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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 

Finský hudební večer na oslavu Dne nezávislosti se konal dne 4. prosince 2003 v Rudolfinu, foto Jiří Bartoň 

18. února 2004 – HAPPY HOURS WITH THÓRÍR GUNNARSSON. Tradiční setkání členů Islandské sekce s islandským hono-
rárním konzulem Þórirem Gunnarssonem v jeho restauraci Reykjavík na pražském Starém Městě. Hovořilo se o vývoji česko-

islandských vztahů a islandských knižních novinkách u nás 
foto Jiří Bartoň 
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LISTY 1/2004 SEVERSKÉ 
EDITORIAL 

Překulil se nám další rok a vstoupili jsme do období, 
které je pro Českou republiku zcela nepochybně velmi 
důležité, vždyť vstoupíme do Evropské unie. Zvláště 
nám, členům Severské společnosti i všem ostatním, 
kterým je Sever blízký, se tahle krásná krajina 
s moudrými a důstojnými Seveřany ještě více přiblíží. 
A tak nám nezbývá než doufat, že politických kotrmel-
ců bude ubývat a že se naše vztahy se severskými 
státy ještě více posílí. 

Všem členům Severské společnosti děkujeme za zá-
jem o akce, které pro ně připravujeme. Hojnou účastí 
na nich členové dokazují, že naše existence je potřeb-
ná – a navíc tím vyjadřují dík činnosti vedoucích jed-
notlivých sekcí i celému vedení Společnosti. Zároveň 
všem děkujeme za včasné zaplacení členských pří-
spěvků na rok 2004. Finanční situace Severské spo-
lečnosti je neměnná. Příspěvek na činnost, a přede-
vším na vydávání Severských listů dostáváme od Mi-
nisterstva zahraničních věcí až před letními prázdnina-
mi (pane řediteli Odboru kulturních a krajanských vzta-
hů, děkujeme!). To znamená, že vydání jarních čísel 
časopisu financujeme především z Vašich příspěvků. 
Nedá se však nic dělat, „hříšníci“, kteří nezaplatili 
včas, časopis tentokrát již nedostali. 

Zároveň Vás všechny, kteří nám chcete napsat nebo 
něco poslat, prosíme, abyste si poznamenali novou 
adresu redakce. Pan šéfredaktor se přestěhoval do ro-
dinného domu kousek od Pardubic a redakce ho ná-
sledovala: 
redakce Severské listy, Dřenice 51, 53701 Chrudim 

Ostatní kontaktní údaje včetně telefonů se nezměni-
ly. Najdete je pěkně pohromadě v tiráži na stránce 27. 

Na závěr bychom se Vám chtěli omluvit, že všechny 
příspěvky, které od Vás dostáváme poštou či interne-
tovým emailem, nenaleznete na stránkách papírového 
vydání. Rozsah nám to nedovolí, ostatně i některé 
z otištěných článků musíme redakčně krátit. Plné ver-
ze však budou vždy na Internetu. 

Jaroslav Tejkal, předseda Severské společnosti 
Michael Stanovský, šéfredaktor Severských listů 
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SEVERSKÉ SEŠITY 

Pravděpodobně během léta bychom chtěli zahájit 
nový projekt. V redakci se nám občas objeví i delší 
texty, ze kterých se sice nedá udělat knížka, na dru-
hou stranu jsou pro časopisecké publikování příliš 
dlouhé. Proto bychom je chtěli vydávat několikrát roč-
ně v rozsahu a formě obdobné, jako je náš časopis. 
Pod pracovním názvem Severské sešity máme připra-
veno již několik souborů textů. Jako první vyjdou Sám-
ské legendy o Aslakovi z pera českého spisovatele Ri-
ku Podzemského. V příštím čísle Severských listů bu-
de uveřejněna ukázka...  

Severské sešity však členové Severské společnosti 
nebudou dostávat zdarma, na to nám finance bohužel 
nestačí. Jejich cena bude srovnatelná s cenou Sever-
ských listů. Vzhledem k tomu, že předpokládáme je-
jich zasílání v jedné obálce spolu se Severskými listy, 
mohla by být ještě menší – právě o společné poštov-
né.  

Byli bychom rádi, kdybyste nám napsali nebo i jiným 
způsobem vzkázali, co si o tomto projektu myslíte a co 
byste si představovali, že by měly Sešity obsahovat.  

ms 

OPRAVA... 

V minulém čísle Severských listů jsme zkomolili jmé-
no Martiny Vachatové (omylem bylo uvedeno Racha-
tová), autorky článku „Vánoce v Dánsku“. Za chybu se 
Martině omlouváme. 

mb + ms 
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SPOLEČNOST SEVERSKÁ 
STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

5. února 2004 – DÁNSKÝ VEČER s videofilmem o dánském designu se konal v divadelním sále Klubu Lávka 
v Praze. 
10. února 2004 – přednáška PhDr. Jarmily Háskové, CSc. O SKANDINÁVSKÝCH VLIVECH NA ČESKÉ DENÁ-

RY V 10. A POČÁTKEM 11. STOLETÍ byla doplněna četbou dobové literatury, konala se v hlavní budově Národ-
ního muzea v Praze. 
18. února 2004 – HAPPY HOURS WITH THÓRÍR GUNNARSSON. Tradiční setkání členů Islandské sekce 

s islandským honorárním konzulem Þórirem Gunnarssonem v jeho restauraci Reykjavík na pražském Starém 

PŘIVÍTALI JSME NOVÉHO FINSKÉHO VELVYSLANCE 

V září loňského roku jsme přivítali v Praze nového 
velvyslance Finské republiky, J. E. Jormu Inkiho.  

Krátce po svém příjezdu se pan velvyslanec začal 
zajímat o dění v České republice a kromě své diplo-
matické činnosti se intenzivně zapojil do společenské-
ho dění i do přípravy oslav finského národního svátku 
„Dne nezávislosti“, který již tradičně pořádá finské vel-
vyslanectví společně se Severskou společností.  

Diplomatická dráha Jormy Inkiho je dlouhá, různoro-
dá a neobyčejně zajímavá. Narodil se v městečku Au-
ra v jihozápadním Finsku, absolvoval fakultu politic-
kých věd na univerzitě v Turku, po absolutoriu nastou-
pil na ministerstvo zahraničních věcí. Od roku 1970 je 
vysílán i na zahraniční mise, nejprve jako tajemník vel-
vyslanectví v Madridu, po dvou letech do Mexika. Po 
návratu v roce 1976 pracoval na ministerstvu zahra-
ničních věcí v oddělení pro socialistické země, o dva 
roky později byl vyslán do Moskvy jako poradce 
a tiskový atašé. Převážně obchodní spolupráci se So-
větským svazem se věnoval do roku 1985, kdy byl vy-
slán do Bonnu jako ministerský rada, roku 1988 byl 
jmenován velvyslancem v Bělehradě s akreditací pro 
Albánii. V letech 1993 až 1999 byl na velvyslaneckém 
postu v Oslu. Po návratu pracoval opět na minister-
stvu zahraničních věcí v různých vysokých funkcích, 
jako například vedoucí monitorovací mise ECCM bě-
hem finského předsednictví EU nebo jako politický 
analytik pro volby v Bělehradu, zastává mnoho jiných 
významných funkcí. 

Úctyhodné jsou jeho jazykové znalosti. Pobyty 
v jednotlivých zemích využil ke studiu místních jazyků. 
Dokladem mimořádného filologického zájmu velvy-
slance Inkiho je fakt, že výborně mluví a píše švédsky, 
anglicky, španělsky, německy a rusky. Umí rovněž 
francouzsky, estonsky, srbochorvatsky a italsky. Češti-
ně se začal učit před nástupem pražské mise ještě ve 
Finsku a v Praze v ní úspěšně pokračuje. 

Další zálibou pana 
velvyslance je vážná 
hudba, především 
moderní. To se pro-
jevilo i při sestavová-
ní programu koncer-
tu k uctění finského 
státního svátku, kdy 
upřednostňoval pře-
devším moderní 
skladby vážné hud-
by, i když se netajil 
svým obdivem a 
úctou i ke starším 
klasickým dílům, jak 
finským, tak českým. 
Kromě toho inicioval 
i několik výstav finských uměleckých děl na pražské 
Novoměstské radnici. 

Finský velvyslanec Jorma Inki se jako zkušený diplo-
mat pečlivě připravoval na svou misi v České republi-
ce nejen na příslušném oddělení ministerstva zahra-
ničních věcí v Helsinkách, ale i během častých sou-
kromých rozhovorů o České republice a Českosloven-
sku se svým dlouholetým přítelem a bývalým velvy-
slancem v Československu z osmdesátých let, Antti 
Karppinenem. 

Jako výraz přátelství mezi Českou republikou a Fin-
skem vstoupil i se svojí manželkou Ritvou do řad čle-
nů Severské společnosti. Chtěli bychom tedy novému 
finskému velvyslanci Jormovi Inkimu popřát mnoho 
úspěchů v jeho náročné činnosti v České republice 
a těšíme se na další rozvíjení spolupráce se Sever-
skou společností, která tak slibně započala. 

Hana Kučerová 
foto Jiří Bartoň 
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Zahájení dnů Finska, foto archiv Librex 

Finští výtvarníci Raija a Kari Kuisma při zahájení své výstavy 
obrazů a skleněných plastik, foto archiv Librex 

Beseda se studenty, foto archiv Librex 

OSTRAVSKÉ DNY FINSKA 

Trochu stranou hlavního dění kolem našeho vstupu 
do Evropské unie se již druhým rokem v Ostravě ode-
hrávají akce projektu „Ostrava do Evropy“, které pořá-
dá Dům knihy Librex pod záštitou hejtmana Moravsko-
slezského kraje Ing. Evžena Tošenovského a primá-
tora města Ostravy Ing. Aleše Zedníka. Zhruba jednou 
za dva měsíce se po tři dny v týdnu konají besedy, 
přednášky, promítání či koncerty věnované jednotli-
vým státům Evropské unie. Naposledy to byly Dny 
Finska konané ve dnech 24. až 26. února 2004. 

Na programu bylo několik koncertů a tanečních vy-
stoupení, besedy o významných finských spisovate-
lích a skladatelích doplněné ukázkami z jejich děl, vý-
stavy výtvarných děl i vyprávění o studentském životě 
ve Finsku. Lenka Pazderová tu představila svoji knihu 
„Jak poznáte, že jste ve Finsku příliš dlouho“ (o knížce 
jsme psali v minulém vydání Severských listů) a Mi-
chael Stanovský promítal své diapozitivy z cest po fin-
ských národních parcích. 

Zahájení Dnů Finska se kromě představitelů Morav-
skoslezského kraje a Moravské Ostravy zúčastnil 
i finský velvyslanec J. E. Jorma Inki. Na krátké besedě 
v Domě knihy i na společenském obědě hovořil o zku-
šenostech Finska s členstvím v Evropské unii, o para-
lelách s naším připravovaným členstvím, o možnos-
tech spolupráce i o nutnosti větší angažovanosti měst 
a krajů při získávání investic a dalších výhod vyplývají-
cích z členství v EU. 

Zmínil se také o své lásce ke krásné finské přírodě i 
o své velké vášni – sbírání hub v nekonečných lesích 
jihozápadního Finska. Zúčastnil se také besedy o fin-
ských národních parcích, kde prokázal svoji znalost 
češtiny. I když zatím nemluví dokonale a raději komu-
nikuje finsky nebo anglicky, česky rozumí velmi dobře 
– měl několik podnětných poznámek a doplňků k před-
neseným informacím. 

V rámci projektu „Ostrava do Evropy“ se představí 
všechny země současné EU, ze severských států to 
bylo loni Dánsko, nyní Finsko a na podzim se připra-
vují Dny Švédska. V příštím roce by měl navazovat 
další cyklus, zatím s pracovním názvem „Spolu 
v Evropě“, který představí nové členy EU počínaje 
nám nejbližším Slovenskem. 

ms 

vpravo: četba z Waltariho románu Egypťan Sinuhet v podání 
členů činohry Moravskoslezského národního divadla 

foto archiv Librex 
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BRNĚNSKÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 2003 

V loňském roce brněnská pobočka Severské společ-
nosti uskutečnila pro své členy a příznivce Severu pět 
akcí. 

Kromě těchto akcí bych ráda vzpomněla i slavnost-
ního odpoledne v brněnském hotelu Slavia, kdy 
z rukou norského velvyslance J. E. Lasse Seima pře-
vzala PhDr. Miluše Juříčková královský řád za propa-
gaci norského jazyka a norské kultury. 

27. března se konal Švédský večer. Paní Arnošta 
Vieweghová hovořila o dějinách Švédska od prvního 
století až po současnost. Mluvila také o propojení krá-
lovských rodin v Evropě. 

Na Finském večeru 29. května přednášela Tamara 
Sedláčková o tvůrci finského literárního jazyka a 
o finském spisovateli Eliasu Lönnrotovi, který je pova-
žován za nejvýznačnější postavu finské kultury 
i vědeckého života 19. století. Je celosvětově znám 
především díky sbírce lidových eposů Kalevala. Na 
Finském večeru nechyběla ani ukázka z této sbírky. 
V druhé části večera se přítomní členové a přátelé Se-
veru zaposlouchali do starých lidových písní 
z Laponska. 

Tradiční oslava Midsommaru na brněnské Přehradě 
foto V. Konrádová 

 
V červnu jsme uspořádali oslavu zřejmě nejoblíbe-

nějšího severského svátku – Midsommaru. Tento svá-
tek slunovratu se konal již tradičně na Brněnské pře-
hradě a byl hojně navštíven. Z hostů se ho zúčastnili 
ředitelka obchodního domu IKEA Brno, zástupce dán-
ského velvyslanectví a také Jaroslav Tejkal, předseda 
Severské společnosti z Prahy. 

28. června zazněla na XIV. mezinárodním festivalu 
Profest Islandská inspirace – skladba předsedy brněn-
ské Islandské sekce PhDr. Richarda Mayera. Koncert 
se za finančního přispění generálního konsula Þórira 
Gunnarssona konal ve Sněmovním sále Arcibiskup-
ského zámku v Kroměříži. Brněnská pobočka Sever-
ské společnosti srdečně děkuje panu Gunnarssonovi 
za přízeň, kterou Islandem inspirované hudbě věnuje. 

16. července se konala vernisáž výstavy finské vý-

ISLANĎAN MAGNÚS 
NA PRAŽSKÉM GYMNÁZIU 

V tomto čísle Sever-
ských listů naleznete ně-
kolik ilustrací Magnúse El-
vara Jónssona, sedmnác-
t i l e t é h o  I s l a n ď a n a 
z Borgarnesu. Školní rok 
2003/2004 se v rámci pro-
gramu AFS rozhodl strávit 
na pražském Gymnáziu 
Jana Keplera. „Není nic 
zvláštního na tom, studo-
vat v USA. Do Skandiná-
vie se můžu dostat kdyko-
li, v Hong-Kongu bych se 
musel příliš učit, Jižní Ko-
rea je moc blízko té Se-
verní, v Německu se mi nelíbí jejich jazyk – takže jsem 
se rozhodl pro Českou republiku,“ vysvětluje Magnús 
své důvodu, které ho přivedly k nám. V Praze je velmi 
spokojen, škola není příliš náročná, a tak se může pl-
ně věnovat svému největšímu koníčku – animované-
mu filmu a vůbec výtvarnému umění. „Můj sen je nato-
čit první islandský animovaný film,“ říká Magnús. 
V příštím čísle SL čtěte Magnúsův článek o jeho názo-
rech na Českou republiku 

text a foto Martin Benda  

tvarnice Sanny Masally – Fantastická hedvábí. Přesto-
že byla doba dovolených, členové brněnské pobočky 
se sešli v hojném počtu. Výstavu finské výtvarnice 
spoluorganizovala brněnská pobočka Severské spo-
lečnosti a Královopolská galerie. Na slavnostním za-
hájení zazněla barokní a renesanční hudba v podání 
Martiny Macko (zpěv) a Kateřiny Bílkové (cembalo). 

Rok 2003 byl zakončen již tradiční akcí Lucia-
Festem, švédskými vánočními písničkami a přícho-
dem Lucie v doprovodu družiček a nosičů hvězd. 

Věra Konrádová 

Sanna Masala—Labuť 
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PŘIŠLO NÁM PSANÍ 

„Kdo má rád Sever, nemůže být špatný člověk, ne-
boť život v drsné přírodě vyžaduje pouze zdatné, čest-
né a odvážné,“ tvrdívala moje babička z Karlína, k níž 
jsem v dětství velice rád chodil, protože jsem si u ní 
směl prohlížet spoustu knih o zvířatech a přírodě. Prá-
vě tam se začala odehrávat moje „cesta na Sever“.  

Když si jednou paní učitelka ve škole zapisovala na-
še jména, pozastavila se u mého Enderse a ptala se, 
zda se píše česky nebo německy. Odvětil jsem, že se 
píše s „e“, tudíž asi německy. Pak jsem to jednou říkal 
babičce. Téměř zrudla rozčilením a řekla: „Tak jim pro-
sím tě pověz, že to není německy, ale norsky!“ Na dů-
kaz toho přinesla jakousi velice starou listinu psanou 
kostrbatým písmem, a opatřenou dokonce voskovou 
pečetí. Děda si ji prý přivezl ve třicátých letech na mo-
torce odkudsi z ohromné dálky. Ale mě to tehdy bylo 
úplně fuk. 

V následujících letech mi babička doporučovala lite-
raturu severských autorů, kterou měla velice ráda a jíž 
mě posléze úplně zavalila. K jejím oblíbencům patřil 
především Trygve Gulbranssen. Zjistil jsem, že je mi 
tahle literatura docela blízká.  

Když mi bylo šestnáct a zatoužil jsem navštívit se-
verské kraje, napadlo mě, zda to nemá nějakou spoji-
tost s dědovou starou listinou. Do Norska jsem však 
vyrazil až v roce 1988 s jednou sportovně založenou 
cestovkou. Byla to fascinující cesta na Sever ve spor-
tovním duchu s vlastními stany a s pobytem v přírodě. 
Připadal jsem si tam opravdu báječně, až mi ostatní ří-

kali, že jsem se ve střední Evropě narodil asi omylem. 
Z tohoto zájezdu vzešla i má dlouholetá přátelská ko-
respondence s jistou dívkou z Geirangeru.  

Pak jsem byl ve Skandinávii ještě několikrát v deva-
desátých letech, kdy vzniklo pár cestovních kanceláří 
pořádajících zájezdy nejen se sportovním programem, 
ale hlavně s přátelskou a družnou atmosférou.  

V poslední době mi začalo připadat, že kamarádství 
nahrazují spíše komerční zájmy. Ovšem moje 
„severská nátura“ se odmítala tomuto trendu podvolit, 
s podobně založenými lidmi jsme zakoupili mikrobus 
a teprve teď si jezdíme ten Sever pořádně užívat. Ně-
jaká honička s naplánovaným programem organizova-
ných turistů je nám cizí. Na naše cyklistické výpravy, 
„paradise camp“ u řeky Lågen nebo přechod Bessege-
nu v Jotunheimenu se srdcem v kalhotech nadosmrti 
nezapomenu.  

Když se mi do rukou dostal váš časopis, byl jsem ne-
smírně překvapen a zároveň šťasten, že u nás něco 
takového vůbec existuje a že mám šanci se konečně 
setkat s lidmi „svého srdce“. Takže všem, které můj 
dopis nějak oslovil, nabízím možnost účastnit se naší 
výpravy, třeba letošní cesty Finskem k Severnímu le-
dovému oceánu. Pokud máte zájem se mnou a mými 
přáteli něco podobného podniknout, napište prosím do 
redakce. 

Roman Enders 
foto Jaroslav Brandejs 
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ČEŠI NA ISLANDU ČEŠI NA ISLANDU 
ISLANDSKÉ ZKUŠENOSTI HUDEBNÍKA Z ČECH 

Po složitých úředních tanečcích padl konečně ver-
dikt: ano, poletíte na Island. V Reykjavíku zaujmete 
pozici ve skupině lesních rohů symfonického orchestru 
ostrovního rozhlasu Rikisúvarþid. 

ilustrace Magnús Elvar Jónsson 

Islanďané dokázali vytvořit pozoruhodnou kulturu – 
a to i přes velmi obtížné podmínky k životu, které na 
ostrově panují. Tzv. Stará republika a 14. století se 
považují za zlatý věk – vznikají básně (Edda), ságy, 
ožívají staré vikinské zvyky a duchovní život národa 
se neobyčejně stmeluje. Hudba v té době však téměř 
neexistuje, a pokud nějaké pokusy zazní, nejsou příliš 
oceňovány. Je tedy s podivem, že během posledních 
devadesáti let začala být hudba uznávána jako nezá-
vislé umění.  

Zpočátku se jí zabývalo jen několik nadšenců – hu-
debníků. Někteří z nich studovali kompozici v cizině. 
Je obdivuhodné, že bez dlouhých a na hudbu boha-
tých tradic dosáhli pozoruhodných výsledků. Snad nej-
významnější z nich byl Jón Leifs, který již jako reno-
movaný a vzdělaný skladatel a dirigent nastudoval 
s filharmonickým orchestrem z Hamburku několik kon-
certů a v roce 1926 je provedl v Reykjavíku. Byly to 
první koncerty tak velkého hudebního tělesa na Islan-
du, vůbec první návštěva symfonického orchestru na 
ostrově. Na programu tehdy byla díla Bachova, 
Beethovenova, Mozartova, Bruchova, Wagnerova 
a Straussova a setkala se s obrovským ohlasem. 

Ve třicátých letech minulého století přichází na Is-
land rakouský hudební vědec a učitel Dr. Franz Mixa. 
Spoluzakládá filharmonickou společnost a vyšší hu-
dební školu v Reykjavíku, je u zrodu prozatím chudé-
ho hudebního života a má lví podíl na vzniku městské-
ho orchestru. 

Orchestru se ujal Jón Leifs. V tisku o něm napsal: 

„Islanďané byli po mnoho století skvělí jezdci na ko-
ních – všichni víme, jaká zkušenost a obratnost je po-
třebná ke zkrocení koně. Orchestr také potřebuje vy-
cvičit podobně jako kůň a dirigent je takový krotitel. 
A špatný drezér může mladého, slibného koně zne-
hodnotit...“ 

„Krotitelé“ pracující s islandským orchestrem byli na-
štěstí zkušení a pracovali svědomitě. V padesátých 
létech minulého století jej převzal pod svá státní křídla 
rozhlas a na jeho růstu a uměleckém vývoji pracovali 
na slovo vzatí odborníci jako Bobert Abraham Ottós-
son, Karl Runólfsson, Þáll Pampichler Þállsson, naši 
Václav Smetáček a Jindřich Rohan, Alfred Walter 
a mnozí další. Základ dnešního orchestru tvoří Islan-
ďané, často jsou zde angažováni umělci z Rakouska, 
Čech, Německa, Británie i z USA. Svým uměním tak 
společně propagují tu nejširší mezinárodní spolupráci. 
Často tu zaznívá i česká hudba – Smetana, Dvořák, 
Janáček, Suk, Martinů, v neposlední řadě si publikum 
zvyká i na autory soudobé – Kalabis, Sommer nebo 
Bárta. Orchestr dává často příležitost i soudobým 
skladatelům místním a posluchačstvo, zvyklé na ně-
kdy velmi zvláštní experimenty, se často tváří, že je-
jich hudbě snad i rozumí... 

Pro Čecha je situace v islandském orchestru napros-
to stejná jako kdekoliv jinde. Zasedne se svým nástro-
jem mezi kolegy a většinou bez problémů do skupiny 
zapadne. Musí ovšem umět! Počáteční zvědavost 
okolí brzy ochabne a hudebník musí ukázat, co v něm 
je. Anglicky tu hovoří všichni – a tak člověk nemusí sy-
pat fráze v islandštině hned během několika týdnů. 
Práce je tu hodně – jednou týdně koncert nebo zájezd, 
týden studia nového programu, natáčení a také povin-
nost hrát v divadle – někdy jen scénická hudba, jindy 
opera nebo balet, často velkolepý muzikál. Přesto ži-
vot zdejšího hudebníka plyne v klidu a tempem, 
o jakém si v Čechách můžeme nechat zdát. A smíří-li 
se s počasím, nic mu neschází... 

Výstavný Reykjavík je sice malé, ale pulsující moder-
ní město s čilým dopravním ruchem, spoustou lidí, pří-
stavem, se školami, univerzitou, divadly, koncertními 
sály, parky a jezerem uprostřed města. Ale podle hlav-
ního města nelze posuzovat celý ostrov. Venkov je ka-
pitola klidnější.  

Jedním takovým venkovským městem je Ísafjörður. 
Vklínilo se hlubokým mořským zálivem do oblasti Zá-
padních fjordů. Zdejší letiště, jediná rozumná přístupo-
vá cesta, cizince zneklidní zvláštní polohou a jedinou 
přistávací i rozjezdovou drahou. Člověk neznalý míst-
ních poměrů hledí s obavami na mořskou hladinu na 
jedné – a kamenitou horu na druhé straně. Ale pilot je 
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zkušený harcovník, se strojem bezpečně dosedá.  
Ubytovali mě v malém bytě s příslušenstvím a s vý-

hledem na moře i hory. Druhý den ve škole představe-
ní kolegům učitelům, seznámení s rozvrhem a 
s žactvem. A nezbytná kvanta kávy – záležitost pro Is-
land typická. Každý podnik, firma, úřad, dílna, školy 
nevyjímaje, pořádá pro zaměstnance dýchánek zvaný 
„kaffi týma“ – tedy přestávka na kávu. Každý den ně-
kolikrát. Na stole je cukr, smetana, mléko, skyr (druh 
tvarohu pikantní chuti) a káva. Mnoho kávy. Račte se 
pohodlně usadit, relaxace může začít. Je to rituál, 
zvláště příjemný, když venku leje jako z konve, 
v kotrmelcích rejdí sníh a fičí vítr.  

Žactvo je skvělé – od pětiletých vyjukánků loudících 
tóny ze zobcových fléten přes pubertální klacky až po 
několik dospělých. Vyučování kráčí v přátelském du-
chu, rodičové těch nejmenších si občas přijdou učitele 
z daleké ciziny okouknout. K píli nebývá nikdo nucen, 
spíše se čekává, že lapen za křidélko ptáček hudbě 
neodolá. A sem tam se vyskytne i mimořádný talent – 
ovšem o kariéře hudebníka neuvažuje nikdo. Je to 
škoda. 

Kdo si ze žáků troufá něco ze svého kumštu před-
vést veřejnosti, tedy rodičům, přátelům a spolužákům, 
dostává příležitost obyčejně v sobotu či v neděli, výji-
mečně i ve středu, kdy se také neučí. Vystoupení se 
koná v sále školy, občas v kostele, někdy v domově 
důchodců. Zde bývá malým umělcům odměnou stůl 
plný sladkostí, cukrátek, dortů, závinů, bábovek, ome-
let panakökur, čaje, limonád a džusů – ale hlavně se 
dočkají vděčného potlesku. 

Velké předvánoční koncerty žactva probíhají 
v několika dnech v budově základní školy. V tichu ve-
čera světélkuje moře, vzdáleně probleskují okna, sko-
ro jako v jednom obraze mistra Kosárka. Davy míří do 

sálu, sborové koledy zní stříbrnými dětskými hlásky, 
producírují se sólisté, komorní soubory i orchestřík. Je 
krásný vánoční čas... 

Život učitele plyne zvolna – zná již docela podrobně 
své žáky, bývá zván do rodin, ve chvílích volna vyráží 
na túry do blízkých hor, kde na rozlehlých travnatých 
pláních nachází houby, zdravé hřiby, křemenáče, ko-
záky, klouzky i rudě svítící muchomůrky. Pít zkouší 
z každého potoka, říčky, vodopádu, je sám v tichu 
a sleduje po úbočích roztroušené tečky ovcí. Všude 
spousty borůvek, velkých, ojíněných, radost pohledět. 
Mezi klikatícím se potokem, kameny a travou nalézá 
skvostné luční květiny. Vzduch, klid, vesmírné ticho, 
skutečný horský ráj má své sídlo jen a jen zde. Ráj 
však bývá vystřídán letní vánicí, vichrem 
a nepohodou. Nezbývá než prchat domů, mezi čtyřmi 
stěnami meditovat, číst, poslouchat rozhlas, sledovat 
televizi (dva programy, jeden horší než druhý), psát do 
vlasti, telefonovat, sledovat z okna moře a vítr, jak 
v ďábelské spolupráci s vodou a sněhem zkouší udo-
lat lidskou bytost... 

V horách pučí život, říčka Hvítá nabízí pstruhům ne-
bývalou volnost, u rodinných vilek vyráží nesmělá ze-
leň rebarbory, krčí se budoucí narcis. Dětem končí 
školní rok – je konec května, ještě závěrečný koncert, 
vysvědčení a prázdniny. A v září opět na shledanou 
v Západních fjordech. Učitele z Čech úsměvem 
pozdraví kolegové a přátelé se sympatickým „Vítej do-
ma!“ 

Krácený text přednášky z akce pořádané na podzim 
loňského roku ve Smetanově muzeu Islandskou sekcí 
Severské společnosti 

Jan Homan 
 

Ísafjörður, foto Snorri Snorrason 
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DŮM V PRAZE SKANDINÁVSKÝ 

Dánský koncert. V rámci „Cyklu národů“ představila 
11. února 2004 Pražská komorní filharmonie pod ve-

dením italsko-dánského dirigenta Giordana Bellincam-
piho dánskou klasickou hudbu. Na programu byla vy-
braná díla Christopha Weyse, Nielse Gadeho, Christi-
ana Hornemana a Carla Nielsena, jenž je považován 

za nejvýznamnějšího dánského skladatele. Na koncer-
tě excelovala houslová sólistka Romana Zieglerová 

a především dánsko-česká mezzosopránová diva Do-
minique Devaux Blažková (na snímku). Hudební pře-

hlídku zorganizovala PKF ve spolupráci s dánskou 
ambasádou a Skandinávským domem. (mb) 

foto: archiv PKF 

PROGRAM NA 2. ČTVRTLETÍ 

Program na další čtvrtletí není detailně známý. Proto 
uvádíme jen akce, které již mají stanoven termín, další 
budou postupně přibývat. Termíny tištěného vydání 
Severských listů bohužel neumožňují reagovat pruž-
něji. Aktuální informace naleznete na internetových 
stránkách Skandinávského domu. Můžete tam také 
zavolat. A nezapomeňte, že na programu Skandináv-
ského domu se můžete podílet i Vy!  

Martin Benda 

1. dubna 2004 – vernisáž výstavy olejomaleb Norky 
Marit Aabelové. Norská herečka Ragnhild Vannebová 
přednese básně norského spisovatele Tarjei Vesaase. 
Kavárna Nordica v 17.30. 
14. května 2004 – TV přenos ze svatby Jeho králov-

ské výsosti dánského korunního prince Frederika a 
slečny Mary Elizabeth Donaldsonové. Kavárna Nordi-
ca v 16 hodin. 

www.scandinavianhouse.cz 
telefon: 224 816 680  

STALO SE... 

Jeho královská výsost korunní princ Frederik 
foto: www.angelfire.com 
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BUDU VELVYSLANKYNÍ SKANDINÁVSKÉHO DOMU VE SKANDINÁVII  

Hanne Tjessem 
(26), původem Norka, 
studuje v dánském 
Århusu obory kultura 
a český jazyk. Po-
slední půlrok však ži-
la v Praze, kde praco-
vala po boku ředitelky 
nově založeného 
Skandinávského do-
mu v Praze Bodil 
Bøjerové. Na konci 
února jí vypršel 
půlroční mandát a vy-
střídá ji tak další nor-
ská kulturoložka – Karin Alfnes Abrahamová.  

S Hanne jsme si popovídali o jejím pobytu u nás čes-
ky. 
Jak se ti líbil tvůj půlroční život v Praze? 
Splnilo se mi to, kvůli čemu jsem sem přijela. Pozná-

vání krásného a kulturně velmi bohatého města bylo 
fantastické. Práce ve Skandinávském domě, který 
v době mého příjezdu vlastně ještě nebyl ani otevřen, 
byla taky velmi zajímavá a je to pro mne skvělá zkuše-
nost do budoucna.  
Co ti tady chybělo? 
Moře a přátelé. A taky úroveň služeb je tu výrazně 

nižší. Někteří prodavači se chovají, jako kdyby nechtě-
li nic prodat. Dávají zákazníkovi najevo, že o něj ne-
stojí. Taky mi tu citelně chyběla možnost jet kdykoli 
a kamkoli na kole. Na druhou stranu je místní systém 
MHD lepší než v Norsku.  
A bude se ti naopak stýskat po něčem, až budeš 
zpátky v Norsku či Dánsku? 

Asi po kultuře obecně. Až přijedu zpátky na Sever, 
nebudu mít moc peněz. Budu muset psát diplomku 
a nebudu moci příliš pracovat a něco si vydělat. Můj 
život v Praze byl plný kultury, téměř každý den se ně-
co dělo. V Dánsku to bude trochu nudnější. Jistě mi 
bude scházet i české pivo. 
Na jaké téma budeš psát svoji diplomovou práci? 
Alternativní kultura v Československu v 70. a 80. le-

tech. Soustředím se hlavně na hudební underground, 
do jaké míry byl politicky motivován atd. 
Využiješ při své další práci znalost českého jazy-
ka? 

Doufám, že ano! Ale nejsem si jistá, jestli taková prá-
ce, kde zužitkuji znalosti jak českého jazyka, tak české 
kultury, vůbec existuje. Ale o práci se budu ucházet 
nejen v Norsku, ale i v Dánsku, Švédsku – a možná 
i tady v České republice.  
Myslíš, že vstup ČR do Evropské Unie zlepší pra-
covní uplatnění západoevropských bohemistů? 

Řekla bych, že ano. Hlavně bude třeba překladatelů. 
A platí to i pro Norsko, které není členem EU? 
Sice není členem, ale jinak je s Evropou provázáno. 

Navíc Norsko, na rozdíl od mnoha členů, otevřelo svůj 
pracovní trh občanům nových členských států. 

Je takových zájemců o českou kulturu a český 
jazyk, jako jsi ty, ve Skandinávii více? 

V Dánsku jsem, pokud vím, jediná, kdo na univerzitě 
studuje kombinaci kultura a čeština. Jak je to 
v Norsku, si nejsem jistá – žiju spíš v Dánsku než Nor-
sku. Ale rozhodně je těch lidí velmi málo.  
Proč je ten zájem mezi Skandinávci tak nízký? 
Mě osobně česká kultura velmi zajímá, takže nevím, 

proč to ostatní nezajímá také. Ale asi to bude proto, že 
Česká republika je malá a málokdo o ní ví něco víc, 
než že má krásné hlavní město a nejlepší pivo. Ale 
chtěla bych říct, že zájem o Českou republiku či střed-
ní Evropu asi nikdy nepřesáhne zájem, který mají Češi 
o Skandinávii. Skandinávské státy mají unikátní nedo-
tčenou přírodu a taky jsou tzv. státy blahobytu. Pokud 
vím, jsme pro mnoho zemí vzorem a my sami, zdá se, 
žádný vzor nepotřebujeme.  
Proč tedy studuješ češtinu? Čím budeš norské 
společnosti přínosem? 

Vyspělá česká kultura a zajímavé dějiny jsou důvo-
dem, proč studuji češtinu. Mohu například překládat 
českou literaturu. 
Překládá se v současnosti vůbec nějaká česká li-
teratura? 

Ano, například Zuzana Brabcová a Michal Viewegh. 
V Norsku taky žije český spisovatel Michael Konůpek, 
který píše norsky a také překládá českou literaturu. 
Ale potřebujeme více českých překladů! 
Které české autory bys chtěla představit nor-
ským čtenářům? 

Zajímám se hlavně o novější literaturu. Zajímá mě 
například tvorba Jiřího Kratochvíla a Petra Šabacha.  
Jak jsou na tom české filmy v Norsku? 
Kolja měl velký úspěch. Na festivalu v Dánsku dávali 

Rok ďábla. Rozhodně se do Skandinávie dostane jen 
velmi málo českých filmů. V tom mimochodem také vi-
dím svoji šanci – mohla bych zařizovat vývoz českých 
filmů do Skandinávie. Nějaké kontakty v distribučních 
společnostech si již buduji. Také bych mohla překládat 
titulky. 
Rozuměli by Norové specifickému humoru v čes-
kých filmech? 

No, asi ne vždy. Kontext v Pupendu či Pelíšcích by 
jim nebyl vždy zcela jasný. Ale Koljovi určitě rozuměli. 
Chtěla bys též setrvat v pozici propagátorky se-
verské kultury v České republice? 

Ano. Chci zůstat v kontaktu se Skandinávským do-
mem a pomáhat mu třeba se sháněním hudebních 
skupin. Budu takovou velvyslankyní pražského Skan-
dinávského domu ve Skandinávii. 

Martin Benda 
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FILM U NÁS SWEVERSKÝ 
INGMAR BERGMAN: SARABANDA 

Na začátku osmdesátých let minulého století – v prů-
běhu natáčení rodinné fresky Fanny a Alexandr – Ing-
mar Bergman oznámil, že tímto titulem hodlá ukončit 
svou filmovou kariéru. Svůj „slib“ skutečně splnil, jeho 
neutuchající kreativita se však v následujících letech 
uplatňovala o to intenzivněji v jiných oblastech, přede-
vším v divadelní režii a literární tvorbě: v devadesá-
tých letech vydal mimo jiné knihy Dobrá vůle, Neděl-
ňátka, Soukromé rozhovory a Nevěra, které se v režii 
jeho kolegů a kolegyň dočkaly i filmové podoby. 

On sám se nikdy nepřestal věnovat televizní tvorbě. 
Televize jako perspektivní a atraktivní médium ho po-
prvé nadchla už před třemi desítkami let, kdy natočil 
svůj divácky nejúspěšnější opus, pětidílný seriál Scé-
ny z manželského života, zabývající se problematikou 
partnerských vztahů. Obrovskou sledovanost seriálu 
provázel i mimořádný společenský dopad: ve Švédsku 
tehdy stoupl počet rozvodů, protože mnoho manžel-
ských dvojic se po zhlédnutí zmíněného díla rozhodlo 
konečně řešit svoje dlouhodobé soukromé problémy. 

Letos Bergman oslavil pětaosmdesátiny a k naro-
zeninám dál sám sobě dárek v podobě pokračování 
slavného manželského seriálu. Film, který označil za 
svou poslední televizní produkci, nazval Sarabanda 
a do hlavních rolí Johana a Marianne opět obsadil Liv 
Ullmannovou a Erlanda Josephsona. Oba protagonis-
té se vracejí na scénu, přesněji řečeno na televizní ob-
razovku, jako staří nebo přinejmenším zralí lidé: jemu 
je osmdesát šest a jí šedesát 
sedm. Během dlouhých let a de-
setiletí, kdy se nestýkali, pokračo-
val jejich milostný bludný kruh – 
jejich životem prošli noví manželé 
a manželky, milenci a milenky. 
Ale pouto, které kdysi spojovalo 
právě je dva, zjevně dosud drží, 
a tak se Marianne jednoho dne 
rozhodne Johana navštívit ve 
venkovské vile, kam se na stará 
kolena odstěhoval. Někdejší ero-
tická vášeň sice už vzala za své, 
na její místo ovšem nastoupily 
vášně jiného druhu. Johan je – 
podobně jako profesor Isak Borg, 
protagonista dnes již klasických 
Lesních jahod – citově poněkud 
zmrzačený člověk, což se mimo 
jiné projevuje v jeho vztahu 
k synu Henrikovi a jeho dceři Ka-
rin. Henrik i Karin jsou oba hu-
debníci, zatímco ale jemu už zby-

ly jenom vzpomínky na slavnou minulost, před ní se 
teprve začíná rýsovat slibná budoucnost. Johan svého 
syna považuje za neschopného budižkničemu a ten 
na oplátku otcem hluboce pohrdá, je však na něm na-
prosto finančně závislý, a musí se tedy před ním stále 
ponižovat. A přitom se oba – každý ovšem po svém – 
snaží manipulovat Karin a určovat směr její profesio-
nální dráhy. Když se Karin nakonec oběma samozva-
ným poručníkům vzepře a rozhodne se vzít osud do 
vlastních rukou, Henrik se s tím nevyrovná a pokusí 
se o sebevraždu – při své smůle samozřejmě neú-
spěšně. 

Do rodinného dramatu je bez vlastního přičinění vta-
žena i Marianne, která se ovšem především snaží zre-
kapitulovat a pochopit svůj vztah k Johanovi. Stejně 
jako ve Scénách z manželského života se na konci fil-
mu oba bývalí manželé spolu opět ocitnou v posteli 
a rozmlouvají. Za tu dlouhou dobu, kdy se neviděli, 
měli teoreticky zmoudřet a dospět k poznání. Těžko 
říct, zda tomu tak opravdu je. 

Sarabanda měla světovou premiéru prvního prosince 
ve švédské televizi a zároveň vyšla – jako filmová po-
vídka – knižně. Ve srovnání se Scénami z manželské-
ho života jde o dílo skromnější a méně ambiciózní, 
v každém případě však lze konstatovat, že se Berg-
man s televizí rozloučil zajímavým, svérázným a dů-
stojným způsobem. 

Zbyněk Černík, psáno pro ČRo 3 Vltava 

 

SARABANDA 
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POVÍDKY Z KUCHYNĚ 

V padesátých letech začali švédští experti na vý-
zkum hospodaření v domácnosti uvažovat o tom, jak 
co nejekonomičtěji uspořádat zařízení v kuchyni. 
V ideální, moderní kuchyni už švédská hospodyňka 
nebude muset za rok uběhnout podobnou vzdále-
nost, jako by šla pěšky ze Švédska do Konga, když 
chce řádně připravit jídlo. Pracovníci ze švédského 
Institutu na výzkum domácnosti se tedy rozhodli 
zmapovat, jak si v kuchyni na norském venkově po-
čínají staří svobodní mládenci. Osmnáct švédských 
výzkumníků se rozjelo ve svých karavanech na 
vzdálený norský venkov, jejich výzkum však nesmě-
la narušit žádná konverzace s pozorovaných objek-
tem, natož obyčejná lidská vzájemnost. Režiséra 
Benta Hamera inspirovala k natočení této absurdní 
komedie švédská firma IKEA, která v 50. letech po-
dobný výzkum prováděla. 

Příběh se zaměřuje na výzkumníka Folkeho, který 
v noci přespává ve svém karavanu a ve dne vysedá-
vá v cizí kuchyni a pozoruje starého nemluvného 
venkovana Isaka, který s výzkumem souhlasil pouze 
proto, že mu za něj slíbili koně. Isak si na nového 
vetřelce zvyká obtížně a radši přestěhuje kuchyň na-
horu do ložnice a shora dírou v podlaze Folkeho na 
oplátku také pozoruje. Vztah pozorovaného a pozo-
rovatele se tak ironicky převrací. Postupně však me-
zi oběma opuštěnými muži vzniká přátelství, které 
vyvrcholí skromnou oslavou Isakových narozenin. 
Tím však byla vědecká objektivita výzkumu naruše-
na a lidský prvek na čas zvítězil nad úřednickou 
anonymitou a nezúčastněností... 

Povídky z kuchyně jsou mimo jiné symbolem sou-
sedských vztahů mezi Švédskem a Norskem včetně 
narážek na válečnou situaci, kdy Švédsko bylo neut-
rální zemí a zaujímalo obdobně pozorovatelskou po-
zici, zatímco Norsko bylo okupováno nacistickým 
Německem. Válečné ozvuky lehce rezonují v posta-
vě Isakova souseda Granta, o jehož mládí stráve-
ném v koncentračním táboře Isak Folkemu vypráví. 
Rozdíl mezi progresivním Švédskem a tehdy zaosta-
lým Norskem, kde je vše „naopak“, symbolizuje i jíz-
da autem po opačné straně, naruby. „Pro dnešní ge-
neraci je ten antagonismus mezi Švédy a Nory spíš 
směšný, ale dřív, především díky válečným zkuše-
nostem, tam panovalo velké napětí. Když se podívá-
me zpátky do historie, Švédsko bývalo velmoc, tako-
vý náš velký bratr. Vyrůstal jsem na švédských tele-
vizních a rozhlasových pořadech. Ale teď máme naf-
tu a to je štve. Prostě se navzájem hecujeme,“ říká 
režisér Hamer.  

„Je to dojemný, inteligentní a mnohovrstevný film, 
s výbornou výpravou a vynikajícími hereckými výko-
ny i scénářem. Přináší příběh o přátelství, sebereali-
zaci a modernizaci, kterou nahlíží s inteligencí, nad-
hledem a především s humorem. Je to poselství o 
věčné touze člověka uniknout tabulkové klasifikaci,“ 
zaznělo v hodnocení poroty při udělení ceny FI-
PRESCI za rok 2003 

ms, foto Artcam 

XI. DNY EVROPSKÉHO FILMU 

Evropské národní kinematografie se jedna od druhé li-
ší, o tom není pochyb. Proč však kolem sebe tak často 
slyšíme mluvit o evropském filmu? Americký film (nejen) 
díky své průmyslové a technické vypracovanosti v růz-
ných obdobích více či méně s úspěchem konkuroval ki-
nematografii evropského kontinentu. Snahou evrop-
ských filmařů tedy bylo vytvořit kompaktní svazek, který 
by byl schopný udržet se vedle hollywoodských produk-
cí a Americe konkurovat. Navzdory různorodosti, kterou 
v Evropě nalézáme, objevuje se zde řada elementů 
sjednocujících. V jednotlivých částech Evropy existuje 
podobné kulturní ovzduší a sociohistorický kontext. Ale 
v duchu rčení „jiný kraj, jiný mrav“ nebo „kolik lidí, tolik 
názorů“ můžeme s jistotou říci, že i půvab „evropského 
kinematografického svazku“ spočívá právě v jeho roz-
manitosti a pestrosti. A jak široká až může škála tohoto 
spektra být, se sami snadno přesvědčíte už po jedenác-
té na přehlídce evropského filmu. 

Se současným evropským filmem jsme se mohli 
v březnu seznámit v pražských a brněnských kinech. A 
část z obsáhlé přehlídky viděli i diváci v Olomouci, Plzní 
a Chebu. Internetové stránky festivalu naleznete na ad-
rese www.eurofilmfest.cz. 

Celkem bylo na XI. dnech evropského filmu uvedeno 
43 celovečerních a 16 krátkých snímků. Některé filmy 
přijeli představit tvůrci osobně – například norský režisér 
Bent Hamer představil v předpremiéře norsko-švédský 
film Povídky z kuchyně (do distribuce přijde 22. dubna). 
Řada filmů má na svém kontě již několik cen. Mezi nejú-
spěšnější snímky patří finská Jízdenka do Mombasy 
(režiséra Hannu Tuomainena) či norsko-švédské Povíd-
ky z kuchyně (režie Bent Hamer). Z dalších severských 
filmů bych ráda upozornila na estonsko-finský film Jmé-
na v mramoru (režie Elmo Nüganen), švédsko-dánsko-
norskou koprodukci Lilja 4-ever (režie Lukas Moodys-
son) a na dánský Monin svět (režie Jonas Elmer). 

Alžběta Stollová 

POVÍDKY Z KUCHYNĚ 
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NA ISLANDU KONZULÁT 

JÓN ÓLAFSON, NÁŠ ČLOVĚK NA ISLANDU 

Selfosský rodák Jón Ólafson (55), absolvent The 
London School of Foreign Trade, otec čtyř dětí, je ob-
chodním ředitelem a částečným vlastníkem firmy 
Sporður, jež na řekách Þverá a Kjarrá provozuje dvě 
střediska pro sportovní lov lososů. Před tím, v letech 
1971-2003, působil v různých vyšších pozicích 
v betonářské firmě Steypustöðin. Dlouhodobě se též 
zabývá obchodem mezi Českou republikou a Islan-
dem. To byl důvod, proč se Jiří Zeman, poslední čes-
ký velvyslanec na Islandu, rozhodl další diplomatické 
působení České republiky na ostrově svěřit právě 
Ólafsonovi. Ten neplacenou funkci honorárního kon-
zula České republiky vykonává již devátým rokem. 
Proč jste to právě vy, kdo reprezentuje Českou 
republiku na Islandu? Jaký je váš vztah k zemi, 
kterou zastupujete? 

Po rozpadu Československa a následném zrušení 
ambasády mne můj přítel Jiří Zeman vyzval, abych 
v Reykjavíku vedl alespoň konzulární úřad. Nabídku 
jsem bez většího váhání přijal. Hlavním důvodem byly 
nějaké rozjednané zakázky s Českou republikou. Vzá-
jemnému obchodu se věnuji již od roku 1986, kdy 
jsem byl v Praze poprvé. Tehdy jsem například jednal 
s exportní firmou Martimex o vývozu nákladních vozů 
Tatra. Nakonec se nám podařilo vyvézt jen jeden kus. 
Další zakázky nebyly dojednány kvůli změnám v Čes-
koslovensku. 
Myslíte si, že z funkce honorárního konzula vy-
plývají nějaké jednoznačné výhody, nebo je to jen 
otázka cti a dobré vůle? 

Řekl bych, že tu jde skutečně jen o čestnou funkci. 
Ale určitě se mi to hodí k mému podnikání. Díky mé-
mu působení v diplomacii mám kontakty, které bych ji-
nak těžko sháněl. 
Kolik lidí pracuje ve vašem úřadu a kolik času 
věnujete vykonávání své diplomatické funkce? 

V této době jsem jediným zaměstnancem konzulátu, 
ale jen na přechodnou dobu. Pravděpodobně během 
tohoto roku bude konzulát přestěhován do sídla firmy 

Sporður. To je ale teprve potřeba najít a koupit. Co se 
týče času, který tomu věnuji, záleží na turistické sezó-
ně. Máme vlastně dvě turistické sezóny – jednu pro Is-
lanďany a jednu pro Čechy. Během obou sezón, tzn. 
mezi březnem a říjnem, mám nejvíce práce – pro Is-
lanďany např. vyřizuji žádosti o dlouhodobá či pracov-
ní víza do ČR, resp. je posílám na české velvyslanec-
tví do Osla. 
Bylo podle vás zrušení velvyslanectví 
v Reykjavíku dobré rozhodnutí? 

Tomu se nedalo vyhnout. Mít vlastní ambasádu pro 
ČR a SR by nebylo ekonomické. V současné době se 
mezinárodní obchod uskutečňuje buď přímo mezi fir-
mami, anebo prostřednictvím vládní agentury Czech 
Trade, resp. Islandské exportní rady Útflutningsráð 
Íslands. 
Jak můžete pomoci českým občanům na Islan-
du? V jakých situacích vás nejčastěji kontaktují? 

Většinou si Češi poradí beze mne. Ale v případě ně-
jaké vážné nehody jsem vždy kontaktován a přijedu 
na místo činu. 
Můžete například popsat, co jste dělal, když 
v listopadu 2003 nouzově přistálo letadlo ČSA v 
Keflavíku? 

Hodinu před přistáním letadla mi zavolali 
z ambasády v Oslu a byl jsem požádán, abych se do-
stavil na letiště, což jsem také učinil. 
Přispěl jste tedy k vyřešení celé situace, nebo se 
o pasažéry plně postarala ČSA? 

ČSA se sama dohodla s příslušnými islandskými fir-
mami a v době mého příjezdu do Keflavíku už bylo 
v pohotovosti 100 nebo 200 dobrovolných záchranářů, 
takže pomoc byla zajištěna. Já jsem jen doprovázel 
posádku a pasažéry pro případ vážnějších komplikací. 
Žádné však nenastaly. 
Jaký jste měl nejdobrodružnější zážitek v souvi-
slosti s vaší diplomatickou funkcí? 

V roce 1999 strávil na Islandu Václav Havel letní do-
volenou. S panem prezidentem jsem se setkal a rád 
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na to vzpomínám. Islandská média se velmi zajímala, 
kde přesně Havel tráví svůj ozdravný pobyt, a tuto in-
formaci se snažili dostat i ze mne. Ale já jsem tajem-
ství neprozradil. Václav Havel přijel na Island načerpat 
síly s tím, že stráví dva týdny v klidu na čerstvém 
vzduchu. Novináři jej mohli kontaktovat na letišti, ale 
při vlastním pobytu by ho měli nechat na pokoji. 

Trochu z jiného soudku byla událost, kdy se ztratila 
jedna české dvojice, která na Islandu trávila podzimní 
líbánky. Velmi rychle přišla zima a oni kvůli naprosto 
šílenému počasí uvízli někde na cestě mezi ledovci 
Mýrdalsjökull a Eyafjallajökull. Naštěstí jim fungoval 
mobil, takže mohli poslat SMS svým příbuzným 
v Praze. Ti to oznámili Ministerstvu zahraničí, odtud 
zprávu postoupili ambasádě v Oslu – až jsem to nako-
nec řešil já. Pozdě večer jsem musel zjednat čtyřiceti-
členný záchranný tým, který je našel a zachránil. Na-
konec vše dobře dopadlo.  

Nejvíce práce mám právě v případech nějakých úra-
zů, dopravních nehod apod. Často se stává, že posti-
žený Čech neumí anglicky – a protože já zase neu-
mím česky, řeším to tak, že zavolám mobilem nadříze-
né v Oslu a ti se pak se svými občany domluví. V zálo-
ze mám také asi pět Čechů žijících na Islandu, kteří 
někdy též pomohou. 
Zájem o Island je mezi Čechy poměrně značný. 
Je taky zájem o českou kulturu na Islandu? 

Mnoho Islanďanů se zajímá o Českou republiku, vel-
mi rádi by viděli na Islandu nějakou českou výstavu či 
koncert, ale velký problém spočívá v tom, kdo to za-
platí. Letenky na Island jsou velmi drahé. Většinou si 
čeští umělci nemohou takovou cestu dovolit. 
Podílel jste se na organizaci nějakých kulturních 
akcí, které měly za účel propagovat Českou repub-
liku? 

V podstatě ne. Několik akcí se plánovalo z přímé ini-
ciativy českého zastupitelského úřadu v Oslu, ale pak 
byly z finančních důvodů odloženy, jinými slovy zruše-
ny. Ale teď mi pár nových projektů leží na stole. 
Mohl byste popsat, jak funguje spolupráce mezi 
konzulátem a velvyslanectvím v Norsku, jež je va-
ším nadřízeným? 

Dvakrát až třikrát ročně Island navštíví velvyslanec či 
chargé d´affaires, občas přijede delegace přímo z Pra-
hy. Musím říct, že jednání probíhají hladce a, obecně 
řečeno, česko-islandské vztahy jsou velmi dobré.  
Není to náhodou tím, že vzájemný obchod je na 
tak nízké úrovni? 

Obchod mezi Islandem a ČR je skutečně minimální. 
Rozhodně má potenciál růstu. Především islandský 
export by se mohl výrazně navýšit, jelikož je na tom 
ještě hůř než ten český. Data za rok 2003 mi ještě 
nejsou známa, ale v roce 2002 vzájemný obchod vy-
padal takto: český export činil 786,3 mil ISK (cca 
300 mil. Kč) a import 17,3 mil ISK (6,6 mil. Kč), což je 
téměř nic. Z Česka se na Island vyváží především vý-
robky dopravního průmyslu, tedy automobily Škoda 
a do nedávné doby traktory Zetor. 
Má podle vás Zetor šanci dobýt si znovu prven-
ství na islandském trhu? 

Zetor kvůli svým finančním problémům ztratil 

u Islanďanů dů-
věru, protože v 
návaznosti na to 
se společnosti 
zhroutila opravá-
renská síť a váz-
ly dodávky ná-
hradních dílů. 
Pokud se ale fir-
ma znovu vzpa-
matuje, může se 
vrátit, byť to tře-
ba bude trvat ně-
kolik let. 
Jak vzájem-
nou obchodní 
výměnu ovlivní 
vstup České re-
publiky do EU, 
jejímž není Is-
land členem? 

Island sice není členem Evropské unie, ale je sou-
částí Evropského hospodářského prostoru, takže se 
podílí na jednotném trhu. Vstup ČR do EU (a tedy i do 
EHP) bude vnímán jednoznačně pozitivně, především 
v tom smyslu, že české výrobky budou muset splňovat 
kvalitativní normy. To je pro náročného islandského 
zákazníka velmi důležité. 
Þórir Gunnarsson, islandský konzul v ČR, vede 
v Praze velmi úspěšnou islandskou restauraci. 
Myslíte, že by stejně tak mohla fungovat česká re-
staurace v Reykjavíku? 

Pochybuji. Na Islandu jsme mívali restauraci, jmeno-
vala se Praha, ale neměla příliš úspěch a byla uzavře-
na. Ale vlastně to ani nebyla česká restaurace, proto-
že tam nic českého nevařili. Obecně řečeno, restaura-
térství je na Islandu docela problematické. Restaurace 
jsou na Islandu velmi drahé, a to i pro místní. Většina 
Islanďanů se stravuje raději doma. Také k nám nepři-
jíždí dost turistů. Navíc si uvědomme, že v Reykjavíku 
není žádná francouzská, natož německá či česká re-
staurace. Není tam ani polská restaurace, a to přes to, 
že na Islandu žije přes 5000 Poláků. Nežijí ale 
v Reykjavíku, ale roztroušeně po celém pobřeží.  

Na Islandu ale najdete pizzerie, asijské restaurace 
a americké fast foody – ty jsou ostatně všude. 
A chutnala by vůbec Islanďanům česká kuchy-
ně? 

Možná by ji rádi ochutnali, ale stejně zůstanou 
u toho, na co jsou zvyklí a v čem jsou vychovávaní. 
Navíc si Islanďané dnes hodně zvykli na tzv. meziná-
rodní kuchyni. 

text a foto Martin Benda 

Honorární konzulát ČR na Islandu přechodně sídlí 
v konzulově rezidenci na ulici Breidavík 89, 112 Reykjavík 

telefon: +354 8971506 nebo +354 5870860 
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Z FINSKA   Z FINSKA Z FINSKA 
ZEMŘEL MUŽ S DÝMKOU A ŠIROKOU KRAVATOU 

V pátek 16. ledna 2004 ve večerních hodinách ze-
mřel ve věku třiasedmdesáti let po dlouhé nemoci do-
ma na Hakaniemi v Helsinkách Kalevi Sorsa, jeden 
z nejvýraznějších finských politiků druhé poloviny dva-
cátého století. 

Sorsa se narodil v roce 1930 v oblasti Keuruu 
v severovýchodní části Finska. Po dokončení studií 
žurnalistiky a společenských věd na vysoké škole pra-
coval v různých zaměstnáních jako novinář, redaktor 
v nakladatelství, v organizaci Unesco jak ve Finsku, 
tak v zahraničí a také jako vedoucí odboru na minis-
terstvu školství. 

Sorsova politická dráha začala v roce 1969, kdy se 
tento v politice doposud neznámý muž účastnil sjezdu 
Finské sociálně demokratické strany v Turku jako její 
specialista na zahraničněpolitické otázky. Při volbě ta-
jemníka strany se delegáti sjezdu nemohli shodnout 
a předseda strany je tedy vyzval, aby navrhli nová 
jména. Sjezd nakonec zvolil za tajemníka jako kom-
promisního kandidáta právě Sorsu, kterého předseda 
sociálních demokratů znal vlastně jen z krátké schůz-
ky před závěrečnou volbou. 

Sorsova hvězda začala strmě stoupat. Politik byl 
zvolen do Eduskunty, finského parlamentu, a velmi br-
zy se stal samotným předsedou finské vlády. Jestliže 

Urho Kaleva Kekkonen byl nejdéle sloužícím finským 
prezidentem, Kalevi Sorsa se do finské historie zapsal 
jako nejdéle úřadující ministerský předseda. Mezi roky 
1972 a 1987 předsedal Sorsa čtyřem vládám po cel-
kovou dobu deseti let. Předsedou Finské sociálně de-
mokratické strany se stal v roce 1975 a toto předsed-
nictví si podržel dvanáct let. Dále byl Sorsa třikrát mi-
nistrem zahraničních věcí a v samém závěru své kari-
éry vykonával funkci předsedy parlamentu a člena 
správní rady Finské národní banky. Do důchodu ode-
šel v roce 1996. 

Kalevi Sorsa byl všeobecně považován za klidného 
a přemýšlivého politika těžkého kalibru, tedy za něko-
ho, koho můžeme nazývat i státníkem, který stál 
v čele Finské republiky v době neklidného období me-
zinárodního politického napětí a rapidních společen-
sko-hospodářských změn doma ve Finsku. Sorsa ak-
tivně působil i v mezinárodní organizaci sociálně de-
mokratických stran, Socialistické internacionále. Je 
o něm veřejně známo, že odmítal přijímat čestné tituly 
a řády. Do povědomí finské veřejnosti se Sorsa dostal 
především prostřednictvím karikatur v deníku Helsin-
gin Sanomat z pera legendárního Kariho, na kterých 
byl vždy zobrazován s dýmkou a širokou kravatou. 

Zřejmě největší zklamání zažil politik Sorsa v roce 
1994, kdy se nikoliv beznadějně ucházel o to, aby ho 
sociální demokraté navrhli jako svého kandidáta na 
funkci finského prezidenta. Přes všechny prognózy se 
kandidátem stal budoucí zvolený finský prezident 
Martti Ahtisaari, tehdy stejně neznámý jako Sorsa na 
sjezdu v Turku o patnáct let dříve. 

Sorsa v sobě ve svých stylově vybroušených, jas-
ných a rozvážných projevech a spisech nikdy nezapřel 
původní profesi redaktora. Je autorem i několika knih 
obsahujících úvahy o tom, jakým směrem se ubírá ce-
losvětový vývoj. Na odpočinku se Sorsa s využitím ar-
chivních materiálů a nejrůznějších poznámek pustil do 
svědomitého sepisování svých pamětí. I když několik 
svazků vydal, celkové dílo již dokončit nestačil. 

Sorsovi byl uspořádán státní pohřeb. Smuteční ob-
řad se konal 31. ledna v kostele Kallion kirkko mj. za 
účasti Sorsových bývalých kolegů z politického života 
i současných nejvyšších státních představitelů včetně 
prezidentky Tarji Halonenové, která ve smutečním 
projevu Sorsu ocenila jako pilného stavitele finské 
společnosti, usilujícího o lepší svět, a jako dobrého 
člověka. Ostatky státníka byly uloženy v krematoriu 
v Hietaniemi vedle všech ostatních významných osob-
ností politického života Finska. 

Jan Dlask, Helsinky, Finsko 
foto Pentakeri Kodu 
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STOCKHOLM ČESKÉ CENTRUM 
MĚSÍC ČESKÉ KULTURY V KRÁLOVSKÉ KNIHOVNĚ VE STOCKHOLMU  

Ve čtvrtek 30. října byl oficiálně zakončen Měsíc 
české kultury v Královské knihovně ve Stockholmu. 
Slavnostní večer zahájila velvyslankyně České repub-
liky Marie Chatardová krátkým zhodnocením akce a 
poděkováním Královské knihovně ve Stockholmu za 
možnost představit široké veřejnosti Českou republiku 
a její bohatou kulturu. Zcela zaplněný sál přijal nadše-
ně koncert vážné hudby v podání Ensemble Martinů. 
Špičkový soubor, který se věnuje především interpre-
taci hudby B. Martinů a současných českých skladate-
lů, nastudoval pro koncert v Královské knihovně také 
skladby A. Dvořáka a B. Smetany. Návštěvníci obdr-
želi kromě běžného programu koncertu ještě podrob-
ně zpracovaný materiál věnovaný pobytu a vztahu B. 
Smetany ke Švédsku.  

Původní zájem pořadatelů byl zaměřen převážně na 
diskusní a literární pořady, později byl program měsí-
ce z naší iniciativy rozšířen o další oblasti kultury, 
zejména o výtvarné umění a hudbu. V průběhu Měsí-
ce české kultury se uskutečnily literární večery, kon-
certy vážné hudby a v prostorách knihovny byly insta-
lovány tři výstavy. Po celý měsíc mohli návštěvníci 
knihovny zhlédnout výstavu moderních českých exlib-
ris od více než čtyřiceti autorů, kterou zapůjčil Památ-
ník národního písemnictví v Praze. K literární tématice 
se vázala výstava věnovaná nositeli Nobelovy ceny za 
literaturu Jaroslavu Seifertovi. Slavnostní zahájení do-
plnila putovní výstava „Krásy a tajemství České repub-
liky“, která představuje bohatou historii a kulturu naší 
země v evropských souvislostech.  

Hodnocení zájmu publika a návštěvnosti jednotlivých 
akcí jsou velmi pozitivní. Již při zahajovacím večeru 
ocenilo zcela zaplněné auditorium přednášku předse-
dy Senátu PČR Petra Pitharta na téma „Role intelektu-
álů na cestě od totality k demokracii“. Původní zájem 
vedení Královské knihovny o kulturní vývoj v postko-
munistických zemích byl postupně rozšířen o další té-
mata související se vstupem České republiky do Ev-
ropské unie. S velkým zájmem posluchačů se setkala 
beseda se spisovatelem Ivanem Klímou na téma 
„Politika a literatura v nové Evropě“, kterou moderoval 
známý švédský novinář Göran Rosenberg. Ivan Klíma 
patří k nejvíce překládaným současným českým spiso-
vatelům ve Švédsku a nakladatelství Brombergs při-
pravuje v současné době švédský překlad již patnác-
tého titulu tohoto autora (teprve před několika dny v 
Česku vydané knihy Premiér a anděl). Skutečný zá-
jem švédského publika potvrdil i úspěšný prodej švéd-
ských překladů knih Ivana Klímy přímo v Královské 
knihovně.  

Dalším literárním pořadem byl večer současné české 

poezie za účasti básníků Petra Borkovce a Petra Hal-
maye doprovázený jazzovými improvizacemi trumpe-
tisty Michala Gery. Pořad byl spojen se seminářem 
pro překladatele švédské literatury do českého a slo-
venského jazyka a společným výsledkem bylo další 
švédsko-české čtení, které se uskutečnilo v sídle 
švédského Svazu spisovatelů. Na semináři se diskuto-
valo i o dalších aktuálních tématech jako význam ma-
lých jazyků ve světové literatuře a další vývoj a posta-
vení jazyků v Evropě.  

Kulturní večery v Královské knihovně byly propojeny 
s programem Českého centra ve Stockholmu, čímž 
byla podzimní kulturní nabídka obohacena o výstavu 
litografií akademického malíře Vladimíra Suchánka a o 
promítání klasických českých filmů na motivy známých 
literárních děl Bohumila Hrabala a Vladislava Vančury.  

Tato významná prezentace České republiky v zahra-
ničí dokumentuje i vhodnou a efektivní spolupráci řady 
státních institucí. Ministerstvo zahraničních věcí pod-
pořilo akci z prostředků vnější komunikační strategie, 
grant poskytlo Ministerstvo kultury a převážnou část 
programu, účast umělců a realizaci výstav zajistilo 
České centrum. Ze švédské strany akci finančně pod-
pořily Královská knihovna a Švédský institut.  

Akce v Královské knihovně ve Stockholmu přispěla k 
širšímu poznání české kultury a celé České republiky 
ze strany švédské veřejnosti a byla velmi dobře medi-
álně pokrytá, což se projevilo v návštěvnosti jednotli-
vých akcí i nebývalém zájmu o výstavy, které byly po 
celou dobu přístupny běžným návštěvníkům knihovny.  
Jaroslav Kantůrek, ředitel Českého centra ve Stockholmu  

Ivan Klíma na besedě  
s žurnalistou Göranem Rosenbergem 

foto archiv ČC Stockholm 
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KALEIDOSKOP SEVERSKÝ 

NOVÉ POZNATKY O ŠVÉDSKÉ 
DOBĚ KAMENNÉ 

V oblasti ležící několik desítek kilometrů na sever od 
města Uddevalla byly při přípravě stavby dálnice obje-
veny zbytky sídlišť z doby kamenné.  

Studium vykopávek přesvědčilo přítomné vědce, že 
lidé zde usazení začali už před 10 000 lety pronikat od 
pobřeží směrem do vnitrozemí, kde bylo nalezeno vět-
ší množství pazourkových nástrojů.  

Nejzajímavější je, že tyto vykopávky potvrzují do-
mněnku, podle níž obyvatelé právě tehdy začali cesto-
vat mezi pobřežím a vnitrozemím. Podle Bengta Nord-
qvista to bylo umožněno rozsáhlými změnami podne-
bí, které v té době zasáhly zmíněnou oblast. Došlo tu 
ke značnému oteplení, bylo prý dokonce tepleji než v 
dnešní době. To vedlo k zlepšení podmínek pro růst 
rostlin, rozšířily se sem i nové druhy rostlin z jihu. Za-
čaly se tu objevovat i nové druhy zvířat, např. zubr a 
evropský jelen, což přitáhlo lidi usazené na pobřeží do 
vnitrozemí. Stále ale ještě cestovali zpět k moři, aby 
tam lovili nebo sbírali rostliny. Teprve po několika 
stech letech vznikla dvě separátní osídlení, jedno pří-
mořské a druhé vnitrozemské.  

Jana Witthed, Švédsko 

ČESKO NA FINSKÉM VELETRHU 
CESTOVNÍHO RUCHU 

Ve veletržním centru v Helsinkách se ve dnech 15. 
až 18. ledna konal mezinárodní veletrh cestovního ru-
chu s názvem MATKA (tj. CESTA) 2004. Veletrh je 
tradičně velmi oblíben mezi širokou veřejností a i letos 
přilákal celkem na 73 a půl tisíce návštěvníků. Zajíma-
vými a pestrými expozicemi se opět představilo více 
než 50 zemí z celého světa, řada cestovních kancelá-
ří, leteckých společností i organizací domácího turis-
tického ruchu. První dva dny byly určeny pro profesio-
nály v cestovním ruchu a další dny pro veřejnost. 

Česká republika byla na veletrhu reprezentována 
Českou centrálou cestovního ruchu. Její stánek byl 
v jedné části napodobením typické české hospůdky 
z počátku minulého století, v níž u stolu seděl dobrý 
voják Švejk – figurína, s níž se zájemci mohli nechat 
vyfotografovat. V druhé části stánku byly organizovány 
soutěže, v nichž si návštěvníci mohli vyzkoušet své 
znalosti o ČR a získat malou odměnu.  

Jako host České centrály cestovního ruchu přijela do 
Helsinek také olympijská vítězka Dana Zátopková, pro 
kterou jsou Helsinky stále tím místem, kde spolu 
s manželem Emilem prožívala nejkrásnější chvíle své-
ho života. Paní Zátopková se ve veletržním centru zú-
častnila tiskové konference, poskytla rozhovory novi-
nářům a ve dvou dnech u českého stánku rozdávala 
autogramy. Poslední den veletrhu upoutával pozor-
nost finské veřejnosti český hokejista Jan Čaloun, kte-
rý již ve Finsku hraje řadu let . 

Finsko-česká společnost, sdružující přátele České 
republiky ve Finsku, se i letos zúčastnila veletrhu se 
svým vlastním stánkem. Účelem bylo podpořit zájem 
finské veřejnosti o Českou republiku a informovat 
o činnosti Finsko-české společnosti s cílem získat no-
vé členy.  

K dispozici byly prospekty a brožurky o České repub-
lice, výtisky časopisu vydávaného Finsko-českou spo-
lečností a na ochutnání české bonbóny. Členové vý-
boru společnosti u stánku poskytovali informace 
a odpovídali na dotazy návštěvníků veletrhu. Pro ná-
vštěvníky byla připravena i soutěž. Když správně od-
pověděli na několik otázek týkajících se České repub-
liky, zúčastnili se slosování. Vyhrát mohli například vi-
deokazetu či obrazové publikace o České republice. 

Účast na veletrhu cestovního ruchu, která je jednou 
z významných akcí Finsko-české společnosti, přispívá 
k propagaci České republiky ve Finsku. 

Blanka Lemmetyinen, Vantaa, Finsko 

NOVÉ ISLANDSKÉ LÁZNĚ LEŽÍ 
V ÚDOLÍ LAUGARDALUR 

V těsné blízkosti Reykjavíku leží údolí Laugardalur, 
jméno mu daly vyvěrající horké prameny. Jejich rege-
nerační účinky na tělo i duši jsou známy již odedávna 
a jsou často využívány místními lidmi, kteří sem při-
cházejí pěšky či přijíždějí na koních již po mnoho sto-
letí.  

Na začátku století našeho, v lednu letošního roku, se 
údolí stalo domovem pro nejmodernější lázeňský kom-
plex na ostrově. Pro léčebné a rehabilitační účely 
slouží cca 500 čtverečních metrů prostoru se sauna-
mi, parními lázněmi s různou teplotou, bazény 
s horkou mořskou vodou, vířivkami a studeným vodo-
pádem ke koupání. 

Kromě léčebných zařízení tu vyrostlo také fotbalové 
hřiště, atletický stadion, kluziště, tenisová 
a badmintonová hala. Pro návštěvníky je otevřena 
i malá zoologická zahrada s oblíbenými domácími zví-
řaty. Jsou zde chována všechna původní islandská 
zvířata, je tu i botanická zahrada a další zahrady. 

Pavel Dobrovský, podle www.icelandtouristboard.com 
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VĚDMA ZÍSKALA NORSKÝ 
GRANT NA VÝROBU LEKTVARŮ 

Jen málokterá čarodějnice se může pochlubit tím, že 
ji v míchání kouzelných lektvarů podporuje stát. Třiatři-
cetiletá norská vědma Lena Skårningová je výjimkou. 
Dostala vládní grant 53 tisíc norských korun (přes 200 
tisíc českých), aby mohla prodejem kouzelných nápo-
jů, magií a předvídáním budoucnosti pomáhat obyčej-
ným lidem.  

Kouzelnice hodlá chodit od domu k domu a prodávat 
za přijatelné ceny své výrobky – mimo jiné noční krém 
pro živé sny, denní krém proti nerozhodnosti 
a kouzelný krém na nohy, který dokáže změnit špatné 
návyky. 

čtk 

ŠVÉDSKÉ ODŠKODNĚNÍ ZA 
ZPOŽDĚNÍ VLAKŮ 

Švédské dráhy budou odškodňovat cestující 
v případě, že se jejich vlaky zpozdí. Nové opatření 
vstoupilo v největší skandinávské zemi v platnost 15. 
ledna 2004. 

Odškodné budou dráhy vyplácet při výraznějším 
zpoždění formou šeku na slevu při koupi některé 
z příštích jízdenek. Podle odhadů švédských drah bu-
de nové opatření stát podnik ročně přes 30 milionů 
švédských korun (asi 100 milionů Kč). 

„Při kalkulacích těchto nákladů vycházíme 
z nynějších průměrných statistik o zpoždění našich 
vlaků a z čísel, která již máme k dispozici ze sledování 
v minulých letech,“ uvedl k novince pro švédskou tis-
kovou agenturu TT generální ředitel švédských drah 
Jan Forsberg. 

Proplácení zpoždění je rozděleno do tří kategorií 
podle toho, jak dlouho trvala cesta. 

V první skupině jsou ti, jejichž cestovní doba vlakem 
nepřesahuje 60 minut. Odškodněni budou v případě, 
že jejich vlak postihne více než dvacetiminutové zpož-
dění.  

Druhou skupinu tvoří cestující jedoucí vlakem mezi 
jednou a dvěma hodinami. Na „ručení při zpoždění“ 
budou mít nárok po více než čtyřiceti minutách zpož-
dění.  

Poslední skupina – cestující na dlouhých linkách, je-
jichž doba cesty přesahuje dvě hodiny – dostanou 
cestovní šek s odškodným až po jednohodinovém 
zpoždění vlaku. Šeky bude firma zasílat poštou po re-
klamaci a předložení jízdenky. 

Ani pasažéři s permanentkami nezůstanou zcela 
stranou, třebaže si jednotlivé lístky nekupují, a nemo-
hou je tedy předložit při reklamaci. V jejich případě 
však bude poskytnuta sleva při koupi průkazek pro ná-
sledující období. 

čtk 

ŘIDIČI, KTEŘÍ PŘI JÍZDĚ TELEFO-
NUJÍ, JSOU PRÝ OPATRNĚJŠÍ 

Řidiči, kteří telefonují za jízdy z mobilu, mají větší 
sklon k opatrnější jízdě než ostatní, tedy zcela 
v protikladu k rozšířeným názorům. Vyplývá to z výzku-
mu švédského Výzkumného ústavu silniční dopravy 
(VTI). „Je pravda, že řidiči snižují svou pozornost, když 
telefonují, ale na druhé straně to podvědomě kompen-
zují tím, že zpomalují a jedou opatrněji,“ uvedla autorka 
studie Anne Bollingová. Zatímco řada zemí se snaží ve 
svých předpisech situaci řešit tím, že přikazuje užívat za 
jízdy sadu hands free, vidí v tom švédská výzkumnice 
problém. Tyto sady totiž také omezují koncentraci řidiče 
v některých ohledech více než volný mobil, říká.  

„Mluvení do telefonu snižuje pozornost samo o sobě, 
bez ohledu na to, zda mluvíte do volného mobilu nebo 
do přístroje v hands free,“ zdůrazňuje Bollingová. Švéd-
sko nechce zakázat užívání volného mobilního telefonu 
za jízdy a studie tento trend podpořila.                     čtk 

NORSKO ROZŠÍŘILO 
SVÉ VÝSOSTNÉ VODY  

1. ledna 2004 vstoupil v platnost zákon, jímž došlo 
k rozšíření norských výsostných vod ze čtyř na dva-
náct námořních mil od pobřeží Norska, Špicberků 
a ostrova Jan Mayen. Ustanovení se prozatím netýká 
ostrova Bouvetøya, Ostrova Petra I. a Země královny 
Maud. Zároveň došlo k rozšíření oblasti takzvaných 
přilehlých vod. 

Rozšíření výsostných vod by mělo norským úřadům 
především umožnit řešit efektivněji problémy životního 
prostředí, ale také problémy spojené s pašováním 
drog a lidí a s terorismem. Norská environmentální le-
gislativa tak bude mít mnohem širší dopad. V praxi tak 
bude například možné omezit lodní dopravu v blízkosti 
pobřeží a odvést ji do vzdálenějších oblastí. 

S nápadem na rozšíření teritoriálních vod přišla mi-
nulý rok v lednu norská vláda, která návrh předložila 
Stortingu (norskému parlamentu). Přijetím nového zá-
kona přestala existovat nejstarší část norské legislati-
vy z roku 1812, která norské výsostné vody vymezo-
vala přibližně ve vzdálenosti čtyř námořních mil od po-
břeží. 

Tereza Hořejšová, www.integrace.cz 
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Kateřina Hausildová (26), rodačka z Mostu, vystudo-
vala germanistiku a dánštinu na FF UK a v součas-
nosti je v druhém ročníku prezenčního postgraduální-
ho studia oboru germánské jazyky a vede tu knihovnu 
nordistiky. Působí i na dánské ambasádě v raze. Spo-
lečně s Mikaelem Andersenem (42), který na FF UK 
vyučoval, napsala první naší učebnici dánského jazy-
ka od roku 1948; vyšla v říjnu 2003 v univerzitní nakla-
datelství Karolinum. 
To, že ovládáš ze severských jazyků zrovna dán-
štinu, je náhoda, nebo za tím stál konkrétní zájem 
o Dánsko?  

Ke studiu dánštiny mě přivedla shoda náhod. Když 
jsem se v roce 1996 hlásila ke studiu germanistiky, by-
lo nutné zvolit jednu z kombinací, které byly pro daný 
rok vypsány. Dánština byla pouze jednou z mnoha 
„dvojiček“. I když mě tehdy zajímaly téměř všechny 
předměty (snad jen s výjimkou fyziky a chemie), nelá-
kal mě žádný z velkých oborů jako třeba latina nebo 
historie. Pro dánštinu kromě toho mluvila i skutečnost, 
že má dobrá kamarádka strávila rok na střední škole v 
Dánsku a pomohla mi s přípravou na zkoušku. Pama-
tuji si, jak jsme si prohlížely obrázkové magazíny a já 
si pokoušela vštípit do paměti jména skandinávských 
králů.  
Jaké studijní pobyty jsi absolvovala?  
Poprvé jsem Skandinávii navštívila po prvním roční-

ku studia dánštiny, účastnila jsem se tehdy letního 
kurzu dánštiny na kodaňské univerzitě. Po třetím roč-
níku mě fakulta vyslala na kurz nazvaný „Danmark, 
dansk, danskerne“ pořádaný tradičně folkehøjskole 
(lidovou vysokou školou) v Bjerringbrø. Za první sku-
tečný studijní pobyt však považuji až následující třímě-
síční pobyt na univerzitě v Århusu, kde jsem se po-
měrně intenzivně věnovala četbě Villyho Sørensena a 
kromě toho jsem se seznámila se svým budoucím 
„patronem“ Petrem Widellem a jeho filozofickým poje-
tím lingvistiky. Když jsem se po dvou letech do Århusu 
vrátila v rámci programu Erasmus, našla jsem v Petro-
vi Widellovi vynikající oporu při práci na diplomce, i 
když k vlastnímu tématu práce (kategorii budoucnosti 
v germánských jazycích) jsem dospěla teprve postup-
ně prostřednictvím studia modálních sloves a modality 
a zvláště pak filosofie jazyka.  
Kdy jste začali pracovat na dánské učebnici?  
Už si téměř nevybavuji, kdy jsme se do práce na 

učebnici pustili, připadá mi to neuvěřitelně dávno, 
vzpomínám si však, že podnětem bylo vydání učebni-
ce norštiny nakladatelstvím Karolinum v roce 1999. 
Autorka učebnice PhDr. Jarka Vrbová se tehdy zmíni-
la o tom, že by nakladatelství v rámci připravované 

učebnicové řady mělo zájem i o dánštinu. Tehdejší 
dánský lektor Mikael Andersen převzal iniciativu, po-
žádal mě o spolupráci, společně jsme navštívili nakla-
datelství, podepsali smlouvu o smlouvě budoucí, a pa-
sovali tak sebe sama do role autorů učebnice, o níž 
jsme sice již měli jistou představu (věděli jsme napros-
to přesně, v čem by naše učebnice měla být lepší než 
ty ostatní), teď však mohu říci, že jsme ani v nejmen-
ším netušili, co nás doopravdy čeká.  
Jak hodnotíš vaší spolupráci s univerzitním na-
kladatelstvím?  

Pokud jde o spolupráci s Karolinem, měla své svět-
lejší i stinné stránky. Grafika a vydání audiokazety pat-
ří mezi ty stinné. Podle původního záměru měla být 
učebnice mnohem bohatěji ilustrovaná, a především ji 
měla doprovázet audiokazeta s nahrávkami textů. Bo-
hužel se však na kazety nenašlo dost financí, a to ani 
přesto, že lektoři František Fröhlich a Jarka Vrbová 
(kterým bych touto cestou chtěla ještě jednou poděko-
vat za drahocenné rady a připomínky) vydání kazety 
výslovně doporučili a dostatečně odůvodnili. Dlouhou 
časovou prodlevu mezi napsáním a vydáním knihy ne-
můžeme nakladatelství zazlívat. Zprvu se muselo po-
týkat s technickými problémy při konverzi dánských 
znaků (způsobenými do značné míry naším špatným 
počítačovým zázemím a minimální zkušeností s edita-
cí a grafickými úpravami textu) a později s nekonečný-
mi změnami a korekturami ze strany autorů.  
A co spolupráce s Mikaelem? Jak jste si rozdělili 
úkoly?  

Spolupráci s Mikaelem nemohu hodnotit jinak než 
pozitivně. Mikael Andersen nastoupil v roce 1996 jako 
dánský lektor na katedře germanistiky a ujal se tehdy 
začínajících nováčků (včetně mě), kteří se neuměli 
dánsky ani usmát. Za své současné znalosti dánštiny, 
za svou posedlost dánštinou a Dánskem vděčím pře-
devším jemu a jeho neutuchajícímu nadšení při výuce. 
Tímhle nadšením a energií mě Mikael inspiroval a mo-
tivoval během práce na knize, zvláště pak v takových 
krušných okamžicích, kdy jsem absolutně nevěděla, 
jak zkoordinovat studium, psaní seminárních prací, 
přípravu na zkoušky a práci na učebnici. Mikael sršel 
neustále novými nápady, byl neuvěřitelně produktivní, 
a mně nezbývalo, než se jeho enormnímu zápalu při-
způsobit. Mikael je více méně autorem dánské části 
učebnice, já jsem napsala gramatické oddíly, opatřila 
slovíčka českými ekvivalenty atd. a hlavně vnutila Mi-
kaelovi svůj smysl pro systematičnost. Právě přísný 
systém učebnice se ukázal být snad největším úska-
lím.  

za Severské listy se ptal Martin Benda  

KE STUDIU DÁNŠTINY MĚ PŘIVEDLA SHODA NÁHOD  
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Peder Lunde, student Stavební fakulty ČVUT, je 
předsedou Asociace Norů studujících v zahraničí 
(ANSA), která měla v Praze 1. listopadu 2003 výroční 
konferenci. 
Kolik Norů studuje na českých vysokých ško-
lách? 

Nevím to přesně – něco mezi 95 a 100 studenty. 
Na tak malý národ to vypadá jako vysoké číslo. 
To číslo je vysoké hlavně v České republice, nebo 
prostě Norové rádi studují v zahraničí? 

Spíš to druhé. Hlavně jezdíme do Austrálie, USA, zá-
padní Evropy a v poslední době i do střední a východ-
ní Evropy. 
Které studijní obory jsou nejžádanější? 
Ekonomie a medicína. V Česku je to hlavně medicí-

na na 3. lékařské fakultě UK. Pár Norů je i v Olomouci 
a na hradecké farmacii. Jeden student je prý i v Plzni, 
ale co studuje, nevím. Asi pivo, ne? 
Proč tak rádi vyjíždíte na studia do zahraničí? 
Máte v Norsku málo univerzit? 

Ne, to rozhodně ne. Musím říct, že máme výborné 
univerzity. Ale od konce 2. světové války je v Norsku 
tradicí jezdit během vysokoškolského studia do jiných 
zemí. Hlavně se to děje v rámci studentských výměn. 
Norsko je jediná země, kde vláda tyto studijní pobyty 
finančně podporuje. 
V jakém jazyce tady studujete? 
Naprostá většina studuje v angličtině, za což však 

musíme platit. Studium v češti-
ně by bylo zadarmo. Studenti 
se však stejně musí naučit zá-
kladům českého jazyka. Na 
medicíně dokonce musí složit 
praktickou zkoušku z vyšetření 
pacienta, které je vedeno v 
češtině. Učí se však spíše čes-
ké lékařské termíny než čes-
kou syntax. 
Co si Norové myslí o úrov-
ni českých vysokých škol a 
způsobu výuky? 

O tom by se dala napsat kni-
ha. Většina z nás, co studuje-
me v České republice, vlastně 
nemá zkušenost s norskými 
vysokými školami, takže oba 
systémy lze těžko porovnávat. 
Moje osobní zkušenost z 
ČVUT říká, že úroveň výuky je 
vysoká.  

Způsob výuky je tu však po-

někud staromódní a konzervativní. V Norsku se klade 
větší důraz na práci a výuku ve skupině – aby se člo-
věk naučil s ostatními konstruktivně spolupracovat. 
Studium v Norsku nestojí tolik na teorii, snaží se více 
se přiblížit reálnému životu. 

Další významný rozdíl tkví v úrovni organizovanosti 
samotných studentů. Na norských univerzitách působí 
velmi silné studentské „odbory“, které dohlížejí na prá-
va studentů. Studentská samospráva je respektována 
a podílí se na rozvoji školy. Na všech univerzitách 
v Norsku navíc fungují další menší studentské organi-
zace, které se zaobírají celou škálou převážně kultur-
ně-společenských aktivit. Připravují například filmové 
festivaly, koncerty nebo poznávací party pro nové stu-
denty. V Norsku je zvykem se na těchto projektech ak-
tivně podílet.  

U nás v Norsku se více dbá na spravedlnost a tran-
sparentnost. Příkladem je způsob hodnocení studenta. 
Písemné testy neopravují jejich autoři, tedy vyučující, 
ale někdo nezávislý. V České republice má profesor 
možnost dát studentovi špatnou známku, aniž by tu 
byl mechanismus, jak hodnocení ověřit. Vznést protest 
proti nezasloužené známce je tady mnohem těžší než 
v Norsku.  

Nicméně si myslím, že Norové jsou tady spokojeni. 
Kdyby nebyli, nestudovali by tu. 

Martin Benda 

JAK NORSKO PODPORUJE STUDIUM V ZAHRANIČÍ 

SEVERSKÝCH LISTŮ ROZHOVOR 

Na party ve Skandinávském domě, která se konala bě-
hem pražské konference ANSA, přijel i norský premiér Kjell 

Magne Bondevik (uprostřed). Peder Lunde, předseda 
ANSA, je na fotografii zcela napravo. 

foto: Linda Bistrøm 
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LITERATURA U NÁS DÁNSKÁ 

INKOGNITO 

Martin A. Hansen 
(1909-1955) se narodil 
v rodině chudého dom-
káře a léta působil jako 
učitel. Za války se už 
coby etablovaný literát 
zapojil do odbojového 
hnutí a musel se uchýlit 
do ilegality. Českoslo-
venskému komunistic-
kému režimu existencia-
lista a věřící křesťan 
Hansen příliš po chuti 
nebyl – v padesátých le-
tech byl řazen k nejre-
akčnějšímu západnímu 
myšlení – nicméně už 
za minulého režimu vyšly překlady Hansenových románů 
psaných během okupace Šťastný Kryštof a Jonatánova 
cesta. Stěžejní dílo Lhář ale muselo počkat. 

Podívejme se nejdřív na název ostrova a jméno protago-
nisty, který svůj příběh v ich-formě vypráví. Výborný pře-
klad Roberta Novotného totiž ani jedno z pečlivě vybra-
ných nomen omen zprostředkovat nemohl. Johannes Vig 
hned zpočátku žádá, aby se jeho jméno, probůh, nevyslo-
vovalo jedním dechem: es z křestního jména by totiž moh-
lo splynout s příjmením a dánské slovo svig není nic licho-
tivého, znamená podvod, faleš. A archetypální místo děje, 
ostrov Sandø? Na mapě byste ho nenašli, nicméně sand 
znamená jednak písek – ale hlavně – adjektivum pravdivý, 
ryzí. Poučený čtenář už tuší, že tu bude řeč o hledání au-
tentické existence. Dlužno podotknout, že Hansen mohl 
čerpat přímo od pramene – byl přece krajanem a navíc 
znalcem filozofa existence Sørena Kierkegaarda, 
od něhož si pro svého Lháře vypůjčil krom jiného deníko-
vou formu. Oněch dvanáct kapitol knihy je koncipováno ja-
ko „svůdcův deník“, v němž si Johannes jako pravý kier-
kegaardovský estetik-svůdce zahrává nejen se ženami, 
ale i s ostrovními farníky, mezi nimiž je cizincem. Svůd-
covské roli Johannes zcela podléhá ve vrcholné scéně ro-
mánu, když za nepřítomného faráře slouží mši černou ja-
ko noc, při níž ho posedne démon moci a manipulace. 
Kierkegaardovské je i jedno z velkých Johannesových 
dilemat: spisovatelská činnost versus život. Psaní zname-
ná vykročení ze života nebo také existenci inkognito, jak 
o ní Kierkegaard hovoří ve svém Pojmu úzkosti: démonič-
nost není ničím jiným než strachem z otevření se dobru, je 

CIZINEC NA LEDOVÉM OSTROVĚ 
STĚŽEJNÍ DÍLO DÁNSKÉHO EXISTENCIALISMU VYCHÁZÍ ČESKY 

MARTIN ALFRED HANSEN – LHÁŘ 

Dne 3. února 2004 se konala v kavárně Skandi-
návského domu v pražské Zlatnické ulici malá 
oslava – Robert Novotný představoval svůj další 
překlad dánské literatury, román Lhář Martina 
Hansena (1909-1955).  

Na úvod promluvil dánský velvyslanec v České 
republice Jorgen Bøjer. Ve svém proslovu pogra-
tuloval Robertu Novotnému i nakladatelství Kalich 
k tomu, že se knihu podařilo vydat. Velikou radost 
z toho má i on sám, neboť považuje román Lhář 
za jedno ze zásadních a stěžejních děl dánské li-
teratury. Sám autor Hansen stál u zrodu demokra-
tického Dánska a přispěl k jeho dnešnímu stavu 
jak svým dílem, tak životem. Hansenovo dílo, kte-
ré apelovalo na svoji dobu (tj. dobu před padesáti 
lety a dříve), má určitě co říci i dnešnímu čtenáři. 
Jorgen Bøjer na závěr řekl, že doufá, že právě vy-
daný překlad románu Lhář určitě vytvoří další 
most mezi tehdejším Dánskem a dnešní Českou 
republikou, kde (doufejme) najde dost čtenářů. 

Martin Hansen dokončil své nejznámější, jazyko-
vě i psychologicky nejpropracovanější dílo, román 
Lhář (Løgneren), v roce 1950. Původně byl na-
psán jako radioromán a v premiéře byl čten v dán-
ském rozhlase na jaře téhož roku. Stejným způso-
bem proběhla i česká premiéra románu – v roce 
1995 byl český překlad z pera Roberta Novotného 
čten v Českém rozhlase Jiřím Ornestem u příleži-
tosti čtyřicátého výročí Hansenova úmrtí. Robert 
Novotný po devíti letech svůj překlad upravil pro 
knižní formu a vydal v nakladatelství Kalich. Ukáz-
ky z něj četl opět Jiří Ornest. 

Román je osobitým příspěvkem k poválečné 
existencialistické literatuře, jejíž hlavní, západoev-
ropský, proud reprezentují kupř. Jean Paul Sartre 
a Albert Camus. Hansen vychází ovšem přede-
vším z dánských podmínek, zdrojů a inspirací, 
z nichž nejzásadnější je filozof Søren Kierkega-
ard. Lhář byl Hansenovým posledním beletristic-
kým dílem. Po zbytek svého krátkého, nevyléčitel-
nou nemocí předčasně ukončeného života se vě-
noval už jen psaní kulturně historických 
a etnografických prací o evropském Severu. Nej-
významnější z těchto knih je monumentální dílo 
Orm og Tyr (Drak a býk, 1952). 

ms 
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to uzavřenost. A spisovatelova činnost je uzavřená – 
literát sice po otevření prahne, ale otevírá se pouze in-
kognito, aby vyřčené vzápětí mohl dementovat coby 
fikci. V postavě Johannese Viga se odráží Hansenovo 
celoživotní tázání nad rolí spisovatele ve společnosti. 

Právě tady se sluší odbočit a připomenout jeden dů-
ležitý biografický fakt. Hansen se podobně jako jeho 
současníci Camus a Sartre nevyjadřoval pouze belet-
rií, angažoval se také ve společenských debatách, 
a to nikoli inkognito. Ostatně jeden jeho esej ho proná-
sledoval jako noční můra až do smrti: když se za oku-
pace ukrýval před Němci, sepsal na objednávku odbo-
jového hnutí obhajobu takzvaných „likvidací udavačů“. 
Dánští odbojáři sahali po roce 1943 ke zbrani a ze zá-
lohy popravovali své donášející spoluobčany, kteří 
představovali riziko pro odboj. A dobrozdání známého 
spisovatele mnohým z nich dodalo kuráž. V Dánsku 
takto přišlo během o život na 400 lidí, poválečná spo-
lečnost se ale za vykonavatele poprav nepostavila 
a mnoho z “likvidátorů“ si pod tíhou výčitek sáhlo na 
život. Není divu, že nesmírně citlivé téma bylo tabuizo-
váno až do konce devadesátých let. Hansen, který 
svou obhajobu rodil v nepředstavitelných duševních 
mukách, v ní sice říká, že vražda na práskači není zlo-
činem, jenže myšlenka ospravedlnitelnosti úkladné po-
pravy mu coby křesťanovi nedala spát až do smrti. Na 
smrtelném loži pracoval na novele, v níž spisovatele 
navštíví dva mrtví mladíci – odbojář a jeho oběť – 
a zpovídají se mu. Text zůstal nedokončený. 

 

BYTOSTNĚ LIDSKÉ LŽI  

Ale zpět na ostrov Sandø. Z prvních vět Lháře se do-
zvídáme, že přišlo jaro a ledový krunýř kolem ostrova 
puká. Rovněž vypravěč, čtyřicetiletý učitel a kaplan 
Johannes, se cítí jako ostrov v ledovém sevření. Ne-
dokáže se otevřít ženě, již miluje, ani té, se kterou spí, 
cizí zůstává i ostrovanům, rodičům dětí usedávajících 
do lavic jeho malotřídky. Román nás nechává vhléd-
nout do duše pochybovače a skeptika, zarazí nás 
však, že se tu nic nedozvídáme bezprostředně, Jo-
hannes totiž zamlčuje, chodí kolem horké kaše. Tře-
baže zřídka lže přímo, klame polopravdami, nevyřče-
ným. Tušíme však, že by se vyzpovídal rád, odtud je-
ho deník. Ovšem jaký deník! Co je nám předkládáno 
jako autentické záznamy čtyřech jarních dnů se na sa-
mý závěr knihy ukáže jako novelka, sepsaná Johan-
nesem až rok po popisovaných událostech. Učitelovy 
poznámky žádným deníkem nejsou – i tady Johannes 
lhal. Až v epilogu vykládá karty na stůl a slovy tu ucho-
pí i svoji vinu nejtíživější – podíl na smrti člověka. 

Hansen v jednom rozhovoru prohlásil, že si moc přál, 
aby se kontemplativní a odcizený Johannes změnil, 
jenže postava se tomu vzpírala. „Brzy to bude třináct 
měsíců. A já nejsem o nic chytřejší,“ dočteme se 
v epilogu. Johannes výslovně odkazuje k Ibsenovu 
Peeru Gyntovi, kde se pověstný Knoflíkář chystá 
neautentického Gynta přetavit na lžíci – jenže Johan-
nes ví, že lidský nedodělek nikdo přetavit nedokáže. 
Jeho pochyby, lži a tápání jsou však bytostně lidská 

a světová literatura je v Johannesi Vigovi bohatší 
o jednu po čertech hlubokou postavu. Hansenův učitel 
sice není schopen jednat, svou bídu ale dokáže na-
hlédnout a pokouší se o změnu – je tak každým cou-
lem pravým opakem jiného slavného cizince světové 
literatury, Camusova vyprázdněného a lhostejného 
úředníka Mersaulta. 

V epilogu Johannes slibuje, že „démonické“ psaní 
pověsí na hřebík, i když se toho kroku moc bojí. Místo 
toho se chystá sepsat dějiny ostrova. Tady se Johan-
nesův život na vlas podobá osudu M. A. Hansena. 
Lhář je spisovatelovým posledním beletristickým ku-
sem – po něm už s výjimkou nedokončené novely psal 
jen cestopisy a kulturněhistorické eseje. 

Helena Březinová, autorka je skandinavistka 
text vyšel v Respektu č. 10. (1.-7. 3. 2004) 

Martin A. Hansen, Lhář (Løgneren) 
přeložil Robert Novotný, typografie Otakar Karlas, 
Kalich Praha 2003, ISBN 80-7017-889-2, 
vyšlo s laskavou podporou Ministerstva kultury 
České republiky a Nadace Český literární fond, 
cena v knihkupectvích kolem 150 Kč 
na internetu www.kosmas.cz k dostání za 130 Kč 
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VÁCLAVA MARKA POVÍDKA 
VÁCLAV MAREK: ČERNÉ DĚTI 

„Starý vlk“ říkali lidé veliké staré borovici mezi po-
sledními jehličnatými stromy na horní Susně při hranici 
stromů. Jednou z jara se v koruně stromu usadily vrá-
ny a založily si tu rodinu. Ale podivnými náhodami či 
osudem a zákony řídícími běh věcí v přírodě se stalo, 
že se tohle hnízdo nevydařilo. Objevil ho totiž Gammal 
Ola, starý sedlák z Tralleruda, když tam nahoře loupal 
březovou kůru na překrytí střechy. K večeru pak, když 
se vracel domů, vylezl po nízkém krabatém kmeni do 
větví rozložité koruny a mláďata vybral. Bylo jich cel-
kem pět, ale Ola dopravil domů na dvorec jen dvě. 
Jedno upustil hned nahoře u hnízda, jedno v polovině 
cesty se stromu a jedno nedopatřením udusil či umač-
kal v kapse. 

Zbylým dvěma černým hlavatým hlupáčkům se na 
samotě u řeky nevedlo zle. Měli dost jídla, volnost, ni-
kdo jim neubližoval, a tak stejně rychle, jak rostli, stá-
vali se i přítulnějšími a důvěřivějšími ke všem lidem na 
statku. Protože jim byla záhy přistřižena křídla, nepo-
znali ještě osvobození letu a nic se pro to netrápili. Až 
na podzim, když jim narostly nové letky, ochutnali po-
prvé závratně opojující rozkoše rozletu, ale tehdy to 
byli už tak ochočení a krotcí ptáci, že jim ani nepři-
padlo, aby svého nového umění zneužili, a každého 
dne, i když se někdy zatoulali na míle daleko od stave-
ní, vraceli se vždycky navečer domů. 

Druhého léta byli už oba černí bratříčkové známí po 
celém údolí a fáma vyprávěla o jejich krotkosti 
a taškářstvích. Ale nejvíce se přece jenom zdržovali 
doma anebo s domácími lidmi někde na poli či na 

lukách nahoře nad Hrubou skálou. Když šli chlapi ráno 
na louku, seděly obě vrány na hrábích či na kose, kte-
ré měli muži přes rameno; na louce až do večera slídi-
ly po kraji lesa či pobíhaly po strništi a hledaly hmyz 
a červy. Ale jak některá zahlédla, že se lidé připravují 
domů, hned zakrákala, vylétla na kupku sena a honem 
obě letěly domů. 

Nejraději ze všech měly starého Olu. Kolikrát ho to 
přátelství až mrzelo. Jakmile si lehl po obědě pod ko-
šatou osiku před domem, hned byli oba černí čtveráci 
u něho, tahali ho za kabát, za prsty i za dlouhé šedivé 
vousy a spát mu kale nedali. „Děti, děti!“ křičíval na 
ně, „dáte pokoj!“ Jednou ho to až rozzlobilo a prudce 
se po nich ohnal rukou. Uleknutě, překvapeně odlétli 
na střechu a dívali se udiveně dolů ke starci. Když se 
potom Ola probudil, měl pryč svou malou fajfku 
a velký červený kapesník, který si rozestřel přes obli-
čej; a vrány už trápily další oběť. 

Ta oběť byl pes Holm. Politováníhodný ubožák od té 
doby, co se na dvorci zahnízdili tihle dva černí lupiči. 
Proti jejich drzosti nebylo obrany. Rovnou před nosem 
mu sebrali nejlepší kost takřka obalenou masem 
a každé tučnější sousto. Jakmile zahlédli, že něco vy-
náší z kuchyně, hned byli u něho. Pomalu, nenápadně 
se přibližovali, okukovali, obcházeli, pak se jeden před 
ním zastaví a zvědavě se dívá, co to hryže. Pojednou 
ho druhý zezadu štípne do samého konce ocasu, až 
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Jednou na podzim, když snad obě vrány zapomněly 
na ono nebezpečné dobrodružství, seděly zase spolu 
za Volanem na stříšce malého srubu nad pramenem 
na kraji lesa. Arne je tam zahlédl. Chvíli je nerozhodně 
pozoroval, ale pak podlehl zlému svodu a nevědomé 
špatnosti a s ústy přihlouple pootevřenými a s očima 
rozsvícenýma náruživostí se vplížil do stavení. Když 
se vrátil, měl v rukávu otcovu brokovnici a kvapně do 
ní strkal dvě patrony. Vyběhl kousek výše do lesa, pak 
lesem blíže k prameni, u jedné borovice se zastavil, 
opřel pušku o kmen, chvíli mířil a stiskl. 

Bác! Lesy se rozhučely ozvěnou a dole pod okapem 
srubu sebou chabě, volněji a volněji tloukla dvě černá 
ptačí těla. Když Arne prohlížel zastřelené ptáky, měl 
na rtech hloupý, vítězný úsměv. Jeho černá duše byla 
usmířena dobrou ranou a neukázněná náruživost byla 
ukojena. Vzal oba ptáky a hodil je kus dále do lesa, 
aby je snad otec neobjevil. Pak vyčistil pušku a pověsil 
ji na staré místo. 

Nic se nestalo! 
Jen starý Ola ten večer marně čekal na své čtverači-

vé černé chovance. 
ilustrace Václav Marek 

to luskne. Holm zaječí a zuřivě se žene po rušiteli, ale 
ten je už na střeše, a když se Holm otočí ke žrádlu, je 
všecko anebo to nejlepší pryč a obě vrány se na stře-
še hltavě cpou. 

Přestože měly doma jídla nadbytek, obě často slídily 
po okolních dvorcích. Otevřeným oknem odnesly od 
stolu máslo či sýr, proslídily komory a nikde nikdy ne-
byly k užitku, ale lidé jim to neměli za zlé a spíš se jim 
smáli. 

Jednou seděly na nízké ohradě na kraji lesa, těsně 
za stavením na Volanu a obhlížely kriticky terén. Bylo 
odpoledne. Chlapci ze statku právě vstali od oběda 
a šli zase na louku za humny. Kluci na Volanu, to byli 
takoví hrubí neurvalci; když si všimli vran sedících na 
plůtku, nejmladší Arne vytáhl od opasku brousek na 
kosu a mrštil jím po vranách. Jednu trefil; spadla dolů, 
tloukla bezmocně křídly a bolestně křičela. Druhá vy-
létla na střechu a dívala se ustrašeně na svou družku. 
Ta se zatím vybrala z nejhoršího a utíkala do lesa. Ar-
ne položil kosu a hned za ní; ale náhle se k němu jako 
šíp snesl se střechy černý stín s pařáty nataženými 
přímo do jeho očí, tloukl křídly a křičel tak šeredně, že 
byl Arne zděšen a měl se co uhýbat a bránit. Zatím se 
družka dole vzpamatovala a vylétla na smrk z dosahu 
zlomyslného škůdce. 

Ještě večer starý Ola zpozoroval, že jedna vrána má 
stržené peří a modřinu na hřbetě a přes křídlo, a také 
se po čase dozvěděl, jak se to stalo – leč stalo se; ale 
tím ta věc nebyla odbyta. 
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KNIŽNÍ KOUTEK KNIŽNÍ KOUTEK 
SNORRI STURLUSON: EDDA A SÁGA O YNGLINZÍCH  

Málokterý národ se může chlubit tak rozsáhlým dě-
dictvím domácí středověké literatury jako čtvrt milionu 
současných Islanďanů a málokteří pohanští bohové 
nalezli ve středověku pro své činy tak otevřeného vy-
pravěče jako staroseverští Ásové.  

V českém jazykovém prostředí existuje poměrně roz-
sáhlé povědomí o staroislandské literatuře díky množ-
ství překladů, jaké není ve srovnatelně velkých jazy-
cích běžné. Druhé, graficky citlivě upravené vydání 
hlavních částí Eddy a Ságy o Ynglinzích z pera island-
ského učence Snorriho Sturlusona proto jistě mnoho 
čtenářů přivítá. Překlad Heleny Kadečkové byl oproti 
prvnímu vydání z roku 1988 upraven jen 
v jednotlivostech, stejně jako její předmluva podrobně 
informující o době, životě a díle Snorriho Sturlusona, 
v níž čtenář nalezne základní vodítka pro četbu násle-
dujících textů. Samo načasování vydání této knihy má 
svůj hlubší smysl – nakladatelství Argo chystá v blízké 
době také nově revidované vydání staroislandské sbír-
ky mytologických a hrdinských písní, tzv. Starší Eddy, 
k jejímuž porozumění je Snorriho dílo ideálním před-
stupněm.  

České vydání Eddy a Ságy o Ynglinzích obsahuje 
pro zkoumání mytologie stěžejní části dvou hlavních 
Snorriho děl – Eddy a Heimskringly. Snorriho Edda, 
nazývaná Prozaická či Mladší (pro odlišení od Eddy 
Písňové či Starší), v originále sestává ze čtyř oddílů 
(Prolog, Gylfiho oblouzení, Jazyk básnický a Výčet 
meter). V českém překladu byla část třetího a celý 
čtvrtý oddíl vypuštěny, protože se jedná buď o téměř 
nepřeložitelné ukázky samotných skaldských strof, ne-
bo o dlouhé výčty synonym a terminologické speciali-
ty. Edda byla napsána jako příručka skaldské poetiky 
po roce 1220 a hlavním Snorriho motivem bylo zřejmě 
zabránit tomu, aby skaldské básnictví neupadlo zcela 
v zapomnění poté, co tento žánr začaly na králov-
ských dvorech nahrazovat prozaické ságy. Pokusil se 
tedy zaznamenat a teoreticky popsat různé typy skald-
ských meter a opisů. Protože však mnohé básnické 
opisy, na nichž skaldská poezie stála, vycházely 
z mytologických příběhů, musel Snorri pro jejich vy-
světlení také převyprávět základní mytické představy, 
které více než dvě stě let po přijetí křesťanství na Is-
landu již v obecném povědomí nežily. Zvolil ve středo-
věku oblíbenou formu otázek (krále Gylfiho) 
a odpovědí (Ódina pod různými jmény) a tato část Ed-
dy, Gylfiho oblouzení, je pro dnešní čtenáře asi nejza-
jímavější.  

Vzhledem k tématické blízkosti je v českém vydání 
k Eddě připojena Sága o Ynglinzích – úvodní část 
souboru královských ság zvaného Heimskringla. Sága 

o Ynglinzích vypráví o časech dávných, o bájné 
prehistorii norských králů, jejichž činy se pak zabývají 
další ságy tohoto obsáhlého souboru (do češtiny z něj 
byla přeložena např. Sága o sv. Olavu). A jelikož 
podle Snorriho mají králové společný původ 
s božskými Ásy, dozvídáme se v Sáze o Ynglinzích 
další detaily z oblasti pohanské mytologie a kultu. Sa-
mozřejmě je zde třeba klást si často diskutovanou 
otázku spolehlivosti informací, které nám Snorri jako 
křesťanský mytograf poskytuje. Nicméně můžeme 
konstatovat, že jeho vztah k pohanské minulosti byl 
v každém případě užší a důvěrnější než u soudobých 
kontinentálních latinsky píšících autorů a že kromě 
Starší Eddy nemáme k dispozici podobně významné 
zdroje vypovídající o starogermánském náboženství.  

Dalším z nesporných kladů Snorriho tvorby je, že 
převyprávěl staroseverskou mytologii přirozeným 
a srozumitelným jazykem, takže Gylfiho oblouzení je 
čtivé a přístupné i bez složitých komentářů a stohů 
sekundární literatury. Pro zájemce o (staro)severskou 
kulturu a o dějiny náboženství obecně přinese rozhod-
ně více než mnohá popularizační a encyklopedická 
dílka vycházející k danému tématu.  

Marie Novotná, www.iliteratura.cz, 

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích 
Z islandského originálu Edda Snorra Sturlusona 
přeložila Helena Kadečková, vydalo nakladatelství 
Argo, Praha 2003, 224 stran, 
doporučená cena 289 Kč 

Snorri Sturluson diktuje písaři 
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TETRALOGIE FINSKÁ SEVERNÍ 
ČÁST TŘETÍ – JARO 

Pokaždé, když se rozhodnu zaznamenat to, co jsem 
v předešlých měsících prožil, mám pocit, že to byla ta 
nejkrásnější část roku. Ne jinak je tomu teď, na konci 
jara, kdy se nestačím ohlížet po všech barevných kvě-
tech mezi zelenými trávníky a rozkvetlých větvích stro-
mů. Vzápětí si ale připomenu kouzlo podzimu 
i uplynulé zimy a již jsem v rozpacích, kterému období 
patří první místo. Je tu ale ještě léto, na které se těším 
ze všeho nejvíc a jež vážně ohrožuje předchozí spolu-
hráče. Tak to má ale asi být, že se každý nemůže do-
čkat toho, co teprve přijde, a až v horkých dnech si po-
steskne po bílých a chladných měsících, na které si 
během nich tolikrát postěžoval a naopak. 

Ani v tomto ročním období jsem nevynechal jedinou 
příležitost, abych mohl být nablízku tomu, jak se se-
verská příroda proměňuje před očima a nutí člověka 
srovnávat s tím, na co je zvyklý z domova. Rád bych 
vám teď vyprávěl o tom finském jaru pěkně od začát-
ku. 

Přestože sníh ležel ještě stále na zemi, dny se pro-
dlužovaly a cosi nepopsatelného, jež s sebou vítr roz-
nášel jako psaní s dobrou zprávou, sdělovalo, že za-
nedlouho se již všechny bílé plochy zazelenají a zimu 
vystřídá období zastihující přírodu probouzející se 
z dlouhého spánku. 

Dějinám jsem dal přednost i tentokrát a vypravil jsem 
se po staré obchod-
ní stezce vedoucí 
podél nedalekého 
pobřeží. Tam, kde 
mě vysoko nad ohy-
bem řeky přivítal hr-
dě se vypínající štít 
kamenné katedrály, 
jsem se rozhodl 
strávit několik hodin, 
abych se dozvěděl 
víc o tom význam-
ném městě, městě 
jednom znejstarších 
v zemi. 

Byl bych přišel o 
hodně, kdybych čer-
pal pouze z knih za-
znamenáva j í c ích 
minulost, jež tudy 
procházela a vtiskla 
tomu sídlu jedineč-
nou podobu. Ani z 
vyprávění místního 
usedlíka bych se 

nedozvěděl tolik, co jsem vyčetl z prken dřevěných 
staveb, žulových kvádrů zdí a přístavních hrází, 
z dláždění cest. Teprve drobnosti, jež tvoří jeden celek 
starého města, mě docela pohltily a umožnily prožít 
alespoň na chvíli něco ze středověkého života odehrá-
vajícího se na stezce obchodníků putujících tudy mezi 
zemí vikingů a Černým mořem a ještě dále na východ. 

Led zatím stále pevně svíral koryto řeky, a tak jsem 
se mohl při chůzi těšit podobným pohledem, jaký spat-
řilo tisíce kupců převážejících svůj drahocenný náklad 
na lodích, kteří zde jistě také nacházeli místo pro ob-
chod nebo nocleh na své dlouhé cestě napříč pevni-
nou. 

Domky přímo na břehu působily trochu bezbranným 
a osamělým dojmem. Jako kdyby čekaly, až led rozta-
je, voda začne omývat jejich základy a lodě kotvící 
v jejich stínu oživí dosud strnulé přístavy. 

Kdesi v příkrém svahu v úzké uličce na zemi mezi 
oválnými balvany dláždění jiskřil v odrážejícím se 
slunci navátý sníh – jedna jiskra vedle druhé. Stejně 
jako na zahradách, kde vše zůstalo od podzimu tak, 
jak to obyvatelé přilehlých domků zanechali svému 
osudu. Stolky poprášené sněhem s otisky kočičích 
stop, převrácené židličky, jež povalil vítr, nyní napolo 
zasypané bílou pokrývkou, uschlé květy růží šustících 
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trávy, deroucí se zpod povrchu země pokryté suchým 
jehličím. Objevily se první kvítky, rozkvetly další a tam, 
kam stín přes klenutí stromoví nedosáhl, se pestroba-
revné terčíky spojily v jednu velkou skvrnu mezi zele-
nými trsy trávy. Bílé sasanky střídaly žluté a 
v mokřinách podél pobřeží lemovaly staré suché šedo-
hnědé rákosové stvoly vyzývavě jasné blatouchy. 

Právě v té době, kdy se otevřené průhledy, na něž 
člověk přes zimu přivykl, stávaly znovu tajuplnými zá-
koutími, uzamčenými řetězy z listů a propletenými la-
novím mlází, jsem uskutečnil svou další cestu. Tento-
krát již opravdu jarní. V rozmezí několika málo dnů 
jsem se mohl přesvědčit, jak proměnlivé může počasí 
právě zde, v zemi bezpočtu vodních ploch a mokřin, 
na konci aprílového měsíce být. 

Ne, není důležité jmenovat místa, kam jsem zavítal, 
tím spíše, že naše vyprávění se odehrává alespoň 
z části v představách každého čtenáře, a pokud máte 
po některých řádkách či slovních spojeních chuť do-
pátrat se toho, jestli takové končiny opravdu nejsou 
jen výsledkem mého snění, splnilo čtyřverší napsané 
samotnou přírodou své poslání. Jsem jen pouhý pozo-
rovatel a zprostředkovatel, nevýznamný bod, putující 
z místa na místo s vědomím, že dokonalé poznání 
skutečnosti je věcí téměř nemyslitelnou, natož usku-
tečnitelnou. 

Tak tedy, kudy jsem tentokrát procházel, prostírala 
pohostinná krajina na stůl rychleji, než jsem stihnul do-
jíst poslední sousta předchozího chodu. Nestačil jsem 
plně vychutnat to kouzlo, které z krajiny vždy 
v různých odstínech vyzařovalo, jak kvapně hostina 

na pozdrav, zpívajících spolu se zvonky zavěše-
nými nad dveřmi. Tu a tam noha uklouzla po 
zmrzlé vodě, již zastavil mráz na cestě 
z okapových rour, tu a tam oko padlo na varhany 
z bachratých střechýlů visících z okrajů štítů. 

Vše bylo téměř nehybné, ovšem ve slunci se 
každé místo rozehrálo svým tónem. Když se pak 
všechny tóny slily, vítr donesl až k mým uším zvuk 
jara, klepajícího zlehka na dveře chalup v každé 
z ulic, kterou jsem prošel. 

A opravdu. Uplynula krátká doba a najednou ne-
bylo po sněhu ani památky. Zima skončila jako 
když utne. Zpočátku jsem sice ještě trochu pode-
zřívavě sledoval tající ledové hroudy podél cest 
a stejně tak s pochybami vzhlížel i na hřejivý bod 
slunce sílícího každým dnem. Čekal jsem, že se 
zima nedá tak lehce přemoci a znovu a znovu se 
vrátí, ale když mě, starého nedůvěřivce, slunce 
začalo záhy dokonce budit již brzy za svítání spo-
lu se zpěvem ozývajícím se z korun stromů před 
oknem, nezůstalo dalších pochyb. Jaro je tu! 

Okolí se měnilo nezadržitelnou rychlostí. Nebylo 
v silách jednoho, aby postřehl vše to, co příroda 
připravila každé ráno. Keře a stromy se předháně-
ly, který z nich se dříve předvede v plné kráse, pu-
peny promění v lístky, větve obalí květy. Smutně 
a zároveň s radostí jsem sledoval, jak se mi po-
hled na mořskou hladinu pomalu uzavírá, tak jak 
se holé houští korun stromů měnilo v jednolitou 
nepropustnou zelenou hradbu. 

Kdykoliv jsem pohleděl na zem, přibylo stébel 
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ubíhala. Ať už to byly klidné zátoky jezer, zalité svět-
lem slunce zapadajícího, přinášejícího klid 
a vyvolávajícího myšlenky směřující do minulosti, ne-
bo slunce vycházejícího, probouzejícího očekávání 
nových dnů, upínající zrak k budoucnosti. Zneklidňují-
cí skalní soutěsky se srázy odolávajícími útočícím vl-
nám jezer, plošiny zvedající se vysoko k obzoru, na 
nichž zůstal člověk stát jen tak bezmocně. Ať už to by-
ly třeba bažinaté louky, sahající mnohdy daleko za ob-
zor a vnucující pocit pomíjivosti lidského života – to 
všechno jsem vnímal první den skrze vůni rozpále-
ných borových strání a skličující pach trav porůstají-
cích všudypřítomná rašeliniště. Srdce mě zabolelo se 
zvukem praskajících keříků lišejníků, ozývajícím se 
s každým neopatrným našlápnutím na plochých ka-
menných návrších vystavených vysušujícímu žáru. 

Navečer se ochladilo a v noci vítr zesílil natolik, že 
jsem byl chtě nechtě přinucen k tomu, abych za deště 
opustil vyhřáté lůžko a opravil plátěný přístřešek, který 
neodolal jeho silným poryvům. K ránu jsem pro změnu 
litoval, že jsem nepřibalil část zimní výstroje zahrnující 
rukavice. 

Avšak zátoky, skalní průrvy, plošiny s výhledy 
i bažinaté loučky a rašeliniště se předvedly v novém. 
Dík nepříznivému počasí jsem musel namáhat smysly 
víc než předtím, kdy se vše nabízelo jako zboží na tr-
žišti. Tím se stalo, že prožitek z okolí byl daleko silněj-
ší, doplněn o to, co se zdálo být všední a uniklo dříve 
mé pozornosti. 

Je zajímavé, jak může pro někoho zcela všední kraj 
jiné obohatit o nové poznání. 

Kdykoliv jsem se v jarních měsících po několika 
dnech vrátil na stejné místo, měl jsem pocit, že uply-
nula daleko delší doba. Okolí domu, kde jsem od kon-
ce loňského léta přebýval, se opět začalo vracet do té 
podoby jako v čase, kdy jsem jej poprvé spatřil. Zaze-
lenaly se i břízy, které závod s ostatními stromy trochu 
zaspaly. O to víc si daly s novými šaty záležet a  byla 
radost kolem mladých krasavic procházet a obdivně si 
prohlížet jejich úbory. 

Snad to byla náhoda, snad to byl osud; svou jarní 
pouť severskou zemí jsem zakončil tak, jak jsem si ani 
ve snu nepředstavoval. „Stezka“, po které jsem se vy-
dal, mě zavedla až kamsi mezi vody moře obklopující-
ho značnou část pevniny mé hostitelské země. Svět ti-
síců jezer jsem vystřídal za stejně podněcující svět ti-
síců ostrůvků s balvanitými jazyky vybíhajícími daleko 
od jejich pevniny. Zářivé dny bez mraků, šťavnaté lou-
ky a pastviny s rozmařile roztroušenými červenými 
statky a rozkvetlými zahradami, lesy s koberci pestro-
barevných květů, nekonečné pobřeží jakoby uměle 
odlité a vyhlazené z růžovočervené skalní hmoty, tvo-
řící protiklad všem odstínům modré mořské vody se 
třpytivými vlnami, suché skalky poseté různobarevný-
mi bylinami a porostlé pokroucenými drobnými borovi-
cemi, písčité zálivy a olšové háje, osamělá jezera 
uprostřed zeleně a poklidný život mě přiváděly na 
myšlenku, že jsem se dostal do ráje. Nenašlo se nic, 
co by mne vyvedlo z případného omylu. 

Jak jsem přijel, tak jsem odjel, zůstaly jen vzpomín-
ky. Snad mi odpustíte, že nedokážu lépe vyobrazit 

spatřené a vystihnout dokonale ducha toho místa. 
V případě ráje to ale není zapotřebí. 

K přesunu po pevnině jsem nejraději volil šlapací ko-
lo. Vlastně pouze silný vítr, neustále mě doprovázející, 
vždy bohužel v opačném směru jízdy, mě občas, po 
pravdě řečeno více než často, nutil vyslovit slova, za 
která bych byl z ráje zcela jistě brzy vyprovozen. 

Nebylo dne, abych neobjevil nová místa, ukrytá ve 
spleti klikatých cest, daleko od nejrušnějších částí ost-
rovů. Tam jsem se cítil nejlépe. Mezi tichými statky, ži-
jícími svým každodenním životem, nebo na liduprázd-
ných mořských březích, kde jsem měl vždy pocit, že 
jsem první lidská bytost, která zde přeskakuje 
z kamene na kámen, z balvanu na balvan. Potom 
jsem ujel opět pár metrů od břehu a rázem jsem se 
ocitl v úplně jiném světě. Provoněné lesy mě přivítaly 
po svém. Tam se rozlévalo druhé moře, ba přímo oce-
án. Moře lesních květů s ostrovy tvořenými žulovými 
holými plošinami. Šum v korunách stromů a ohýbající 
se větve s vlnícími se listy dotvářely dokonalou podo-
bu toho lesního mořského života. 

A když jsem se dosytosti nabažil obou vodních světů 
i stavení a pastvin, kde se pro potěšení zase vlnila 
stáda ovcí, ještě jsem mohl obdivovat staré kamenné 
kostelíky, zarostlé zdi i polorozpadlé v zemi zapuštěné 
sklípky, jež mě lákaly tím, jak skvěle byly umístěné 
v krajině, a podle toho, jak jejich kamenné kvádry po-
rostly lišejníky a ošlehal je vítr, se dalo cestovat minu-
lostí. 

Tam, co kdosi jistě už velmi dávno jižním směrem 
hodil kus pevniny a ta časem porostla travou, se od-
lehlý ostrov rozehrál odlišnou písní. Kdepak zůstal klid 
statků spořádaně umístěných mezi lesy a loukami? 
Kam se poděly tišiny jehličnatých i smíšených lesů 
s rozsypanou směsí drobných květů? Ta tam byla zvl-
něná krajina beze spár a ostrých rysů. Růžová barva 
žuly vybledla. Jako čísi silná ruka byla teď drsná skála 
protkána tisíci žilami, jež protínaly pahorky náhle se 
zvedající nad okolí. Svěží zelená barva pastvin se pro-
měnila v provazce vysoké vybledlé trávy. Ta se zmíta-
la v divokém tanci v dujícím větru. Těžko by bylo hle-
dat úkryt v hustých nepropustných přízemních křovi-
nách. Zem samá díra a proláklina. Nevšední rozlouče-
ní jsi mi, „Země okounů“, přichystala. 

S lítostí jsem opouštěl břehy těch pohostinných ost-
rovů, avšak s vědomím, že mě čeká nové dobrodruž-
ství. Tak, jak okvětní lístky dopadaly ze stromů 
s tichostí na zem a barva listů se stávala sytější, blížilo 
se poslední období mého putování – léto. 

Bystrý čtenář jistě již dávno pochopil, že Seppo 
i všichni jeho příbuzní byli stále poblíž, i když jsem se 
tentokrát rozhodl nezmiňovat jejich přítomnost. Věřím, 
že se mi i v této třetí části podařilo dostatečně vyjádřit, 
že bez vstřícnosti a laskavosti místních obyvatel, kteří 
všichni dohromady vytvářejí postavičky v mých příbě-
zích, by popsané zážitky z cest a okouzlení vším, co 
mě při nich obklopovalo, nevydaly ani za řádku. Proto-
že přátelé a lidé nablízku jsou vždy ze všeho nejdůle-
žitější! 

text a foto Ondřej Mrvík 
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jarní jezerní Finsko—foto Ondřej Mrvík 
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