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NA CESTÁCH SEVEREM NAŠI ČTENÁŘI 

Největší finský dřevěný kostel v Kerimäki 
foto Alžběta Štollová 

Okno v pevnosti Olavinlina, starém vodním hradu 
ve finské Savonnlině, foto Alžběta Štollová 

Ostrov na Våtsjön ve švédském Värmlandu, srpen 2004, foto Jiří Bartoň 
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LISTY 3/2004 SEVERSKÉ 
ÚVODNÍK 

Léto je za námi, podzimní plískanice zde. Určitě má 
každý po létě spoustu práce, ani my nejsme výjimkou. 
Proto dostáváte Severské listy tentokrát trochu pozdě-
ji. Poslední letošní číslo však máme v úmyslu vyrobit 
ještě před Vánocemi. 

Naši předplatitelé a členové Severské společnosti 
dostávají spolu s tímto číslem časopisu i nabídku k ob-
jednání volné přílohy – Severských sešitů. Severské 
sešity budeme vydávat nepravidelně a nebudou zahr-
nuty do běžného předplatného.  

Z úsporných důvodů je budeme rozesílat spolu s dal-
ším číslem časopisu, poštovné totiž dělá polovičku ce-
ny této přílohy. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 
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ISLANĎANÉ OPĚT ČAROVALI 

Islandská indie-rocková skupina Múm, jež v rámci 
svého evropského turné na podporu nového alba 
„Summer makes good“ vystoupila 20. května 2004 
v pražském klubu Roxy, si svou nevšední hudbou zís-
kala české publikum. Původní sestava – Örvar Smára-
son, Kristín Anna Valtýsdóttir a Gunnar Örn Tynes – 
byla na turné obohacena o několik dalších muzikantů 
a o mnoho roztodivných nástrojů (ukulele, pila, xylo-
fónky, zvonky či jakési housle křížené s trombónem), 
takže hudba působila neobyčejně barvitě a zábavně. 
Navíc nástroje mezi muzikanty kolovaly, takže byl kaž-
dý chvíli kytaristou, DJ nebo pianistou. Svým proměn-
livým rytmem, který osciloval mezi klokotáním namixo-
vaných samplů a erupcemi rockově znějících kytar, 
Múm dokonale navodili chladnou a přitom výbušnou 
atmosféru islandské přírody. 

Na další návštěvu této nadějné skupiny si budeme 
muset počkat, jak sdělili Múm Severským listům, mini-
málně dva roky. Tedy po vydání jejich dalšího alba. 

Martin Benda, foto www.gonza.cz  

SEVERSKÁ SPOLEČNOST – STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

21. května 2004 – SPOLEČNÝ KONCERT žižkovského sboru ŽIVOT a smíšeného sboru dospělých z norského 
města Tonsberg. Libeňský zámeček Praha. 
19. června 2004 – MIDSOMAREN, tradiční oslava severského svátku slunovratu na Brněnské přehradě. 
6. října 2004 – Sigrid Undsetová: LJOT A VIGDIS. Literárně hudební večer na počest 55. výročí úmrtí norské 
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PODZIM SKANDINÁVSKÝ 

OZVĚNY SÁMSKÉHO SVĚTA 

19. až 21. listopadu 2004 se bude v Praze konat 
Laponský festival Ozvěny světa za polárním kru-
hem. V jeho rámci proběhne několik kulturních akcí, 
při kterých se představí bohatá sámská kultura a její 
silná sounáležitost se severskými zeměmi. Vrcholem 
festivalu bude koncert norské zpěvačky Mari Boine. 

Co všechno můžete navštívit? Koncerty na kterých 
budou uvedeny tradiční joik i původní tvorba umělců 
z Norska, Švédska a Finska (Mari Boine, Wimme a 
další), diskusní panel s univerzitním profesorem Ande 
Sombim o rozmanité kultuře Sámů. Besedu s Rag-
nhild Nystadovou, viceprezidentkou sámského parla-
mentu v Norsku, o činnosti a významu jejich parla-
mentu v politickém životě, výstavu fotografií Oyvinda 
Ravna a Nelly Rasmussenové. A také budete moci 
ochutnat kulinářské speciality. 
TRADIČNÍ JOIK – KONCERT, čtvrtek 18. listopadu 

v 19.30 hod, Divadlo U hasičů, Římská 45, Praha 2 
TRADIČNÍ JOIK – KONCERT, pátek 19. listopadu v 

19.30 hod, Divadlo U hasičů, Římská 45, Praha 2 
MODERNÍ JOIK VYCHÁZEJÍCÍ Z TRENDŮ SOU-
ČASNÉ HUDBY, sobota 20. listopadu v 19 hod, Měst-
ská knihovna, velký sál, Mariánské náměstí, Praha 1 
ŽIVOT A KULTURA SÁMŮ – přednáška a diskuse, 

seznámení s kulturou a životním stylem Sámů, sobota 
20. listopadu v 16 hodin, Městská knihovna, malý sál, 
Mariánské náměstí, Praha 1 
GALA VEČER ÚČASTNÍKŮ SÁMI FESTIVALU, ne-

děle 21. listopadu 2004 v 17 hodin, Abaton, Na Košin-

SKANDINÁVSKÝ DESIGN: VÍC NEŽ MÝ-
TUS 

Jednoduchý skandinávský design – mýtus, nebo 
realita? Výstava věnovaná 50 letům designu ze se-
verských zemí je od 9. října 2004 do 2. ledna 2005 
instalována v Uměleckoprůmyslovém muzeu v 
Praze. 

Výstavu iniciovala Severská rada ministrů (Nordic 
Council of Ministers), zahájila ji 8. října 2004 ministry-
ně školství, vědy a kultury Islandské republiky Katrín 
Gunnarsdóttir. 

Skandinávský design býval a stále je velkým zdrojem 
inspirace. Od první výstavy Design ve Skandinávii, 
která putovala po Spojených státech amerických a Ka-
nadě v letech 1954 až 1957, je stále předmětem obdi-
vu. Skandinávský design je spojován s jednoduchostí, 
moderní elegancí a čistou, vytříbenou formou. Ale co 
je pravda a co pouhý mýtus? 

Výstava představí některé z nových pohledů na 
skandinávský design. Pravděpodobně nejkontroverz-
nějším bodem bude diskuse o mýtech a stereotypních 
konceptech obklopujících severský design. Je čas, 
aby byly tyto koncepty přehodnoceny a aby byly zave-
deny jiné – o tom tato výstava vlastně je. Dnešní mladí 
designéři jsou více sofistikovaní, uvědomují si světové 
trendy v oblasti designu a nedovolí, aby je ovlivňoval 
nacionalismus a regionalismus. Výstava se zabývá i 
otázkami jako například: Zůstane skandinávský design 
v budoucnosti čistě skandinávský – v době, kdy se 

Skandinávský podzim je projekt organizovaný velvyslanectvími severských zemí v Praze ve spolupráci 
se Severskou radou ministrů (Nordic Council of Ministers). Podrobnosti o akcích naleznete na našich in-
ternetových stránkách www.severskelisty.cz.                                                                                         (red, ms) 

TŘI SEVERY – ŽIVOT A KULTURA V LAPONSKU 

Výstava fotografií pěti autorů, kteří v různých obdobích zachytili severní Finsko. Výstavu doplňují původní před-
měty ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, které dokumentují život Sámů. Jde o další ze společných projektů Et-
nografického ústavu Moravského zemského muzea a Vapriikki muzea ve finském Tampere. Výstavu, která je od 
8. října 2004 do 9. ledna 2005 ke shlédnutí v brněnském Paláci šlechtičen, Kobližná 1, zahájili finský velvyslanec a 
ředitelé obou muzeí. O expozici promluvil kurátor Hannu Sinisalo.  

Výstava se od 9. února do 24. dubna 2005 přesune do pražského Náprstkova muzea, Betlémské nám. 1. 
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SETKÁNÍ 

19. až 21. října 2004 se v ostravském Domě knihy 
Librex konají Švédské dny. Tato již tradiční akce, kte-
rá představuje jednotlivé státu Evropské unie, se koná 
opět pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. 
Na programu je řada setkání, přednášek a promítání o 
Švédsku, seznámit se můžete se švédskou literaturou, 
filmem, historií i přírodními krásami. Stanislav Frank 
bude vystavovat své kresby ze Stockholmu, na Černé 
louce bude představena švédská architektura a 
v kavárně Domu knihy Librex můžete ochutnat švéd-
skou národní kuchyni. 
12. až 14. listopadu 2004 se v KD Ládví v Praze 8 

koná již pátý ročník Setkání cestovatelů – dia-festival 
pro širokou veřejnost. Své obrázky z celého světa bu-
dou promítat známí i méně známí cestovatelé. Někteří 
autoři nabídnou své nové knihy. Dále se uskuteční be-
sedy s cestovateli a promítnutí několika dokumentů, 
například film WA-WA-WA!, který získal na 21. mezi-
národním horolezeckém filmovém festivalu hlavní ce-
nu v kategorii Člověk a hory. Ve slosovatelné anketě 
můžete vyhrát zajímavé ceny, například i předplatné 
Severských listů. 

 

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 

14. října 2004 v 17 hodin se v galerii na radnici 
městské části Praha 10, Vršovická 68, 5. patro koná 
vernisáž Společné výstavy amatérských fotografů. 
Výstavu pořádá Koordinační centrum Ballerup-Praha 
ve spolupráci s 1. českým klubem fotoamatérů Neká-
zanka a ballerupským klubem fotoamatérů Skovlunde. 
Na výstavě budou představeny české a dánské ama-
térské fotografie. 
3. listopadu až 31. prosince 2004 se bude v praž-

ském Domě fotografie (dočasně v prostorách Nadace 
ABF, Václavské nám. 31, Praha 1) konat výstava 
současné finské dokumentární fotografie. Podle 
kurátorky výstavy Pirkky Siitariové z finského Muzea 
fotografie je třeba vidět díla současných finských do-
kumentárních fotografů Pekky Turunena, Veliho Gra-
nö, Jaakka Heikkiläho, Sanni Seppa, Kati Koivista a 
Marji Pirily v souvislosti s nedávnou historií Finska a 
vývojem jeho současné společnosti. Finsko se totiž 
změnilo během 30 let z agrární země v městskou a 
vysoce technicistní moderní společnost. Změny ve 
struktuře finské společnosti proběhly velmi rychle a 
jsou dost traumatické. Na pozadí těchto změn proto 
vznikla potřeba zamyslet se nad našimi regionálními 
identitami, které jsou součástí globálních kultur. 
18. listopadu 2004 bude v Galerií SALVA GUARDA 

v Litoměřicích zahájena výstava fotografií Františka 
Janoucha Islandské prázdniny. Na vernisáži bude o 
Islandu vyprávět Renata Marcolová. 

 

FILMOVÝ FESTIVAL 

3. až 7. listopad 2004 bude v pražském kině Světo-

SKANDINÁVSKÝ DŮM, PRAHA 1 

4. října až 3. listopadu 2004 – výstava finské vý-
tvarnice Kirsimarie E. Törönen-Rippatiové. Zajíma-
vá finská umělkyně používá ve svých dílech nejrůzněj-
ší umělecké techniky a materiály. Využívá přitom také 
širokou paletu možností, které poskytuje nejen tradiční 
metoda kreslení, ale i moderní počítačová technika. 
Törönen-Rippatiová obdržela mnoho pracovních gran-
tů a její umělecká díla vlastní mnoho veřejných institu-
cí ve Finsku. 
20. října 2004 v 18 hodin – přednáška o firmě LE-
GO a jejich produktovém designu. Hovořit bude 
Thomase Juel Pedersen, LEGO Production Supervi-
sor v Praze. Zajímavé téma o developmentu a marke-
tingu firmy LEGO pro veřejnost i pro zábavní parky bu-
de předneseno v angličtině. Místo konání: Umělecko-
průmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu, Praha 1 
21. října 2004 ve 20 hodin – představení island-
ské herečky a performerky Stefaníe Thors Laufey. 
Laufey je příběh dospívající dívky, která nemá zrovna 
na růžích ustláno. Žije v chudinské čtvrti i se svou ma-
lou sestrou Eygló Línou a se ženou, která by mohla 
být jejich matkou. Vypráví o vztahu k sobě samé, své 
sestře a rodině. Představení vychází z povídky island-
ské spisovatelky Elísabet Jökulsdóttir, autorky poví-
dek, divadelních her a poezie. Laufey je její druhý text, 
který byl v Praze dramatizován. 
25. října 2004 v 18 hodin – přednáška a čtení nor-
ské umělkyně a spisovatelky MiRee Abrahamse-
nové (1973). Spisovatelka debutovala v roce 1999 
svou sbírkou básní „Ankeret i apegarden“ a právě vy-
dává svou čtvrtou knihu. Její knihy jsou plné bizarních 
postav, styl jejího vyprávění je lehký a imaginativní. Po 
přednášce bude čas na otázky a diskusi v norštině i 
češtině. 
26. října 2004 v 18 hodin – přednáška a čtení dán-
ského spisovatele Leifa Davidsena. Spisovatel a 
novinář Leif Davidsen žil v letech 1984-88 v Rusku, 
pracoval tu jako dopisovatel pro dánskou televizi. Poz-
ději coby dopisovatel pro dánský tisk procestoval celý 
svět. Od roku 1999 se živí již jen jako spisovatel na pl-
ný úvazek. Jeho knihy byly přeloženy do dvanácti svě-
tových jazyků včetně češtiny. V dánštině a češtině 
proběhne prezentace nové překládané knihy Dobré 
sestry.. 
V říjnu či listopadu vystoupí ve Skandinávském 
domě dánská country-rocková skupina Tender-
loud. Skupina vznikla v roce 1999 v Kodani. Hlavním 
znakem zastřeného soundu skupiny je rozmanitý hlas 
Uffe Banga. Tradiční country nástroje jsou konfronto-
vány s citlivým evropským rockem. Debutové album 
skupiny vyjde v říjnu 2004. 
2. listopadu 2004 v 18 hodin – přednáška o švéd-
ském malíři Carlu Larssonovi (1853-1919). Před-
náška Emilie Henrikssonové o jednom z nejoblí-
benějších švédských malířů, který proslul především 
svými akvarely a portréty své rodiny v Sundbornu, ma-
lebné vesničce, jejíž nádherné okolí ještě zdůrazňuje 
idylický rodinný život dýchající z jeho obrazů. Emilia 
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Henrikssonová byla průvodkyní v muzeu Carla Lars-
sona. Přednáška bude v angličtině. 
4. listopadu až 3. prosince 2004 – výstava nor-
ského umělce Øysteina Tømmeråse. Mladý norský 
umělec pracuje s malbou a grafikou. Ve stylu natura-
listických zátiší zobrazuje objekty každodenní potřeby 
z doby padesátých a šedesátých let. Øystein Tøm-
merås vystudoval Státní uměleckou akademii a i přes 
svůj nízký věk se podílel na mnoha samostatných i 
skupinových výstavách v Norsku i v zahraničí. V Čes-
ké republice vystavuje poprvé. Místo konání: Café 
Nordica. 
9. listopadu 2004 – Koncert dua Juha Kartano & 
Jonne Kulluvaara. Juha Kartano (1972, zpěv, foukací 
harmonika) a Jonne Kulluvaara (1966, kytary). Duo 
pochází z Helsinek a vzniklo na podzim roku 1993. I 
když jsou oba muzikanti docela mladí, mají za sebou 
již řadu zkušeností s hraním v bluesových, gospelo-
vých a dalších kapelách. Jejich hudba vychází přede-
vším z Mississippi Delta Blues dvacátých a třicátých 
let (Blind Joe Reynolds, Robert Johnson), starých go-
spelů (Gary Davis) a z chicagského blues let čtyřicá-
tých a padesátých (Arthur Crudup, Little Walter). Místo 
konání: Únětice – Kravín.  
17. listopadu 2004 – Koncert dua Juha Kartano & 
Jonne Kulluvaara. Místo konání: Ostrava, Klub Par-
ník. 
30. listopadu v 19 hodin – přednáška islandské-
ho architekta Ingvara Giselsona – Samoty v pro-
měnách historie: 1130 let bydlení na Islandu. Is-
landský architekt Ingvar Jón Baetes Gíslason v sou-
časné době žije v Praze a v rámci postgraduálního 
studia pracuje na disertační práci o architektuře Ar-
nošta Wiesnera. Bude přednášet o historii islandské 
architektury a proměnách životního prostoru typického 

DIVADLO 

19. a 20. října 2004 ve 20 hodin – Divadlo Ponec 
(Husitská 24a/899, Praha 3) představeni dánského 
tanečního divadla Cirk Cafè+Non+East. Dánský 
soubor uvede tři taneční etudy, jejichž spojujícím prv-
kem je práce s estetikou těla a funkčností židle. Tančí: 
Inga Filbertová (Island), Niobe Honey Phikartová 
(Česká republika), Kamilla Anderssonová (Švédsko) 
a Lene Noergaardová (Dánsko). Choreografie: Lars 
Wellejus a Inga Filbertová. Autor hudby: Lars Wellejus 

 
10. listopadu 2004 v 19 hodin – Divadlo Na zábradlí 

(Anenské náměstí 5, Praha 1) – divadelní představení 
švédského Královského dramatického divadla Pa-
ralysie Général! Švédský divadelní a filmový herec 
Reine Brynolfsson, českému divákovi známý například 
z norsko-švédského filmu Povídky z kuchyně předsta-
ví ve strhujícím monodramatu upravené texty Augusta 
Strindberga. „Reine Brynolfsson dokonale ovládá ce-
lou scénu. Je to magické každou sekundu,“ píše Lars 
Rind v deníku Svenska Dagbladet. Jedinečná příleži-
tost shlédnout představení švédského královského di-
vadla v Praze! 

SOUDRŽNOST DÁVÁ SÍLU 

Výstava o životě dánské společnosti – Waldeso-
vo muzeum / Galerie Deset v Praze 10 (na rohu 
Moskevské a Slovinské ulice, vchod z Čechova 
náměstí). Vernisáž se koná 13. října 2004 v 17 ho-
din. Pořádá Koordinačním centrem Ballerup – Pra-
ha 10 ve spolupráci s ballerupským Spolkem pro 
partnerské vztahy mezi Ballerupem a Prahou 10. 

Říká se, že když se setkají tři Dánové, hned založí 
spolek. Každopádně je pravda, že každý Dán je čle-
nem několika spolků. Tato tradice vznikla v 19. století, 
kdy tu začínala nová demokracie. Jednalo se o způ-
sob, jak mohli běžní občané získávat vliv na vývoj 
společnosti. 

Dánské spolky jsou srovnatelné s českými dobrovol-
nými spolky, jejichž činnost i u nás dříve – před mnoha 
lety – spontánně fungovala. Výstava tedy předkládá 
obraz, jak by fungovala česká občanská společnost, 
kdyby jí bylo dopřáno rozvíjet se svobodně. Srovnání 
určitě zajímavé. 

I dnes mají dánské spolky velký společenský vliv. Ať 
již se to týká velkých témat či všedního dne. V Balle-
rupu je na 45 000 obyvatel více než 300 spolků. Potře-
ba Dánů být ve spolcích má i své psychologické a so-
ciální důvody. Ve spolcích si každý uplatní své zájmy 
a koníčky, zde má i svůj okruh přátel. 

Hlavním tématem výstavy je občanská společnost, 
která je na výstavě představena prostřednictvím au-
dio-vizuální show – řízené projekce diapozitivů s ko-
mentářem. Show ukazuje využívání volného času a 
spolkovou činnost, seznamuje návštěvníky s různými 
částmi Ballerupu a některými firmami, které zde půso-
bí. Obrázky jsou sestaveny do logického pořadí a zvu-
kový doprovod podbarvuje jejich atmosféru. Praha 10 
je představena non stop filmem, který byl natočen jako 
projekt spolupráce ballerupského spolku přátel Prahy 
10 s dánskými filmaři. Další film, který mohou návštěv-
níci shlédnout, se týká spolupráce Ballerupu s měst-
skou části Praha 10 a dalšími partnerskými městy. Ta-
ké bude předvedena velmi dynamická obrázková 
show s motivy z Ballerupu, která je počítačově řízená 
tak, aby se obrazy zobrazovaly v různých formátech, 
počtu a sledu. 

 

PROGRAM: 

13. 10. 2004 v 17 hodin – vernisáž. Výstavu zahájí 
zástupkyně starosty Ballerupu paní Grethe Arsenová. 
Zahraje skupina Pacifik. 

14. 10. 2004 v 19 hodin – veřejná přednáška paní 
Kirsten Østergaard na téma „Jak se pořádají worksho-
py“. 

15. 10. 2004 od 17 do 21 hodin – workshop na téma 
„Občanská společnost a související témata“. Počet 
účastníků je omezený, a proto prosíme o včasnou re-
zervaci na telefonech 267 310 464, 603 470 240 

Po workshopu bude výstava ukončena.  
Jiří Poslušný 
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ISLANDSKÝ DEN 

Již třetí Islandský den, setkání všech milovníků 
Severu, islandských fanatiků a jejich přátel, uspo-
řádal pražský Klub islandských fanatiků v sobotu 
12. června 2004 v kulturním centru Zahrada na 
pražském Chodově. 

Celý den byl naplněn zajímavými přednáškami, be-
sedami a promítáním. Součástí byla i soutěžní výstava 
fotografií. Po celý červen bylo možno v KC Zahrada 
navštívit výstavu fotografií Jana Suchardy Island – Ze-
mě neznámá.  

Doprovodnými akcemi pak byl Islandský večírek Ja-
na Buriana spojený s projekcí televizního snímku Is-
landská paměť, který Burian natočil spolu s Pavlem 
Kouteckým.  

Druhou doprovodnou akcí bylo promítnutí filmu S mi-
lenkou mé matky (Island, Dánsko, Francie, Norsko) 
režiséra a scénáristy Baltasara Kormákura. 

ms 

ČEŠTÍ SKAUTI NA ISLANDU 

Skauti jsou odjakživa lidé, kteří mají chuť objevo-
vat nové věci, poznávat jiné země a jejich kultury. 
Prázdninová cesta čtyřiceti členů oddílů Jeleni a 
Arachné, které působí v Praze- Břevnově, vedla 
tentokrát na ostrov Island. Kontaktovali jsme 
skauty v Reykjavíku a s nimi jsme pak společně 
připravili program části naší cesty. 

Vítězný snímek fotosoutěže: Pavel Řehák „Eldfell“. 
Škoda jen, že nádherná barevná fotografie v černobílém 

podání nevyzní... 
 

Martin Benda představil islandského režiséra Borkura 
Gunnarssona (vlevo). Borkur islandským fanatikům pro-

mítl části svého nového filmu „Silný kafe“. 
foto archiv Martina Bendy 

Na Island se lze dostat letadlem bez jakýchkoliv pro-
blémů, my jsme však zvolili mnohem zajímavější způ-
sob dopravy. Přes Dánsko jsme jeli na kolech, luxusní 
loď Norröna společnosti Smyril Line nás pak s příjem-
nou dvoudenní zastávkou na Faerských ostrovech do-
pravila přímo na Island. Po celou cestu jsme měli jed-
no doprovodné vozidlo, které vezlo naše zásoby, sta-
ny, náhradní oblečení a další výbavu. 

Na ostrově jsme jezdili také na kolech, což mělo své 
výhody i nevýhody. Mezi výhody patřilo samozřejmě 
to, že jsme mohli kdykoliv zastavit a místo, které nás 
zajímalo, si dobře a v klidu prohlédnout. Litovali jsme 
některé turisty, kteří sotva stačili vystoupit z autobusů 
a udělat několik fotek, už je zase průvodci naháněli 
zpět.  

Na kolech jsme objeli téměř celý Island. Pěkné dny 
jsme strávili v hlavním městě Reykjavíku. Místní skauti 
nás provedli po městě a dali nám ochutnat místní spe-
ciality – žraločí maso, jehněčí játra, syrovátku a další 
dobroty, po jejichž původu jsme raději vůbec nepátrali. 

Nejvíce zážitků, ať už příjemných či nepříjemných, 
jsme si odnesli z průjezdu Duhovými horami – oblastí 
Landmannlaugar, kde lze strávit celé hodiny bez sebe-
menšího náznaku jednotvárnosti. Jedna z posledních 
zastávek byla u ledovcového jezera Jokullsáron. Ně-
kteří otužilci neváhali a mezi plujícími ledovými krami 
a občas vykukujícími tuleni si zaplavali. Krajinu, jakou 
jsme viděli na Islandu, lze vidět pouze tam a nám ne-
zbývá nic jiného než poděkovat všem, kteří nám cestu 
na tento drsný, ale nádherný, ostrov umožnili. 

Petr Tomíček, iceland.bilylos.org 

foto Johan Hornoff 
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SEVERSKÝCH PŘÁTEL U NAŠICH  
UŽ JSME DOSPĚLÍ! 

Maturita ve Finsku a v celé Skandinávii je něco 
mimořádně slavnostního, což nás Středoevropany 
nutí k zamyšlení o jejím širším významu. Dospělí 
jsme ve Finsku již dovršením 18. roku života a 
svou českou maturitu, zkoušku dospělosti, nemů-
žeme takto pojmenovat ve finštině a zpětně finský 
výraz ylioppilastutkinto, zkouška ukončující gym-
nazijní studia, neodpovídá českému výrazu matu-
rita. Finské ylioppilastutkinto, angl. matriculation 
examination, především znamená zkoušku pro 
matrikulaci (zápis) na vysokou školu bez jakých-
koli dalších přijímacích zkoušek. Je to tedy nejen 
ukončení jedné důležité etapy života (ukončení 
gymnázia) mladého člověka, ale zároveň otevření 
dalších met ad astra, zapsáním se na vysokou 
školu. 

Jistě ještě žijí pamětníci dob, kdy v předválečném 
Československu a velmi krátce i po druhé světové vál-
ce platil také tento systém, kdy byli automaticky přijí-
máni studenti s maturitou do prvních ročníků vysokých 
škol bez přijímacích zkoušek a pak se v prvních roční-
cích tzv. prosívalo, neboť zdaleka ne všichni správně 
odhadli své schopnosti. Rovněž si matně připomene-
me Jiráskovu Filozofskou historii vyprávějící o slas-
tech a strastech studentského života a jeho oslavách. 

Vraťme se však na oslavy opět do Finska.Vnějším 
znakem úspěšného zdolání této tak důležité zkoušky 

je bílá sametová čepice s černým koženým štítkem, 
uprostřed s akademickým znakem ve tvaru lyry. V 
každé domácnosti najdete na viditelném místě foto-
grafii člena rodiny, který již tuto zkoušku absolvoval. 
Je to sen každého studenta, neboť na veřejnosti se 
může později blýsknout s tímto životním úspěchem 
dvakrát do roka: na prvního máje – svátek studentů – 
a 6.prosince – svátek nezávislosti Finska –, kdy si 
každý, kdo někdy složil úspěšně tuto zkoušku, nasadí 
svoji čepici a hrdě oslavuje tuto událost i po dlouhých 
letech. A tak v tyto sváteční dny vidíte mladé i staré, 
maminky s kočárky i šedivé kmety, jak svorně vzpomí-
nají na štastné studentské dny svého mládí. 

Je to stará tradice a její kořeny sahají daleko do mi-
nulosti, kdy nebylo snadné vůbec navštěvovat školu v 
odlehlých oblastech severské přírody, kde hustota 
obyvatel je jedna z nejnižších na světě. Zejména kdy 
nebyla ještě elektřina, auta, informační technika jako 
dnes a lidé měli k sobě daleko. Do nejbližší školy se v 
zimě jezdilo na lyžích, v létě na kole a gymnázium by-
lo při skromném živobytí v nedohlednu. Když se tedy 
někomu podařilo vymanit se z nuzných poměrů, 
mnohdy s podporou celé rozšířené rodiny, byl to 
úspěch nejen osobní, ale celé široké rodiny, kraje, ob-
lasti, ba i celého národa. Proto se slavnostní ceremo-
niál předávání matrikulačního vysvědčení děje veřejně 
ve vyzdobeném sále, za účasti pozvaných rodičů, nej-

bližších i vzdále-
ných příbuzných, 
přátel a známých. 
Měli jsme příleži-
tost zúčastnit se 
jedné takovéto 
slavnosti a lze říci, 
že je to nezapo-
menutelný zážitek 
Bylo to nedaleko 
Helsink, ve městě 
Vantaa, v moder-
ním gymnáziu LU-
MO, které má za 
partna Akademic-
ké gymnázium v 
Praze ve Štěpán-
ské ulici, jedno z 
nejstarších gym-
názií u nás.  
Je     29. května, 
přesně 10.30 hod. 
Lidé v slavnost-
ním sále gymná-
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zia LUMO se rozestoupí a vstupuje vysoký vlajkonoš s 
finskou vlajkou a šerpou přes hruď ve finských bar-
vách a za ním přichází 80 studentů a studentek netr-
pělivě očekávajících svůj velký den. Rozestoupí se do 
dvou řad a školní sbor zazpívá píseň P.Simona „The 
Bridge Over Troubled Water“ a poté všichni usednou. 
Studentský orchestr zahraje a sbor zazpívá několik 
moderních finských a anglických písní a posléze se 
ujme slova ředitelka gymnázia Kaarina Koivistoinen. 
Zhodnotí zatím krátkou historii gymnázia, jeho peda-
gogickou i mezinárodní činnost a pak nastane ten tak 
dlouho očekávaný okamžik – hodnocení jednotlivých 
studentů, předání vysvědčení a studentských čepic, 
které srovnané v řadě na přilehlém stole očekávají své 
majitele. Rozechvělí abiturienti jednotlivě přistupují, 
přebírají svá vysvědčení a vysněné čepice s červenou 
růží a odcházejí na druhou stranu podia, kde se řadí 
na stupně vítězů, které tvoří 3 dlouhé řady odměně-
ných. Zazní studentská píseň Gaudeamus igitur a po 
jejím odeznění se zabělají tři dlouhé řady studentů bí-
lými čepicemi, které si všichni najednou na povel na-
sadí na své hlavy. Hlučný potlesk a neskonalá radost 
abiturientů zaplní sál. Po několika minutách pronese 
nejlepší student děkovný projev, kde vzpomene svých 
profesorů, rodičů, válečných veteránů a vlasti, všech, 
kteří jim umožnili studium nastoupit a ukončit. Po za-
zpívání finské hymny vlajkonoš slavnostním krokem 
odnáší finskou vlajku za doprovodu nových abiturientů 
do předsálí, kde čekají štastní příbuzní a blahopřejí 
svým blízkým, každý s jednou růží, které potom vytvá-
řejí u mnoha studentů velké kytice. Bývá zvykem vy-
brat jednu růži z této kytice a odvézt ji na hřbitov a po-
ložit k památníku válečných veteránů. 

Celý ceremoniál je prodchnut radostí z úspěchu a hr-
dostí na svoji vlast.To nám připomíná skutečnost, že 
Finsko jako malá země nic neztratilo ze své nezávis-
losti během téměř desetiletého členství v Evropské 
unii, a je naopak platným členem evropské rodiny. 

Slavnost samozřejmě značně připomíná české pro-
moce po ukončení vysoké školy, zatímco maturitní 
oslavy jsou více méně soukromou záležitostí jednotli-
vých studentů. Avšak domníváme se, že právě důraz 
na vzdělání a jeho ocenění 
v kritických letech mladých 
lidí kolem 19 let, kdy se roz-
hodují o své budoucnosti, je 
důležitým impulsem při roz-
hodování o dalším vzdělá-
ní. 

Význam této události ještě 
podtrhuje skutečnost, že 
známky na matrikulačním 
vysvědčení jsou uváděny 
v latině, i když latina se kro-
mě medicíny a práv ve Fin-
sku nijak zvlášť nepěstuje. 
Na matrikulačním vysvěd-
čení tedy najdeme: lauda-

tur, eximia cum laude approbartur, magna cum laude 
approbatur, cum laude approbatur, lubenter approba-
tur, approbatur, improbatur. Jistě i toto přispívá 
k akademickému povědomí mladých absolventů. 

text a foto Hana Kučerová 

Autorka je členka Severské společnosti. Její dcera 
se provdala do Finska a vnuk letos maturoval. 

Přes tisíc lidí navštívilo Den Škody v Reykjavíku, který 1. května 2004 uspořádala firma 
Hekla Jedním z lákadel bylo i bezplatné mytí vozů kterého využilo přes sto řidičů. 

foto archiv Hekla 

OBL ÍBENOST  ŠKODOVKY 
NA ISLANDU STÁLE ROSTE 

Škoda Auto se svým téměř 6 % podílem na trhu 
patří mezi pět nejpopulárnějších značek na Islan-
du. „Důvodem oblíbenosti značky není ani tak ce-
na, jako spíš kvalita vozů,“ vysvětluje Jón Trausti 
Ólafsson z firmy Hekla, jež na Islandu prodává 
značky Volkswagen, Mitsubishi a Škoda. „České 
vozy si navíc drží svou hodnotu, takže si velmi 
dobře stojí i na trhu ojetin,“ dodává Ólafsson. 

Počet prodaných škodovek se na ostrově rok od 
roku neustále zvyšuje – mezi lety 2003 a 2004 zazna-
menala automobilka růst prodeje o 43 %. Průměrný 
růst všech značek přitom činil pouhých 20 %. Letos v 
červnu byl navíc model Octavia vůbec nejprodávaněj-
ším vozem na ostrově. 

Podle odhadů Ólafssona si až jedna třetina zákazní-
ků přeje pohon 4x4. „Bez náhonu všech kol se v mno-
ha oblastech neobejdete, místy je to dokonce přikázá-
no,“ vysvětluje Ólafsson ostrovní specifika. Islanďané 
si též potrpí na automatickou převodovku, čímž se řa-
dí spíš k Američanům než k Evropanům. 

Firma Hekla je ohledně české značky optimistická. 
„Další posílení pozice na trhu očekáváme začátkem 
příštího roku, kdy začneme prodávat novou Octavii,“ 
předvídá Ólafsson. 

Martin Benda 
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PŘEDSTAVUJEME PŘEDSTAVUJEME 

Jaroslav Kantůrek převzal České centrum ve 
Stockholmu po předchozím řediteli Zdeňku Lyčko-
vi v roce 2002. V Českých centrech však působí 
od roku 1997, nejprve v pražské centrále a později 
jako ředitel Českého centra v Haagu. 

České centrum ve Stockholmu bylo založeno v roce 
1997. Jeho hlavním posláním je propagace České re-
publiky ve Švédsku, veřejná diplomacie a dialog s ve-
řejností a médii. České centrum poskytuje široké ve-
řejnosti informace z oblasti kultury, školství, vnějších 
ekonomických vztahů a cestovního ruchu. České cent-
rum má k dispozici polyfunkční výstavní sál pro 50 
osob a informační kancelář pro veřejnost s knihovnou 
a videotékou. České centrum realizuje společné pu-
tovní projekty Českých center, spolupracuje s význam-
nými kulturními institucemi ve Švédsku a podporuje 
výměnné projekty. 

České centrum pořádá výstavy, promítání filmů, kon-
certy, besedy a přednášky, spolupracuje s krajanský-
mi spolky, bohemisty, kulturními instituty dalších zemí 
a řadou švédských institucí. České centrum publikuje 
vlastní programový čtvrtletník, který informuje o pro-
gramech centra a dalších kulturních akcích ve Švéd-
sku. Podrobné informace o programech a službách 
jsou zveřejňovány na  Internetu na adrese 
www.czechcentres.cz/stockholm. Také o nich informu-
jí Severské listy na svých internetových stránkách 
www.severskelisty.cz/cc. 
Jak Švédové vnímají českou kulturu? 
Pro moji práci je velmi příjemné, že Švédové přijímají 

naši historii a kulturu s velkým respektem. V obecném 
povědomí o Česku se omezují na pojmy hokej, pivo, 
Praha nebo auto Škoda. Z novodobé historie znají 
Švédové především rok 1968 a Václava Havla jako 
symbol změn po roce 1989. Existuje i povědomí o 
českých skladatelích vážné hudby (Janáček, Dvořák, 
Smetana). Nové možnosti pro naši práci vidím přede-
vším v oblasti prezentace moderního a současného 
umění. 
Pořádáte také akce mimo Stockholm a kde jste 
nejdále představil českou kulturu? 

České centrum pořádá kulturní akce po celém Švéd-
sku nebo alespoň spolupracuje s místními pořadateli. 
Letos v létě byl například 37. ročník hudebního festi-
valu v Junsele (na hranicích Laponska) věnován čes-
ké hudbě a výtvarnému umění. Nejdále od naší vlasti 
se asi konaly akce v Kiruně (nejsevernější švédské 
město za polárním kruhem) – české filmy se pravidel-

ně účastní Ark-
tického filmo-
vého festivalu, 
proběhl i vý-
měnný projekt 
sedmi českých 
a švédských 
výtvarníků v 
důlních prosto-
rách Kiruny a 
Ostravy. 
Jaké zajíma-
vé české o-
sobnosti jste 
v poslední 
době  ve 
Š v é d s k u 
představil? 

U příležitosti 
konání Měsíce české kultury v Královské knihovně ve 
Stockholmu zde přednášel předseda Senátu ČR Petr 
Pithart, besedoval ve Švédsku nejvíce překládaný spi-
sovatel Ivan Klíma a představili se mladí čeští básníci 
Petr Borkovec a Petr Halmay. Vernisáží výstav v Čes-
kém centru se osobně zúčastnili Vladimír Suchánek, 
Ivan Bukovský, Lubomír Pešek, Jaroslava Těšínská 
aj. Velký ohlas měla prezentace společností Člověk v 
tísni a K2001 (Český a slovenský exil 20. stol.). Pořá-
dali jsme koncerty vážné hudby s vynikajícími mladými 
umělci (Martin Kasík, Jitka Hosprová, Adam Skoumal, 
Ensemble Martinů aj.), vystoupení Hany Hegerové a 
Emila Viklického a připravujeme recitál Marty Kubišo-
vé k 15. výročí sametové revoluce. 
Česká centra mají vytvářet také dlouhodobou 
„reklamu“ naší země v zahraničí. Můžete uvést ně-
jaký příklad? 

Ve spolupráci s kulturními instituty dalších zemí se 
nám daří úspěšně realizovat společné akce (Den Ev-
ropy 9. květen, Evropský den jazyků 26. září, Euro-
pean Jazz Nights), které prezentují jednotlivé země v 
evropském kontextu v různých oblastech. Ve Švédsku 
nemá státní agentura CzechTourism vlastní zastoupe-
ní, a proto se zájemci o turistické informace často ob-
racejí na České centrum. Na podzim letošního roku se 
připravuje ve spolupráci s námi ve Stockholmu poprvé 
turistický workshop CzechTourism. V této oblasti mo-
hu využít i vlastní zkušenosti z mnohaletého působení 
v cestovním ruchu. 

převzato z Newsletter Česká centra, září 2004 

JAROSLAV KANTŮREK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaroslav Kantůrek 
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Letos uplynuto stodvacet let od narození paní 
Amelie Posse-Brázdové (1884-1957), ženy která 
vykonala mnoho pro Československo, pro česko-
slovensko-švédské přátelství, významně ovlivnila 
politický a kulturní život obou zení a nezištně po-
mohla mnoha lidem. 

Narodila se ve stejném roce jako náš prezident dr. 
Edvard Beneš, k jehož blízkým přátelům a spolupra-
covníkům patřila. Pocházela ze Stockholmu, ze staro-
bylé aristokratické politicky a kulturně činné švédské 
rodiny. Studovala hudbu, malířství a architekturu ve 
švédském Lundu a v dánské Kodani, v letech 1911-25 
žila v Římě. Zde se v roce 1915 provdala za českého 
malíře Oskara Brázdu. V době l. světové války se 
manželé Brázdoví seznámili s dr. Edvardem Benešem 
a aktivně se zúčastnili I. čs. odboje. Po určitou dobu 
byli internováni jako nepřátelští cizinci. Období česko-
slovenského odboje v Itálii popsala paní Amelie 
Posse-Brázdová v autobiografických románech „Slun-
né zajetí“ a „Pestrá volnost“, které česky vyšly v letech 
1934, 1954 a 1955. 

V roce 1935 koupili manželé Brázdoví barokní zá-
mek Ličkov u Žatce, kde žili se svými dvěma syny. Lič-
kov se tehdy stal významným společenským středis-
kem, místem setkávání osobností československé kul-
tury, veřejného a politického života. Blízkými přáteli 
manželů Brázdových, často dojíždějícími do Ličkova, 
byli sochař a malíř Jakub Obrovský, profesor Akade-
mie výtvarných umění v Praze a jeho paní. V Ličkově 
namaloval prof. Obrovský řadu obrazů zachycujících 
rodinné slavnosti a v roce 1935 velký portrét paní 
Amelie (170 x 180 cm), uvedený mezi nejvýznamněj-
šími umělcovými díly v monografii věnované jeho dílu 
(Kolman-Cassius 1935). 

Po německé okupaci našich zemí odjela paní Amelie 
do tehdy neutrálního Švédska, kde se zapojila do pro-
tinacistického odboje. Spolupracovala s českosloven-
ským diplomatem Vladimírem Vaňkem, s nímž se zna-
la z I. odboje v Itálii. Vladimír Vaněk, legionář, diplo-
mat, grafik a spisovatel (autor skvělého románu z do-
by třicetileté války „Země krvácí, země kvete“) působil 
jako zpravodajec-prostředník mezi domácím a zahra-
ničním odbojem, přičemž používal krycího jména Val-
demar Van Eck. 

V roce 1946 se paní Amelie vrátila do Českosloven-
ska, do Ličkova. Cítila se tu doma, kromě prezidenta 
Beneše se osobně znala s Janem Masarykem a s 
mnoha významnými československými politiky. Doufa-
la, že se Československo stane mostem mezi Výcho-
dem a Západem. V roce 1947 se vrátila do Stockhol-
mu, ale na jaře 1948 přijela na pozvání naší vlády 
opět do Prahy jako nezávislá žurnalistka. Toto přelo-
mové historické období popsala v dopisech bývalému 
velvyslanci ve Švédsku Eduardu Táborskému (vydány 
v knižnici Společnosti Edvarda Beneše, 1994, uspořá-
dal Z. Zeman) a ve švédsky psané knize „Když padla 

železná opona na Prahu“ (vydána z pozůstalosti, 
1968). Byla posledním hostem prezidenta Beneše, je-
hož navštívila 19. 8. 1948 krátce před jeho úmrtím. Po 
návratu do Švédska se do konce života zajímala o 
osudy ČSR a všemožné pomáhala emigrantům. Na-
psala celkem 11 knih. Byla vyznamenána nejvyššími 
civilními řády – Řádem bílého lva ČSR a dalšími řády 
Velké Británie, Norska a Dánska. 

Při své odbojové činnosti za II. světové války zachrá-
nila paní Amelie Posse-Brázdová život mému otci aka-
demickému malíři Karlu Minářovi, profesoru AVU a 
účastníku vojenského odboje Obrana národa. Když 
byl Karel Minář jako velitel Obrany národa na jihový-
chodní Moravě po dvou letech v ilegalitě zatčen gesta-
pem, navrhoval mu nacistický zvláštní soud v Breslau 
dvojnásobný trest smrti. O tom se dověděla českoslo-
venská zpravodajská skupina ve Švédsku a paní 
Amelie svou autoritou přiměla švédskou akademii 
umění k intervenci u švédského kancléře, který se ob-
rátil na vládu nacistického Německa, aby nebyl popra-
ven významný evropský umělec. Trest smrti byl změ-
něn na 12 let těžkého vězení s „návratem nežádou-
cím“. Otec se nakonec vrátil domů, byť s poškozeným 
zdravím. S paní Amelií se dobře znal, navštěvoval 
Brázdovy v Ličkově se svým učitelem a nejbližším pří-
telem J. Obrovským. Vyprávěl mi o ní jako o vzácné, 
vzdělané a dobrosrdečné ženě, již její přátelé pro im-
pozantní postavu a ráznost přezdívali „Viking“. Tyto je-
jí vlastnosti vyjadřuje i portrét prof. Obrovského. Ze 
všech zde uvedených důvodů této velké osobnosti s 
úctou vzpomínáme. 

Jan Minář 

AMELIE POSSE-BRÁZDOVÁ 

Amelie Posse-Brázdová, foto archív 



12 - Severské listy 3/04 

O ČEM SE HOVOŘÍ O ČEM SE HOVOŘÍ 
EVROPSKÁ UNIE A ŠVÉDKY 

Seminář na téma „Rovnost žen a mužů v politice 
Evropské unie“ uspořádala koncem loňského roku 
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., místopředsedky-
ně Severské společnosti. Hosté z Evropské lobby 
žen – dvě Francouzky a jedna Švédka – na něm in-
formovali o politice, kterou uplatňuje Evropská 
unie v oblasti genderové rovnosti. 

Švédku Malin Björk, pracující přímo v sekretariátu té-
to ženské organizace, jsme požádali o rozhovor. 
Můžete blíže představit Evropskou lobby žen? 
Evropská lobby žen (European Women´s Lobby) je 

největší evropskou ženskou organizací, která sdružuje 
asi 3000 národních a profesních ženských organizací. 
Má poradní status jednak v Radě Evropy, jednak 
v Hospodářské a sociální radě OSN. 

Naše lobby má dva hlavní úkoly. Za prvé sdružuje 
ženské organizace a informuje je o otázkách evropské 
politiky, které se dotýkají žen. Za druhé přímo spolu-
pracuje s evropskými institucemi a snaží se zajistit, 
aby politika Evropské unie plně respektovala potřeby 
žen. 
Jaká byla vaše cesta ze Švédska do bruselského 
sídla Evropské lobby žen? 

Již jako studentka jsem se zajímala o ženskou pro-
blematiku a pracovala jsem v různých feministických 
uskupeních. Nebyla jsem však odbornicí na evropské 
záležitosti. Po ukončení studia jsem získala šestimě-
síční stipendium v Evropské lobby žen a zaujalo mne, 
co všechno lze pro ženy udělat na evropské úrovni. A 
když mi tam bylo nabídnuto stálé zaměstnání, přijala 
jsem je. 
A co všechno lze tedy udělat pro ženy na evrop-
ské úrovni? 

Evropská lobby žen monitoruje legislativní návrhy 
Evropské unie a aktivně se zasazuje o to, aby se jejich 
integrální součástí stala lidská práva žen a tzv. gende-
rová rovnost. Třeba tím, že předkládá potřebné studie 
k jednotlivým otázkám nebo lobbuje na evropské úrov-
ni. 

Lze říci, že dnes již existuje celá řada direktiv Evrop-
ské unie, které se těmito otázkami zabývají, ať už jde 
o rovné zacházení v zaměstnání, sociální zabezpeče-
ní, otázky mateřství či prevenci násilí na ženách. A ev-
ropské direktivy jsou samozřejmě platné i pro všechny 
členské státy. 

Jedním z našich důležitých úkolů je zvýšit podíl žen 
v rozhodovací sféře. Usilujeme proto o co největší za-
stoupení žen v Evropském parlamentu. 
Jak to vypadá s rovností žen ve Švédsku? 
V České republice převažuje názor, že severské 

ženy jsou na tom dosti dobře… 
Vím, že severské země připadají střední a západ-

ní Evropě jako model rovnosti žen a mužů. Ale já 
jsem se stala v Švédsku feministkou, což znamená, 
že situace se mi tam nejevila tak dokonalá. 

Švédsko má nicméně v několika oblastech velmi 
progresivní politiku. Především jsme na tom velmi 
dobře, pokud jde o zaměstnanost žen. Úroveň za-
městnanosti žen je u nás vysoká, což jim poskytuje 
ekonomickou nezávislost. To je velmi důležité. A 
ženy mohou pracovat, protože existuje dobrá péče 
o děti, financovaná z veřejných zdrojů, a životní 
podmínky ve Švédsku jsou ve srovnání s ostatními 
severskými zeměmi velmi dobré. 

Politické zastoupení žen reprezentované jejich 
účastí v parlamentu nebylo až do nedávna velké. 
Teprve v devadesátých letech se zvýšilo ze zhruba 
30 na zhruba 45 %. Takže to byl rovněž velký krok 
kupředu. Také pokud jde o ženy ve vedoucích funk-
cích, se hodně změnilo až v posledních deseti le-
tech. 

Co se týče násilí na ženách, jímž se zabývala jed-
na z nedávných evropských studií, bylo ve Švédsku 
dosaženo značného pokroku teprve v posledních 
pěti letech, hlavně v oblasti potírání sexuálního ná-
silí, například prostituce či obchodu se ženami. Ale 
předtím na tom Švédsko nebylo v této oblasti o nic 
lépe ve srovnání s ostatními zeměmi. 
Jaké jsou současné hlavní problémy švéd-
ských žen? 

Snad bych především zdůraznila, že ve Švédsku 
je rozsáhlý veřejný sektor a že i vyspělou péči o děti 
zajišťuje veřejný sektor. To znamená, že zaměstna-
nost žen závisí především na tomto sektoru. Na 
jedné straně to dává ženám možnost sladit práci a 
rodinný život, ale na druhé straně právě veřejný 
sektor čelí v současné době mnoha problémům 
v souvislosti s omezováním veřejných výdajů, pro-
pouštěním a podobně. Ani vývoj platů není ve veřej-
ném sektoru tak příznivý jako v soukromém sekto-
ru. Proto se domnívám, že je třeba podporovat jak 
veřejný, tak soukromý sektor a rozvíjet pracovní pří-
ležitosti pro ženy v obou sektorech. 

Jednou z forem sexuálního násilí je znásilnění a já 
jsem přesvědčena, že ve Švédsku se v tomto smě-
ru nedělá dost. Zejména nebývá vůle usvědčit viní-
ky, takže když se případ znásilnění dostane před 
soud, jsou v mnoha případech osvobozeni. To je 
podle mého názoru také jeden ze závažných pro-
blémů. 
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Ve své přednášce jste hovořila o sexistických 
stereotypech, o zneužívání ženských těl zejména 
v reklamě. Mám pocit, že u nás to ani samotné že-
ny nevnímají jako závažný problém… 

Myslím, že i ve Švédsku jsou lidé, kteří to za problém 
nepovažují a zlehčují to. Ale má-li země silnou kulturu 
rovnosti mužů a žen, jsem přesvědčena, že se sexis-
mu v médiích nedaří. Protože lidé budou bojkotovat to, 
co se tímto způsobem prodává. Ve Švédsku byla na-
příklad vedena kampaň proti jedné švédské společ-
nosti prodávající oblečení, která propagovala své zbo-
ží sexistickými inzeráty, a feministky tuto společnost 
bojkotovaly. 

Ale máte pravdu, že když jsem přišla do Belgie, cítila 
jsem, že tam je jiný postoj k sexistické reklamě. A ně-
kdy byla dost hloupá na to, aby byla nebezpečná, ale 
rozhodně nebyla směšná. 

Takže v různých zemích existuje různá kultura rov-
nosti mužů a žen. Ale myslím, si že zároveň s tím, jak 
se ženy dostávají do vedoucích funkcí, je stále obtíž-
nější přicházet s takovými stereotypy. Mění se postoj 
k ženám, mění se jejich pozice a způsob, jakým jsou 
ve společnosti vnímány. Ve Švédsku jsou už ženy i ve 
vládě, ale i tato parita je nová a já si pamatuji dobu, 
kdy tomu tak nebylo. Takže sama vidím, jak se to po-
stupně mění, a to je mi pouhých 31 let. 
Jak je to se zastoupením Švédek v Evropské lob-
by žen? 

Samozřejmě že Švédská lobby žen je členem Evrop-
ské lobby žen. 

Přímo v bruselském sekretariátu jsem ze skandináv-
ských zemí pouze já. Ale další Švédka, rovněž jako je-
diná ze skandinávských zemí, je ve výkonném výboru, 
což je volený orgán. I když ona zůstává ve Švédsku, 
jsem s ní v pravidelném mailovém kontaktu, protože 
výkonný výbor řídí naši každodenní práci. 
A jak se mohou české ženy zapojit do aktivit Ev-
ropské lobby žen? 

Samozřejmě že usilujeme o to, aby v Evropské lobby 
žen byly zastoupeny také ženské organizace z kandi-
dátských zemí Evropské unie, tedy i z České republi-
ky. Žádoucí by bylo vytvořit vašemu dosud poměrně 
roztříštěnému ženskému hnutí určité zastřešení – 
Českou lobby žen, která by se jako národní koordinač-
ní centrum stala plnoprávným členem naší evropské 
lobby. Jednotlivé organizace se mohou stát pouze při-
druženými členy. 
Obligátní otázka na závěr: Toto byl váš první po-
byt v Praze? 

Byla jsem tu zhruba před deseti lety, kdy jsem jako 
studentka cestovala Evropou. Tehdy jsem strávila tři 
dny v Praze. Bylo to v létě a bylo to nádherné. Teď 
jsem tu byla po druhé, ale služebně, takže jsem si 
Prahu moc neužila. Proto bych se ráda vrátila, abych 
si ji mohla prohlédnout pořádně a navštívit i jiná zají-
mavá místa v České republice. 

Hana Petrová 

Staré země EU 
 % žen 

v roce 1995 
 % žen 

v roce 2003 

Švédsko 40 45,3 

Dánsko 33 38 

Finsko 34 37,5 

Nizozemsko 31 36,7 

Rakousko 25 33,9 

Německo 26 36,2 

Španělsko 23 28,3 

Belgie 11 23,3 

Portugalsko 12 19,1 

Velká Británie 9 17,9 

Lucembursko 17 16,7 

Irsko 13 13,3 

Francie 6 12,2 

Itálie 14 11,5 

Řecko 6 8,7 

Průměr EU 18 25,0 

Nové a kandidátské země 
 % žen  

v roce 2003 

Bulharsko 26,2 

Polsko 20,2 

Lotyšsko 21,0 

Slovensko 19,3 

Estonsko 18,8 

Česká republika 17,0 

Slovinsko 12,2 

Rumunsko 10,7 

Kypr 10,7 

Litva 10,6 

Maďarsko 9,8 

Malta 9,2 

Turecko 4,4 

Průměr 14,6 

Zastoupení žen v národních parlamentech 
(v dolní komoře, pokud je parlament dvou-
komorový)          pramen: Evropská lobby žen 



14 - Severské listy 3/04 

A JEJICH SVĚT SÁMOVÉ 
JOIK – TRADIČNÍ ZPĚV SÁMŮ  

„Národe tak malý, národe tak milovaný, dlouho-li 
vydržíš joikovat? Dlouho-li vydržíš tíhu okolního 
světa? Uvidíš ještě příští jaro přicházet?“ (Nils-
Aslak Valkeapää – Slunce, můj otec / Beaivvi, Áhč-
čažan) 

Historii a původ sámského národa obestírá mnoho 
tajemství. Etnografové se stále nemohou shodnout, 
odkud tito sobí kočovníci přišli, kde se vzali na dálném 
evropském Severu. Spolu s historikem Campbellem 
můžeme polemizovat o dávnověké pravlasti sever-
ských národů za Uralem, odkud se na počátku našeho 
věku hnuli Evenkové, Jakuti, Tulové, Čukčové a další 
do nekonečných prostor severské tajgy. Staré nálezy 
z poloostrova Kola, severní Karelie a Inarska však ho-
voří jinak – kultura užívající podobných atributů jako 
nynější sámská se v oblasti severní Skandinávie vy-
skytovala nejméně 5000 let před Kristem, dávno před 
popisovaným exodem přírodních severských národů 
ze sibiřské pravlasti. Snad zbývá jen věřit starým sám-
ským legendám, které říkají, že jejich národ se zrodil 
přímo z ledu, který silou svých žhavých očí roztavila 
Maddarakka, paní lásky. Ať to bylo jak to bylo, jedna 
věc je jasná. Od počátku věků až do současnosti Sá-
my provází joik, tradiční forma zpěvu, která je jedním 
z určujících pout k sámství, jejich nezaměnitelným re-

prezentačním dresem, mám-li se vyjádřit v současně 
módní fotbalové terminologii. 

Joik je zpěv, joik je hudba, zároveň je však mnohem 
více. Je specifickým výrazovým prostředkem, dalším 
jazykem Sámů, branou mezi niternými pocity sever-
ského člověka a přírodou, co jej obklopuje. Je přírod-
ním hlasem, vším, co spojuje svět a lidi živé i zemřelé, 
něco, co přenáší příslušnost k sámské entitě po tisíci-
letí. 

Joik je vokalickou hudební formou, charakterizova-
nou monotonálností (melodií v jedné stupnici a akor-
du), používáním hrdelního zpěvu a velkých tonálních 
intervalů, přesahujících celou oktávu. Takto suše lze 
shrnout teoretickou podstatu zpěvu, říkáme tím však 
velmi málo. Mnohem více můžeme pochopit, když si 
řekneme, že joikem lze uvítat nový den, pozdravit přá-
tele, oslavit chvíli klidu nad skromným jídlem, uklidnit 
rozčilené sobí stádo, obejmout hory na obzoru, spojit 
se s duší zemřelé milované bytosti, vychválit vlastní 
majetek a schopnosti či jen si po dlouhé práci odpoči-
nout. Joik je rájem improvizace, jeho melodie, rytmus i 
případná slova se mohou měnit na základě nálad a si-
tuací, každý další interpret do něj může přidat své 
vlastní pocity a potřeby, a změnit tak od základu pů-
vodní základ skladby. 

Nahlédněme nyní do chladné sámské minulosti, jak 
se joik vyvíjel v běhu staletí až do dneška. Po dlouhé 
doby joik zůstával hudebním teoretikům skrytý – jak si 
jinak vysvětlit slova jednoho belgického muzikologa, 
který před 100 lety směle prohlásil, že Sámové jsou 
jediným národem, který nezpívá. Možná že joik nezní 
vůbec jako evropský zpěv, možná že jej onen popleta 
pokládal za řeč, jazyk. Sámské úsloví situaci vystihuje 
spíše takto: „Kolik joikařů, tolik plačících požehna-
ných“. 

Vývoj joiku lze shrnout do čtyř etap. První z nich mů-
žeme nazývat původním obdobím. Sámové tehdy žili 
mnohem jižněji než nyní a měli bližší styky s Finy, joik 
byl tehdy výrazem jejich identity, hlasem jejich odliš-
nosti. Tehdy možná nejvíce připomínal sibiřské rituální 
zpěvy, zpívané hlubokým hrdelním hlasem za dopro-
vodu bubnů gievvrre, šamanských nástrojů, propojují-
cích náš svět se „světem hloubky“, sáivo, podsvětím. 
Tehdy asi nebyl ještě výsadou každé lidské bytosti, 
nýbrž „hlasem duchů“. Jeden, dva tóny, hrdelní 
mumlání, „vědmá slova písně poslaná po vodě, větru, 
kořenech bříz“, velké intervalové skoky. Podobně 
mohla znít šamanská hudba na Sibiři, v brazilských 
pralesích, v keltských dubových hájích. Ryzí vzývání 
přírody. 

Druhé období, nazývané „diferenciální etapou“, se 

Bongg’ Ánte se pravidelně účastní tradičních velikonoč-
ních sámských festivalů v joikování (Grand Prix gilvvuin). 

Také vydal již několik kompaktů s tradičními joiky 
foto archív 



Severské listy 3/04 - 15 

datuje cca od roku 1100. Sámové, vytlačovaní domi-
nantními národy Skandinávie na sever, se začali roz-
plývat v nekonečných mrazových pouštích Laponska, 
jednotlivé rody a siidy se od sebe začaly vzdalovat, ty 
nejzápadnější se uchytily na březích „Ledomoře“, Nor-
skhavet a v norských horách, nejvýchodnější v tundře 
poloostrova Kola („Medvědí ocas“ Skandinávie, 
v současnosti Rusko). Joik se stal v podstatě tím feno-
ménem, který jsem popisoval v úvodu, stal se každo-
denním společníkem každého člověka, jedinečným 
spojovacím jazykem každé rodiny, siidy, přírody okolo. 
Noidský buben gievvrre se z chýší a stanů vytratil, stal 
se „jen“ hlasem nečetných noidů, šamanů, kteří roz-
hodně nesídlili v každé siidě Severu. Tehdy došlo asi 
k nejzásadnějšímu formálnímu oddělení joiku západní-
ho od východního. Východní, zejména koltští Sámové 
(KolttaSámet) vytvářeli až hodinu trvající skladby 
s rozsáhlými epickými texty, popisujícími každodenní 
život – lov ryb, medvědů, putování se soby tundrou, 
vzájemné vztahy mezi lidmi. Západní, respektive se-
verní Sámové (DavviSámet), jejichž centrem se stala 
velká siida Guovdageainnu (nyní norské Kautokeino), 
oproti tomu zpívali kratičké, mnohem „evropštější“, 
melodičtější a rytmičtější joiky, kde text často úplně 
chyběl, byl nahrazován vokalickými popěvky (piilottajat 
– „skrytosti“) – oním typickým nápěvem „lei-lo-loi-lá, 
lei-lo-lango“, případně pár slovy, většinou místopísný-
mi názvy. „Skrytosti“ opravdu dovolovaly neomezovat 
se na slova (slovní zásoba Sámů je extrémně bohatá 
na konkrétní výrazy – cca 200 výrazů pro soba, 40 vý-
razů pro sníh apod.), naopak chudá na pojmy abs-
traktní, pocitové. Pomocí „skrytostí“ dovedl každý 
prostý člověk vyjádřit přesně své pocity tak, aby mu 
každý krajan mohl rozumět, přidat se, poupravit a 
změnit náladu písně. 

Počátek třetího období spadá do časů asi 400 let 
zpátky, do éry masivní christianizace země. Misionáři 
označili joik za ďábelský, čarodějný zpěv, zakázali jej 
provozovat, pálili noidské bubny (které však již dávno 
nebyly součástí prostého každodenního joiku) a ten, 
kdo zpíval dál, tak jak mu zobák narostl, byl označen 
za čaroděje, popraven a jeho hlava byla v ledu poslá-
na do Stockholmu či Kristianie (takto prý dopadl i pra-
dědeček slavné joikařky Mari Boine ještě v roce 1874). 
Sámové byli nuceni zpívat pro ně nesrozumitelné a 
odpudivé luteránské žalmy v latině či švédštině. Para-
doxně v prvních stoletích „okupace“ došlo k posílení 
národní identity Sámů, objevili se mezi nimi znovu ša-
mani, kteří bez ohledu na rizika začali oživovat stará 
magická slova. Lidé se scházeli v bažinatých pralesích 
a neslyšně joikovali, odezírali stará slova ze rtů. Tlak 
však trval příliš dlouho, až do 70.let minulého století. 
Sámští vzdělanci si mohli oprávněně stěžovat, že joik 
už je jen jakýmsi skansenem tradiční hudby, nezajímá 
žádného mladého člověka, který si radši na diskotéce 
ve městě poslechne popovou Abbu, než jej z tančírny 
vyhodí rozjaření opilí Skandinávci do příkopu u cesty. 

Přišla však 70. léta 20. století, období masivního ná-
rodního probuzení Sámů. Norská vláda podlehla ne-
čekanému hnutí kautokeinských Sámů, kteří se 
vzbouřili proti devastaci krajiny monstrozní vodní elek-

trárnou Altaelva. Sámové od Mo i Rany až po Mur-
mansk se spojili a začali se projevovat jako svébytný, 
původní národ, volající po svých právech. Vznikl sám-
ský parlament, kulturní a politická sdružení, do čela se 
postavil bard N. A. Valkeapää, nesmiřitelný bojovník 
proti kulturnímu útlaku národa, silně národnostně cítící 
spisovatel, básník a buditel. Joik se zvedl jako Fénix 
z popela, najednou byl slyšet všude, kde se objevil 
alespoň jeden příslušník sámského národa, najednou 
se z šera věků vynořilo ono staré cítění, nikdo náhle 
nemusil mladé Sámy učit jak joikovat. Joik se stal ma-
nifestem Sámů proti většinám a v souladu 
s postmoderními postuláty popkultury se vynořila 
spousta joikařů a hudebních skupin, které začaly joik 
zpívat a hrát na současné nástroje a techniku, stali se 
pro současné Sámy idoly a určovateli mainstreamu. 
Joik, sice v novém kabátě, avšak starý, ryzí a původní, 
přežil a zdá se, že bude žít věčně, jako doufejme sám-
ský národ nikdy nevymře v globální vesnici. 

Nyní se ještě krátce zastavme u forem joiku, témat, 
kterými se současný joik zaobírá. Předně jde o tzv. 
„osobní joiky“, skladby, které si „skládá“, lépe řečeno 
vytváří každý Sám, ať už umí zpívat, či nikoliv. Takový 
joik vychází z tradičního základu, připomínající holý, 
nezabydlený dům. Každý joikupěvec však onen dům 
zabydlí, vymaluje, ozdobí tak, aby se mu v něm dobře 
žilo. „Skrytosti“, ony popěvky, vyjadřují povahu a tem-
perament zpěváka tam na Severu – „já znám, jak joi-
kovat, ty to také znáš, joik je někde ve vzduchu jako 

Stan je základním prvkem laponské „architektury“ 
foto Nino Bùsoli 
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naše tajemství, je zbytečné joikovat v dlouhých tex-
tech, které kalí obrazy mysli“. U ohně před domem 
každý začíná zpívat svůj osobní joik, který se mění, 
proplétá s joikem kamaráda, ženy, otce. Joik není in-
terpretován, nýbrž neustále vzniká, mění se a zaniká. 
Díky němu si Sámové vypráví o svých blízkých, o li-
dech, které poznali na cestách, o směšných přího-
dách, co kdo zažil v období rozloučení. „Magga Kle-
mentinová, malá Magga, každý se na ní dívá, protože 
je jediná, bohatá dcera svého otce, Klementinová 
Magga“. „Juhani blázen pije kořalku, šibal skáče, tančí 
na podlaze“. 

Dalšími joiky sobař hovoří ke svým zvířatům, uklid-
ňuje je a shání dohromady, zvířata jakoby uvyklá na 
jeho hlas se zklidní a přijdou za ním. Naštvaný otec u 
večerního ohně joikem kárá své dcery za přílišnou po-
volnost k mladíkům odvedle, ony se mu joikem omlou-
vají, vysvětlují, slibují, že se napraví. Někdo zase vy-
chvaluje svůj majetek a schopnosti: „Parohy mých so-
bů jako moře běží tundrou, parohy mých sobů sahají 
k nebi, každý chválí moje soby, mě samého“. Sebe-
chvála je častým námětem osobních joiků, až to u 
skromného sámského národa překvapuje. Připomíná 
to trochu černý rap amerických ghett. 

Jiným rozšířeným tématem joiku jsou zvířata a vůbec 
živé věci okolo: sobi, ptáci, šelmy. Sámové při jejich 
opěvování jakoby záviděli zvířatům jejich volnost a 
rozlet, nejde však o závist, spíš o nám často hrubě ne-
známý pocit sounáležitosti a jednoty člověka a zvířete. 
„Liška běží, liška běží, ajja ajja alla alla“ – víc vyjádřit 
není potřeba. Joikujeme vlkům, aby za zimy nesežrali 
naše zásoby, sobům, aby našli dostatek lišejníku, or-
lům, aby nalezli cestu ke svým hnízdům v horách. Joi-
kař vyjadřuje své okouzlení světem přírody: „Orlice, 
mračné křídlo, mořská teto, letíš nad mořem, letíš nad 
horami.“ Nejvíce se v těchto zpěvech objevuje med-
věd, kterého Sámové obdivují a bojí se jej, protože po-
hněvat si medvědí duši znamená rozhněvat si samot-
nou přírodu, jejího pána Veraldenolmaie. Lesní král, 
medotlap, pán borůvkoviště, velký strýc, to jsou něžné 
přezdívky huňatého predátora tajgy, vyskytující se 
v písních. 

Joikem se ukolébávají děti, vyznává láska, nabízí se 
sňatek. Tato témata jsou v joiku relativně nová, dřívěj-
ší joiky kupodivu byly pro evropsky cítícího člověka až 
příliš epické a realistické. S masivním boomem joiků 
do oficiální kultury se však témata lásky a vztahů do-
stávají do popředí, přesto však mnohem častěji může-
me zaslechnout krásně znějící nápěv, jehož jediná 
slova jsou: „Posvátné jezero, komáří jezero, horo du-
chů, otevíráš se, pod štítem smrti vyvěrá pramen živo-
ta, o řece života zpívám.“ Příroda je stále tím nejdůle-
žitějším tématem. Toho se dotýká poslední téma joiku 
– joik jako šamanský zpěv, vyvolávání duchů a stráž-
ců „světa hloubky“, léčitelské zaříkávání, posílání ma-
gických slov do přírody jako kód ke vstupu do „světa 
hloubky“. Jsem si zcela jistý, že i tato forma žije, že 
stále existují noidové, sámští čarodějové, kteří k joiku 
stále používají doprovod noidského gievvrre bubnu. 
Jejich existence je však velmi dobře ukrytá okolí, snad 
z důvodů starých obav o život, snad spíše kvůli oba-

vám z turistického pozlátka, z honby jižních povrch-
ních cestovatelů po senzaci. Nils-Aslak Valkeapää byl 
tím prvním, kdo volal po tom, aby „noidové zmizeli pro 
všechny ze světa a žili jen v hloubkách, kam lidi ne-
smí, jen oni za námi“. Pohybuji se mezi Sámy již pár 
let a jistě mezi mnou a některými z nich vznikla silná 
přátelská pouta. Když se však pokouším doptat na no-
idy a čaromocné vědmé joiky, odbývají mě zvláštním 
úsměvem: „Sám jsi noidem, když jsi tak zdaleka přišel 
nás poznat. Tak nehledej to, co nikdy nespatříš.“ 

Respektujme to tedy, nelovme senzace a magii, ne-
vysávejme originalitu severských přírodních lidí. Po-
dobně jako oni hledejme inspiraci a víru sami v sobě a 
v nekonečné moudrosti a síle přírody… 

S použitím článku „Sámelaisten vanhakantainen mu-
siikkikulttuuri“ z časopisu „Kansanmusiikki“ 

Riku N. Podzemský 

Unnas Magga odpočívá tkajíc pás z barevné vlny 
foto Nino Bùsoli 

Sri a Marit jsou již několik let přítelkyněmi 
foto Nino Bùsoli 
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LITERATURA SEVERSKÁ 
J O S T E I N  G A A R D E R :  
PRINCIPÁLOVA DCERA 

Zlí jazykové tvrdí, že každý správný severský román 
musí obsahovat nějaké strašné tajemství, musí tragic-
ky končit a musí v něm dojít alespoň k jednomu inces-
tu. Asi by to nebyla tak úplně nepravda, pokud by-
chom měli na mysli některá díla devatenáctého a dva-
cátého století, odehrávající se v pustých, od okolního 
světa izolovaných končinách, o současném skandi-
návském písemnictví, které už dávno ladně vplulo do 
globálních evropských a světových literárních vod, to 
však platí stěží. 

O to víc překvapuje, že zmíněné ingredience najde-
me v nejnovějším románu soudobého norského spiso-
vatele Josteina Gaardera Principálova dcera, který ny-
ní vychází v českém překladu. Nejde ovšem o žádné 
retro, ale naopak o dílo formálně i obsahově velmi mo-
derní, ba přímo postmoderní, jakýsi metaromán naru-
by. Jeho protagonista, přezdívaný Petr Pavouk, si i 
v dospělosti udrží mimořádně bujnou dětskou fantazii, 
symbolizovanou jeho celoživotním průvodcem, malým 
pohádkovým mužíčkem s plstěným kloboukem a bam-
busovou hůlkou. Na své fantazii si dokonce založí 
svéráznou živnost: překypuje totiž literárními nápady a 
náměty, ale jelikož sám nemá žádné spisovatelské 
ambice, prodává je autorům, kteří trpí uměleckou ne-
plodností a použitelných témat se jim žalostně nedo-
stává – řečeno jinými slovy, nemají o čem psát. Gaar-
der tím naráží na situaci v Norsku v několika minulých 
desetiletích, kdy se tamější knižní trh vyznačoval nad-
produkcí autorů, spíše než z vnitřní potřeby publikují-
cích pouze proto, že to umožňovala společenská ob-
jednávka. Tento fenomén ale jistě nelze považovat za 
výlučně norský. 

Nakonec se však ukáže, že realita může předčít i 
nejdivočejší fantazii: Petrův zdánlivě zcela bezrizikový 
podnik, takzvaná „Spisovatelská pomoc“, začne být 
velmi nebezpečný a pavouk uvízne ve vlastní pavuči-
ně. Obchodník s nápady si podobně jako hrdinka jeho 
titulního příběhu o dceři cirkusového ředitele, umělkyni 
na visuté hrazdě, zlomí vaz. 

Ale ještě než se tak stane, stačí čtenářům převyprá-
vět obsah mnoha dalších nevšedních příběhů. Za 
zmínku v této souvislosti stojí, že mezi nimi nechybí 
ani příběh z Prahy. 

Gaarder na sebe poprvé upoutal pozornost na začát-
ku devadesátých let, kdy vydal originální dějiny filozo-
fie pro mládež Sofiin svět – ty byly přeloženy do téměř 
padesátky jazyků a staly se světovým bestselerem. 
Od té doby napsal několik tematicky značně rozrůzně-
ných knih, určených mladým i dospělým čtenářům, jež 
svou nápaditostí a neotřelostí rovněž vzbudily značný 

ohlas: Tajemství karet, Vita brevis, Haló, je tu někdo?, 
Jako v zrcadle, jen v hádance, Kouzelný kalendář a 
další. Principálova dcera na tuto úspěšnou řadu dů-
stojně navazuje. O její české vydání se zasloužila Ga-
arderova věrná překladatelka Jarka Vrbová a naklada-
telství Knižní klub. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

 

P E R  O L O V  E N Q U I S T :  
KNIHA O BLANCHE A MARII 

Švédský spisovatel Per 
Olov Enquist vstoupil na 
literární scénu v šedesá-
tých letech minulého sto-
letí, kdy se v důsledku 
společenské objednávky 
beletrie ve Skandinávii do-
stávala do defenzívy a by-
la na určitý čas téměř vy-
tlačena literaturou faktu. 
Pro jeho tehdejší i sou-
časnou tvorbu je příznač-
ný dokumentarismus, 
avšak ačkoli často pracuje 
s historickými fakty, udá-
lostmi a osobami, doku-
mentární materiál mu slouží spíše jen jako pomůcka 
k demonstrování vlastních postojů k obecně platným 
otázkám. 

Výjimkou v tomto směru není ani jeho poslední, te-
prve před několika týdny publikovaný román Kniha o 
Blanche a Marii. Pod oběma křestními jmény se skrý-
vají Blanche Wittmanová, nejoblíbenější pacientka 
profesora Charcota, který v poslední čtvrtině devate-
náctého století v pařížské nemocnici Salpetriere – me-
todami z dnešního hlediska poněkud obskurními – lé-
čil ženskou hysterii, a slavná Polka Marie Curie Sklo-
dowská, objevitelka radia a dvojnásobná nositelka No-
belovy ceny. Blanche se po mnohaletém léčení a ne-
obvyklém milostném vztahu k Charcotovi, skončivším 
jeho smrtí, uzdraví a stane se Mariinou asistentkou. 
V důsledku ozáření, jemuž je vystavena při práci 
s radioaktivním materiálem, jí postupně musí být am-
putovány obě nohy a jedna ruka, takže se promění 
v lidské torzo, které však přesto žije bohatým citovým 
životem. Její zmrzačení funguje jako metafora. Podob-
ně zmrzačena – i když v obrazném slova smyslu – je 
totiž i Marie, když po smrti svého muže Pierra naváže 
vášnivý poměr s ženatým kolegou. Establishment ji za 
to nelítostně odsoudí, vyobcuje ji ze společnosti sluš-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Olov Enquist 
foto archiv 
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ných lidí a uspořádá na ni štvanici, kvůli níž málem při-
jde o druhou Nobelovu cenu a musí se na několik let 
uchýlit do anglického exilu. 

Záření nového prvku, který Marie Curie objeví, sym-
bolizuje citové prožitky obou žen. Zpočátku totiž panu-
je názor, že radium má pouze blahodárné, léčebné 
účinky, teprve později se ukáže, že může i zabíjet. A 
přesně taková je láska, přesněji řečeno lásky Blanche 
Wittmanové a Marie Curie Sklodowské. Jejich příběh 
je variace na téma, které už dobře známe 
z Enquistových starších děl – vzpomeňme si například 
na divadelní hru Ze života žížal, v níž dojemně naivní 
dánský pohádkář Hans Christian Andersen tvrdí, že 
„láska vše překoná“, aby se vzápětí přesvědčil o opa-
ku, či na prózu Svržený anděl, kde podivuhodná zrůda 
s dvěma hlavami – jednou mužskou a jednou ženskou 
– prochází rájem i peklem partnerského vztahu, z ně-
hož není úniku. V Enquistově pohledu láska ani nepře-
náší hory, ani není mocná čarodějka, je to naopak cosi 
bolestného a rozporuplného, „značkovací železo, kte-
ré se nám vpaluje do kůže“, ale zároveň i cosi, bez če-
ho by lidský život ztratil smysl. 
Kniha o Blanche a Marii se opírá o různé autentické 

materiály, a často z nich dokonce cituje. Ne vždy lze 
s jistotou určit, zda jde opravdu o skutečné dokumen-
ty, či mystifikaci z autorovy strany. Ale právě o to se 
Enquist ve svém „dokumentárním milostném románu“ 
zjevně snaží: chce nás znejistit, přimět, abychom po-
chybovali – i o věcech zdánlivě jasných a nesporných. 
Nutno přiznat, že se mu to daří. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

 

AUGUST STRINDBERG: HRY II 

Některé knihy se rodí dlouho a složitě. Zcela určitě 
se to týká českého dvousvazkového výboru divadel-
ních her švédského dramatika Augusta Strindberga. 
Tento projekt vznikl už v osmdesátých letech minulého 
století v nakladatelství Odeon, v důsledku ekonomic-
kých změn po roce 1989 však už nemohl být realizo-
ván (dokonce byla rozmetána sazba už hotových pře-
kladů). Potom na dlouhou dobu usnul spánkem Šípko-
vé Růženky. Roli prince, který ho z tohoto spánku pro-
budil, nakonec sehrál Divadelní ústav, kterému za to 
patří dík. 

První svazek, zahrnující nejvýznamnější naturalistic-
ká a historická drama, vyšel před čtyřmi lety a nyní 
světlo světa spatřil svazek druhý, ve kterém je zastou-
pena spisovatelova pozdní tvorba z let 1900 až 1907: 
hry Velikonoce, Tanec smrti I a II, Hra snů, Do Da-
mašku I a II, čtveřice komorních her Bouřka, Spáleniš-
tě, Sonáta příšer a Pelikán a dva nedokončené frag-
menty: Holanďan a Ostrov mrtvých. Všechna tato díla 
Strindberg napsal po duševní a umělecké krizi – tak-
zvané Inferno-krizi –, kterou prodělal v devadesátých 
letech devatenáctého století a během níž radikálně 
změnil své politické, společenské i estetické názory. 
Z dřívějšího neústupného ateisty, materialisty a racio-
nalisty se stal hluboce věřící člověk a vyznavač nábo-

ženské mystiky Emmanuela Swedenborga, v umělec-
ké oblasti pak dřívější naturalismus nahradila orienta-
ce na nové, experimentální proudy, které – jak se zdá-
lo – lépe postihovaly mnohoznačnost lidského nitra: 
především na symbolismus a expresionismus. 

Ve Švédsku se tato „postinfernální“ tvorba, v níž čas-
to splývá reálný svět se světem transcendentna a bás-
nické fantazie, prosazovala jen velmi ztěžka – insce-
nace některých titulů, zejména komorních her, se u di-
váků i kritiky setkaly s vyloženým nepochopením. Pod-
statně vlídněji však byla přijata v zahraničí, především 
v Německu, kde díky režisérovi Maxu Reinhardtovi zá-
hy nastoupila vítězné tažení. Dnes se obecně má za 
to, že právě těmito dramaty se Strindberg nejznatelněji 
zapsal do dějin světového divadla. 

Několik her obsažených v druhém svazku českého 
výboru u nás vychází vůbec poprvé, všechny ostatní 
pak v novém překladu, opírajícím se o poslední, nej-
autentičtější a nejúplnější švédské vydání Strindbergo-
vých sebraných spisů. Jeden z redaktorů tohoto tak-
zvaného Národního vydání, přední znalec Strindber-
gova díla Hans-Göran Ekman, je ostatně také autorem 
fundované studie, jež české vydání doplňuje. Do knih-
kupectví se tak dostává titul, který ocení jak divadelní-
ci a teatrologové, tak i všichni, kdo se hlouběji zajímají 
o severské literatury. Doufejme, že jeho vydání také 
pomůže nejvýznamnějšímu švédskému dramatikovi 
zaujmout v repertoáru českých scén místo, jaké mu 
bezpochyby náleží. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

 

STRINDBERG VE STOCKHOLMU 

Nikdo nemůže tvrdit, že by Švédsko zapomínalo na 
svého největšího dramatika Augusta Strindberga. Je-
ho díla tu prakticky nikdy nemizí z repertoáru divadel, 
přičemž nabídka je podstatně pestřejší, než na jakou 
jsme zvyklí z našich scén – mimo jiné se tady daleko 
častěji uvádějí jeho pozdní expresionistické kusy, kte-
ré nejvíc ovlivnily vývoj světového divadla. Jenom 
v samotném Stockholmu byly v poslední době insce-
novány například tituly Pelikán, Tanec smrti, Hra snů, 
Samum, Zločin a zločin, Hra s ohněm, Do Damašku či 
Slečna Julie. 

Zvláštní událostí se stala světová premiéra Strind-
bergovy skoroprvotiny Volnomyšlenkář v lednu minu-
lého roku, kterou bylo znovuotevřeno Strindbergovo 
Intimní divadlo poblíž takzvané Modré věže, kde dra-
matik strávil poslední léta života. Původní Intimní diva-
dlo založil on sám jako experimentální scénu, inspiro-
vanou německými a francouzskými vzory, a v období 
1907 až 1910 zde uvedl dvacet pět svých her. Po 
téměř stoleté přestávce se tedy do „svého“ divadla 
vrátil. 

Ingmar Bergman, jehož strindbergovské inscenace 
ve stockholmském Královském dramatickém divadle a 
městských divadlech v Malmö, Göteborgu a Helsing-
borgu patří k nejpůsobivějším, nedávno definitivně za-
nechal divadelní režie a odešel na odpočinek. Život – i 
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ten divadel-
ní – jde ovš-
em dál a 
S t r indber -
govy hry 
jsou dnes 
výzvou pro 
mladší reži-
sérskou ge-
neraci. K ní 
patří Ric-
kard Günth-
er, který na 
Malé scéně 
stockholm-
ského Měst-
ského diva-
dla nově 
nastudoval 
archetypální 
manželské 
drama Ta-
nec smrti. 

Scénograf 
Peter Lun-
dquist se příliš neodchýlil od autorových představ: 
scénu tvoří průřez kruhové věže se střílnami, navozu-
jící dusnou, vězeňskou atmosféru. Do jeviště vybíhají-
cí kruh jako by symbolizoval bludný kruh, v němž se 
odehrává rodinná vivisekce, vysilující manželský zá-
pas kapitána Edgara a jeho ženy Alice, kterému ne 
zcela pasivně asistuje rodinný přítel a Alicin bratranec 
Kurt. 

Režisér položil hlavní důraz na psychologii všech tří 
postav, jejichž představitelé – Sten Ljunggren, Claire 
Wikholmová a Reuben Sallmander – podávají zcela 
věrohodný výkon, takže divák ani na okamžik nepo-
chybuje, že to, co se odehrává na jevišti, je navzdory 
datu vzniku hry stále aktuální a bolestivě reálné. 
K přesvědčivosti inscenace přispívají i humorné ingre-
dience, které občas prosvětlí jinak nanejvýš temnou 
atmosféru. 

Rickard Günther se podobně jako řada jiných režisé-
ru před ním rozhodl hru oprostit od víceméně epizo-
dických postav – představení je díky tomu sevřenější 
a účinnější. Sporná je naproti tomu dost radikální změ-
na závěru hry: zatímco u Strindberga kapitán umírá a 
Alice konstatuje, že ho – navzdory všemu – milovala – 
i nenáviděla, Güntherova verze končí rozhovorem 
obou manželů, který vyznívá jako rezignované smíření 
s ne zcela růžovou skutečností. Co režiséra k tako-
vému zásahu do textu vedlo, je mi záhadou. Obava, 
že by dnešní švédský divák neunesl – nebo nepocho-
pil – strindbergovsky silné emoce a vášně, mi připadá 
neopodstatněná. V březnu letošního roku, kdy měl Ta-
nec smrti premiéru, celé Švédsko žilo případem série 
vražd a pokusů o vraždu, jimiž se pastor jedné sekty 
zbavoval nebo pokoušel zbavit svých manželek a 
manželů svých milenek. To přece o nedostatku vášní 
nesvědčí. 

Zbyněk Černík, ČRo 3 Vltava 

DESET NEJČTENĚJŠÍCH KNIH 
V NORSKÝCH KNIHOVNÁCH 

1. Lars Saabye Christensenová - Nevlastní bratr 
2. Åsne Seierstadová - Knihkupec v Kábulu 
3. Linn Ullmannová - Milost 
4. Niels Fredrik Dahl - Na cestě k příteli 
5. Karin Fossum - Dům bláznů 
6. Jan Kjærstad - Znamení lásky 
7. Anne Karin Elstadová - Svobodná 
8. Karin Fossumová - Jonas Eckel  
9. Merete Morken Andersenová - Moře času 
10. Linn Ullmannová - Když jsem u tebe 

 
Merete Morken Andersenová (1965) v 90. letech by-

la redaktorkou literárního časopisu Okno (Vinduet), také 
působila jako redaktorka v nakladatelství Aschehoug. V 
současné době je literární kritičkou a spisovatelkou. V 
románu Moře času (Hav av tid) staví autorka své hlavní 
hrdiny do situace, kdy jejich šestnáctiletá dcera spáchá 
sebevraždu, a oni musejí společně překonávat bolest.  
Niels Fredrik Dahl (*1957) debutoval v roce 1988 

sbírkou básní. Inspiraci pro prostředí, v němž se ode-
hrává jeho román Na cestě k příteli (På vei til en venn) 
našel v novinách, ve kterých náhodou narazil na zmín-
ku o ruském cirkusu. Dahl, který je manžel Linn Ullman-
nové, také píše texty k jazzovým skladbám, je redakto-
rem básnické řady a momentálně i spisovatelem na vol-
né noze. 
Anne Karin Elstadová (1938) patří k nejprodávaněj-

ším norským autorům. Původním povoláním je učitelka, 
v roce 1976 debutovala historickým románem Lidé v In-
nhaugu (Folket på Innhaug), od té doby se živí psaním. 
Bydlí v Oslu. Kniha Svobodná (Fri) je součástí románo-
vého cyklu, v němž sledujeme vývoj hrdinky Julie. 
Ústředním tématem v knihách Elstadové jsou mezilid-
ské vztahy, hlavními hrdinkami bývají většinou ženy. 
Karin Fossumová (1954) pracovala v nemocnici, do-

mově důchodců a v odvykacím středisku pro narkoma-
ny. V roce 1974 jí vyšla první básnická sbírka Snad zít-
ra (Kanskje i morgen). Od té doby jí vyšlo mnoho bás-
nických sbírek, povídkových knih i kriminálních románů. 
V žebříčku má dva tituly: Dům bláznů (De gales hus) z 
roku 1999, který se odehrává v psychiatrické léčebně v 
70. letech, a nejnovější román Jonas Eckel z roku 
2002. 
Jan Kjærstad (1953) vystudoval teologii na Univerzi-

tě v Oslo. V druhé polovině 80. let byl redaktorem lite-
rárního časopisu Okno (Vinduet). Je autorem mnoha 
románů a patří k nejuznávanějším norským spisovate-
lům, zřejmě nejslavnější je jeho trilogie Objevitel 
(Oppdageren, 1999), Dobyvatel (Erobreren, 1996) a 
Svůdce (Forføreren, 1993). V roce 2001 získal Cenu 
Severské literární rady. 
Linn Ullmannová (1966) spisovatelka, kritička a novi-

nářka, píše pro Dagbladet. Debutovala v roce 1998 kni-
hou Než usneš (Før du sovner), která byla přeložena 
do třiceti jazyků. Ve své zatím poslední knize Milost 
(Nåde) se zabývá tématem eutanazie. 

podle www.huldra.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
August Strindberg 

foto archiv 
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FINSKÁ KNIHA KNIŽNÍ KOUTEK 
FINSKÝ HUMORISTA ARTO PAASILINNA 

Autor humoristických 
románů Arto Paasi-
linna je nejpopulár-
nější finský spisova-
tel. V pětimilionovém 
Finsku vycházejí je-
ho knihy ve statisíco-
vých nákladech, na 
jeho autogramiádách 
stojí dlouhé fronty, 
na autorská čtení při-
cházejí stovky lidí. 
Jeho popularita ve 
Finsku se dá přirov-
nat k popularitě Mi-
chala Viewegha u 
nás, je však oblíbený 
i v západní Evropě, 
zejména ve Francii a 
v Itálii. 

Populární jako Viewegh, ale ne stylem. Arto Paasilin-
na je typický „mužský“ spisovatel. Tím se vyděluje z 
ženského či přímo feministického hlavního proudu 
současné finské literatury, který je v poslední době tak 
markantní. Paasilinna píše pro muže a o mužích. Jeho 
typičtí hrdinové jsou unaveni životem ve městě a v ci-
vilizaci, velmi často jsou rovněž znechuceni svými ne-
ustále nespokojenými manželkami, nebaví je jejich 
práce, která nemá žádný smysl. Utíkají do drsné fin-
ské přírody, kde pak ve společnosti divokých zvířat, 
svérázných venkovských podivínů, mnohdy i mladých 
a vždy spokojených dívek a nikdy nevysychajícího al-
koholu prožívají jen stěží uvěřitelná dobrodružství. 
Kdo ví, kde se všude autoři populárního ruského filmu 
Svéráz národního lovu inspirovali. 

Arto Paasilinna se narodil 20. dubna 1942 v lapon-
ské obci Kittilá. Jeho rodina sem utekla před válkou, či 
přesněji řečeno přišla sem z Petsama na břehu Sever-
ního ledového oceánu, z oblasti, kde se těžil nikl a kte-
rá už v roce 1939 „připadla“ Sovětskému svazu. Pa-
asilinna pochází ze zajímavé rodiny – jeho jeden bratr 
Erno Paasilinna (1935-2000) byl rovněž spisovatel a 
publicista (jeho esej o Laponsku a ekologii vyšel česky 
ve Světové literatuře 4/1992) a druhý bratr Reino Pa-
asilinna (nar. 1939) je politik, od roku 1996 poslanec 
Evropského parlamentu za finské sociální demokraty. 

Arto Paasilinna, nejpopulárnější z bratří, vystudoval 
večerně vysokou školu a působil pak jako novinář, nej-
prve v Laponsku a později v jižním Finsku, v Helsin-
kách. Od počátku 70. let 20. století, kdy začaly vychá-
zet jeho úspěšné knihy, je spisovatelem z povolání. 

Od té doby je každá jeho nová kniha netrpělivě očeká-
vána čtenáři. Čtenáři. Paasilinnovy knihy jsou tradič-
ním dárek k svátku finských mužů, Dni otců, který se 
slaví druhou neděli v listopadu. 

Vztah kritiky k Paasilinnovy už tak jednoznačný není, 
ovšem v případě úspěšného a hojně prodávaného au-
tora to není tak úplně překvapivé. Kvalitní oddechová 
literatura je termín, který Paasilinnovu tvorbu plně vy-
stihuje. Jeho knihy se dobře čtou, čtenáře zajímá, jak 
to dopadne, snadno se vžije do pocitů hrdinů knih a 
touží prožívat stejná dobrodružství jako oni. Přitom 
problémy, které se v knihách vyskytují a řeší, nejsou 
nijak plytké, jsou to problémy skutečného života, ale 
autor o nich píše s humorem, nadsázkou a fantazií. 

Havlíčkobrodské nakladatelství Hejkal právě vydává 
jeho Zajícův rok, připravuje k tisku i několik jeho dal-
ších románů – Stará dáma vaří jed, Chlupatý sluha 
pana faráře a Les oběšených lišek. 

 

ARTO PAASILINNA: ZAJÍCŮV ROK 

V překladu Jana Petra Velkoborského konečně vy-
chází český překlad románu Zajícův rok (orig. Jänik-
sen vuosi, nakl. Gummerus Helsinky, 1975). Novinář 
středního věku Vatanen při návratu z rutinní služební 
cesty málem přejede v lese zajíce. Veden náhlým 
hnutím mysli, rozhodne se opustit svůj dosavadní nud-
ný a neužitečný život. Ujme se zraněného zajíce, od-
chází s ním do severního Finska a Laponska a tam 
prožívá různé příběhy a dobrodružství. Přímo se vyží-
vá v možnosti ničím neomezeného pobytu v divoké 
finské přírodě, která je na jednu stranu drsná a nikomu 
nic nedaruje, na druhou stranu dokáže být i přívětivá a 
vstřícná.Vatanen potkává spoustu zajímavých postavi-
ček finského venkova, prožívá mnohdy neuvěřitelná 
dobrodružství, přijímá příležitostnou práci, pomáhá při 
lesním požáru, zaplete se do vojenských manévrů a 
v zimě se utká i s probuzeným medvědem.  

Plně tu platí vše, co se o Paasilinnových románech 
říká – jde o knihy, ve kterých se mužští čtenáři, zvláště 
pak Finové, ztotožňují s hlavním hrdinou a touží proží-
vat stejné příběhy jako on. Pro čtenář z jiných zemí 
kniha zase voní neznámou divočinou Severu. Přesto-
že byl román napsán před více než čtvrt stoletím a ve 
Finsku se již ledacos změnilo, myslím, že řadu Vata-
nenových dobrodružství by mohl člověk prožít i dnes. 

ms podle tiskových informací nakladatelství Hejkal 

Arto Paasilinna: Zajícův rok (Jäniksen vuosi), 
z finštiny přeložil Jan Petr Velkoborský, ilustrace 
na obálce Jiří Slíva, doporučená cena 169 Kč, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arto Paasilinna 
foto archiv 
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LESNÍ POŽÁR (UKÁZKA) 

...muži vyskákali z vrtulníku a v předklonu, hnáni 
proudem vzduchu, prchali z dosahu lopatek. Práskla 
dvířka, rotory se rozeřvaly a stroj zmizel v kouři. Muži 
se dívali do země a mnuli si slzící oči...  

Les se hemžil zvěří: veverkami, zajíci, ptáky, kteří 
vzlétali a opět se snášeli na zem; tetřevy hlušce musel 
hnát jako husy na pastvě, aby pochopili, kterým smě-
rem mají prchat. Vatanen došel k potoku, nebo to byla 
spíš asi čtyři metry široká říčka s křišťálově čistou vo-
dou. Kouř se vznášel nad hladinou a nad břehy po-
rostlými šťavnatou zelení, byla to pohádkově krásná 
podívaná. 

Vatanen shodil propocené šaty a nahý vklouzl do 
chladné vody, vypláchl si oči zanícené od kouře, vy-
kloktal si průzračnou vodou. Po tom dlouhém trmácení 
zakouřeným lesem mu lenošivé převalování v chladné 
vodě připadalo jako rajská hudba. Zvolna plaval proti 
proudu, potok se legračně klikatil. Proud byl mírný, vo-
da nekladla téměř žádný odpor: plavce zaplavil pocit 
dokonalého štěstí. 

Náhle Vatanen spatřil v hustém pobřežním porostu 
mužskou ruku, chlupatou, opálenou ruku. Vyklouzla z 
trávy a ponořila se až po loket do vody. 

Vatanen se zachvěl: vypadalo to, že ruka patří mrt-
vému. Doplaval k ruce, chopil se jí. Ruka měla pokra-
čování: ve velkém chlapovi, který ležel na boku v po-
břežním křoví, pusu dokořán. Vatanen vystoupil z vo-
dy a sklonil se k ležícímu. Zkusil mu puls: byl normál-
ní. Naklonil se k mužovým ústům, aby zjistil, zda dý-
chá. 

Ovanul ho zatuchlý pach kořalky. Vatanen mužem 
zatřásl a ten se začal pomalu probírat. Posadil se, 
chvilku na Vatanena civěl rozespalýma očima a pak k 
němu natáhl ruku. 

„Já jsem Salosensaari, kdo ses ty?“ 
„Vatanen.“ 
Když se představili, Vatanen pomohl muži vstát. 
„Před tebou stojí nejsmolovatější člověk na světě,“ 

řekl muž. 
A pak vysvětlil, proč. Vzal si měsíční dovolenou, kte-

rou se rozhodl strávit chytáním ryb a pálením samo-
honky na takovém místě, kde ho zaručeně nebude nic 
rušit. Přijel se svým nádobíčkem sem do téhle divoči-
ny, postavil si malou palírnu a sotva dopálil prvních 
deset litrů, vypukl požár a palírnu mu zničil. Musel 
před ohněm prchat s desetilitrovou konví na rameni a 
skončil tady. Batoh a proviant mu shořely, přišel o 
všechno, o rybářské náčiní, o všechno. Zůstala mu jen 
ta první várka kořalky. Tou se živil – byl tu na břehu 
říčky už druhý den. 

„Poznal jsi nešťastnějšího člověka?“ řekl muž smut-
ně. 

Vatanen rozdělal na břehu oheň a usmažil velkou ry-
bu, bylo jí dost pro oba. Mezitím se Salosensaari vy-
koupal. Po jídle přitáhl konev. 

Napili se z Vatanenových hrnků jednou, dvakrát. Po-
žehnaná kořalka! V žaludku příjemně hřála – nalili si 
potřetí. Celé odpoledne rozprávěli, párkrát si šli zapla-

vat, usmažili si další rybu. Čím víc pili, tím méně je za-
jímal nějaký požár. 

K večeru byli oba tak opilí, že měli co dělat, aby se 
vyškrábali z potoka, do něhož se chodili chladit. Potok 
byl tak hluboký, že místy sahala voda až po krk. 

„Hlavně bacha, ať se neutopíme,“ opakoval pořád 
Salosensaari. 

V noci dorazil požár k potoku. 
Bylo v tom cosi báchorečného: plápolající stromy 

ozařovaly noc, ohromné rudé třepotající se květy po 
obou stranách potoka. Žár byl tak nesnesitelný, že 
muži museli stát po celou dobu až po krk v potoce. 
Odlesky plamenů jim poskakovaly po tvářích a oni si 
bohatě zavdávali přímo z konve, kterou si prozřetelně 
vzali s sebou, a sledovali ničivé dílo ohně. 

Stromy na břehu s třeskem padaly, oheň hučel, do 
potoka létaly roje syčících uhlíků, tváře mužů zrudly 
požárem a samohonkou. 

„Císař Nero sleduje s Rutusem požár Říma,“ slav-
nostně prohlásil Salosensaari. 

Hodinu po půlnoci bylo po požáru. Muži se těžce vy-
škrábali z potoka, padli na očazený břeh a okamžitě 
usnuli. 

Příštího dne se probudili až v poledne. Podali si ruce 
a vydali se každý po svém. Salosensaari se pustil nej-
kratší cestou do Rautavaary a Vatanen zamířil k jeze-
ru, kde se měli shromažďovat evakuanti. Vzorky na 
podrážkách gumáků tály na cestě zaváté horkým po-
pelem jako sníh. 

Požár se podařilo zastavit až několik kilometrů od 
potoka. Vatanen překročil ochranný překop a vstoupil 
do zeleného lesa. Za pár minut došel k jezeru, kde se 
shromažďovali civilové a dobytek. Na břehu skotačily 
děti, na palouku strachem bučela kráva. Dobrovolní 
hasiči le-
želi v trá-
vě, po-
dobni 
očouze-
ným pole-
nům... 
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FINSKÝ FILM FILMOVÝ KOUTEK 
JÍZDENKA DO MOMBASY 

Co člověk udělá, když ví, že do smrti nemá daleko? 
Odpovědí může být nespočet. Každý si musí jednou 
ujasnit, co bude tou jeho odpovědí – někdo dříve a jiný 
později. Je to téma hodné psychologů, lékařů či etiků. 
Zfilmováno bylo též mnohokrát. Snímek Jízdenka do 
Mombasy dokládá, že finské reálie mohou být pro ta-
kové téma ozvláštňující, přitažlivé, inspirativní a záro-
veň srozumitelné. 

V nemocničním pokoji se sejdou dva mladíci: Pete, 
zapálený kytarista s dobrým rodinným zázemím, a 
Jusa, o němž víme jen to, že jeho rakovina je 
v pokročilém stádiu. K jejich mládí patří prožívat každý 
okamžik naplno a ne přežívat v nemocnici, kde mezi 
ostatními nemohoucími propadají depresím. I když se 
i pod dohledem lékařů snaží „normálně“ žít, je to pro 
oba spíš pohřbívání zaživa.V den Jusových osmnác-
tých narozenin hoši z nemocnice utečou. Jusa vybere 
ze svého účtu všechny peníze a koupí jednosměrné 
jízdenky do Mombasy. Proč jednosměrné a proč právě 
do Mombasy? V souladu se svou diagnózou Jusa cítí, 
že mu již nezbývá mnoho času. A Mombasa je pro něj 
symbolem ráje na zemi. Má pocit, že ne Neapol, ale 
právě tato africká metropole je místem, které musí vi-
dět a pak může s klidem zemřít. Lákají ho snad sloni, 
leopardi či pouliční prodavači kokosových ořechů. 
Chce být v Mombase možná proto, že je na první po-
hled pravým opakem severských Helsinek. Exotické 
tropy, prosluněné pláže, vyhřáté moře. Krásné a spoře 
oděné Afričanky s šumícími mušlemi, zpěněné vlny 
v průzračném oceánu… Taková je Jusova představa, 
která snad není mylná. 

Kvůli zprávě v novinách musejí ale hoši jednat rych-
le. Sestra, během jejíž služby z nemocnice uprchli, je 
zraněná a lékaři oba pacienty nabádají k návratu do 
nemocnice, neboť jejich zdravotní stav je kritický, po-
třebují brát pravidelně léky. Odjezd na letiště hoši ne-
stíhají, a proto naskakují do nejbližšího vlaku, který 
shodou okolností míří do Laponska. Tam by zase rád 
strávil prázdniny Pete, protože Kata, se kterou se za-
tím jen letmo poznal, pracuje u strýčka v Sääriselce. 
Je nastartována road-movie, při které si hrdinové plní 
své sny, poznávají i stinné stránky života, a především 
prožívají každý okamžik naplno, protože neví, na kolik 
takových momentů se ještě ve svém životě mohou tě-
šit. 
Jízdenka do Mombasy se tematicky velmi podobá o 

pět let staršímu německému snímku Klepání na ne-
beskou bránu. Možná bychom mohli říct, že se jedná 
o finskou variaci téhož příběhu, přičemž hlavní hrdino-
vé nejsou zralými muži jako v Klepání na nebeskou 
bránu, ale hochy na prahu dospělosti. V německém 

snímku se popíjí (kromě tequilly) Jaegermeister a žánr 
road-movie protkávají gangsterské sekvence, které se 
v některých momentech přibližují akční komedii. Nao-
pak ve finském filmu hrdinové pijí vodku a za černým 
humorem a vtipnými situacemi a dialogy je cítit závan 
melancholie a zvláštní druh tragiky a romantiky pří-
značný pro finskou mentalitu. Obě ústřední dvojice se 
skládají ze zkušeného pacienta, jenž se zdá být na 
první pohled poněkud hrubozrnnější povahy, druhým 
je elév ve věci své nemoci, který se díky nepříznivé di-
agnóze musí naučit žít jinak. Je nucen opustit středo-
stavovskou šeď i jistotu svého dosavadního života a 
seznámit se s opravdu palčivými problémy a mnohdy 
neradostnou realitou. Katalyzátorem veškerého dění 
je nemoc hrdinů. Tak jako oni mění svůj postoj 
k lidem, i lidé z jejich okolí se chovají jinak, dozví-li se 
o jejich chorobě. Meditativní závěr obou snímků je 
smířlivým řešením příběhu; i když je situace bezvý-
chodná, neměl by člověk propadat skepsi, ale naopak 
se snažit, aby i jeho krátký život mohl být plnohodnot-
ný a smysluplný. 

Skrze Klepání na nebeskou bránu můžeme najít i 
v Jízdence do Mombasy prvky, které odkazují na ta-
rantinovskou linii parodií. Jde především o smysl pro 
recesi a černý humor. Neodmyslitelné místo mají 
v Jízdence do Mombasy i nadsázka, ironie a zcizující 
efekty. Kreativně se pracuje též s hudbou, jež má své 
místo přímo v dějové linii příběhu. Během celého filmu 
divák slyší oblíbené finské hity ze 70. let a zároveň je 
seznámen se současnou hudbou, která oslovuje 
mladé. Tanečně-hudební výstupy Jusy a Peta, kterými 
si vydělávají na cestu, patří k nejchytlavějším momen-
tům filmu. Divák je stržen vitálními rytmy a tempera-
mentem, jež hrdinové zosobňují. Jako by pro ně byla 
hudba synonymem života. Klíčové okamžiky se ode-
hrávají během hudebních vystoupení, což dokládá, že 
hudba hrdiny opravdu provází na každém kroku: ve 
chvílích štěstí i v krizových situacích. Rytmus, tempo, 
vitalita, emoce: to jsou veličiny, které mají udávat směr 
lidskému žití. Hudba je pro Peta a Jusu také bránou 
do snového světa, do prostoru, kde se mohu realizo-
vat a utéct od trpké reality. Hudba odpoutává jejich po-
zornost od bolesti a nemoci, dává jim aspoň na chvíli 
zapomenout. Zcizujícím efektem, který odvádí diváko-
vu pozornost naopak ke skutečnosti, je záznam domá-
cího videa z oslavy Peteho osmnáctých narozenin. Je 
to tečka za celým příběhem a zároveň náznak toho, 
že nový životní příběh může začít, protože Pete prošel 
díky nemoci a setkání s Jusou osobnostní proměnou. 

Přestože se Jusovi fyzicky nepodařilo dostat se do 
Keni, i tak došla jeho životní cesta naplnění a smíření. 
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Začal pozorněji vnímat impulsy, které k němu přichá-
zely od lidí i okolních věcí, a dokázal najít odraz 
vysněné Mombasy v sobě. Najednou i pozorný divák 
dostal možnost vzpomenout si na to, že keňskou reali-
tou jsou kromě sopečných vrcholků a savan i husté 
deštné lesy a že zde Velká příkopová proláklina utvoři-
la mnoho jezer. Proč by nám nemohla být tato zelení 
oplývající zalesněná místa spolu s jezery, kterých 
snad není na tisíc a mají jiný původ než ledovcový, 
neviditelným mostem spojujícím Mombasu a Finsko? 
Není překvapující, že Mombasa hýří všemi barvami. 
Stačí se však jen pozorně dívat a člověk zjistí, že la-
ponská realita může být stejně pestrá. A pokud není 
dostatečně barevná, co brání jejímu ozvláštnění nebo 
posunutí do snové roviny? Vždyť snění je tak barevné, 
jak si ho sám člověk představuje. Svěží zeleň 
v Jízdence do Mombasy koresponduje s ostře červe-
ným autem, kterým hrdinové křižují Finsko, aby dojeli 
až k modravému moři. Při romantických procházkách 
se Kata s Petem dívají na téměř růžový horizont, který 
v severských krajích není žádným neobvyklým úka-
zem letní oblohy. Pestré košile hochů a Jusovy havaj-
ské náhrdelníky jsou stejně provokativní jako elektric-
kými výboji zurčící polární záře. Stačí, když člověk vní-
má, je pozorný a naslouchá sobě i svému okolí. 

Jízdenka do Mombasy je důkazem toho, že i film, 
který opakuje několikrát vyřčené téma, nachází své 
publikum. Řada diváků se může s hrdiny ztotožnit prá-
vě proto, že jsou navenek drsní a suverénní, ale od-
loupne-li se z nich toto metaforické pozlátko, jsou v já-
dru naivní a nezkušení. Navíc hrozba, která nad nimi 
už v tak mladém věku visí, je příčinou toho, že nepře-
stávají být pokorní. A to je sympatické. 

Alžběta Štollová 
foto Egmont Entertainment A/S 

Jízdenka do Mombasy (Menolippu Mombasaan, 
Finsko, 2002, 88 min.). Režie: Hannu Tuomainen. 
Hrají: Johanna Rönnlöf, Antti Tarvainen, Joonas Saar-
tamo a další. Film byl v České republice uváděn v 
rámci XI. Dnů evropského filmu. 
Na mnoha festivalech po celém 
světě získal řadu ocenění: MFF 
Giffoni 2003: zlatý Gryphon poroty 
mladých pro nejlepší film a bronzo-
vý Gryphon poroty profesionálů 
pro nejlepší film; MFF pro děti 
Artěk 2003: Grand Prix a cena pro 
nejlepšího mužského herce; MF fil-
mů pro mládež a rodinných filmů 
„Reel To Reel“, Vancouver 2003: 
Cena poroty mladých za nejlepší 
film; MFF pro děti a mládež Just 
Film, Tallin, 2002: velká cena poro-
ty mladých a další. 
Klepání na nebeskou bránu 

(Knockin’On Heaven‘s Door, Ně-
mecko – Holandsko – Belgie, 
1997, 87 min.). Režie: Thomas Ja-
hn. Hrají: Til Schweiger, Jan Josef 
Liefers a další. 
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KALEIDOSKOP SEVERSKÝ 
NOBELOVY CENY JINAK 

Každoročně ještě než se rozhodne o tom, kdo 
získá Nobelovu cenu, bývají udělování Nobelovy 
ceny alternativní. Vážné – i veselé. 

Alternativní Nobelova cena, oficiálně zvaná „Cena za 
správný život“ (Right Livelihood Award) byla založena 
roku 1980 pro odměňování významných osobností z 
oblastí, na něž klasické Nobelovy ceny nepamatují – 
tedy jiných než literatura, medicína, fyzika, chemie, 
ekonomie a mír. Ocenění se doposud oznamovalo ve 
Stockholmu, letos ji však zakladatel stejnojmenné na-
dace Švéd Jakob von Uexkull vyhlásil koncem září v 
indickém Haidarábádu. 

Cenu dotovanou 268 000 švédskými korunami letos 
obdržela britská bojovnice za lidská práva Bianca Jag-
gerová, bývalá manželka rockového zpěváka Micka 
Jaggera, která se léta angažuje zejména v boji proti 
trestu smrti. Biolog Raúl Montenegro získal ocenění 
za svůj boj proti jaderné lobby v Latinské Americe. 
Třetím oceněným je ruský Memorial, který od roku 
1988 shromažďuje dokumentaci kolem sovětských gu-
lagů a porušování lidských práv za komunistické éry. 

Čestné ceny obdrželi dva Indové – aktivista proti ná-
božensky motivovanému násilí Asghar Ali a autor po-
jednání o prostředcích boje proti chudobě v Indii Sva-
mi Agnivéš. 

Další ocenění jsou z rodu spíše recesistického. Na 
Harvardské univerzitě se na přelomu září a října pře-
dávají výroční ceny Ig-Nobel, kterým se přezdívá 
„antinobelovky“. Ocenění se každoročně udílejí v de-
seti kategoriích a putují k těm vědcům, kterým se po-
dařilo vykoumat co možná největší nesmysl. Mark 
Abrahams, který cenu Ig-Nobel před deseti lety vy-
myslel říká, že jejími nositeli se mohou stát v zásadě 
dva druhy lidí. Buď ti, kteří jsou výstředně nadprůměr-
ní, nebo ti, kdož jsou nadprůměrně výstřední. 

A také ano – cenu za lékařství letos dostal sociolog 
Jim Gundlach, který vyzkoumal, že posluchači country 
hudby jsou náchylnější k sebevraždě než milovníci 
hudby jiné. Další cenu zase obdrželi dva američtí fyzi-
kové za složitý vzorec, kterým se dá spočítat, jak co 
nejdéle udržet rotující gymnastické obruče na těle. 
Nejmladším oceněnou je středoškolačka Jullian Clar-
ková, která se snažila dokázat, že pokud se jídlo 
spadlé na zem seberete do pěti vteřin, může jej bez 
obav sníst. Oceněným vynálezem se pak stal patento-
vaný účes pro plešaté – tzv. přehazovačka.  

Snad nejkurióznější je však Ig-Nobelova cena za mír 
– bylo jí oceněno karaoke. Ve zdůvodnění se praví, že 
karaoke nutí lidi, aby navzájem tolerovali svůj falešný 
zpěv. 

ms podle denního tisku 

ISLANDSKÉ NÁRODNÍ MUZEUM 

Islandské národní muzeum bylo po náročné re-
konstrukci konečně otevřeno. 

1. září 2004 bylo za účasti prezidenta Ólafura Rag-
nara Grímssona otevřeno zrekonstruované Národní 
muzeum (Þjóðminjasafn Íslands). Národní muzeum, 
jenž od padesátých let sídlí v budově za Islandskou 
univerzitou, bylo celých šest let zavřeno. Dlouhotrvají-
cí důkladná rekonstrukce a s ní spojená obměna ex-
ponátů se však vyplatila. Dnes muzeum představuje 
islandskou historii od dob záboru země až po nejno-
vější poznatky z genetického výzkumu. Expozice spl-
ňuje svým celkovým pojetím a technickým zajištěním 
nároky 21. století, takže se návštěva muzea jistě vy-
platí. Otevřeno je každý den kromě pondělí, přičemž 
ve středu je vstup zdarma. 

Martin Benda 

ISLANDSKÁ KULTURNÍ NOC 

Kulturní noc (Menningarnótt), jež se v Reykjavíku po-
řádá od roku 2000, kdy bylo město prohlášeno za Ev-
ropské město kultury a které se letos zúčastnila více 
než třetina všech Islanďanů, neznamená ve skuteč-
nosti nic jiného než tucet koncertů, velký ohňostroj a 
celonárodní pitku. O půlnoci již bylo těžké potkat stříz-
livého člověka. Místní policisty to však nechalo klidné 
– nevadili jim ani puberťáci šplhající po parlamentní 
budově. 

Martin Benda 

Práce na dokončení rekonstrukce a nové přístavby mu-
zea probíhaly – podle islandských zvyklostí – do posled-

ního okamžiku před otevřením. foto: Martin Benda 
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 P R Ů V O D C E  Z I M O U 
V LAPONSKU 

+ 10°C – Obyvatelé helsinských činžáků vypínají tope-
ní. Laponci pěstují kytičky. 
+ 5°C – Laponci se opalují, zatímco Slunce vychází 
nad horizont. 

+ 2°C – Italská auta nejdou nastartovat. 
+ 0 °C – Destilovaná voda zamrzá. 
- 1 °C – Dech se stává viditelným. Čas naplánovat si 
dovolenou u Středozemního moře. Laponci jedí zmrz-
linu a popíjejí studené pivo. 

- 4 °C – Kočka se snaží nasáčkovat se ti do postele. 
- 10 °C – Čas naplánovat si dovolenou v Africe. La-
ponci se jdou koupat. 

- 12 °C – Příliš velká kosa na to, aby sněžilo. 
- 15 °C – Americká auta nejdou nastartovat. 
- 18 °C – Helsinští nájemníci zapínají topení. 
- 20 °C – Dech se stává slyšitelným. 
- 22 °C – Francouzská auta nejdou nastartovat. Příliš 
velká kosa na bruslení. 

- 23 °C – Politici litují ubohé bezdomovce. 
- 24 °C – Německá auta nejdou nastartovat. 
- 26 °C – Každé vydechnutí se dá použít jako materiál 
pro stavbu iglú. 

- 29 °C – Kočka zkouší nasáčkovat se ti pod pyžamo. 
- 30 °C – Žádné normální auto už nejde nastartovat. 
Laponec zakleje, poskáče po pneumatikách a nastar-
tuje svého žigulíka. 
- 31 °C – Příliš velká kosa na líbání, rty přimrzají k so-
be. Laponská fotbalová družstva začínají trénovat na 
jaro. 
- 35 °C – Čas naplánovat si dvoutýdenní horkou kou-
pel. Laponci odhazují sníh ze střechy. 
- 39 °C – Rtuť zamrzá. Příliš velká kosa na to, aby se 
dalo přemýšlet. Laponci si zapínají vrchní knoflíky u 
košile. 
- 40 °C – Auto chce s tebou do postele. Laponec si 
obléká svetr. 
- 44 °C – Můj finský kolega zvažuje, že přivře v kance-
láři okno. 

- 45 °C – Laponci zavírají záchodové okýnko. 
- 50 °C – Tuleni opouštějí Grónsko. Laponci vyměňují 
prstové rukavice za palčáky. 
- 70 °C – Lední medvědi opouštějí severní pól. Univer-
zita v Rovaniemi organizuje přespolní orienťák. 
- 75 °C – Santa Klaus opouští polární kruh. Laponci si 
narazí kulicha přes uši. 

- 120 °C – Alkohol zmrzl. Laponec je nasraný. 
- 268 °C – Helium zkapalnělo. 
- 270 °C – V pekle mrzne. 
- 273,15 °C – Absolutní nula. Ustává pohyb elemen-
tárních částic. Laponec, žužlaje zmrzlý destilát, při-
pouští: „Jo, je trochu zima...“ 

NORSKO – ROPNÝ BILIONÁŘ 

Vláda v Oslu chystá etické směrnice pro investo-
vání „petrokorun“. 

Norský parlament projednává nové etické směrnice. 
A ne jen tak ledajaké. Podle nich se budou investovat 
nemalé peníze z ropného fondu pravidelně doplňova-
ného z příjmů utržených z vývozu paliva. Centrální 
banka, která fond spravuje, oznámila, že koncem le-
tošního roku v něm bude pro příští generace poprvé v 
historii našetřen více než bilión norských korun, v pře-
počtu asi čtyři bilióny korun českých. 

Teoreticky vzato, takovou hodnotu by česká ekono-
mika vytvářela nejméně dvacet měsíců. Každý Nor si 
za peníze z fondu už před rokem, kdy úspory v pře-
počtu poprvé přesáhly 100 miliard amerických dolarů, 
mohl pořídit nové osobní auto nebo šest tisíc porcí ob-
líbené pizzy, uvedla agentura Reuters. 

Peníze ale v ropném fondu nezahálejí. Centrální 
banka investuje přibližně 60 % hotovosti do zahranič-
ních akcií a za zbývající část pořizuje dluhopisy. 

Kabinet v Oslu ve svých etických směrnicích navrhu-
je, aby bylo zakázáno investovat „petrokoruny“ do 
zbrojní výroby, včetně chemických a biologických 
zbraní, či oslepujících laserů. Některým politikům vadí 
i investice do tabákového průmyslu. 

Podle vládních představ vznikne pětičlenná odborná 
komise, která si důkladně posvítí na více než dva tisí-
ce různých společností, do nichž ropný fond v minu-
lých letech investoval. A kdo nebude podnikat v soula-
du s kodexem, o norské peníze přijde. Z nedávné his-
torie už je znám jeden příklad. Fond se v roce 2001 
zbavil akcií firmy Singapore Technologies Enginee-
ring, neboť vyšlo najevo, že se zapletla do výroby pro-
tipěchotních min. 

Norský ropný fond také nebude přelévat peníze do 
cenných papírů podniků, které svým jednáním porušu-
jí lidská práva, figurovaly v rozsáhlých korupčních 
skandálech nebo se svými projekty podepsaly na de-
gradaci životního prostředí 

Norská centrální banka často nabádá politiky, aby 
nebyli v pokušení peníze z fondu rozhazovat. Jako na-
příklad návrh krajní pravice, která chce za 
„petrokoruny“ pořizovat rekreační objekty ve Středo-
moří. 

Země by pak mohla v krajním případě skončit jako 
ostrovní státeček Nauru, který patřil díky vývozu fosfá-
tů k nejbohatším státům světa. Zásoby však došly a 
kvůli špatným investicím se letos ocitl na pokraji 
bankrotu. 

Václav Lavička, hn.ihned.cz 

FAKTA O NORSKU 

Počet obyvatel: 4,5 miliónu 
HDP: 184,5 mld. USD / HDP na osobu: 35 500 USD 
Hospodářský růst: 3,1 % (předpověď na rok 2004) 
Míra nezaměstnanosti: 4,4 % 
Ropa – podíl na světových zásobách: 1 % 
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AŽ NA SEVER SVĚTA Z ČECH 
KRÁLOVNA KRÁSY 2. 

Druhá část vzpomínek Františka Karbana na jeho 
první cestu na Sever. 

Znovu jsem se naklonil nad bezvládným tělem a roz-
třepal se strachem. Byl jsem v pasti! Co tady budu dě-
lat v lesích s bučícími kravami a s umírající stařenou 
pod jednou střechou? 

První myšlenka byla velice impulzivní a bezohledná: 
Vzít si vše, co je potřeba na cestu, z traktoru vymonto-
vat baterii a zmizet dřív, než ráno přijede nákladní au-
to pro konve! 

Ale jak řidič zjistí, že je rampa prázdná, začne Olih 
hledat. A najde ji studenou jak mroží kel uprostřed 
dvora! Pak půjde vše jako po drátkách. Přijede policie, 
někdo si všimne že baterie z traktoru zmizela a moje 
auto je pryč. Dají si dohromady všechny okolnosti a 
chytí mě dříve, než opustím lesy! 

Tak to tedy nejde! 
Můžu taky dělat mrtvého brouka. Vlézt si do auta a 

dělat jako když spím. Dokonce se mi ta myšlenka zalí-
bila! Jídlo tu určitě někde je, peníze mám v zadní kap-
se trenýrek, takže můžu odjet až přešumí největší po-
plach. Nikdo mě nebude podezřívat, poněvadž baterii 
vymontuji, až se zjistí že se Olih nikdo násilím nepoku-
sil odstranit a všichni odejdou. 

Co ale když budou potřebovat traktor později, aby 
odtahali krávy, které mezi tím třeba hlady pojdou? 

A pak ty peníze! Peníze! Panebože peníze! Co ale 

když mě budou podezřívat a udělají mi osobní prohlíd-
ku! Najdou u mě ty švédské peníze a jsem v maléru, 
než se otočím! 

„Bez peněz se nikam nedostanu a řidič třeba ví, kolik 
bylo v tom šuplíku. Stále něco vozí a Olih to musí pře-
ce platit! Vidíš,“ říkal jsem si, „doma jsi byl jako v keso-
nu, nosil červené prapory, budoval lepší socialistické 
zítřky, ale s mrtvolou jsi se snad tak nablízko nese-
tkal!“ 

„Vlastně ano!“ vzpomněl jsem si. To když noční hlí-
dač chodící uvnitř jatek hodil ukradenou půlku prasete 
přes zeď zrovna na záda nočního hlídače, který chodil 
venku. Jak mě mohlo něco takového napadnout právě 
v tuto chvíli, nevím. Snad jsem čekal, že Olih vstane a 
řekne taky: „Co blbneš vole?“ 

Ale Olih nevstávala, jen tiše sténala. 
Bez bot jsem nad ní stál, už taky mokrý jako ondatra 

a štěrk mě bolestivě píchal do chodidel, a ať jsem pře-
mýšlel sebevíc, na nic rozumného jsem nepřicházel. 

Nebylo divu! V půl třetí ráno nic nevymyslí ani sytý 
génius! A já jsem nebyl ani jedno, ani druhé. 

Olih znovu zasténala. Ten vzdech vyšel opravdu z 
hlubiny bolesti! 

To rozhodlo! Naklonil jsem se nad ní a podložil jednu 
ruku pod její záda a druhou pod kolena. Opatrně, veli-
ce opatrně jsem zvyšoval tah směrem nahoru až do 
okamžiku, kdy se celé to zubožené tělo nadzvedlo. 
Byla lehounká jako našlehaná pěna z bílků. Ruce jí vi-
sely bezvládně podél těla a zdálo se, jako by chtěla 
něco říct. 

Ozvalo se ale jen jakési nesrozumitelné a tiché za-
chrčení. I když měla váhu podvyživeného kolibříka, 
přeci jen se styčná plocha mezi mými chodidly a ka-
mennou drtí zvětšila a bolest taky. 

„Sakra práce,“ ulevoval jsem napětí. 
Co musel zkusit Pán Ježíš, když táhl ten těžký kříž 

na tu Golgotu! A byl chudák taky bez bot. Tím jsem si 
byl jist, poněvadž ukřižovaný boty neměl! Trpěli jsme 
oba, ale Pán Ježíš o nějaké to století dřív! 

Neušel jsem ani polovinu cesty, když se jedna ruka 
Olih mátožně zvedla a obtočila se okolo mého krku. A 
pak druhá! Prsty obou se vzájemně propletly a část 
nesené váhy se přenesla z mých rukou na krk. 

Přicházela k sobě! 
„Snad se Ti neplaší estrogen, že mě tady objímáš!“ 

vtipkoval jsem nevhodně. Ale byl jsem rád, byl jsem 
moc rád, že Olih ožívá. 

Pak mi přiložila tvář na moji. „Myslím, že sibiřský ma-
mut byl po exhumaci teplejší!“ chladil jsem její zřejmě 
sexuální výpady. Ale jako řádně vychovaný mužský, 
jsem ji pevněji přitiskl k sobě, aby taky poznala, jak to 
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my Středoevropané umíme! 
Tím pevným stiskem jsme se oba zbavili dešťové vo-

dy kterou jsme byli řádně nasáklí a Olih pravděpodob-
ně i nadbytku estrogenu, poněvadž se její stisk rukou 
poněkud uvolnil a ona opět omdlela. 

Opatrně jsem otevřel dveře do ložnice a položil bez-
vládně tělo na postel, sundal z ní mokrý overal a polo-
žil jí nejprve hlavu na polštář a pak nohy na pelest. 

Přehodil jsem přes ni peřinu a tak, jak to dělala má-
ma, jsem ji svrchu nabouchal, aby se peří rovnoměrně 
rozložilo a lépe hřálo. Docela jsem jí to teplo přál! 
Opět přišla k sobě, zavrněla jako malé dítě a zvolna si 
peřinu přitáhla až pod bradu. Z mokrých vlasů vytekl 
pramínek vody, ale dříve než se vsákl do polštáře, 
Olih spala! 

Jako hrdý zachránce jsem měl jistě i další povinnosti, 
například připravit něco k snědku, aby spánek tu ne-
božačku nevysiloval, místo aby posiloval. 

V kuchyni jsem našel podnos a naskládal na něj vše, 
co se v domě dalo najít, včetně konzervy broskvového 
kompotu. Dal jsem si záležet na tom, aby chleba byl 
rovnoměrně ukrojen a dobře namazán máslem, aby 
řádně klouzal do krku. Přiložil jsem pár plátků salámu, 
rozhodně jich bylo více než jeden, sýr a rajče, vše po-
solil, uvařil čaj a pospíchal za spící Olih. 

Zhluboka oddechovala s otevřenými ústy. Přes rty jí 
byly vidět bílé zuby. „No holka jestli máš klapačky, tak 
sis je asi tím drkotáním pěkně obrousila,“ řekl jsem na-
hlas ve snaze ji vzbudit k časné snídani. 

Nic! Jen sípavě dýchala. Třes ustal a spánek byl 
opravdu hluboký. 

Nejprve jsem měl v úmyslu podnos s jídlem položit 
na noční stolek a odejít, ale pak mě napadlo, že chle-
ba rychle zasychá a nakonec okorá! A salám taky! 
Ten zase zezelená! Škoda jídla! 

Tentokrát vánek pohnul záclonou vícekrát, poněvadž 
jsem měl pevný úmysl Olih zcela nasytit, a tudíž bylo 
jídla dost. Chvíli mi trvalo, než jsem našel otvírák na 
konzervy, ale musím konstatovat, že jsem ho našel! 
Prázdnou plechovku od broskví jsem uklidil do koše 
na odpadky a tác vrátil na jeho původní místo. 

Samozřejmě jsem si přisvojil i právo vylézt do patra a 
položit se do bílé postele. 

Než jsem usnul, napadlo mě, že každý ranč má mít 
jméno, a poněvadž mě bolela do krve rozpíchaná cho-
didla, vymyslel jsem jediné vhodné: RANCH NORTH 
GOLGOTA. 

-------- 
Okno bylo otevřené, venku přestalo pršet. Slunce již 

zívalo přes hladinu jezera a mělo barvu mědi. Ještě 
jsem zaslechl první ranní trylek toho kosa. To bylo 
vše! 

„Blázen,“ pomyslel jsem si. 
„Zase bude hodinu vřískat a pak nastupovat té své 

opelichané paničce na černá záda! Blázen!“ Ale to už 
jsem byl v limbu. 

------- 
Nespal jsem snad ani hodinu, když mě vzbudil šílený 

ryk hladových krav a vrzání kolečka. 
„To snad není možné,“ mumlal jsem rozespale. 
„Ta zombie snad zase lítá po dvoře sem tam s tím 

trakařem! Proč já musím mít tu smůlu a přimotat se do 
takové lapálie! Nebylo mi doma líp?“ 

Vzpěnil se ve mě adrenalin! „Tak to teda ne,“ řval 
jsem ještě rozespalý z okna. „Na ranči NORTH GOL-
GOTA nikdo s kolečkem lítat nebude! Boty nemám a 
nebudu tě stále nosit za těžkého utrpení ze dvora do 
domu, kdykoli se políbíš s tím vrzajícím instrumen-
tem,“ vřískal jsem směrem k Olih. 

„Nejsem Pán Ježíš! Ten by tě i při své laskavosti 
možná dvakrát taky nenesl! Babo bláznivá!“ dodal 
jsem smířlivě s vnitřním přesvědčením, že takhle to 
dál nepůjde. Snad mě jí bylo i líto. 

Seběhl jsem dolů po schodech a jen tak ze zvyku 
nakoukl do kuchyně. „Zlatá Olih,“ zašeptal jsem v pře-
kvapení. Na stole byla snídaně dalo by se říci opulent-
ní! Vajíčka byla tři, dvě kolečka salámu, mléko a čaj, 
máslo, chleba a marmeláda. Jako dezert ve staniolu 
zabalené keksy! 

Chvíli bylo ticho, přerušované cinkáním příboru a vr-
záním mých sanic. Od stolu jsem vstával nebezpečně 
aktivní, protože jsem konečně na chvíli neměl hlad. 

Tak tedy úloha číslo jedna. „Porvu se o boty,“ prone-
sl jsem směrem k těm křivým drátům. Sebral jsem kus 
klacku a obešel dům, aby mě absolventka švédského 
gulagu Olih Norvejová neviděla. 

Po nočním dešti mokrý spací pytel na drátě občas 
zajiskřil. „Ešus je určitě roztavený. Taková škoda,“ za-
mrzelo mě. 

Boty byly kousek od spacího pytle plné vody a bahna 
a pěkně zabořené. Dalo to práci, ale zvítězil jsem! Se-
běhl jsem k jezeru vypral je a mokré obul. „Tak teď se 
tady budou dít věci! Jsem sytý a génius,“ holedbal 
jsem se bezdůvodně. 

Provokativně jsem prošel středem dvora bez ohledu 
na to, jestli mě ta kráčející přepravka uvidí. Taky mě 
uviděla! Postavila plné kolečko, prohnula se v zádech, 
aby uvedla obratle do správné polohy, a pokusila se o 
úsměv. 

„No, filmovou hvězdu by za takovou grimasu poslali 
natáčet filmy s tematikou antiporno,“ řekl jsem pro jis-
totu směrem od Olih, ale zalitoval jsem ji, když jsem 
zaslechl, jak se jednotlivé páteřní články vrzavě uklá-
dají do svých jamek. 

Mým vrcholným zájmem byl traktor! 
Když jsem sundal malou plachtičku, položenou přes 

chladič, zůstal jsem překvapením stát. Na mřížce chla-
diče se totiž leskl nápis GMC-75. „Hvězda mezi trakto-
ry!“ šeptal jsem s úžasem. „Kde se tady bere? Vždyť v 
Americe taková mašina stojí hotový majlant!“ 

Vzal jsem kus čistého hadru, který ležel na jakémsi 
stroji vedle, a nábožně jsem zlehka přetíral a pohle-
dem hladil jednotlivé části stroje. 

Čas se pro mě zastavil! Zkontroloval jsem stav oleje, 
pohonných hmot a otřel bohatě čalouněné sedadlo, 
které bylo posazené na jedné hydraulické noze schop-
né, jak jsem věděl, přizpůsobit se váze řidiče, tak aby 
měl maximální pohodlí. 

„A tady,“ jásal jsem, „páka řazení předního náhonu a 
vedle páka spínání hydraulického čerpadla a tady ná-
hon na zadní otočnou hřídel! A těch kontrolních světý-
lek!“ Bylo jich snad osm účelně seřazených vedle 
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otáčkoměru, ukazatele stavu paliva, teploty chladicí 
kapaliny, tlaku v brzdovém systému a tlaku v posilova-
či řízení. 

Řadicí páka ve střední části byla největší a po jedné 
straně spínání redukce a po druhé uzávěrka diferenci-
álu. Šlápl jsem na spojku. Šla těžko, poněvadž motor 
se netočil, a tudíž nebyl dostatečný tlak v posilovacím 
systému. 

Lezl jsem neustále nahoru a dolů jako ten kos, tu se-
třel špínu, tu vyškrábl nehtem kousek bláta. Obcházel 
jsem dokola, naklonil se dolů, jestli snad nejsou někde 
volné šrouby. Pak jsem jej celý vyčistil! 

Situace musela samozřejmě a přirozeně vyústit v to, 
že jsem nábožně sáhl na klíček, zasunutý v zapalova-
cí skříňce. Zkontroloval jsem, jestli je zařazen neutrál, 
a pootočil do první polohy. Kontrolka žhavení se roz-
svítila, a když zhasla, otočil jsem do polohy START. 
Ten báječný motor naskočil snad po prvním otočení! Z 
výfuku se černě zakouřilo, ale jen po opravdu kratič-
kou dobu. 

„Motor je perfekt!“ konstatoval jsem nadšeně. „Šepot 
květin!“ Úplně jsem viděl těch sedmdesát pět koní jak 
se prohání v klikové skříní. 

„Nejpřesnější hodinky značky POBĚDA jsou proti ně-
mu přesýpačky značka Sahara,“ smál jsem se. 

Sedadlo se lehce zvedlo, to jak hydraulika vyrovnala 
tlak, a pak se ustálilo v poloze, kdy jsem mohl velice 
pohodlně obsloužit všechny páky. Zatáhl jsem ruční 
brzdu a slezl dolů. Byl jsem fascinován, s jakou téměř 

fyzikální přesností klapaly jednotlivé střiky, jak se mo-
tor ochotně otáčel a celý stroj se chvěl obrovskou silou 
svých nadupaných koní. Stroj čekal na pokyn! 

Ale nedostal jej ode mě. 
Asi padesát metrů daleko stála Olih a jako přednosta 

uzlové železniční stanice mávala oběma rukama sou-
běžně zepředu dozadu. Mávala tak intenzivně, že se jí 
plavá hříva přehazovala ze strany na stranu. Pak po-
stoupila o několik kroků vpřed a znovu mávala. Vypa-
dala jako stopařka spěchající slehnout do porodnice. 

Taky se tak tvářila! Jen břicho měla zatraceně pro-
padlé. 

Stiskl jsem zlehka spojku, vyřadil redukci a zařadil 
jedničku. Jezdit jsem uměl. To tedy ano! 

Proto mě nepřekvapilo, že je k traktoru připojen něja-
ký zvláštní vlek, ke kterému vede náhonový hřídel. 

„Ještě, že jsem měl vykuplováno,“ říkal jsem si v du-
chu. 

Ale to mě nedočkavá Olih stále naváděla směrem k 
senážní věži. Když jsem se k ní blížil, ukázala mi, kde 
se mám postavit tak, aby byl vlek pod výsypkou. 

To byla pro mě hračka! Vlek zastavil na milimetr 
přesně a Olih zmáčkla mně známý zelený knoflík. Ná-
kladní prostor se začal plnit! Když byl vrchovatý, 
zmáčkla knoflík červený, ale tak, abych to viděl. To 
pro případ, že budu obsluhu provádět sám. Její myšle-
ní mělo hluboké racionální kořeny! A taky předbíhalo 
událostem! 

„Baba je mazaná,“ vrčel jsem... 
Pak šla přede mnou a já zvolna popojížděl do haly. 

Když byl vlek uvnitř, sepnul jsem náhonový hřídel a 
zvolna popojížděl vpřed. Senáž se začala sypat do le-
vé strany. Šťastné stračeny se cpaly jak na vládním 
banketu. Na rozdíl od vlády ale zaplatily. Později! 

Se senáží jsem ujel asi dvacet metrů a vlek byl 
prázdný. 

„To se povozím!“ radoval jsem se. To už Olih oteví-
rala zadní vrata, já vyjel do ohrady a otáčel se smě-
rem k senážní věži. 

Nebyl jsem žádné béčko! „Prostě zavozit stáj sená-
ží!“ zněl příkaz doby. 

Postavil jsem se pod věž a slezl dolů, abych stiskl 
zelený knoflík. Byl tam ale dlouhý kabel a na jeho kon-
ci stejně zelené a červené tlačítko. Dosáhl jsem na něj 
z traktoru. To už Olih pucovala to vrzající kolečko. Čis-
tila je velice důkladně! 

Pak je odvezla pod přístřešek. 
Na ranči NORTH GOLGOTA už ten den kolečko do-

vrzalo! Lopata ale zůstala pro jakýsi účel v rohu haly. 
 

výběr ze vzpomínek Františka Karbana 
na jeho první cestu na Sever 

dokončení zkrácené verze příště 
na našich internetových stránkách 

www.severskelisty.cz/knihy/knih0078.htm 
naleznete kompletní verzi všech kapitol 

ilustrační foto Eva Stanovská 
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Předplatné časopisu na jeden rok (4 čísla) činí v České 
republice 145 Kč, do zahraničí 325 Kč (nebo 11 €). 

Objednávku proveďte pomocí dole vytištěného objedna-
cího lístku nebo elektronickou cestou z Internetu na 
adrese: www.severskelisty.cz/abonence. Časopis si 
můžete objednat i telefonicky na mobilním čísle 
603 538 168. Další informace spolu se zálohovou fak-
turou Vám doručíme po přijetí objednávky. 

V redakci máme i omezený počet starších čísel Sever-
ských listů. Napište, zamailujete nebo zavolejte pro 
další informace. Starší čísla zasíláme za 20 Kč. K to-
mu se přičítá poštovné a balné. Co máme aktuálně k 
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www.severskelisty.cz/starsi. 

 
ČLENOVÉ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Členové Severské společnosti mají předplatné Sever-

ských listů zdarma v rámci členství. Časopis je jim za-
sílán až poté, co uhradí roční členský příspěvek. 

Veškerou agendu Severské společnosti včetně rozesí-
lání pozvánek vyřizuje sekretářka Jana Kypová, 
tel: 235 300 005, email: sekretarka@severskelisty.cz 

Agendu brněnské pobočky vyřizuje tajemnice Věra 
Konrádová, tel: 543 240 728. 

 
PŘIHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Přihlášku si vyžádejte na adrese Severská společnost, 

Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15 — nebo na 
Internetu: www.severskelisty.cz/prihlaska 

Členské příspěvky vyřizuje hospodářka Severské spo-
lečnosti Daniela Mikulejská, tel: 220 383 472 
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LAPONSKO ŠVÉDSKÉ 
NA ŠVÉDSKÝ SEVER 

turistickou stezkou zvanou Kungsleden – Královská 
stezka. Začíná v Abisku a končí na jihu švédského La-
ponska v Hemavänu. Cesta dlouhá 450 kilometrů je 
lemována turistickými chatami vzdálenými 9 – 20 km. 
V chatách je možno za poplatek pohybující se kolem 
380 švédských korun (nebo ve vlastním stanu venku 
za 50 švédských korun) pohodlně přespat a uvařit si 
jídlo. Na některých z nich se dají doplnit zásoby, 
mnohdy je k dispozici i sauna. Pro našince může být 
jistým problémem získat předem podrobné mapy. 
Přesto, že je koupíte v každém větším švédském knih-
kupectví, stojí kolem 100 švédských korun, v České 
republice se shánějí špatně. V pražské cestovce KIWI 
v Jungmanově ulici však mívají omezený výběr i těch-
to map. 

 

DOPRAVA 

Do švédského Laponska je nejlépe jet vlakem. Vlaky 
ze Stockholmu jezdí až do norského Narviku, naše 
cesta však končí v Abisku. Pouze zde je totiž železnič-
ní stanice příhodně na výchozím místě do hor. Dá se 
zde přespat ve stanu nebo v ubytovně - turistická sta-
nice Abisko tu poskytuje poměrně značný komfort 
včetně sauny (nocleh ve vlastním stanu za 50-70 

Tento článek je věnován všem, kteří věří tomu, že 
za polárním kruhem je souvislý pás věčné sněho-
vé pokrývky a ledu, mezi kterým se pohybují po-
lární medvědi a občas i turisté. 

Chceme-li pochopit mentalitu Švédů, potom si musí-
me položit otázku, kam vlastně jezdí na dovolenou. Je 
všeobecně známo, že jsou jimi naplněna přímořská le-
toviska, zejména když se jejich země ponoří do šera, 
zimy a sněhu. Méně je ovšem známo, že ve Švédsku 
působí velmi početný Svaz švédských turistů Svenska 
Turistföreningen, který projevuje velmi silné aktivity 
v oblasti domácí turistiky – a to nejen nabídkou vlast-
ních atraktivních programů, ale i rozsáhlou sítí poměr-
ně (na švédské poměry) levných ubytoven a horských 
stanic. 

Chceme-li navštívit oblasti za polárním kruhem, je 
třeba si uvědomit, že se jedná o prostor silně nasyce-
ný národními parky – jmenujme ty větší a známější: 
Abisko, Stora Sjöfalet, Sarek či Padjelanta. Jedná se o 
poslední zbytky divoké původní krajiny Evropy, je 
vhodné tomu přizpůsobit naše chování. Ovšem exis-
tence parků neomezuje turistický ruch natolik, aby si 
zde návštěvník připadal jako v muzeu. V tom se liší 
přístup k ochraně přírody u Seveřanů – a u nás. 

Švédské nejsevernější národní parky jsou propojeny 

Laponská brána (Lapporten), známý průsmyk ledovcového původu a typického tvaru v národním parku Abisko. foto archív 
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švédských korun).  

Z ABISKA POD KEBNEKAISE 

Z Abiska vyrazíte na jih po Kungsleden, po levé stra-
ně necháte Laponskou bránu a podél překrásné řeky 
dojdete po 15 kilometrech až k chatě Abiskojaure. Je 
tu ráj pro rybáře, dokazují to četné přístřešky 
s ohništěm, kde nechybí ani lavice či rošty pro opéká-
ní ryb. Charakter krajiny a počasí zde převládající vy-
žaduje, abyste měli na sebe něco teplejšího, kulicha a 
rukavice užijete i v červenci. 

Po příjemně strávené noci v chatě nebo ve stanu u 
chaty se další den dá dojít k 20 km vzdálené-
mu Alesjaure. Cesta nejprve vede silně do kopce, 
v půli cesty se dostaneme na rovinu, kdy nás příjemně 
potěší pohled na jezero Alesjaure a na jeho konci na 
chatky Alesjaurestugorna. Cestu si můžeme v sezóně 
zkrátit plavbou člunem, který Vás za nemalé peníze 
dopraví až k chatám. Přestože se nacházíme 
v nadmořské výšce kolem 750 m nad mořem, je země 
pokryta velkými pláty sněhu až 200 metrů dlouhých, 
kde jejich přechod spojený s bořením může být velice 
nepříjemně vysilující zábava. Počítejte i s broděním 
menších potoků. 

Třetí den vystoupíte výše do hor a dostanete se k 13 
km vzdálené chatě Tjäktjastugan (850 m n.m.). Sníh 
zde mívá víceméně souvislý charakter. Dále dosáhne-
te ve výši 1168 metrů sedlo Tjäktjapasset, kde je 
umístěn ochranný přístřešek. Odtud už naše expedice 
pokračuje 12 km dolů k chatě Sälka, sněhu ubývá a 
kolem chaty jej již téměř nenaleznete. 

Následuje poměrně jednoduchá túra na chatu Singi 
(12 km), takže si můžete vychutnat krásy celého puto-
vání. Chata Singi je křižovatkou stezky Kungsleden, 
odkud se dá odbočit k horské stanici pod nejvyšší 
švédskou horou Kebnekaise. Případný výstup na Keb-
nekaise vám zabere celý den. Návrat domů lze usku-
tečnit z Nikkaluokty (19 km), odkud jezdí autobus do 
Kiruny (67 švédských korun). 

 

ZAJÍMAVOSTI 

Na mapách vás určitě upoutá celá řada míst uvede-
ná názvy místních obyvatel Sámů (Laponců). 
S překvapením zjistíte, že nejen Češi používají písme-
na č, š, či ž. To v nás vzbuzuje sympatie k tomuto ná-
rodu žijícímu v Norsku, Švédsku, Finsku a Rusku. I 
samotný rozhovor se Sámem je lahůdkou, sice s nim 
mluvíte švédsky či anglicky, ale neunikne Vám ten 
krásný přízvuk s tvrdým r natolik příbuzný českému. 
Ne nadarmo se říká, že čím jste ve Švédsku severněji, 
tím lépe rozumíte. 

Na švédských turistických chatách naleznete skřínky 
s nápisem Var så god nebo Ővergiven maten. Zde 
můžete zanechat nepotřebné potraviny. Jiní se jimi 
mohou dozásobit na obtížnou túru. 

A co polární medvědi? Ti samozřejmě žijí – ale dale-
ko na severu, na krách Severního ledového oceánu a 
na norských Špicberkách. Na Královské stezce se ne-
setkáte ani s hnědým medvědem, protože většina kra-
jiny není pokrytá lesy, které by mu poskytovaly přiro-
zený úkryt. 

Bohumil Bula, redakčně upraveno 

Pohled na masív Sareku ze severního hřebenu národního parku Stora Sjöfallet. foto Eva Stanovská 

V laponských horách není problém narazit na starou 
sámskou chatrč. foto Eva Stanovská 




