
čit klasickou nálepkou Hic sunt leones. (V těchto 
zeměpisných šířkách by ovšem bylo na místě lvy 
nahradit ledními medvědy, ti sem v minulosti čas od 
času připlouvali na krách ze sousedního Grónska.) 
Dvojnásob to platí o historiografické literatuře: jaký-
koli ucelenější přehled islandských dějin v češtině 
dosud chyběl. Lze tedy jen přivítat, že na tuto zemi 
nyní přišla řada v edici Dějiny států, vydávané Na-
kladatelstvím Lidové noviny. 

Vlastně bychom měli spíš říct „zemičku“, alespoň 
pokud za směrodatný faktor považujeme velikost 
populace: na celém Islandu žije totiž jen o něco 
málo víc lidí než na jednom velkém pražském síd-
lišti. Nicméně navzdory své nečetnosti Islanďané 
v minulosti prošli zajímavým vývojem, a navíc za 
sebou zanechali zřetelné stopy v evropské kultuře. 
Vůbec nejzajímavější část islandských dějin před-
stavuje středověk, přesněji řečeno období od konce 
devátého století, kdy ostrov začal být kolonizován, 
do roku 1262, kdy ztratil samostatnost a stal se 
bezvýznamnou součástí norského (později dánsko-
norského) království. Ne náhodou je právě této pe-
riodě věnována podstatná část knihy. V jejím prů-
běhu se odehrál pozoruhodný politický experiment: 

jelikož na Islandu nežilo žádné původní obyvatel-
stvo a ani sem, prozatím, nedosahovala moc evrop-
ských králů a knížat, naskytla se přistěhovalcům 
ojedinělá možnost budovat svůj společenský sys-
tém na „zelené louce“. Byl to systém, který v mno-
hém předjímal moderní parlamentní demokracii 
a spíš než na feudálních dogmatech stavěl na 
pragmatismu. Což se mimo jiné projevilo při kristia-
nizaci do té doby pohanského obyvatelstva: křes-
ťanství bylo přijato zákonem, především proto, aby 
se předešlo možným politickým komplikacím. 
(Navíc alting, tedy parlament, tento zákon odsou-
hlasil roku 1000, čímž jistě dodatečně potěšil naše-
ho Járu Cimrmana, který jak známo zazlíval tvůr-
cům dějin, že významné historické kroky většinou 
podnikají v těžko zapamatovatelných datech.) 

K slavným epizodám islandských dějin patří také 
objevení Grónska, a zvlášť objevitelská cesta do 
Ameriky (Vínlandu), na kteroužto událost se pak 
nadlouho zapomnělo. Po ztrátě samostatnosti však 
ostrov čekalo dlouhé období všeobecného úpadku, 
trvající vlastně až do politicky těžko stravitelné, ale 
ekonomicky blahodárné anglo-americké okupace 
za druhé světové války, jež následně umožnila 
vznik dnešní společnosti blahobytu. 

Edice Dějiny států zahrnuje jak díla překladová, 
tak i původní práce českých autorů. Islandské ději-
ny napsala Helena Kadečková, povoláním literární 
vědkyně a historička, což na sebe prozrazuje častý-
mi, občas poměrně velmi podrobnými exkurzy do 
světa písemnictví, takže její kniha jsou vlastně 
i dějiny literární. Tento „prohřešek“ je ovšem omlu-
vitelný, mimo jiné proto, že na Islandu vždy – už od 
dob Snorriho Sturlusona, který se ve třináctém sto-
letí aktivně zúčastnil vysoké hry o hegemonii 
a zároveň vytvořil několik základních děl starois-
landské literatury,– spisovatelé a básníci zasahova-
li do politického dění. Ostatně o důležitosti literatury 
na Islandu svědčí i autorkou zmíněný fakt, že právě 
zde vychází – na hlavu – vůbec nejvíc knih na ce-
lém světě. 

Standardní dodatky obsahují chronologický pře-
hled událostí, přehled literatury a rejstřík. Repro-
dukce použitých fotografií jsou standardně nepříliš 
kvalitní a nejsou u nich uvedena jména autorů, re-
dakce textu je až na několik drobných mírně komic-
kých lapsů (např. „kamenné báby“, rozuměj mužíky, 
„zrušené“ polemiky, rozuměj vzrušené) dobrá. Cel-
kový dojem je rozhodně pozitivní – kdyby to nezně-
lo tak otřepaně, dalo by se říct, že jde o záslužný 
nakladatelský počin. 

Zbyněk Černík 
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Na titulní stránce knihy Dějiny Islandu je použit detail obrazu ideálního islandského dvorce z knihy Cesta 
po Islandu od Eggerta Ólafssona, vyšla v letech 1772-1775 a je uložena v Národním muzeu v Reykjavíku. 

V dobách dánské nadvlády se v Kodani rozhodli vyslat na Island expedici aby jej zmapovala. Islandská pří-
roda tehdy pro Dány skrývala údajně nedozírná bohatství. Expedici tvořili dva studenti přírodních věd, selský 
synek Eggert Ólafsson a farářský syn Bjarni Pálsson. Oba muži cestovali v letech 1750-1757 po Islandu v 
letních měsících a shromáždili obrovské množství materiálu o přírodě, o životě a práci lidí, o jejich příbytcích, 
potravě, vzhledu, mluvě, zvycích a mnohém dalším.  

Cenný materiál pak využil Eggert Ólafsson v dánsky psané knize Cesta po Islandu která byla přeložena do 
němčiny, angličtiny a francouzštiny. Tato kniha představuje nesmírně cenný historický a etnologický doku-
ment. 

Oba výzkumníci se pak prosadili i v jiných oborech a stali se svým způsobem slavnými. Bjarni Pálsson byl 
prvním zemským a po několik let jediným lékařem na Islandu. Eggert Ólafsson byl jmenován zástupcem 
löngmanna, ovšem větší úlohu sehrál v literatuře. Byl prvním islandským básníkem, který opěvoval přírodu a 
vlast.                                                                     -ms– volně podle knihy Heleny Kadečkové Dějiny Islandu 
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