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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

27. ledna 2005 – Manželé Klempířovi měli v kině MAT, Praha 2, komponovaný pořad o zajímavostech z Grónska. 
Na pravém obrázku v rozhovoru s velvyslancem dánského království Jørgenem Bøjerem (vlevo) 

foto Jiří Bartoň 

13. prosince 2004 – oslava svátku svaté Lucie na palubě lodi Čechie.  
foto Jiří Bartoň 

14. března 2005 – setkání s Þórírem Gunnarssonem a jeho hosty v restauraci Reykjavík, Praha 1. 
Þórír Gunnarsson je na levé fotografii (stojící). 

Na pravé fotografii čestný host, J. E. paní Eve-Külli Kala, velvyslankyně Estonské republiky v Praze 
foto Jiří Bartoň 
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PŘÁTELÉ ODCHÁZEJÍ,  
DÍLO ZŮSTÁVÁ 

Koncem prvního měsíce letošního roku nás 
zastihla smutná zpráva: odešel JUDr. Jaroslav 
Havelka. 

Dobrého přítele a propagátora v něm ztrácí celý 
Sever, a zejména Švédsko, které měl rád a dobře 
znal. Seznámili se na přelomu 50. a 60. let, kdy pů-
sobil ve Stockholmu jako československý velvysla-
nec. Trvale tam na něho zapůsobili a jeho sympatie 
získali země, lidé, jazyk. Po návratu do Prahy se 
v rámci daných možností snažil přispět všude tam, 
kde se jednalo o vztahy se Švédskem. Byl také ve-
doucím zájmové skupiny „Severské státy“, která 
existovala při Československé společnosti pro me-
zinárodní styky. Díky němu se uskutečnila nejedna 
kulturní akce, oslava výročí, zajímavé setkání. 

Dr. Havelka by neměl chybět na pomyslné pla-
ketě věnované zakladatelům – historicky správné je 
vlastně označení obnovitelům – Severské společ-
nosti. Byl to on, kdo společně s Mirko Paráčkem 
a dr. Cyrilem Svobodou (dnešním naším ministrem 
zahraničí) začátkem roku 1990 sezval desítku dal-
ších přátel Severu, aby společně uvážili a dohodli 
vzkříšení Severské společnosti, která tady existova-
la již za první republiky, krátce se projevila po skon-
čení války, aby se pak na desítky let odmlčela, ne-
boť nebyly podmínky pro její působení. 

Nadšení pro její obnovení bylo spontánní. Brzy 
se podařilo vypracovat stanovy Společnosti, zajistit 
registraci, a tak byla v polovině roku 1990  její exis-
tence stvrzena i po právní stránce. 
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Postupem času získala Společnost i řadu mla-
dých, nadšených spolupracovníků – pro tu zaklada-
telskou generaci je potěšením konstatovat, že dnes 
se má Společnost čile k světu. 

Dr. Havelka se po ustavení Společnosti zapojil 
do jejího vedení  a působil v něm po několik obdo-
bí. Kromě toho nikdy neopomněl vyzvednout své 
oblíbené teritorium – mnozí členové Společnosti si 
jistě pamatují jeho zajímavé ilustrované besedy 
o Švédsku. V posledních letech jeho aktivita ustá-
vala nikoliv z důvodů ubývajícího zájmu, ale, žel, 
z důvodů ubývajících sil. 

Svým inteligentním, jemným, ale důsledným 
způsobem stačil dr. Havelka udělat pro popularizaci 
Severu velmi mnoho. Tak bude navždy zapsán 
v kronice Severské společnosti i v našich vzpomín-
kách. 

Klára Kmochová 
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STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
7. prosince 2004 – účast zástupců Severské společnosti na slavnostním koncertu z cyklu Smetanův kla-

vír v Göteborgu. 
27. ledna 2005 – Manželé Klempířovi měli v kině MAT, Praha 2, komponovaný pořad o zajímavostech 

z Grónska. 
24. února 2005 – beseda o zajímavostech Finska, hudba Jeana Sibelia, pořádala Finská sekce pobočky 

Brno. 
14. března 2005 – setkání s Þórírem Gunnarssonem a jeho hosty v restauraci Reykjavík, Praha 1, pořá-

dala Islandská sekce. 
5. dubna 2005 – účast zástupců Severské společnosti na slavnostní vernisáži putovní výstavy o H. Ch. 

Andersenovi v pražském Klementinu. 

SEVERSKÁ SPOLEČNOST 

OZNÁMENÍ ČLENŮM 
SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Nové telefonní číslo 
Sekretářka Severské společnosti Jana Kypová 

má nové telefonní číslo: 234 683 555 (přes den), 
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz . 
Sekretářka vyřizuje od roku 2005 veškerou člen-
skou agendu včetně členských příspěvků. 

Pozvánky na akce Společnosti 
Prosíme všechny členy společnosti, kteří dostá-

vají pozvánky na akce Severské společnosti poš-
tou, aby uvážili, zda pro ně není výhodnější obdržet 
je prostřednictvím emailu. Kromě rychlejšího doru-
čení informací o řadě akcí, o kterých se dozvídáme 
na poslední chvíli, to také Společnosti ušetří nema-
lé částky za poštovné, které se stále zvyšuje. Čle-
nům, kteří nemají přístup k emailu, se pochopitelně 
budou pozvánky i nadále posílat poštou. Ostatní 
mohou svoji emailovou adresu oznámit sekretářce 
na: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz, pří-
padně použít rozesílací službu Severských listů na 
adrese: 

www.severskaspolecnost.euweb.cz/akcemailem 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Valná hromada Severské společnosti 
VH se bude konat v Klubu Lávka, Praha 1, No-

votného lávka, 5. května 2005 od 17 do 19 hodin. 

Z historie Gotlandu 
Švédská sekce Severské společnosti pořádá ve 

středu 13. dubna 2005 v 17 hodin v Klubu Lávka 
promítání ukázek z filmu o historii Gotlandu v pů-
vodním znění, které budou doplněny českým pře-
kladem. 

ms 

PŘEHLED AKCÍ BRNĚNSKÉ 
POBOČKY V ROCE 2004 

V březnu jsme pořádali Norský večer. Přednáš-
ku o Sigrid Undsetové a Knutu Hamsunovi zpestřila 
Miluše Juříčková promítáním diapozitivů ze života 
obou spisovatelů. 

Koncem dubna promítal Jiří Havel na Dánském 
večeru diapozitivy, které pořídil ze své cesty napříč 
Grónskem. Svým vyprávěním přiblížil tuto zemi čle-
nům a přátelům Severu . 

V červnu se konal již tradiční Midsommar na br-
něnské přehradě. Nechyběla ani cimbálová muzika 
a tombola. Do tomboly věcnými dárky přispělo 
švédské i dánské velvyslanectví. 

V říjnu se konal Islandský večer, který připravil 
a moderoval R. Mayer. Literárně-hudební večer se 
konal na počest 55. výročí úmrtí norské spisovatel-
ky Sigrid Undsetové. Jiří Brož, herec Městského di-
vadla v Brně, se zhostil uměleckého přednesu Pří-
běhu o Ljotovi a Vigdis, příběhu z doby vikingů. 
V hudební části zazněly skladby R. Mayera 
v interpretaci houslisty P. Walingera a violoncellisty 
J. Škrdlíka. 

8. prosince se členové naší pobočky zúčastnili 
výstavy v Etnografickém ústavu Moravského zem-
ského muzea. Výstava Tři Severy, život a kultura 
v Laponsku se jmenovala podle třech různých poje-
tí pěti fotografů. Ten den byla výstava doplněna au-
torským čtením překladatelky a spisovatelky Mar-
kéty Hejkalové. 

10. prosince se konal již v pořadí 15. Lucia–
Fest, který byl hojně navštíven. V programu vystou-
pil baletní soubor pod vedením prof. Čevelové, 
o švédské piano, tance a zvyky se zasloužili stu-
denti v Brně pod vedením A. Kempe. Nechyběla 
Lucie se zářícími svíčkami a skřítek Tomte, který na 
závěr večera přítomným dětem naděloval sladkosti. 

Věra Konrádová 
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OSLAVY SVÁTKU SV. LUCIE 

Jako každoročně uspořádala švédská sekce 
pod vedením Marty Janíkové i loni 13. prosince 
oslavu svátku Lucie. Příjemným zpestřením pro 
všechny bylo uskutečnění akce na lodi, plující do 
Podolí a zpět. Program za účasti studentů, jakož 
i výborný glögg zajistila – jak se již stalo tradicí – 
PhDr. Eva Nováková z VŠE. 

Severská společnost děkuje laskavým sponzo-
rům oslav Dne sv. Lucie, který se loni konal v Praze 
na motorové lodi plující po podvečerní Vltavě – 
Švédskému královskému velvyslanectví v Praze, 
Ing. Tomáši Hruškovi a agentuře Euroguide, hlavně 
pak jejímu majiteli Larsu Brewgbakovi. 

Marta Janíková 

SVATÁ LUCIE 
Jako posluchači kurzu švédštiny na Vysoké ško-

le ekonomické jsme měli pod vedením své vyučující 
dr. Evy Novákové příležitost se aktivně zúčastnit 
každoroční předvánoční a již tradiční oslavy svátku 
svaté Lucie. Svátek sice pochází původně 
z Německa, ale protože se těší výrazné oblibě po 
celém Švédsku už několik staletí, nemohou si ani 
čeští milovníci Švédska, švédské kultury a jazyka 
odpustit sejít se v podvečer třináctého prosince, 
společně si zazpívat či poslechnout švédské vánoč-
ní písně, popít tradiční švédský nápoj glögg, pojíst 
švédské perníčky zvané pepparkakor a vychutnat si 
příjemnou atmosféru večera. Akce se konala na 
parníku v Praze. Ač jsme si mysleli, že loď zůstane 
v přístavu, mohli jsme si nakonec užít okružní jízdu, 
která byla pěkným zážitkem. Když jsme se převlékli 
do kostýmů pro průvod Lucie, vypravili jsme se tak-
to nalehko na palubu, a i když byl poměrně chladný 
večer, stála osvětlená večerní Praha za to. Také 
jsme ovšem záhy zjistili, že na první pohled neob-
vyklá směsice vína, vodky, rozinek, mandlí 
a různého koření nazývaná glögg dokáže výborně 
zahřát. V podpalubí, kde jsme měli jako účinkující 
počáteční útočiště, to nejdříve dí-
ky končícímu semestru a s ním 
spojeným zápočtovým testům vy-
padalo, že nás studentů dorazí 
málo, ale nakonec jsme se sešli 
v hojném počtu. Pomocí vtipů 
a za podpory své vyučující jsme 
se dostali do té správné nálady, 
a když dorazila i děvčata a hned 
začala libě rozeznívat své hlasiv-
ky, bylo nám jasné, že vše dobře 
dopadne. Po uvítacím projevu 
jsme byli na řadě my studenti, 
slušivě oblečeni, vybaveni odva-
hou a několika málo lekcemi 
švédštiny, tradičně se svíčkou 
v ruce jedné a nezbytným textem 
vánočních písní v druhé. Písní, 
které si rádi zazpíváme dodnes. 

V čele průvodu kráčela „naše Lucie“ oděná do bílé-
ho s tradiční korunkou se zapálenými svíčkami 
a my ostatní ji následovali. Náš repertoár sestával 
z písní Staffan Stalledräng, Nu tändas tusen julelj-
us, Stilla natt, a samozřejmě i píseň Sankta Lucia, 
se kterou jsme na začátku našeho výstupu vcházeli 
do sálu i se s ní loučili. Dále večer pokračoval také 
ve švédském stylu. Pil se glögg, kterého bylo po-
žehnaně, a pojídaly se pepparkakor. Když se par-
ník vrátil do přístavu, měli jsme všichni pocit příjem-
ně prožitého svátku a sounáležitosti se Švédskem 
spřízněnou komunitou, která se ten večer sešla. 

Libor Hušek, student 2. ročníku 
foto Jiří Bartoň 

 

SMETANOVSKÉ OSLAVY 
V GÖTEBORGU 

Ve Švédsku se konala akce nazvaná Česká 
hudba 2004. V rámci oficiálního zakončení akcí vě-
novaných české hudbě se 7. prosince uskutečnil 
v Göteborgu slavnostní koncert z cyklu Smetanův 
klavír v podání předního českého klavíristy Petra Ji-
říkovského. Pořadatelé záměrně zvolili město Göte-
borg, kde zakladatel české národní hudby Bedřich 
Smetana působil. Po slavnostním zahájení večera 
velvyslankyní paní M. Chatardovou krátce promluvi-
li ředitelka Muzea Bedřicha Smetany v Praze O. 
Mojžíšová (na téma význam Göteborgu v životě 
Smetany) a švédský muzikolog A. Carlsson (na té-
ma význam Smetany pro město Göteborg). Cílem 
akce bylo mj. obnovit činnost Společnosti Bedřicha 
Smetany ve Švédsku. Koncert za podpory Minister-
stva školství ČR a Muzea Bedřicha Smetany 
v Praze uspořádalo Velvyslanectví České republiky 
ve Stockholmu a České centrum Stockholm. Sme-
tanovských oslav se zúčastnili i zástupci české Se-
verské společnosti. 

Jaroslav Kantůrek a Marta Janíková  
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KONCERT K 87. VÝROČÍ 
VZNIKU FINSKÉ REPUBLIKY 

Tradiční koncert Komorního orchestru Akademia 
Praha pořádaný velvyslanectvím Finské republiky 
ve spolupráci se Severskou společností u příleži-
tosti Dne nezávislosti Finska se konal v letošním ro-
ce po prvé netradičně v hudebním sále Michnova 
paláce v historické části Malé strany dne 4. prosin-
ce 2004. 

Ve starobylém hudebním sále zazněla díla pře-
devším finských proslulých mistrů, jako je Jean Si-
belius, Matti Murto, Uuno Klami, Karl Collan, 
a vyslechli jsme i první a druhou část Sukovy Sere-
nády Es-dur a Bachův Koncert pro dvoje housle 
a smyčce d-moll. 

Náročný program brilantně řídil dirigent Pavel 
Hryzák, sóla na housle virtuózně zahráli Hana Po-
spíchalová a Jiří Čtyřoký. Adventním časem byl 
prodchnut celý program koncertu, a tak nám finské 
koledy bezchybně zazpívané ve finském jazyce Ilo-
nou Šatilovou, Naděždou Hrobákovou a Zdenou 
Hejlíkovou jen přiblížily kouzlo již blížící se doby vá-
noční. 

Koncert zahájil krátkým proslovem v češtině pan 
velvyslanec Finské republiky J. E. Jorma Inki, který 
vzpomněl 87. výročí Dne nezávislosti Finska 
a připomněl, že on i jeho manželka jsou rovněž čle-
ny Severské společnosti. Na oplátku předseda Fin-
ské sekce Jaroslav Holenda ukončil koncert přáním 
pěkných Vánoc a šťastného nového roku všem pří-
tomným ve finštině. Bezprostředně se tak vytvořila 
velmi přátelská atmosféra vzájemnosti mezi finský-
mi a českými návštěvníky tohoto koncertu, který je-
ho účastníci jen neradi opouštěli a přáli si setkat se 
v brzké době opět na podobné akci. 

Hana Kučerová  
foto Jiří Bartoň 

VÄRTTINÄ – SNOW ANGEL 

Värttinä jsou současná nejúspěšnější finská et-
norocková hudební skupina, která původní finský 
vokálně-instrumentální styl proslavila po celém svě-
tě. Originální hlasy zpěváků a jedinečné vícehlasy 
jsou na nahrávkách a koncertech hlavní atrakcí této 
celosvětově uznávané špičky world music. Členové 
Värttinä byli americkým časopisem Utne nazváni 
jedněmi ze světových „Hnacích motorů a šejkrů – 
40 nejvíc vzrušujících, oduševnělých umělců roku 
2003, kteří zatřásli světem“. Album iki bylo zvoleno 
za „Světovou špičku“ časopisem Songlines a bylo 
nazváno jedním z „50 top světových hudebních alb, 
které byste měli vlastnit“. Mimořádná kompilace 
z pěti alb, speciálně vytvořená pro Českou 
a Slovenskou republiku, dostala název Snow Angel 
a bude obsahovat i překlady textů do češtiny. Vyda-
lo brněnské vydavatelství Indies 25. února 2005. 

Skupina Värttinä pokřtí kompilační CD na kon-
certech v Brně (13. května – Semilasso) a v Praze 
(14. května – Palác Akropolis). Kromě toho vystou-
pí 12. května v Bratislavě v Divadle Arena. Jejich 
koncertní šňůra po Praze pokračuje v Rakousku 
(Linec), Německu (Lörrach) a Holandsku (Den 
Bosch a Utrecht). 
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ PERISCOPE 
SKANDINÁVIE 

Cestovní kancelář Periscope Skandinávie s. r. o. 
již 14 let razí heslo „Skandinávie od A do Zet“. Mají 
tu nejširší a údajně i „nejlepší“ nabídku zájezdů na 
Island a do Pobaltí. V zájezdech do Norska patří 
mezi tři naše největší tour-operátory. Pořádané zá-
jezdy jsou převážně poznávací, pokud máte zájem 
spíš o sportovnější vyžití, toulání po divočině se 
stanem na zádech a zlézání severských hor, bude-
te se muset obrátit na jinou adresu. 

Internetové stránky (www.periscope.cz) této 
společnosti se od ostatních liší především tím, že 
nepropagují jen své zájezdy, ale obsahují i spoustu 
informací o severských státech a rady pro cestova-
tele. Na stránkách naleznete i ucelenou nabídku 
dopravy (Periscope Skandinávie zajišťuje trajektové 
lístky a letenky), jsou tu jízdní řády i nabídky indivi-
duální ubytování a například i informace o pronáj-
mu osobních automobilů. 

 
Spolupráce se Severskou společností 
Nově tato kancelář spolupracuje i se Severskou 
společností, přispívá na akce její brněnské poboč-
ky. Každý člen Severské společnosti také dostane 
slevu 600 Kč na zájezd z nabídky, kterého se zú-
častní. Pro uplatnění této slevy nelze čerpat žádné 
jiné slevy a zájezd musí být koupen za plnou cenu. 
Rezervace a realizace objednávky je možná pouze 
přes centrálu CK v Brně, Radnická 1 (1. patro), 
602 00 Brno, tel.: 542 213 346, fax: 542 213 347, 
email: brno@skandinavie.cz. 

red, foto ms 

NABÍDKA ZÁJEZDU: KRÁLOVSTVÍ 
DÁNSKÉ A ŠVÉDSKÉ (5020A) 
Během týdenního pobytu ve Skandinávii poznáte 
nejen dvě skandinávské metropole Stockholm a 
Kodaň, ale také největší švédský přístav Göteborg, 
národní park Tivedenarden a krásný ostrov Öland. 
Budete si tak moci udělat ucelenou představu jak 
o severské historii a kultuře, tak i o krásné přírodě 
jižní Skandinávie. Skvělé hotely, skvělá trasa. 

Termín: 29. 7. – 6. 8. 2005 
Základní cena: 16900 Kč 
Informace na Internetu: 
www.periscope.cz/katalog/zajezd.html?id=13835 
Průvodkyní zájezdu je vedoucí švédské sekce 
Severské společnosti Marta Janíková. 

Program: 
1. a 2. den: Odjezd z Bratislavy, Brna a Prahy. Noč-
ní přejezd Německem. Trajekt do Dánska, Kodaň, 
vyhlídková plavba po městských kanálech. Ubyto-
vání. 
3.den: Göteborg – nejpřívětivější město Švédska. 
Ubytování. 
4. až 6. den: Národní park Tiveden na břehu druhé-
ho největšího švédského jezera Vättern. Přes Eskil-
stunu a Södertälje do Stockholmu. Ubytování tři no-
ci ve Stockholmu. 
7.den: Východním pobřežím přes Norrköping a Os-
karshamn do Kalmaru, zámek ze 14. století. Ostrov 
Öland nazývaný Ostrov větrů a slunce. Největší 
stepní oblast severní Evropy – Stora Alvaret, větrné 
mlýny. Večer odjezd na ubytování. 
8.den: Trajektem ze švédského Helsingborgu do 
dánského Helsingøru, Hamletův hrad Kronborg, 
Roskilde, katedrála, vikinské muzeum. Trajektem 
přes Baltské moře, ubytování v Německu. 
9.den: Přejezd přes Německo do České republiky. 

 
Máte-li zájem o dal-
ší informace, nalez-
nete je na Interneto-
vých stránkách ces-
tovní kanceláře: ne-
bo kontaktujte, pro-
sím, přímo cestovní 
kancelář Periscope 
Skandinávie, tele-
fon 542 213 346.  
Severské listy ani 
Severská společnost 
se na organizaci to-
hoto zájezdu nepodí-
lejí. 

ZÁJEZD DO ŠVÉDSKA A DÁNSKA 
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O SMUTNÉM ANDERSENOVI 
NAROZENINY NEJSLAVNĚJŠÍHO 
DÁNSKÉHO SPISOVATELE 

Letos by nejslavnější pohádkář všech dob Hans 
Christian Andersen (1805-1875) oslavil dvousté na-
rozeniny. Dánové se chystají výročí svého krajana 
připomenout se vší parádou a celosvětově. Jde 
o jejich nejúspěšnější vývozní artikl, a tak zamýšlejí 
„dobrou značkou“ pomoci do ciziny i jinému zboží. 
Slavit se bude především na „klíčových trzích“, 
s nimiž se Dánsko chce obchodně přátelit. Vedle 
toho byly ale vybrány i tzv. „prioritní trhy“, význa-
mem méně důležité. Mezi ty patříme v Evropě jen 
my a Rumuni. A tak k nám mimo jiné zavítá putovní 
výstava, na Internetu se objeví metodické texty, jak 
s Andersenem pracovat ve škole, a nedávno byli 
Václav Havel a Magdalena Kožená jmenováni An-
dersenovými velvyslanci v ČR. V Dánsku se usilov-
ně pracuje na kritickém vydání celého Andersenova 
díla a v den narozenin odvysílá dánská televize 
slavnostní galashow z kodaňského centrálního sta-
dionu do řady zemí světa. Podle organizátorů by 
oslavy měly prohloubit povědomí o nejslavnějším 
Dánu všech dob. Ale víme o něm vůbec něco? Kdo 
vlastně byl Hans Christian Andersen a proč jeho 
pohádky tak nesmazatelně ovlivnily světovou litera-
turu? 

 

OUTSIDER NA ÚTĚKU 
Hans Christian Andersen od mládí sepisoval své 

nesčetné životopisy, zdaleka ne všemu, co napsal 
se ale dá věřit. V jistém smyslu své pocity a životní 
zkušenosti mnohem upřímněji vyjadřoval v pohád-
kách. Příbězích často tak smutných, že snad ani 
nemohou být pro děti. Připomeňme si třeba sil-
vestrovské vyprávění o Děvčátku se sirkami. Nece-
lé dvě stránky o holčičce, která bosa prodává sirky. 
Pantofle sice měla, ale po zemřelé mamince, a jak 
byly veliké, jednu ztratila a druhou jí ukradl rozjíve-
ný kluk. Na kost promrzlá nakonec holčička zažíná 
zápalky a záblesky plamene ji přenášejí přes nelid-
ská muka. Spatří v nich nazdobený stromeček ve 
vytopeném pokoji a v ústrety se jí rozeběhne peče-
ná husa. Nakonec o zeď škrtne celým svazečkem 
zápalek a ukáže se jí laskavý obličej milované ba-
bičky, která ji odnese s sebou do prozářeného ne-
be. Ráno lidé najdou její mrtvolku. Co krásného 
děvčátko v posledních záblescích života prožilo, 
žádný z lidí neví. Je to pohádka? Mnohem spíše 
sociálně kritický realismus, nebýt smířlivého závěru, 
který úzce souvisí s Andersenovu nedogmatickou 
vírou v boha. 

Dánský pohádkář takřka ve všech svých textech 
odkazuje k vlastnímu životu. Platí to o pohádkách, 
divadelních hrách i o románech, které ho proslavily 
hlavně v Německu. Od prvního s názvem Improvi-
zátor po posledního Šťastného Peera jsou příbě-

hem umělce, který se ze dna společnosti vyšvihl až 
k jejím vrcholům. Přesně takovým selfmademanem 
Andersen byl. Narodil se v Odense na ostrově Fynu 
do nesmírně chudé rodiny a až do svých čtyřiceti 
byl odkázán na milost mecenášů. Už coby čtrnácti-
letý mladíček se odhodlá vymanit z bezbřehé bídy 
a prchá do Kodaně, kde se bezúspěšně pokouší u 
kariéru zpěváka, tanečníka a herce. Nakonec ředi-
tel divadla Jonas Collin rozhodne, že vytáhlý a cho-
robně ctižádostivý mladík potřebuje řádné vzdělání 
a pošle ho do školy. Tady si proletářský synek 
osvojí měšťanskou vzdělanost a kulturu, nikdy v ní 
však nebude úplně doma. Třebaže později slavné-
ho spisovatele na svém dvoře hostí dánský monar-
cha i nejeden německý kníže, zůstává Andersen ve 
vysoké kultuře zpola outsiderem. Symbolicky to ilu-
struje jeho nikdy nezvládnutý pravopis, pro který si 
z něho soudobá kritika krutě utahovala a který do-
konce pozdější badatele přivedl k mylné domněn-
ce, že byl dyslektik. Jenže Andersen dělal chyby, 
protože vzdělání získal velmi pozdě. 

Spisovatelův pocit rozpolcenosti mezi ztraceným 
domovem a společností, ve které si nakonec úpor-
nou dřinou a umanutostí vydobyl místo, ilustruje už 
jeho prvotina z roku 1829. V Procházce od Ostrov-
ního průplavu k východnímu mysu Amageru se líčí 
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příběh koťátka, které si vzalo do hlavy, že zářivé 
tečky na obloze jsou myši, a že až vyroste, musí se 
do toho myšího ráje dostat. Opustí tak vyhřátou 
světničku, vyleze na střechu, tam však zjistí, že 
hvězdy žádné myši nejsou a navíc jsou nekonečně 
vzdálené. Smutně se tedy plouží domů, dveře jsou 
už ale mezitím zabouchnuté. V kostce tu máme An-
dersenovo celoživotní velké téma. Sám se ke 
hvězdám sice vyšplhal, záhy ale zjistil, že to vlastně 
žádné hvězdy nejsou. Vzpomeňte si jen na Císařo-
vy nové šaty, kde podvodníci jsou představeni od 
samého počátku jako podvodníci a vlastně mají 
sympatie dětských posluchačů, mnohem horší je to 
ale s císařovými úředníky, jejichž vzdělanost a ro-
zum jsou zhruba stejně solidní jako látka na císařo-
vy nové šaty. 

Andersen se v měšťanské společnosti necítil do-
ma. Nikdy nezaložil domov, celý život prožil ve 
zvláštním provizoriu – v penzionech, po hotelích 
nebo na cestách. Vyjel na neuvěřitelných třicet za-
hraničních cest a v cizině strávil celých 9 let. Jako 
by ve svém počátečním útěku do Kodaně pokračo-
val svým způsobem po celý život. Společnost, do 
níž se Andersen probojoval, vzývá biedermaierov-
skou idylu a pro takový vkus musí Andersen psát. 
Jinak by se neprosadil. Moc dobře ale ví, že ta idyla 
je většinou dutá a domácí pán občas zavítá do bor-
delu. Má ambice psát velké romány, ale jeho mece-
náši po něm vyžadují pohádky. Tak tedy píše zdán-
livě neškodné dětské příběhy, do kterých ovšem 
schovává i docela jiné poselství. 

 

LÁSKA BEZ HLASU 
Zkuste si přečíst tu o pastýřce a kominíčkovi, 

dvou porcelánových figurkách z jednoho měšťan-
ského pokoje. Postavičky se tu rozhodnou utéct do 
světa, protože pastýřka by si jinak musela vzít po-
divného chlapíka s kozlíma nohama, který sídlí vy-
řezaný na skříni. Má být tuze bohatý, ale nebohá 
pastýřka namítá, že prý se povídá, že má ve skříni 
už jedenáct porcelánových žen (o manželky s nej-
větší pravděpodobností nepůjde!). Popis kozlího 
muže je velice detailní, a ačkoli jeho pravé jméno 
nikdy nepadne, dospělý čtenář ho bezpečně pozná 
– je to satyr. Téhle indicie si dítě nepovšimne, zato 
dospělého přítomnost satyra v útulném, biederme-
ierovském pokoji nutně znejistí. Na konci pohádky 
se dětský posluchač raduje, protože se pastýřka 
zalekne velkého světa, i s kominíčkem se vrací do 
„bezpečí“ pokoje a navíc je svatba s kozlomužem  
prozatím odvrácena. Jenže na dospělého čtenáře 
jde z Andersenovy spokojené pokojové idyly doslo-
va hrůza. 

Andersen vetkl do svých pohádek krutou pravdu 
nejen o společnosti, ale i o sobě. Britská badatelka 
Jackie Wullschlagerová, autorka spisovatelovy mo-
nografie, v tomto duchu interpretuje třeba Malou 
mořskou vílu. Dotýká se tu Andersenova intimního 
života, který zrovna šťastný a završený nebyl. Je 
sporné, zda slavný Dán vůbec kdy měl s někým se-

xuální kontakt, platonicky ale prokazatelně zahořel 
nejednou. A to hlavně k mužům. Z deníků víme 
o niterných a samozřejmě neopětovaných citech 
k synu Andersenova mecenáše Collina Edvardovi 
nebo o víc než vřelé náklonnosti k mladičkému ba-
leťáku Haraldu Scharffovi. Wullschlagerová si po-
všimla zajímavé souvislosti: ve stejné době, kdy asi 
třicetiletý Hans Christian pracuje na Malé mořské 
víle, píše zároveň mladému Collinovi dopis, v němž 
se mu vyznává se svých citů. Své psaní nikdy neo-
deslal, mimo jiné proto, že v něm adresátovi důvěr-
ně tyká, což si předtím Edvard Collin co nejdůraz-
něji vyprosil. Malá mořská víla si v pohádce musí 
nechat vyříznout jazyk, aby se princi vůbec mohla 
přiblížit. Mrzačí svůj nádherný hlas, a princ se tak 
nikdy nedozví o jejím hlubokém citu, o její oběti, ani 
o tom, že ho z mořského dna zachránila právě ona. 
Collinův požadavek na vykání se ostatně objevuje 
znovu v Andersenově snad nejnihilističtějším příbě-
hu nazvaném Stín, kde se nízký pragmatismus ali-
as stín osamostatní od svého pána, zmocní se prin-
cezny i království a nakonec nechá bývalého pána 
popravit. Předtím ovšem důrazně zapoví svému pá-
novi tykání – takřka dvacet let po Collinově ohraze-
ní vrací Andersen Edvardovi úder. 

Andersen žánr pohádky definoval nanovo. Vyšel 
z lidového vyprávění svého dětství a umělými po-
hádkami ho inspirovali němečtí romantici. Jeho po-
hádky jsou ale prosté jejich vyumělkovanosti. Doká-
zal psát jednoduchou a svižnou moderní dánštinou 
blízkou mluvenému projevu. Andersena můžeme 
samozřejmě číst i bez znalosti jeho biografie, po-
rovnání jsou ale v něčem užitečná: pomáhají nám 
pochopit, proč mají jeho smutné a někdy až kruté 
příběhy takovou sílu. 

Helena Březinová, článek vyšel ve zkrácené podobě 
v časopisu Respekt č. 52/2004 

také na www.iliteratura.cz 
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OSLAVY JUBILEA HANSE 
CHRISTIANA ANDERSENA 

Oslavy 200. výročí narození Hanse Christiana 
Andersena probíhají nejen v Dánsku, ale i v řadě 
zemí světa, též v České republice. 

Z řady akcí v ČR, které organizuje nebo se na 
nich podílí Královské dánské velvyslanectví v Praze 
a Severská společnost vyjímáme: 
1. dubna 2005 – se konala Noc s Andersenem 

organizovaná SKIP za účasti více než 270 kniho-
ven nejen z celé ČR ale i za účasti knihoven ze 
Slovenska a Polska. V Městské knihovně na Mari-
ánském náměstí v Praze byla elektronická konfe-
rence, odkud děti mohly poslat pozdravy královně 
Margrethe II. a Nadaci H. Ch. Andersena. 
5. dubna 2005 – zahájení putovní výstavy Hans 

Christian Andersen (1805-2005) v Národní knihov-
ně ČR v Praze v Klementinu. Výstava potrvá 4 týd-
ny. 
7. dubna 2005 – Krajská knihovna Vysočiny 

v Havlíčkově Brodě pořádá v dubnu a květnu Dny 
Dánska. Severská společnost se bude podílet na 
této akci přednáškou vedoucího dánské sekce o 
Dánsku s videofilmem. 
18. dubna 2005 – EuroArt Festival – koncert 

Krogerova kvarteta a Stamicova kvarteta na zámku 
v Jičíně. 
18. dubna 2005 – velvyslanec Dánského králov-

ství J. E. pan Jørgen Bøjer zasadí Andersenův 
strom pohádkovník na dvoře knihovny v Jičíně. 
19. dubna 2005 – EuroArt Festival – koncert 

Krogerova kvarteta a Stamicova kvarteta v Lichten-
štejnském paláci v Praze. Ve spolupráci s Českým 
rozhlasem bude koncert vysílat i Danmarks Radio. 
21. dubna 2005 – Dánská sekce Severské spo-

lečnosti pořádá v Klubu Lávka v Praze vzpomínko-
vý večer, na kterém pronese zahajovací projev vel-
vyslanec Dánského království J. E. pan Jørgen Bø-
jer. 
10. května 2005 – zahájení putovní výstavy o H. 

Ch. Andersenovi v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 
10. června 2005 – zahájení putovní výstavy 

o H. Ch. Andersenovi v informačním středisku Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
2. listopadu 2005 – zahájení putovní výstavy 

o H. Ch. Andersenovi v Městské knihovně v Ostra-
vě. 

 

PUTOVNÍ VÝSTAVA „HANS CHRIS-
TIAN ANDERSEN 1805 – 2005“ 
Putovní výstava o Hansi Christianovi Ander-

senovi byla zahájena na slavnostní vernisáži 
5. dubna 2005. Výstava bude otevřena v praž-
ském Klementinu do 27. dubna 2005 denně kro-
mě neděle od 9 do 17 hodin za symbolické 
vstupné 5 Kč, potom se přestěhuje na další mís-
ta v ČR. 

U příležitosti 200. výročí narození známého dán-
ského básníka a prozaika Hanse Christiana Ander-
sena si v Národní knihovně ČR můžete prohlédnout 
putovní výstavu o životě a díle Hanse Christiana 
Andersena kterou připravila Městská muzea v 
Odense ve spolupráci s Nadací Hanse Christiana 
Andersena 2005 a Velvyslanectvím Dánského krá-
lovství v České republice. 

Výstava, která byla zpracována ve více než 20 
jazykových verzích včetně české, seznamuje ná-
vštěvníky s autorovým životním příběhem prostřed-
nictvím řady panelů s množstvím fotografií. Je dopl-
něna výběrem českých vydání autorových děl z 
fondu Národní knihovny. Nejstarší vydání z roku 
1902 přeložil z dánštiny Jaroslav Vrchlický. Dalším 
zajímavým dílem je soubor Andersenových pohá-
dek a povídek z roku 1914, které přeložil Gustav 
Pallas. Nejnovější kompletní vydání pohádkového 
díla z nakladatelství Brio je rozděleno do tří knih o 
rozsahu 560 – 592 stran. První kniha (současně se 
tiskla ještě v německé, francouzské a slovenské 
verzi) je již na trhu a je také jedním z exponátů vý-
stavy. Druhá vyjde v létě letošního roku, třetí začát-
kem roku 2006. Triptych nabídne na 1760 stranách 
všechny autorovi nesmrtelné příběhy známé – i ty 
méně proslulé. Věrně a citlivě se podařilo převést 
do moderní češtiny krásný překlad Gustava Pallase 
z úplného souboru Andersenových pohádek a poví-
dek, který v roce 1914 vydal knihkupec a pražský 
nakladatel Bedřich Stýblo. 

Drobným zpestřením je také kolekce oceněných 
prací soutěže o nejhezčí krajkový či krajkou inspiro-
vaný obal na knihu Hanse Christiana Andersena. 
Tato soutěž byla vyhlášena v loňském roce Sva-
zem knihovníků a informačních pracovníků, Velvy-
slanectvím Dánského království v České republice 
a Městskou knihovnou v Sedlčanech. 

V podvečer 5. dubna se na vernisáži výstavy v 
Zrcadlové kapli pražského Klementina sešla vybra-
ná společnost – zástupci kulturních institucí, přátelé 
Dánska i celého Severu, překladatelé, diplomaté i 
novináři, aby vyslechli povídání o českých překla-
dech Andersenových děl z úst překladatele Františ-
ka Fröhlicha a ukázky Andersenových pohádek v 
podání Táni Fischerové a Josefa Somra. Slavnost-
ní podvečer zahájil a moderoval výtečnou češtinou 
iniciátor této akce J. E. velvyslanec Dánského krá-
lovství v České republice Jørgen Bøjer, své vyznání 
k Andersenovým pohádkám přednesl i bývalý před-
seda Severské společnosti, úřadující ministr zahra-
ničních věcí Cyril Svoboda, a ředitel Národní 
knihovny Vlastimil Ježek, který také poděkoval řadě 
sponzorů, bez nichž by výstava nemohla vzniknout. 
Vzácní hosté dostali na upomínku ošklivé kačátko 
sestavené z kostiček Lega a do slosování byl zařa-
zen dar firmy Bang & Olufsen. 

Celou akci zakončilo vystoupení dánské soprá-
nistky českého původu Dominique Devaux-Blažko-
vé v doprovodu klavíristy Davida Švece, kteří před-
nesli oblíbené písně H. Ch. Andersena. 

ms 
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PÁTÁ JUBILEJNÍ NOC 
S ANDERSENEM 

Cínový vojáček, Princezna na hrášku, Malá moř-
ská víla i Sněhová královna, ti všichni se spolu 
s dětmi, knihovníky i učiteli dobře připravovali na l. 
duben 2005, kdy ve světě i v České republice zača-
ly probíhat oslavy 200. výročí narození Hanse 
Christiana Andersena. 

Klub dětských knihoven SKIP přispěl k oslavám 
hned dvěma projekty. První s nich nazvaný Kde 
končí svět, v letošním školním roce s názvem Díky 
za pohádku, zastřeší řadu aktivit českých knihoven 
a vyvrcholí v červnu 2005 přehlídkou na dánském 
velvyslanectví nebo na Pražském hradě. 

Druhý projekt se nazývá Noc s Andersenem. 
Děti si letos již popáté připomněli Mezinárodní den 
dětské knihy kouzelnou nocí strávenou v knihov-
nách a ve školách. Na mnoha místech Čech, Mora-
vy i Slezska se nejen četly pohádky, ale také soutě-
žilo, konaly se noční pohádkové stezky odvahy, 
lampiónové průvody i společný internetový chat 
s kamarády v ostatních spacích místech. Za Ander-
senovými pohádkami se ale také putovalo, vystupo-
valo se v noci na rozhledny, navštěvovaly se místní 
hrady a zámky, pekly se pohádkové buchty nebo 
vařily protistrašidlové čaje... Na mnohá místa zaví-
tali i živí spisovatelé, ilustrátoři, místní osobnosti, 
sám Andersen nebo jen jeho duch... 

Zájem o netradiční nocování v knihovnách 
i školách roste každým rokem, rozšiřuje se také po-
čet profesí, které se na přípravách kouzelných Nocí 
podílejí – k řadovým knihovníkům a učitelům se při-
dávají ředitelé knihoven a škol, k vychovatelům 
a organizátorům se připojují příslušníci policie, hasi-
či i sami primátoři měst, starostové či místostaros-
tové. A všem záleží na tom, aby ten jejich pohádko-
vý večer patřil mezi nej... 

200. výročí narození pana Andersena vybízí ke 
zvýšení zájmu dětí o všechny jeho krásné pohád-
kové motivy a postavy. Novinkou letošního ročníku 
Noci bylo zasazení pohádkovníků – tedy stromů, 
které ve většině spacích míst nocležníci vysadili 
a které budou připomínat dánského pohádkáře 
i společnou akci na podporu dětského čtenářství 
Noc s Andersenem. Klub dětských knihoven SKIP 
také vydal pohledy s motivy andersenovské noci, 
které děti mohly posílat sobě navzájem, ale také 
třeba panu starostovi, dánskému velvyslanectví, 
snad i panu prezidentovi či dánské královně. 

Cílem a smyslem společné akce knihoven, dru-
žin, škol i ústavů je vzbudit u dětí zájem o četbu, 
ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společ-
ného hlasitého předčítání. To vše v jeden kouzelný 
večer a na mnoha místech naší planety v pátek l. 
dubna 2005. 

podle tiskové zprávy  
knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana  

v Uherském Hradišti 

1. dubna 2005 - jedenáct večer - do redakce přišel noční 
pozdrav z břeclavské knihovny od 28 dětí a 3 knihovnic, kteří 
tu prožili letošní Noc s Andersenem. Také si zasadili Strom 
pohádkovník. Původně měli v úmyslu na dvoře knihovny za-

sadit „dánský národní strom“ buk, nakonec je to jedle kavkaz-
ská (Abies nordmanniana), které se někdy také říká dánská. 
Pohádkovník zasadili spolu s dvanácti pohádkami H. Ch. An-

dersena - foto archív břeclavské knihovny 

Z výstavy H. Ch. Andersen 1805-2005 v pražském Klementinu. 
foto Michael Stanovský 

Z vernisáže výstavy H. Ch. Andersen 1805-2005 v pražském Kle-
mentinu. Dánský velvyslanec Jørgen Bøjer předává interpretce 

Táně Fischerové dárek - ošklivé kačátko z Lega. 
foto Michael Stanovský 
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DESETILETÉ VÝROČÍ ESTONIE 
ESTONIA PAŠOVALA VOJENSKÝ 
MATERIÁL 
Deset let po katastrofě lodi Estonia, která se 

potopila během své cesty z Estonska do Švéd-
ska, promluvil celní úředník Lennart Henriks-
son. Tento muž, dnes už penzista, dostal v roce 
1994 od svého nadřízeného Stiga Sandelina pří-
kaz, aby zamhouřil oči nad auty, která Estonia 
vozila z Pobaltí do Švédska. 

Loď Estonia se potopila za velké bouře 
v Baltském moři. Ke katastrofě došlo při plavbě 
z Tallinu do Stockholmu v noci z 28. na 29. září 
1994. Celkem bylo na palubě 989 cestujících, za-
chránilo se jen 137 lidí. 

Podle nejnovějších informací převážela Estonia 
elektronické přístroje z výzbroje ruské armády od-
sunuté z Pobaltí. K pašování došlo minimálně dva-
krát za sebou těsně před ztroskotáním. Švédské 
úřady přitom podobné teorie deset let popíraly jako 
nepodložené spekulace. Švédská vyšetřovací ko-
mise tvrdila, že důvodem katastrofy byla špatná 
údržba, která způsobila, že se na rozbouřeném mo-
ři otevřelo přední hledí a tak vzniklým otvorem vnik-
ly tuny vody do lodi. 

Lennart Henriksson byl zaměstnán u celního 
úřadu přes 38 let a v roce 1994 zastával funkci šéfa 
ve stockholmském přístavu. Podle interview, které 
poskytl švédské veřejnoprávní televizi SvT 1, mu je-
ho tehdejší šéf Stig Sandelin nařídil, aby ve dvou 
případech, 14. a pak 20. září 1994 odbavil dvě 
švédská vozidla, aniž by je podrobil kontrole. 

Panu Henrikssonovi se příčilo, že ho jeho šéf 
nutil, aby se dopouštěl jednání, které bylo v rozporu 
s jeho úkolem celníka. Proto tajně nahrál telefonní 
rozhovor, který spolu měli. Vyplývá z něj, že Stig 
Sandelin mu zmíněný rozkaz dává na základě do-
mluvy s generálním ředitelem celního úřadu a že je 
též ve spojení s vrchním velitelem švédských oz-
brojených sil. 

Lennart Henriksson v televizním interview vypra-
voval, že 14. 9. odbavil bílé Volvo 765, jehož řidič 
se jmenoval Frank Larsson. Vůz byl naložen krabi-
cemi, které obsahovaly vojenský materiál. Byly to 
elektronické přístroje typické vojenské barvy. 20. 9. 
pak odbavil modré dodávkové auto se stejným ná-
kladem, ale v ještě větším počtu. Tehdy už měl 
v ruce údaje z registru, které říkaly, že bílé Volvo 
765 bylo registrováno na Ericsson Radio Access 
AB. 

V následujícím týdnu, 28. září, došlo k ztrosko-
tání trajektu Estonia. Lennart Henriksson se ne-
mohl zbavit myšlenek na těch 852 cestujících, kteří 
zahynuli v chladných vodách Baltského moře. Byl 
i tehdy přepravován vojenský materiál, nebo nebyl? 
Ta otázka mu nedala spát. Proto nakonec poskytl 
své informace veřejnosti. 

Tehdejší ředitel celnice Inge Lindunger prohlásil, 

že si nepamatuje, že by se bylo něco podobného 
dělo. Generální ředitel celnice Ulf Larsson reagoval 
na popsání události slovy, že „něco“ tu bylo, ale na 
detaily si nevzpomíná. Pamatuje si, že o „nějakém 
citlivém materiálu“ s vrchním velitelem hovořil, ale 
nic víc. 

Fakt je, že okolo ztroskotání této lodi je stále 
mnoho nejasného a že po celou dobu až dodnes 
kolovaly různé teorie a otázky, na které nebyla dá-
na uspokojující odpověď. Proč byl například video-
záznam z oficiálního vyšetřování sestříhán tak, aby 
neukazoval některé části lodi? Jak to, že došlo 
k potopení lodi za pouhých 12 minut? Proč Švéd-
sko nejdříve vyhlásilo, že trajekt bude i s těly obětí 
vyloven z moře, ale pak začalo prosazovat zalití 
vraku betonovým krunýřem na podmořském dně? 

Je dále známo, že skupina potápěčů s úkolem 
odhalit skutečnosti kolem lodi Estonia, nalezla ve 
vraku, ležícím na mořském dně, otvory, které podle 
britských expertů nemohly být způsobeny jinak než 
explozí. Na fotografiích pořízených touto skupinou 
potápěčů jsou vidět otvory desítky centimetrů velké 
a s okraji vyhnutými ven. Mechanické způsobení 
zevnitř je vyloučeno. 

Zajímavým objevem potápěčů byl dále čerstvě 
nasypaný písek, nedokonale překrývající jeden 
z otvorů nalézajících se pod čarou ponoru. Mnozí 
se pak ptali, proč chtěla švédská vláda zasypat 
vrak lodi pískem a štěrkem? 

Na základě získaných údajů účastníci expedice 
oponovali oficiální hypotéze švédské vlády. Podle 
jejich názoru nebyla největší námořní katastrofa za 
posledních padesát let způsobena zanedbanou 
údržbou, ale třemi explozemi poškozujícími trup 
a jednou v oblasti čerpadel. 

Je tu ještě jiná velmi podivná záležitost. Čtyři 
členové posádky byli spatřeni, jak opouštějí zá-
chranný člun a nastupují na záchrannou loď. Byli to 
druhý kapitán, který řídil loď za jejího ztroskotání, 
hlavní technik a dvě barové tanečnice. Oba muži 
ale zmizeli beze stop. Tanečnice byly na sezna-
mech zachráněných, ale jejich matka se už nedo-
čkala příletu obou sester domů. Jiný technik, který 
tuto noc pracoval na lodi a jehož výpověď se roz-
cházela s oficiální verzí, byl prohlášen za nesvé-
právného a zavřen do psychiatrické léčebny, čímž 
bylo jeho svědectví zpochybněno. 

Zatím ovšem neexistují žádné přímé důkazy, že 
by při ztroskotání byla na palubě trajektu vojenská 
technika. Zaznívají však stále silnější hlasy požadu-
jící obnovení vyšetřování tragédie. Zdá se, že je to 
nevyhnutelné. 

Vzhledem k vzniklé situaci pověřila švédská vlá-
da prezidenta nejvyššího soudu Johana Hirschfeld-
ta, aby vyšetřil informace, které bývalý celník Len-
nart Henriksson poskytl médiím. 

Na základě šetření se ukázalo, že v obou uve-
dených případech, 14. a 20. září 1994, skutečně 
byl na trajektu Estonia přepravován vojenský mate-
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riál. Johan Hirschfeldt ve své oficiální zprávě také 
potvrdil, že materiál sestával z elektronických pří-
strojů, došel však k závěru, že nebyl explozivní. 
O co se přesně jedná, je přísně tajné a Johan Hir-
schfeldt postoupil tuto informaci pouze ministryni 
obrany Leni Björklundové. 

Co se týká noci z 28. na 29. září 1994, kdy Esto-
nia ztroskotala, došel Johan Hirschfeldt k závěru, 
že na palubě nebyl žádný vojenský materiál, který 
patřil Švédsku. Zároveň potvrdil, že informace cel-
ního úředníka Lennarta Henrikssona jsou pravdivé 
a že skutečně existovala domluva mezi velitelem 
obraných sil Owe Wictorinem a generálním ředite-
lem celnice Ulfem Larssonem o přepravě vojenské-
ho materiálu. Odmítl však odpovědět na otázku, 
zdali na palubě lodi byl v noci katastrofy  vojenský 
materiál patřící jiné cizí mocnosti. 

Celá řada otázek týkajících se ztroskotání tra-
jektu zůstává tedy nadále nezodpovězená a mnoho 
občanů má pocit, že deset let po katastrofě by ob-
jasněné okolnosti neměly být uloženy pod razítkem 
tajné. 

Jana Witthed, Švédsko  

 

 VE ŠVÉDSKU SE STAVÍ STŘE-
DOVĚKÉ MĚSTO 

Na jihu Švédska západně od Lundu, jednoho 
z nejstarších měst ve Skandinávii, se začalo 
v roce 1999 stavět unikátní městečko Jakriborg. 
Jeho architekti se totiž inspirovali středověkem. 

„V roce 1992, kdy nikdo nestavěl, jsme dostali 
šanci koupit pozemek a napadlo nás postavit něco 
ve starém stylu,“ říká osmapadesátiletý Jan Berg-
gren, který stvořil Jakriborg spolu se svým čtyřiapa-
desátiletým bratrem Kristiánem. Název města je 
vlastně složeninou z prvních dvou slabik jejich jmen 
a švédského výrazu pro hrad – borg. 

Při procházce většinou švédských měst jsou ne-
přehlédnutelné obří bloky navzájem téměř totož-
ných obytných domů. „Je to smutné, vchází-li všich-
ni do naprosto stejných vchodových dveří a stoupa-
jí-li po ničím se nelišících schodištích... Chceme se 
cítit jako lidé, jako výjimečné bytosti,“ vysvětluje 
Berggren, proč se rozhodl pro stavbu nápodoby 
středověkého města. 

Jakriborg, který vyrostl ve vesnici se zhruba tisí-
covkou obyvatel, čerpá inspiraci z tradiční architek-
tury jižního Švédska, Dánska a severního Němec-
ka. 

Podle kritiků je město příliš vyumělkované 
a připomíná Disneyland. Obyvatelé jsou ale jiného 
názoru. „Když člověk dorazí domů, jako by se ocitl 
v pohádce,“ říká Gunilla Neumeisterová, která žije 
spolu s manželem ve třípokojovém bytě. Dnes je 
v Jakriborgu zhruba 300 apartmá, všechna jsou 
pronajatá. Další stovka se právě dokončuje a Berg-
gren očekává, že do 15 let bude v Jakriborgu ve 
3500 bytech žít asi 7000 lidí. Nájem za byt se dvě-
ma ložnicemi přijde asi na 6000 švédských korun 
(přibližně 20 000 českých korun). 

Všechny jakriborské budovy jsou buď zpola dře-
věné, nebo z barevných cihel. Každý dům se ale 
trochu liší od ostatních: barvou, sklonem střechy, 
počtem oken či velikostí a tvarem vstupních dveří. 
Městské hradby jsou budovány proto, aby obyvatel-
stvo chránily před hlukem silniční a železniční do-
pravy. Bratři Berggrenovi, kteří mají jako projektanti 
města pravomoc rozhodovat o tom, kdo se sem při-
stěhuje, odmítli již několik žádostí podniků, které by 
podle jejich mínění nešly dohromady se středově-
kou atmosférou Jakriborgu. „Chceme tu útulné uli-
ce, butiky, kavárny, restauranty a malé obchůdky, 
kadeřníky a obuvníky. Jako to bývalo, když jsme 
vyrůstali. Pohled z okna by měl pohladit po duši,“ ří-
kají. 

Lidové noviny, prosinec 2004 

„Středověký“ Jakriborg 
foto Axel Nelson 
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NEJVĚTŠÍ FIN 

Národy hledají své velikány, Finové jej již na-
šli, Čechy to čeká… 

Na počátku úspěšného televizního projektu, ve 
kterém by jednotlivé národy vybrali ze svých dějin 
i současnosti nejvýznamnější osobnost, byla myš-
lenka vyzvat televizní diváky a širokou veřejnost 
k tomu, aby se zamyslela a odpověděla na to, co to 
vůbec znamená být osobností, být velkou, význam-
nou osobností? Kdo jsou ti největší velikáni všech 
dob? Jsou to hrdinové, vůdci nebo světci? Souvisí 
velikost se silou a mocí, nebo spíš se soucitem? 
Jaké to je, stát se velkým, být významným člově-
kem a jak zůstat velikánem? Můžete o své hrdinství 
přijít? Může zmizet samo časem? Může změna re-
žimu změnit rozměr vaší velikosti? Jaká je cena za 
velikost? Musíte se něčeho vzdát, abyste se stali 
velkými? Mají velikáni nějaké vlastnosti společné? 
A jaké vlastnosti má skutečně velká osobnost? 

Projekt vznikl ve Velké Británii. Ujal se 
a úspěšně se šíří světem. Po Británii, Německu, 
Holandsku, Kanadě a Finsku přišel i do Čech, Pro-
bíhá v USA, připravuje se v Portugalsku, Belgii, 
Rusku i jinde. 

Finové do první desítky nejvýznamnějších kraja-
nů podle deníku Itla Sanomat ze 4. prosince 2004 
nominovali historické osobnosti, jako byli: 
Mikael Agricola (cca 1510-1557), církevní re-

formátor, žák Martina Luthera, a hlavně zakladatel 
spisovné finštiny; 

Elias Lönnrot (1802-1884), otec národního 
eposu Kalevala, který sestavil z epických run a do-
chovaných písní.; 
Aleksis Kivi (1834-1872), prozaik a dramatik, u 

nás známý díly Sedm bratří, Ševci z Nuumi a Kul-
lervo; 
Jean Sibelius (1865-1957), hudební skladatel 

světového formátu a ohlasu; 
Arvo Ylppö (1887-1992), lékař, mezinárodně 

známý pediatr, dlouhá léta vedl a zdokonaloval hel-
sinskou dětskou kliniku Lastenlinna; 
Risto Ryti (1889-1956), prezident republiky v lé-

tech 1940 až 1944; 
Carl Gustaf Mannerheim (1867-1951), maršál 

finské armády, prezident republiky v letech 1944 až 
1946, silně se angažoval při utváření finské vnitro-
politické scény po získání nezávislosti v roce 1917; 
Adolf Ehrnrooth (1905-2004), generál a blízký 

spolupracovník a stoupenec maršála Mannerhei-
ma; 
Urho Kaleva Kekkonen (1900-1986), politik, di-

plomat a státník, prezident republiky v letech 1956-
1974, po celou dlouhou dobu svého působení v 
podmínkách bipolárního světa dokázal mistrně a ke 
prospěchu své země udržovat a posilovat neutrální 
status Finska; 
Tarja Halonenová (1943), současná prezident-

ka republiky, první žena v dějinách země v této 
funkci. 

Z dostupných výsledků dosud ukončených sou-
těží je zajímavé, že v Evropě (Velká Británie, Ně-
mecko, Finsko) jsou nejvíce ceněny osobnosti ak-
tivně působící v politice v minulém století v období 
světových válek a těsně po nich. V Británii je za 
nejvýznamnějšího považován sir Winston Churchill, 
v Německu Konrád Adenauer a ve Finsku Carl 
Gustaf Mannerheim. 

Finská TOP 10 obsahuje, podobně jako v Kana-
dě, i žijící osobnosti. Z britského finále v listopadu 
2002 vzešel jako největší Brit Winston Churchill, 
druhým byl Isambard Kingdom Brunel, inženýr fran-
couzského původu, projektant a stavitel tunelů, 
mostů, železnice Londýn-Bristol a konstruktér zao-
ceánských parníků (první pravidelná linka přes At-
lantik). Třetí nejvýznamnější britskou osobností lidé 
zvolili lady Dianu (druhou Britkou v Top 10 byla krá-
lovna Alžběta I.). 

V Německu bylo nominováno 1300 osobností. 
V první desítce se umístila jen jedna žena – a to 
v sourozenecké dvojici odbojářů Sophie a Hanse 
Schollových. Z německého seznamu Top 100 vy-
plývá následující návod: kdo chce být opravdovým 
velikánem tohoto národa, musí být muž, mrtvý 
a významnou součástí světových dějin. Těmto krite-
riím podle respondentů nejlépe vyhovuje bývalý 
kancléř Konrád Adenauer. Druhým byl Martin Lu-
ther a třetím Karel Marx. 

Za oceánem, v Kanadě, se do první desítky do-
stali tři dosud žijící osobnosti. Kanaďané považují 
za nejvýznamnějšího krajana politika Tommy 
Douglase. 

Urho Kaleva Kekkonen skončil na třetí příčce oblíbenosti 
foto archív 
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Ve Finsku se v nejvyšší desítce hlasovalo po-
mocí telefonů – jedno volání za půl euro. Začátkem 
prosince, po sečtení všech hlasů, se ukázalo, že 
většinou finské veřejnosti je za největšího ze všech 
Finů považován maršál Carl Gustaf Mannerheim. 

Klára Kmochová, Pavel Dobrovský 

 

VÝSLEDKY FINSKÉ TOP-TEN 

 
 
celkový počet hlasů: 363731 
 
Internetový zdroj údajů (finská televize YLE): 
http://www.yle.fi/suuretsuomalaiset/in_english 
 
Další internetové odkazy: 
http://www.czech-tv.cz/specialy/nejvetsicech 
http://tv.channel.aol.com/greatestamerican 

pořadí jméno počet hlasů 

  1. C. G. E. Mannerheim 104244 
  2. Risto Ryti 80790 
  3. Urho Kekkonen 57456 
  4. Adolf Ehrnrooth 27477 
  5. Tarja Halonen 26536 
  6. Arvo Ylppö 22136 
  7. Mikael Agricola 15974 
  8. Jean Sibelius 15397 
  9. Aleksis Kivi 7622 
10. Elias Lönnrot 6099 

V CENTRU HELSINEK BUDE 
OTEVŘENA DALŠÍ ČESKÁ 
RESTAURACE 

Začátkem března bude v samém centru Helsi-
nek otevřena nová restaurace a pivnice zaměřená 
na nabídku českých piv a českých jídel. Lokalita re-
staurace je jedinečná: budova bývalého městského 
terminálu Finnairu na náměstí Elielinaukio mezi ná-
dražím, autobusovým terminálem a stanicí metra. 
Denně kolem prochází asi 200 000 lidí a nová re-
staurace s názvem Vltava bude otevřena od dopo-
ledních do pozdních nočních hodin. Cílem vedení 
restaurace je, aby se Vltava stala nejoblíbenějším 
místem setkávání lidí ve Finsku. 

Provozovatelem této nové české restaurace je 
družstevní obchodní společnost HOK-Elanto, která 
již v minulých letech zřídila v Helsinkách několik 
pivnic specializovaných na čepování českých piv, 
např. pivnice s názvem Hádanka, Milenka a Praha, 
a restauraci venkovského stylu Zetor. Obliba české-
ho piva ve Finsku stále stoupá. 

Nyní otevíraná restaurace se nachází v secesní 
budově chráněné památkovým úřadem, má tři pod-
laží a celkem 350 míst pro zákazníky. Bude se v ní 
čepovat 35 piv, z nichž dvanáct má být českých. 
Nabídka bude dále obsahovat domácí finská, bel-
gická a britská piva, jakož i vína a další nápoje. 

Kuchyně bude sloužit zákazníkům od oběda do 
pozdního večera. Všechna jídla nebudou česká, ale 
na jídelníčku se najdou některé české speciality (za 
14 až 20 €), jako zajíc, ovar s cibulí dušenou na pi-
vě a několik grilovaných jídel připravovaných na 
český způsob. Dále bude na výběr něco menšího 
k zakousnutí (4 až 16 €) a česneková, lososová 
a gulášová polévka (6 až 10 €). Šéfkuchař říká, že 
klobása podávaná s kyselým zelím se vyrábí pro 
restauraci Vltava s výhradním právem podle původ-
ního receptu. Vnitřní zařízení restaurace by mělo 
podle záměru architekta interiéru vytvářet atmosfé-
ru evropské kultury pivních restaurací. 

Blanka Lemmetyinen, Vantaa, Finsko 

 

NOKIA MÁ PROBLÉM 
S HOLÍNKAMI 

Finská Nokia, největší výrobce mobilních telefo-
nů, byla založena v roce 1898 jako výrobce galoší. 
Obuvní divize firmy Nokia se nyní odtrhla od mateř-
ského konglomerátu a vrací se zpět do soukromých 
rukou. Firma, která vyrábí značkové tradiční finské 
boty, však čelí existenčním potížím kvůli tlaku levné 
konkurence z Asie. Na snímku je šéf firmy Matti 
Mustonen v jednom z obchodů firmy, která stále 
prodává i gumové holínky. 

Reuters 

Maršál Carl Gustaf Mannerheim 
foto archív 
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INGMAR BERGMAN: NEVĚRA 

N e j v ý z n a m n ě j š í 
představitel švédské ki-
nematografie, režisér, 
prozaik a dramatik Ing-
mar Bergman (1918) 
víceméně uzavřel za-
čátkem osmdesátých 
let svou režisérskou ka-
riéru, dál ale píše filmo-
vé scénáře. Ve scénáři 
Nevěra (1997) s podti-
tulem Partitura pro ob-
razové médium je autor 
jednou z postav, je di-
vákem a tvůrcem záro-
veň. Svou fantazií stvo-
ří nebo ze vzpomínek 
oživí hlavní hrdinku, herečku Marianne, ta se mu 
zjevuje a on ji nutí vyprávět, přehrávat scény svého 
životního milostného příběhu. Text je prokládán re-
žisérskými komentáři. V jednom z nich se Bergman 
vyznává z touhy natočit celovečerní film, který by 
sestával z jediného záběru, záběru Marianne. 

Kdo od Bergmana očekává drásavé psycholo-
gické drama, nebude zklamán. Herečka se vášnivě 
zamiluje do manželova nejlepšího přítele. Milostný 
trojúhelník, posléze rozpad manželství. Středem 
napětí, zoufalství a úzkosti se stává Isabelle, neo-
byčejně citlivé dítě s velkou fantazií, o niž se bývalí 
manželé přetahují. Mariannin nový vztah není vů-
bec idylický a zhrzený manžel se změní 
v zákeřného, mstivého nepřítele. Bergman je mis-
trem situací, které vedou hrdiny nad propast bezna-
děje, situací na hranici lidských možností, šílenství 
a perverze. Přesto jsou jeho příběhy až příliš uvěři-
telné. 

Kamila Miková, Lidové noviny 

Ingmar Bergman: Nevěra, ze švédštiny přeložil 
Zbyněk Černík, Nakladatelství Havran 2004, 
ISBN 80-86515-38-9, váz., 112 str., doporučená 
cena 188 Kč, na Internetu za 169 Kč 
(www.kosmas.cz). 
 

MARIA VON ROSENOVÁ 
A INGMAR BERGMAN: TŘI DE-
NÍKY (TRE DAGBÖCKER) 

Ingmar Bergman je pověstný tím, že ve svých 
filmových a literárních opusech hojně a takřka bez-
ostyšně čerpá z vlastních zážitků a zkušeností – 
obnažuje svou duši i nitro svých blízkých. 

Umělecké exploatace nebyly samozřejmě ušet-
řeny ani Bergmanovy četné partnerské vztahy. 
Mnohé z žen, jež prošly jeho životem, zanechaly 
v jeho tvorbě viditelný otisk. Ta, se kterou ho pojilo 
nejsilnější a nejtrvalejší pouto a kterou bychom 

mohli označit za jeho femme fatale, však v tomto 
směru zůstala kupodivu dlouho výjimkou. Z pečlivě 
střežené privátní sféry ji enigmatický Švéd nechal 
vystoupit teprve nyní. 

S Ingrid von Rosenovou, jak se tato žena jme-
novala, se Ingmar Bergman seznámil v roce 1957. 
Brzy nato začal jejich osudový vztah. Ačkoli oba 
dlouhou dobu měli jiné manželské partnery, udržo-
vali poměr, ze kterého se jim narodila dcera Marie. 
Teprve po více než dvaceti letech se tuto situaci 
rozhodli řešit vzájemným sňatkem. Teprve tehdy se 
Marie von Rosenová dozvěděla, že její novopečený 
otčím je zároveň i její skutečný, biologický otec. 

Na podzim roku 1994 Ingrid onemocněla rakovi-
nou žaludku a lékaři rozhodli, že se musí okamžitě 
podrobit operaci. Avšak jak se záhy ukázalo, ne-
moc byla už v natolik pokročilém stadiu, že se ne-
dala zastavit. O půl roku později Ingrid zemřela. 

Bergman s Marií se rozhodli okolnosti této sou-
kromé tragédie zveřejnit. Jejich nedávno vydaná 
kniha, příznačně nazvaná Tři deníky (Tre dagböc-
ker), zachycuje formou poznámek, které si nezávis-
le na sobě psali otec, matka a jejich dcera, rodin-
nou katastrofu od okamžiku, kdy se pacientka dozví 
smrtelnou diagnózu, až do definitivního konce. 

Možná to zní poněkud cynicky, ale faktem je, že 
téma zhoubné choroby, ať už zpracované beletris-
ticky, nebo autenticky popsané přímo postiženou 
osobou či někým z jejích přátel a příbuzných, není 
v literatuře žádné novum. Díky tomu, že v tomto pří-
padě je průběh událostí líčen ze tří různých zorných 
úhlů, se však kniha otce a dcery Bergmanových 
stává – navzdory určité nevyhnutelné monotónnosti 
– neobvykle plastickou a věrohodnou. Ingridin pře-
dem prohraný boj s rakovinou a její postupná fyzic-
ká destrukce zřejmě nenechají žádného čtenáře 
lhostejným, zároveň však máme dojem, že tím, kdo 
v největší míře vyžaduje útěchu, je sám Bergman. 
Ten se – podobně jako mnohé postavy jeho děl – 
téměř bezmocně zmítá mezi uměleckou činností, 
jež mu poskytuje jakous takous útěchu, a totálním 
soukromým zoufalstvím a rezignací. „Skutečností 
je,“ poznamenává si jednoho dne do deníku, „že 
člověk leccos vydrží. Zvlášť když neexistuje žádná 
alternativa.“ 

Těžce zkoušené ženy, které zákeřná choroba 
odsoudí k smrti, dobře známe z Bergmanových fil-
mů. Vzpomeňme si například na umírající Agnes 
v Šepotech a výkřicích či na již mrtvou, ale latentně 
stále přítomnou ženu faráře Tomase v Hostech ve-
čeře Páně. V dokumentárním dramatu Tři deníky 
však došlo k velké výměně rolí – tentokrát Ingmar 
Bergman výjimečně nevystupuje jako režisér 
a hybatel, ale jako nedobrovolný a zcela bezmocný 
divák. 

Zbyněk Černík, ČRo3 Vltava 

Maria von Rosen, Ingmar Bergman: Tre dagböc-
ker, ve švédštině, vydalo Norstedts Förlag 2004, 
288 str., ISBN: 91-13013-96-3, 257 SEK, na Inter-
netu kolem 150 SEK (www.netbokhandeln.se, 
www.adlibris.se). 
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SOUČASNÁ FINSKÁ  
FOTOGRAFIE 

Pražský dům fotografie je po povodních dočas-
ně umístěn v nepříliš reprezentativních prostorách 
v přízemí Nadace ABF (zaplať pánbůh za ty dary) 
na dvoře jednoho domu na Václavském náměstí 
číslo 31. Kdybyste jej hledali, řiďte se adresou. 
Zvenku nic nepoznáte, cedule žádná, navíc se do 
dvora musíte proplížit nevábným průjezdem kolem 
jakýchsi restauračních provozů. Samotná výstavní 
síň je na tom mnohem lépe. Bezvadné výstavy fo-
tografií a také možnost zakoupit publikace vztahují-
cí se nejen k vystavovaným dílům. V rámci Skandi-
návského podzimu 2004 tu byla výstava Současná 
finská fotografie (4. 11. – 12. 12. 2004) kde vysta-
vovali Päivi Eronenová, Veli Granö, Jaakko Heikki-
lä, Marja Piriläová, Kati Koivikková, Sanni Seppoo-
vá a Pekka Turunen. 

Edita Pacovská o výstavě na internetových 
stránkách fotografovani.cz napsala: „Seveřané jsou 
zvláštní odrůdou Evropanů. Svobodomyslní, trochu 
drsní, trochu depresivní, s niterným vztahem 
k místu, kde přišli na svět, i kdyby už půlstoletí žili 
na druhém konci zeměkoule, a především civilní. 
I ta poezie je u nich civilní, bez patosu, neučesaná 
a nepřeslazená. Což dokazují fotografie sedmi sou-
časných finských autorů vystavené v Pražském do-
mě fotografie.“ 

„Tato výstava je příběhem o nás a našem pro-
středí, o Finsku a o tom, co znamená být Finem 
tak, jak to vidí finští muži a finské ženy prostřednic-
tvím čočky svého aparátu,“ vysvětluje Päivi Erone-
nová, kurátorka expozice a zároveň jedna 
z vystavujících. Právě na jejích snímcích je až sym-
bolicky zachyceno spojení tradičního s moderním. 

Finští umělci nastiňují obrázek Finska. Lidé ze 
severní Karélie na fotografiích Pekky Turunena vy-
jadřují, co skutečně ovlivňuje jejich život na periferii. 
Na fotografiích Kati Koivikkové žije venkov 
v zasněné tichosti. Lidé ze snímků Veliho Granöa 

staví miniaturní světy, protože si tím mohou chránit 
svůj vlastní obraz o světě. Finsko Sanni Seppoové 
je důvěrně známou zemí lesů, ale v jejích fotografi-
ích se finské lesy změnily v lesy v mysli, duševní 
obrazy. Stalo se, že místo pečování o životní pro-
středí jsme  je začali agresivně ničit. Letecký po-
hled na Finsko je kobercem pokácených lesů, jezer 
a řek. Sanni Seppo vznáší otázku: existují lesy pou-
ze v našich myslích? V portrétech Jaakka Heikkiläa 
není třeba sledovat štěstí ze vzdálených míst – být 
šťastný doma je dostačující. Marja Piriläová pro-
střednictvím svých fotografií mapuje životní prostře-
dí ve vztahu k soukromým prostorům lidí. Drsné 
venkovní prostředí je tu promítáno do citlivých inte-
riérů. 

Hlavní kurátor Pirkko Siitari z Finského muzea 
fotografie se zamýšlí nad pracemi finských doku-
mentaristů ve spojení s naší nedávnou historií 
a současnou společností: „Strukturální změny ve 
finské společnosti byly rychlé a dosti traumatické. 
Finsko se za posledních 30 let změnilo z původně 
zemědělské země na městskou a vysoce moderní 
společnost. V rámci těchto rychlých změn je nutné 
uvažovat o regionální identitě, jako by byla součástí 
globální kultury“. 

převzato z internetových stránek s laskavým svolením 
Pražského domu fotografie www.php-gallery.cz, kráceno, 

na www.severskelisty.cz plná verze 

Marja Piriläová - Tiina a Mika, Tampere 2002 

Pekka Turunen - Sestry, 1990 

Paivi Eronenová 
Antti Rissanen 

1998 
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STARŠÍ EDDA PŘIBLIŽUJE 
DÁVNÉ MÝTY SEVERU 

Nakladatelství Argo vydalo Eddu 
s přídomkem Starší, nejvzácnější knihu Severu. 
První české vydání vyšlo roku 1962 a v podstatě 
nebylo k sehnání už ani v knihovnách. Není di-
vu, že na knihu čekalo mnoho zájemců. 

V drobném pergamenovém svazku zvaném 
Starší Edda, o velikosti pouhých 19x13 cm, je za-
psán cyklus písní o pohanských bozích a mytických 
hrdinech, které si Severogermáni po staletí předá-
vali ústně. A nebýt toho, že Islanďané tato vyprávě-
ní koncem 13. století zapsali na vydělanou teletinu, 
postihl by skandinávskou mytologii stejný osud jako 
například mytologii Slovanů – zmizela by v nená-
vratnu. 

Pergamen, který je úsporně popsán do posled-
ního místečka, naštěstí na rozdíl od mnoha jiných 
islandských rukopisů nevzal za své při výbuchu 
sopky ani si jím žádný venkovan v nouzi nevyspra-
vil boty. Předávaly si ho generace anonymních Is-
lanďanů, až se roku 1643 dostal do rukou osvíce-
ného biskupa Brynjólfa Sveinssona, který okamžitě 
rozpoznal jeho cenu. Nazval dílo Sæmundova Ed-
da, protože se mylně domníval, že tyto anonymní 
písně mají jediného autora – nejstaršího známého 
islandského dějepisce Sæmunda Učeného (Sæ-
mundur Sigfússon 1056-1133) – a že jde o předstu-
peň jiného unikátního díla severské literatury, Eddy 
Snorriho Sturlussona. 

 

LIBERÁLNÍ ISLAND 
Bohatý a vzdělaný islandský velmož Snorri se 

kolem roku 1220 rozhodl sepsat rukověť pro skaldy, 
jak skládat básně, jejíž důležitou součástí byl i vý-
klad pohanské mytologie. Tradiční skaldské básnic-
tví už bylo totiž v jeho době na ústupu a stejně tak 
se pozvolna vytrácelo i povědomí o starých bož-
stvech Ásů a Vanů. Na Islandu bylo křesťanství ofi-
ciálně přijato až roku 1000, víra v Ódina, Tóra nebo 
třeba Freye se ale v nábožensky výjimečně liberál-
ním ovzduší ostrova udržela mnohem déle, a když 
oslabila i ta, nikterak neopadla vášeň Islanďanů pro 
vypravování starých příběhů. Právě díky pozdnímu 
příchodu křesťanství a vypravěčskému zápalu Is-
lanďanů se ucelená pohanská mytologie dochovala 
v ústním podání až do 13. století. 

Snorri některé písně Starší Eddy znal a ve své 
Eddě z nich citoval, aby jimi podepřel váhu vlast-
ních slov. Mytologickou látku písní Starší Eddy nad-
to doplnil o množství podrobností a místy nejasnou 
mytologii vysvětlil. Starší Eddu lze sice číst i bez té 
Snorriho, mnohá pasáž bude ale pro čtenáře neroz-
luštitelná. Oběma islandským Eddám vděčíme za 
zcela ojedinělé zprostředkování mytologie pohan-
ských Seveřanů: takřka vše, co víme o severo-
germánské mytologii, ale vlastně o germánské my-
tologii vůbec, víme právě z nich. I ostatní germán-

ské kmeny měly dozajista své mýty, o čemž svědčí 
i několik dochovaných jmen, která silně upomínají 
na severogermánské bohy, například severský 
Ódin a jihogermánský Wodan, ovšem nikde jinde 
nebyly zapsány. Zřejmě díky násilné a krvavé chris-
tianizaci, která měla k islandským poměrům daleko. 
Na Islandu bylo křesťanství přijato poklidně, z prag-
matických důvodů a vlastně parlamentní cestou: 
všelidový sněm alþing se tu prostě usnesl, že bude 
výhodnější přiklonit se ke Kristu. 

Český čtenář je dnes natolik privilegovaný, že 
má přístup k oběma islandským Eddám ve výteč-
ných překladech předních nordistů, a nemusí se tak 
obracet k amatérským převyprávěním severské my-
tologie, která se v poslední době na našem knižním 
trhu objevují a kterým poetika pohanských obrazů 
slouží většinou pro vlastní ezoterické, ba šamanské 
poselství. Za všechny uveďme třeba publikaci Prs-
ten a meč Ivany Vízdalové, či nedávno vydanou 
dětskou knížku Kateřina v zemi Ásů Marcely Koša-
nové. 

 

PÍSNĚ O LÁSCE, KRVI A ZLATU 
Starší Edda obsahuje kromě mytologických pís-

ní i písně hrdinské. Látku těch druhých známe i 
z jihogermánského území, především z rakouského 
rukopisu Písně o Nibelunzích (kolem roku 1200). 
Obojí čerpají svoje motivy z období stěhování náro-
dů (4. – 6. století) a v obou se kromě bájného reka 
Sigurda (Siegfrieda), který zabije draka Fafniho 
a získá zlověstný poklad, setkáme i s historicky do-
loženými postavami třeba hunského krále Attily (ve 
staroseverštině Atli, v rakouském eposu Etzel). Se-
verská verze hrdinských písní působí ovšem mno-

Na zdobeném průčelí kostela v Hylestadu v Norsku jsou zob-
razeny výjevy z příběhu o Sigurdovi 

repro archív 
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hem syrověji než dolnoněmecký epos. Na rozdíl od 
Písně o Nibelunzích totiž není ústrojně spojena v 
celek a zásadní rozdíly najdeme rovněž v obsahu. 

Kdo četl Píseň o Nibelunzích nebo viděl film Sie-
gfriedova smrt v přetlumočení režiséra Fritze Lan-
ga, ví, že bájného Siegfrieda zabijí jeho švagři, 
a zná i bezpříkladně krutou Kriemhildinu pomstu za 
manželovu o smrt. Kriemhilda přinutí svého druhé-
ho muže, krále Hunů Etzela, aby její bratry pozval 
k sobě na dvůr. A tam je do jednoho dá vyvraždit. 
Láska manželská je tu poutem mnohem silnějším 
než pokrevní vazby, neboť epos je již silně zušlech-
těn kurtoazními ideály. Oproti tomu v Eddě sever-
ská Kriemhilda Gudrún vedena silou rodových pout 
své bratry před návštěvou hunského dvora varuje. 

Severské písně o zlatě, lásce a zradě nesou ješ-
tě otisk barbarského hrdinství. Pohanský Seveřan 
pohrdal smrtí a největší potupou mu byla zbabělost 
a změkčilost. Hrdina Hogni, kterému na hunském 
dvoře zaživa vyrvou srdce z těla, se při tom hlasitě 
směje, a když jeho srdce přinesou bratru Gunnarovi 
na míse, ani se nepohne. Předtím zkoušeli Gunna-
ra obelstít srdcem otroka, které se třese i po smrti, 
tak jako se chvělo celý život. Asi nepřekvapí, že Ri-
chardu Wagnerovi jako předloha jeho operní tetra-
logie Prsten Nibelungův sloužily právě písně Starší 
Eddy a islandská Sága o Volsunzích. 

 

CO RADÍ ÓDIN 
Eddické písně ale nevyprávějí jen o bozích a 

o udatných hrdinech. V básni Výroky Vysokého se 
setkáváme s mudroslovím pro všední den a právě 
tady vystupuje obraz severského pohana nadmíru 
plasticky. Životní filozofii pohanského Seveřana vy-
čteme třeba z této nemetafyzické gnómy: „Zajde 
majetek, | zemřou přátelé, | ty sám zemřeš. | Jen 
toho pověst | potrvá věčně, | kdo si ji zaživa zaslou-
žil. | Zajde majetek, | zemřou přátelé, | ty sám ze-
mřeš. | Vím jedno jen, | co věčně trvá: | o mrtvém 
soud mužů.“ 

Helena Březinová, Lidové noviny 
také na www.iliteratura.cz 

 
Edda, nakladatelství Argo Praha 2004, překlad 
Ladislav Heger, revize a předmluva Helena Ka-
dečková, 496 stran, ISBN: 80-7203-533-9, dopo-
ručená cena 398 Kč, na Internetu za 338 Kč 
(www.kosmas.cz). 
 
Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích, na-
kladatelství Argo Praha 2003, překlad Helena 
Kadečková, 224 strany, ISBN: 80-7203-458-8, 
doporučená cena 289 Kč, na Internetu za 246 Kč 
(www.kosmas.cz). 

MUNCHOVA DÍLA STÁLE  
LÁKAJÍ ZLODĚJE 

Po obrazu Křik, který zmizel loni v srpnu, teď 
Norové postrádají i akvarel Modré šaty a dvě 
Munchovy litografie. 

Norové začínají v uměleckých kruzích platit za 
národ, který je buď neuvěřitelně naivní, nebo trestu-
hodně lehkomyslný. Ještě neuplynulo ani sedm 
měsíců ode dne, kdy byly uloupeny dva vzácné ob-
razy malíře Edvarda Muncha, a Norsko musí řešit 
další krádež, jež se tohoto umělce týká. V obou pří-
padech přitom díla nebyla chráněna žádným bez-
pečnostním systémem. K nové krádeži došlo v noci 
z neděle na pondělí ve městě Boss, které leží na ji-
hu Norska. Z tamního hotelu Refsnes Gods zloději 
odcizili hned tři Munchovy obrazy – akvarel Modré 
šaty a dvě litografie, z nichž jedna představuje sa-
motného Munche a druhá švédského dramatika 
Augusta Strindberga. Znalci předběžně odhadli 
škodu na více než sedm milionů českých korun. 

Hotel vlastní 
na čtyři stovky 
hodnotných ma-
leb různých nor-
ských umělců. Žá-
dnou z nich neza-
jišťuje alarm. Po-
dle vedení uby-
tovny k tomu není 
důvod, protože „v 
hotelu jsou 24 ho-
din denně přítom-
ni zaměstnanci“. 
Zloději sice sku-
tečně na jednu 
zaměstnankyn i 
narazili, ta ale by-
la samozřejmě 
natolik vyděšená, 
že jim v dokonání 
činu nijak neza-
bránila. Jenom si 
všimla, že se jed-
nalo o dvojici tma-
vovlasých mla-
dých mužů. 

Nedělní krádež byla spáchána podobně snadno 
jako loupež, k níž došlo v srpnu loňského roku 
v Munchově muzeu v Oslu. Tehdy byla způsobena 
škoda mnohem vyšší – ozbrojení lupiči si totiž vy-
hlédli dva z nejslavnějších Munchových obrazů, 
Křik a Madonnu. Přímo před zraky desítek turistů je 
jednoduše sundali ze zdi, odešli k přistavenému 
osobnímu automobilu a odjeli. Do dnešního dne ne-
byli dopadeni. Muzeum nevlastní detektor zbraní 
a obrazy ani nebyly pojištěny proti krádeži – prý 
proto, že tato instituce má „absolutní důvěru v po-
ctivost norských občanů“. 

Lidové noviny, 8. 3. 2005 
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... aneb genealogie po švédsku 

V červnu loňského roku (2004) jsem u nás na 
návštěvě přivítal vzdáleného příbuzného, pana To-
mase Jaksche ze švédského Nörrköpingu. Jeho ro-
diče byli po druhé světové válce vyhnáni 
z Kondrače u Trhových Svinů a usadili se ve Švéd-
sku. Tomas je také genealog, a tak jsme se spolu 
vydali po stopách jeho i mých předků na Novohrad-
sko. Každý večer jsme pak dlouho a živě (či spíše 
už neživě po dlouhých cestách) debatovali 
o genealogii. Tomase zajímala naše rodopisná ko-
munita, já se zajímal o Švédsko. Nejen o rodopis, 
ale i o to, jak tam vznikala příjmení atd. Dozvěděl 
jsem se mnoho zajímavostí. 

Tak např. to, že prostí Švédové neměli ve velké 
většině asi do roku 1880 příjmení, ale děti přijímaly 
otcovo jméno ke svému. Tak např. syn Anderse se 
jmenoval Andersson, syn Larsona Larsson atd. 
Dcerám se pak k otcově jménu přidávalo dotter 
(dcera). A tak dcera Johana byla Johansdotter, 
dcera Anderse Andersdotter. Pátrání po předcích 
v matrikách je prý tak obtížné, že se jen málokdo 
dostane před rok 1700. (Na Islandu se tento sys-
tém používá doposud, pozn.red.) 

Příjmení měla ve Švédsku od 16. století jen 
šlechta, od 17. století pak měšťané a obchodníci. 
Vojáci dostávali již v 17. století tzv. „vojenská jmé-
na“, např. Fries, Öster, Rasken, Blixt. Vojenská 
jména byla nezbytná, když měl velitel v rotě třeba 
dvacet Anderssonů, nebyl přehled. Tato jména po-
cházela dle obce původu anebo vlastnosti vojáka. 
Například rask je švédsky rychlý. 

Protože ve jménech byl tak úžasný zmatek 
(tisíce Johanssonů, Anderssonů), byla ve Švédsku 
zřízena zvláštní komise pro příjmení, která stanovi-
la 56 000 nových příjmení. Lidé pak chodili na úřa-
dy a vybírali si příjmení ke svému jménu, které se 
stalo do budoucna již neměnným. Když jsem se 
ptal, zda mají u nich něco na obdobu knihy Naše 
příjmení, kde je vysvětlován jejich vznik, Tomas od-
pověděl, že to není potřeba. Že u nich jsou jen kni-
hy s původem křestních jmen, neboť jen tato jména 
nosili předkové až do konce 19. století. 

Také jsme debatovali o tom, co všechno se ve 
Švédsku dělá pro rodopisce. Tak např. vyšla nová 
cédéčka, na nichž jsou detailně přepsána či přes-
kenována sčítání lidu 1890, sčítání lidu 1970 
a všichni Švédové zemřelí v letech 1950 – 1999, 
deset švédských námořních ústavů s matrikami čí-
tajícími 700 000 lidí v námořnictví. Něco, o čem se 
nám jen zdá… Ale to není všechno. Na webové 
stránce Švédské rodopisné společnosti 
http://www.genealogi.se/roots/ se člověk dostane 
k mnoha genealogickým databázím a informacím, 
na http://www.arkion.se je zase databáze ze sčítání 
lidu 1880, 1890, 1900 a registrace řidičských průka-
zů. Pak se můžete dostat na vrchol všeho – ke 
stránce www.genline.com, což je placená služba, 

kde je naskenováno již přes 50 % všech švédských 
matrik v rozmezí let 1500 – 1900. Bylo mi moc 
smutno z toho, že my něco takového nemáme. . 

Tomas odjížděl nadšený z krásy našich jižních 
Čech a pozval mě na tento rok k sobě do Švédska. 
Vydáme se v červnu spolu do archivu v městě Vad-
stena, což je oblastní archiv pro Östergötlands län 
(län je obdoba našeho kraje). 

Zatím pilně zadávám data o svých předcích do 
úžasného švédského rodopisného programu Min 
Släkt (Moji předkové), protože něco tak úžasného 
jsem ještě neviděl. Kromě grafů, vývodů, fotek atd. 
je zde i ta přednost, že pouhým kliknutím na jméno 
(třeba svoje) se vám automaticky vytvoří mno-
hastránková Kniha předků anebo zase Kniha po-
tomků, pokud kliknete třeba na nejstaršího předka. 
Kniha se udělá buďto textově, anebo graficky na 
listech A4. 

A ještě něco nakonec: Tomas je moc rád, že 
mají krále a království a budou mít krásnou králov-
nu. O prezidentovi a republice nechce ani slyšet... 
P. S. Dle genetických výzkumů má mnoho lidí u 

nás severské germánské předky (asi pozůstatek tři-
cetileté války). Zřejmě proto nás to mnohé táhne na 

O JEDNÉ ŠVÉDSKÉ NÁVŠTĚVĚ 

Vyhledávač naskenovaných švédských matrik na webu je na adrese www.genline.com/databasen/exempel.php
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Sever. Tomas vyprávěl zajímavou věc: když se je-
ho matka, vyhnaná z Novohradska až na daleký 
sever, poprvé usadila v novém domově ve Švéd-
sku, prohlásila: „Konečně jsem zpátky doma!“ Inu, 
jsou věci mezi nebem a zemí... 
P. P. S. Vím, že se u nás dělal nedávno genetic-

ký průzkum, hodně se tím zabývám. Zjistilo se, že 
75 % genů je germánských, a to především severo-
germánských. Patrně tady Švédové po třicetileté 
válce zanechali více potomků, než matriky uvádí. 
Fakt je, že je u nás hodně Švédů, Švejdů atd. Po-
dle mého genealogického pátrání, které provádím 
již 28 let, měli obyvatelé pohraničí (Novohradsko) 
česká jména (Benda, Březina, Sazyma atd.) a 
Buquoyová to tam poněmčila na Pendl, Sassmann, 
Pschresinger atd. A tak genetičtí Germáni, kteří si 
mysleli, že jsou Slovani, po druhé světové válce od-
sunovali třeba genetické Slovany, kteří si mysleli, 
že jsou Němci... 

Alois Sassmann 

Autor je starokatolický farář v Táboře, člen Severské společ-
nosti. 

JSEM VIKING 

Jiří Jezerský (1945), absolvent Vysoké školy do-
pravní v Žilině, byl řadu let zaměstnán v ostrav-
ských dolech a železárnách jako elektrotechnik. 
Technickou literární prvotinu Příručka elektrikáře 
těžního stroje po třiceti letech vystřídala druhotina 
s názvem Jsem Viking, kterou sepsal ve funkci mís-
tostarosty Ostravy – Mariánských Hor a Hulvák. 

Čtenáře provokuje svérázným pohledem na vi-
kingy, ty bájné, neúnavné severské reky, kteří po-
dle jeho slov ovlivnili historii střední Evropy desáté-
ho století a podepsali se i na činech prvních Pře-
myslovců. Tvrdí, že k nám vikingové před tisíci lety 
připluli po Labi a Odře a už se nevzdálili. Žijí mezi 
námi dodnes... Kdo nevěří, ať si přečte knihu Jsem 
Viking a možná i uvěří. 

 
Jiří Jezerský:Jsem Viking, vydal Tyrland roku 
2002, 165 stran, ISBN: 80-7228-376-6,  
knihu lze objednat za 165 Kč na internetových 
stránkách www.vsechnyknihy.cz 
 
 

ŠVÉDSKÁ POŠTA 
PŘED 369 ROKY 

V neděli 20. února 2005 oslavila švédská pošta 
své 369 „narozeniny“. Dne 20. února 1636, Švéd-
ská říšská rada zadala úřední nařízení zavést poš-
tovní služby po celém Švédsku. Iniciátorem tohoto 
nařízení byl kancléř Axel Oxenstierna, muž co zmo-
dernizoval švédskou komunitu 16. století. 

Poštovní stanice byly zařízeny tak, že podél 
cest, na každém dvacátém či třicátém kilometru, byl 
zaveden poštovní sedlák, povinný dále doručit poš-
tu. Za tyto služby sedlák obdržel daňovou úlevu, 
později dokonce i peníze v hotovosti. 

V praxi ale práci poštovního sedláka dělali jeho 
nádeníci. Měli za úkol běžet s poštou, za zpoždění 
byli tvrdě potrestáni. Když se takový nádeník blížil 
k dalšímu poštovnímu hospodářství, měl za úkol 
troubit do poštovní trubky aby další nádeník byl při-
praven k jeho příchodu, mohl rychle převzít pytel 
s poštou a běžet se štafetou dále. 

Od doby Axela Oxenstierny se do dnešních dnů 
hodně, ale pošta je nadále osou a středem pohybu 
Švédska. Švédská pošta je distributorem do všech 
domácností a podniků, je institucí zdejší komunity. 
Její symbol je známý a listonoš je spolehlivou částí 
každého všedního dne. Švédská pošta je 369 let 
mladá a ve stálém vývoji. 

Peter Hoffmann 
převzato z internetového filatelistického 

magazínu INFOFILA 
www.infofila.cz 

Vyhledávač naskenovaných švédských matrik na webu je na adrese www.genline.com/databasen/exempel.php 
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Wallenbergové – švédská legenda 
Wallenbergové – jedna z nejprestižnějších 

rodin Švédska, která po generace dodávala své 
vlasti vedoucí bankéře, diplomaty a státníky. Ve 
světě financí se jedná o skutečné Rothschildy 
Severu, kteří téměř 150 let úspěšně provozují 
jednu z nejpřednějších bank Švédska a mají 
svůj vliv i na vývoj švédského průmyslu. 

V roce 1856 založil André Oscar Wallenberg 
první stockholmskou soukromou banku – 
Stockholms Enskilda Bank – a položil základy mo-
derního švédského bankovnictví. Měl možnost pů-
sobit na rozvoj švédské společnosti i jako poslanec 
parlamentu a správní rady hlavního města 
Stockholmu. V roce 1866 převzal řízení banky jeho 
syn Knut Agathon Wallenberg, který ve vedení setr-
val do své smrti v roce 1938 s výjimkou let 1914 – 
1917, kdy byl ministrem zahraničí Švédského krá-
lovství. Jeho bratr Marcus Wallenberg starší působil 
rovněž ve vedení banky, kromě toho úspěšně plnil 
řadu mezinárodních poslání, mimo jiné i jako před-
stavitel Švédska na mírové konferenci ve Ver-
sailles. Jeho dva synové Marcus mladší a Jacob se 
významnou měrou zasloužili o rozvoj podniku. Mar-
cus mladší byl v roce 1972 strůjcem spojení 
Stockholms Enskilda Bank a Skandinaviska Ban-
ken v současnou Skandinaviska Enskilda Banken. 
Rodinnou štafetu v roce 1982 převzal a dosud drží 
jeho syn Peter Wallenberg. 

Takový je přehled střídání pěti generací Wallen-
bergů v čele finančního impéria. Vedle zakladatelů 
a budovatelů bankovního domu měli však Wallen-
bergové mezi sebou někoho, kdo se zasloužil 
o hodnoty ještě vyšší – o lidské životy. Statistiky se 
rozcházejí v tom, jestli Raoul Wallenberg, synovec 
Marcuse mladšího a Jacoba, zachránil 100 tisíc, 
nebo „jen“ 30 tisíc osob židovského původ, urče-
ných v Maďarsku k deportaci a likvidaci v koncent-
račních táborech. Na jaře 1944 si svět s plnou váž-
ností uvědomil význam nacistického hesla „koneč-
né řešení židovské otázky“. Spojené státy zahájily 
záchrannou akci, ve které se od samého začátku 
angažovali i Švédové. 

Chtěli zasáhnout přímo na místě v Budapešti, 
původně uvažovali o vyslání králova příbuzného 
Folke Bernadotta. Raoul Wallenberg se během stu-
dijního pobytu v zahraničí a v rámci svých obchod-
ních aktivit dozvěděl o pronásledování Židů 
a praktikách nacistů z první ruky. Tyto zprávy na 
něho hluboce zapůsobily. Maďarská vláda odmítla 
Bernadotta přijmout a Výbor pro válečné uprchlíky 
(WRB) navrhl vyslat do Maďarska místo něho Ra-
oula Wallenberga. Ten úkol bez váhání přijal a již 
v červenci 1944 se ocitl na švédském velvyslanec-
tví v Budapešti. S velkou vynalézavostí a odvahou 
se ihned pustil do promyšlené záchranné akce, a to 
dvěma způsoby: navrhl a nechal vytisknout švéd-
ské „ochranné“ pasy (Schutzpass) k výjezdu ohro-
žených osob do Švédska, dále jménem velvysla-

nectví a Červeného kříže najal v Budapešti řadu 
budov, označil je jako „Švédská knihovna“ či 
„Švédský výzkumný institut“, opatřil švédskou vlaj-
kou a používal jako úkryt Židů před deportací. Vůči 
maďarským orgánům a představitelům Třetí říše vy-
stupoval jako představitel neutrálního Švédska 
s takovou rozhodností, že se mu podařilo zaručit re-
spektování ochranných pasů i exteritoriální charak-
ter budov. 

V polovině ledna 1945 dobyla Budapešť Rudá 
armáda. Po setkání s ruskými vojáky si Raoul Wal-
lenberg domluvil přijetí na vrchním velitelství Rudé 
armády v Debrecíně. Nikdy se nevysvětlilo, o čem 
tam chtěl jednat a proč nevyčkal uklidnění pofronto-
vé vřavy na švédském vyslanectví, chráněn diplo-
matickou imunitou. Poslední známý fakt: 17. ledna 
1945 odjel se svým řidičem do Debrecína, odkud 
se nikdy nevrátil. Podle jedné verze byl na cestě do 
Debrecína zastřelen maďarskými fašisty nebo 
agenty gestapa. Podle jiné byl údajně zatčen, pře-
vezen do Moskvy a držen ve věznici Ljublanka, kde 
17. července 1947 zemřel. Toto tvrzení opakovaly 
sovětské úřady po řadu let, a to i na dotazy a inter-
vence na nejvyšší úrovni. Nebyl uveden důvod jeho 
zadržení. Smutnou skutečností je, že Raoul Wallen-
berg se nevrátil jako oslavovaný hrdina. Člověk, 
který tisícům lidí podal pomocnou ruku při záchraně 
jejich životů, se nedočkal pomoci ve chvíli, kdy sám 
byl ohrožen. Jeho příběh připomíná naši trpkou 
českou průpovídku o tom, že každý dobrý skutek 
musí být po zásluze potrestán. 

Z historie banky stojí za zmínku řada zajíma-
vých událostí a podrobností: Krátce po svém vzni-
ku, v roce 1864, se Stockholms Enskilda Banken 
stala první bankou na světě, která poskytla zaměst-
nání ženám. V roce 1873 byla při změně měnové 
jednotky riksdaler (říšský tolar) na dnešní švédskou 
korunu. V létech 1890 – 1900 bylo díky velkorysé 
půjčce banky  možné investovat do výstavby švéd-
ských železnic 80 milionů SEK. V roce 1937 se 
banka podílela na vzniku společnosti SAAB. Spoje-
ním Stockholm Enskilda Banken a Skandinaviska 
Banken se podařilo vytvořit silnou Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB), která může soupeřit 
s velkými bankami v zahraničí. Po přijetí Švédska 
do Evropské unie nabízí SEB od roku 1997 jako 
první banka v Evropě valutový obchod přes Inter-
net. Rozšiřuje počet svých zastoupení a filiálek 
v zahraničí, získává účast v bankách pobaltských 
států. To vše jsou fakta svědčící o prosperitě 
a životaschopnosti Skandinaviska Enskilda Ban-
ken, a to díky prozíravému vedení, v němž rozho-
dující roli již bezmála 150 let hrají Wallenbergové – 
klan, rod, dynastie, švédská legenda 19. a 20. sto-
letí. 

Klára Kmochová 
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Jak Čech malé Gróňánky učil 
Jak jsem učil malé Gróňany, ale hlavně, co 

jsem se naučil já v Grónsku. 

„2. července 2001, hlavní město Nuuk. Dnes 
máme ale podmračené počasí! I to je ale letní 
Grónsko!“ (záznam z cestovního deníku ) 

Ale i to podmračené, skoro deštivé počasí mi 
nebere radost z pocitu, že dnes budu JÁ  učit malé 
Gróňánky a to na místě, pro většinu Gróňanů do-
slova posvátném, pod výrazným skalnatým vrchol-
kem, kterému vévodí bronzový monument Tisocha 
Hanse Egedeho, nad kostelíkem Našeho Spasitele, 
kde Egede a jeho následovníci kázali. V duchu si ří-
kám, jestli by také mě Egede pochválil za moji pří-
pravu. Z Čech jsem si přivezl leporela a další peda-
gogické pomůcky, abych i já zasel trochu vzděla-
nosti z Čech, a to v oblasti hudby. Vždyť se říkalo, 
že co Čech, to muzikant. Tak jsem na tomto místě 
přivítal skupinku dětí s dvoučlenným pedagogickým 
doprovodem. Samozřejmě při tak významné udá-
losti i s paní ředitelkou školy. 

Pedagožky byly vyloženě inuitské (eskymácké*) 
rasy, děti různě smíšené. Tak jsem všem vysvětlil, 
že na dnešní lekci jsem připravil krásnou, ryze čes-
kou píseň Běží liška k Táboru. Snažil jsem se 
v nejrůznějších jazycích, jako je dánština, angličti-
na, ale i opravdu základní „grónštinou“ vysvětlit, 
o co v písni jde, co je liška, že nese pytel zázvoru 
a jak ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá. 
S hrůzou za chvíli zjišťuji, že vlastně i ti nejmenší 
Gróňánci znají lišku mnohem lépe než já, protože 
lišky běhají všude, i po hlavní třídě v Nuuku, 
a protože kradou potravu téměř u každého obydlí. 
Nevzdal jsem se. „Zvítězil“ jsem při představování 
ježka. Děti prohlížejíce leporela žasli nad pro ně 
exotickým zvířetem a s bodlinami! Přešli jsme 
k úprku lišky s pytlem zázvoru k městu Táboru. 
Tam jsem musel vysvětlit, že Tábor je skutečně vel-
ké město, kde je mnoho, skutečně mnoho iglú**)! 

Nejdříve se mě paní učitelky zeptaly, 
proč právě až tak moc toho zázvoru? 
Vždyť je to drahé koření, které se až tak 
moc nepoužívá! Uvědomil jsem si, že jistě 
už vaří moderněji, ne jako dříve, když 
manžel ženám a dětem předhodil syrové-
ho tuleně (když nějakého ulovil) – 
a starejte se. To jsem přešel bez pozná-
mek a přikročil jsem k výuce textu. Jed-
nou, podruhé jsem nahlas přednesl český 
text a předzpíval. Určitě by mě nějaký 
sbormistr dětského sboru mnohokrát poo-
pravil, ale žádný tam naštěstí nebyl a asi 
ještě dlouho nebude. Byl jsem velmi pře-
kvapen, že učitelky a i paní ředitelka celou 
první sloku skoro bezvadně zazpívaly! A 
v češtině! 

Jistě by mě pan Hans Egede i jeho ná-
sledovníci pochválili, jak šířím evropskou 
kulturu po světě. Dětem to bylo jaksi tro-

chu jedno, zabývaly se hlavně leporely a dárky. 
Myslel jsem si, že lekce byla ukončena úspěšně. 
Avšak učitelky i paní ředitelka mě překvapily, že 
když jsem je já učil českou písničku, tak ony mě na-
učí grónskou, ať se nebojím, že je také pro děti. Ale 
v grónštině (eskymáčtině, nebo lépe v inuitštině, jak 
chcete)! Po předříkání pedagogy jsem přišel na řa-
du sólově já. Z hrdla se mi ozývala nějaká příšerná 
zkomolenina všech možných, ale hlavně nemož-
ných eskymáckých nářečí. Ani projasněné nebe mi 
nepomohlo osvícením paprsky spásy. 

O trochu později mi přece jen trochu pomohlo 
v tom, že „letní teplota“ vystoupila až na celých de-
set stupňů nad nulou, což byla chvíle pro obrovské 
arktické roje komárů. Komáři započali své rejdy 
a všechny nás rozehnaly. Učitelky si odváděli své 
děti, ředitelce jsem popřál mnoho takových krás-
ných pedagogických chvil. Já jsem pak dlouho roz-
jímal pod sochou Hanse Egedeho – ovšem pod 
moskytiérou. Vzpomínal jsem na průkopníky vzdě-
lanosti, poznání, na dobyvatele neznámých končin, 
na tragedie i slavné chvíle. A přemýšlel jsem o tom, 
co jsem se v krásných arktických končinách naučil, 
a věřte, že je co se učit od přírody a od lidí, kteří 
v této zemi, někdy kruté, jindy překrásné, žijí! 

text a foto Jaroslav Klempíř 

Autor je člen Severské společnosti, dnes se zabývá Arktidou, 
zejména Grónskem, etnografií, etnologií. Polárník, dříve pro-
fesionální hudebník. 
 
Poznámky: 

*) Inuité a Eskymáci – rozdíl mezi těmito slovy se 
dá přirovnat k rozdílu mezi slovy Sámové a Laponci 
nebo Romové a Cikáni. 
**) Iglú je každý příbytek. To, co je pro nás známé 
sněhové iglú, se správně nazývá iglú yak. 
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„Nejstarší“ mapu Ameriky zfalšoval ve 20. 
století rakouský jezuitský páter Josef Fischer. 
Mapa, o které vědci vedou diskuse, prý byla na-
kreslena na pergamen z české knihovny. 

Mapa Vinlandu, nejrozporuplnější kus pergame-
nu, který zachycuje Evropu, Asii, Afriku i část Se-
verní Ameriky, je nadále předmětem bádání 
i sporů. Mapu daroval roku 1957 sběratel Paul Mel-
lon Yaleské univerzitě. Odborníci rozdělení do dvou 
táborů se již léta přou o pravost mapy, která údajně 
pochází z 15. století a dlouhou dobu byla považo-
vána za důkaz, že vikingové osídlovali Severní 
Ameriku dávno před jejím objevením Kryštofem Ko-
lumbem. 

Během uplynulého měsíce vyšly v odborných 
periodikách dvě protichůdné teorie. Autoři první stu-
die (vyšla v časopise Radiocarbon) se zastávají au-
tenticity mapy. Provedli totiž radiouhlíkové datování 
části pergamenu a dospěli k závěru, že pochází 
z první poloviny patnáctého století. Druhá studie 
(publikovaná v časopise Analytical Chemistry) do-
chází k opačnému závěru. Analýza inkoustu totiž 
údajně ukázala, že mapa byla nakreslena až ve 20. 
století, což samozřejmě nevylučuje fakt, že perga-
men pochází ze středověku. 

Druhou teorii nyní podpořila také norská bada-
telka Kirsten Seaverová s tím, že zná jméno falzifi-
kátora. Je jím údajně rakouský jezuitský páter Josef 
Fischer, který mapu zhotovil na protest proti nacis-
tickému režimu. Fischer byl sběratel starých map, 
přesvědčený o prvenství Seveřanů v objevení Se-
verní Ameriky. V roce 1902, v době, kdy ještě neby-
ly známy archeologické vykopávky skutečně potvr-
zující návštěvu a krátké usazení vikingů na území 
kanadského Labradoru, o tom napsal knihu. 

Fischerovým motivem k vyhotovení mapy bylo 
podle Seaverové zacházení nacistů s jezuity 
a katolíky. Současně byl zděšen tím, jak je jím za-
stávaná teorie o vikinské expanzi využívána 
v nacistické propagandě. Nacisté touto expanzí 
zdůvodňovali své územní ambice. Právě proto je 
podle Seaverové možné v levém horním rohu mapy 
nalézt popisek, který zdůrazňuje, že krátce po Vi-
kinzích na nové území zavítal i Eric, legát apoš-
tolského stolce a grónský biskup. Fischer tím chtěl 
prý nacistům ukázat, že jimi nenáviděná katolická 
církev je v Severní Americe předběhla. 

„Mapa ukazuje dvě věci. Za prvé, že římskoka-
tolická církev byla v Severní Americe daleko dříve, 
než si mohl Hitler dělat na tuto oblast nároky, a za 
druhé, že vikingové objevili Ameriku dlouho před 
Kolumbem,“ řekla pro New York Times Seaverová. 
Nacisté tak stáli před rozhodnutím: znehodnotit ma-
pu kvůli církvi, nebo ji zveřejnit, protože dokazuje, 
že Ameriku objevili Seveřané? 

Seaverová údajně zjistila i původ středověkého 
pergamenu. Paul Mellon koupil mapu spolu se dvě-
ma díly z 15. století: The Tartar Relation (Povídání 
o Tatarech) a Speculum Historiale. Druhé dílo však 
nebylo kompletní – chyběla poslední z jeho pěti 
částí. Tuto chybějící část měl však na seznamu 
švýcarský aukční katalog z roku 1934, podle něhož 
patřila mikulovské hradní knihovně. Seaverová tvr-
dí, že v aukci, která se uskutečnila ve Švýcarsku 
počátkem třicátých let, Fischer obě díla dostal či 
koupil a pergamen z nich později použil na výrobu 
mapy Vinlandu. 

Lidové noviny 

MAPA VINLANDU VZNIKLA KVŮLI NACISTŮM 
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V NORSKU OBJEVILI SOŠKY 
ZE 7. STOLETÍ 

Několik drobných zlatých figurek ze 6. až 7. sto-
letí objevili norští archeologové při vykopávkách ji-
hovýchodně od Osla. Nález učinili po odkrytí po-
zůstatků domu z pozdní doby železné v říjnu 2004. 
Práce budou pokračovat na jaře, kdy badatelé také 
údajně zveřejní přesné místo objevu. Nalezeno by-
lo celkem jedenáct zlatých miniatur. Nejzachovalej-
ší z nich měří 11 milimetrů a představuje muže a 
ženu. Podobné zlaté miniatury už byly nalezeny na 
zhruba 30 místech v Dánsku, Norsku i Švédsku. 
Mnozí vědci zastávají názor, že figurky mají souvis-
lost s náboženským kultem. 

Lidové noviny 

 

NORŠTÍ KUŘÁCI 
JSOU JIŽ SMÍŘENI 

Od loňského června platí přísný zákaz kouření 
na všech veřejných místech včetně restaurací i 
v Norsku. Majitelům podniků hrozí za porušení zá-
kona pokuty ve výši 1500 norských korun (v pře-
počtu 5500 českých) za každého zákazníka, který 
bude v jejich podniku kouřit. Navíc mohou být pod-
niky za opakované porušování zákona dokonce 
uzavřeny. 

Účelem zákazu je ochrana zaměstnanců restau-
rací před pasivním kouřením. „Myslím si, že reakce 
na tento zákon jsou velice pozitivní. Kuřáci se s tím, 
že si v restauracích musejí chodit zapálit ven, smíři-
li,“ uvedl pro LN norský novinář Terje B. Englund. 
„Objevila se ale také jedna nečekaná reakce: když 
není cítit kouř, tak jsou cítit jiné pachy, což také ne-
ní příliš příjemné.“ 

Kuřáci se proti zákonu samozřejmě bouřili, nej-
více se obávali toho, co budou dělat, až přijde zi-
ma. „Budeme kvůli tomu trpět, je to pro nás oprav-
du hrozné,“ citovala tehdy AFP horníka z města 
Longyearbyen na souostroví Špicberky. 

„Snad nás to nijak významně nezasáhne,“ dou-
fali v červnu majitelé nočních barů v Oslu. A měli 
pravdu, norské restaurace i bary žádný významný 
pokles návštěvnosti v uplynulém půlroce nezazna-
menaly. 

Lidové noviny 

 

 

PROBLÉMY S MUSLIMSKÝMI 
ŠÁTKY I V DÁNSKU 

Dánský nejvyšší soud rozhodl, že supermar-
ket měl právo dát výpověď ženě, která odmítla 
odložit muslimský šátek. 

Dvacetisedmiletá Najla Ainouzová zaměstnaná 
jako pokladní v supermarketu dostala v roce 2001 
výpověď za to, že odmítla při práci odložit muslim-
ský šátek. Považovala to za diskriminaci a špatné 
zacházení. Dánský nejvyšší soud nicméně minulý 
týden oznámil, že Dansk Supermarked měl právo 
ženě dát výpověď, protože podepsala pracovní 
smlouvu, kde bylo nošení muslimských šátků před 
zákazníky zakázané. Obchodní řetězec argumento-
val tím, že chtěl, aby jejich zaměstnanci vykazovali 
firemní politickou a náboženskou neutralitu. Zatím-
co byl zveřejněn výsledek dřívějšího soudního spo-
ru, dánští zaměstnavatelé se shodli, že diskuse 
o muslimských šátcích v poslední době v Dánsku 
utichla. Podle řady pozorovatelů se toto téma téměř 
stáhlo z veřejné diskuse. Podle BBC jsou dánští 
muslimové druhou největší náboženskou skupinou 
v zemi. 

www.EurActiv.cz 

 

HUMANITÁRNÍ POMOC 
PRO ŠVÉDSKO 

V sobotu 8.ledna 2005 informoval Švédský me-
teorologický a hydrologický institut (SMHI) o silné 
bouři směřující na východ, která zasáhla Dánsko, 
jižní Švédsko, severní Německo a Polsko. Rychlost 
větru byla 42-45 m/s. Je to první hurikán třetího tisí-
ciletí, který tento region zasáhl, uvádí SMHI. 

Bouři, která si vyžádala podle agenturních zpráv 
18 lidských životů a způsobila závažné škody na 
soukromém majetku, infrastruktuře a přírodě, násle-
dovaly další. Způsobené škody jsou do té míry zá-
važné, že Švédské království požádalo ostatní státy 
o pomoc. 

S ohledem na masivní humanitární pomoc 
v průběhu povodní v roce 2002, kterou Švédové 
naší republice poskytli, bylo rozhodnuto žádosti v 
mezích možností vyhovět. Se souhlasem švédské 
vlády zaslala česká vláda prostřednictvím generál-
ního ředitelství Hasičského záchranného sboru do 
Švédska humanitární dar – 20 elektrocentrál v cel-
kové hodnotě 800 000 Kč. Tato zařízení budou vy-
užita v odlehlých oblastech zasažených lednovými 
bouřemi k zásobování energií do doby rekonstruk-
ce poničených trvalých rozvodných sítí. 

pd 

 



26 - Severské listy 1/05 

ČESKÉ CENTRUM STOCKHOLM 
ČC V ROCE 2004 

V první polovině roku 2004 byl kulturní program 
zaměřen na akce spojené se vstupem České re-
publiky do Evropské unie. V únoru uspořádal za-
hraniční výbor švédského parlamentu panelovou 
diskusi na téma „Rozšíření EU. Čím nové země 
obohatí EU?“ Diskusi moderoval předseda parla-
mentu Björn von Sydow, zástupci zúčastněných ze-
mí pronesli krátkou úvodní řeč a následně diskuto-
vali a odpovídali na dotazy přítomných. České cent-
rum zajistilo v reprezentačních prostorách parla-
mentu instalaci putovní výstavy Krásy a tajemství 
České republiky o kulturním bohatství a historii 
České republiky v evropských souvislostech. V 
dubnu byl promítnut koprodukční film Útěk do Bu-
dína ve spolupráci s ochutnávkou českých, sloven-
ských a maďarských specialit. Hlavní akcí u příleži-
tosti vstupu do Evropské unie byl slavnostní kon-
cert vážné hudby (klavírní recitál Martina Kasíka) 
zakončený recepcí pořádanou velvyslankyní paní 
M. Chatardovou ve stockholmském Muzeu hudby. 
Veřejné oslavy pořádala Evropská komise ve 
Stockholmu v městském parku Kungsträdgården. 
Na otevřeném pódiu vystoupili umělci ze všech ze-
mí, Českou republiku reprezentovalo jazzové trio 
Emila Viklického. Každá země měla dále k dispozici 
informační stánek, kde byly nabízeny propagační 
materiály, gastronomické speciality a prezentovány 
tradiční výrobky. Z iniciativy české umělecké spo-
lečnosti Orbis Pictus: Europa vznikl projekt, který 
představuje spojení vizí budoucí Evropy očima 
předních evropských osobností výtvarného umění. 
Umělci v řadě zemí měli v rámci putovního projektu 
Českých center možnost, aby svým vlastním způ-
sobem prezentovali ideu sjednocené Evropy třetího 
tisíciletí na tzv. „nekonečném obrazu“. Do tohoto 
rámce vhodně zapadly i další akce, např. festival 
European Jazz Nights v renomovaném stockholm-
ském jazzovém klubu Fasching pořádaný společně 
všemi kulturními instituty, které působí ve Švédsku, 
nebo již 7. ročník Nonstop čtení na téma 
„Sousedské vztahy“. 

V rámci akce Česká hudba 2004 se uskutečnila 
řada koncertů, přednášek, promítání celovečerních 
i dokumentárních filmů s hudební tematikou a pu-
tovní výstava Osobnosti české hudby (ve spoluprá-
ci s Divadelním ústavem Praha). V červenci se ko-
nal v Junsele (kraj Västernorrland – 600 km sever-
ně od Stockholmu) 37. ročník tradičního hudební-
ho festivalu (koná se nepřetržitě od r. 1968). Kaž-
doročně se festivalu v této švédské provincii, která 
věnuje na podporu kultury nejvíce prostředků na 
obyvatele v celém Švédsku, zúčastňuje 100 až 150 
švédských a zahraničních umělců a vzhledem 
k výrazné podpoře kulturních aktivit v těchto regio-
nech je festival známý po celém Švédsku. Organi-
zátoři zvolili českou hudbu jako hlavní téma a na 
festivalu vystoupili čeští umělci – Ensemble Martinů 

(komorní soubor, který se věnuje velmi kvalitní in-
terpretaci hudby B. Martinů a současných českých 
skladatelů), vynikající houslista českého původu 
Jaroslav Šonský a soubor Musica Per Tre (trio mla-
dých českých sólistů na dechové nástroje). České 
centrum dále zajistilo reprezentativní přehlídku čes-
kého výtvarného umění (výtvarníci Ivan Bukovský 
a Lubomír Pešek, grafik Vladimír Suchánek a textil-
ní výtvarnice Jaroslava Těšínská). 

V roce 2004 byly na filmových festivalech 
v Göteborgu, Umeå, Kiruně a v Českém centru pre-
zentovány následující nové i starší české filmy – 
Želary, Pupendo, Nuda v Brně, Děvčátko, Fimfá-
rum, Kruté radosti, Čert ví proč, Návrat idiota, 
Z mého života, Božská Ema, Koncert na konci léta 
a Lev s bílou hřívou. Od září do prosince se konala 
v Göteborgu filmová přehlídka českých filmů 60. let 
(Démanty noci, Intimní osvětlení, Návrat ztracené-
ho syna, Černý Petr, Hoří, má panenko, Ostře sle-
dované vlaky, Sedmikrásky). Na Stockholmském fil-
movém festivalu měl v listopadu světovou premiéru 
švédský dokumentární film „Kinchen“ natočený 
v průběhu loňského MS v ledním hokeji v České re-
publice. 

Na podzim pořádala stockholmská univerzita ve 
spolupráci s Českým centrem už druhý ročník cyklu 
přednášek o České republice nazvaný „Tjeckien – 
nytt land, gammal historia“ (Česko – nová země 
se starou historií). Cyklus zahrnoval přednášky 
o historii, ekonomice, kultuře a jazyku. Přednášky 
byly určeny studentům všech oborů, kteří si chtěli 
rozšířit vědomosti o České republice. Za podpory 
Českého centra a kulturních institutů ostatních ze-
mí se uskutečnily akce u příležitosti Evropského 
dne jazyků (26. září) a v listopadu tematický den 
Studium v Evropě. České centrum pravidelně spo-
lupracuje s universitami ve Stockholmu, Uppsale, 
Lundu a Göteborgu a organizuje promítání většiny 
nových českých filmů také pro studenty přímo na 
školách. Oblíbené jsou rovněž besedy 
s osobnostmi z oblasti vědy a kultury. V roce 2004 
České centrum podpořilo také výměnné projekty 
středních škol Haninge-Děčín a Linköping-Litvínov. 

České centrum pravidelně spolupracuje s kra-
janskými spolky ve Švédsku. Paní velvyslankyně se 
zúčastnila v květnu již 22. ročníku tradičního se-
tkání krajanských spolků v Kyrkekvarnu. V Čes-
kém centru se v březnu konala výroční schůze 
Švédsko-česko-slovenského spolku. Pravidelně 
se v Českém centru pořádají literární a poetické ve-
čery ve spolupráci se Sdružením svobodných Če-
chů a Slováků ve Stockholmu. V rámci volného 
cyklu „Naši krajané se představují…“ se uskuteč-
nila v Českém centru retrospektivní výstava výtvar-
níka J. E. Brabence. Téma českého a slovenské-
ho exilu 20. stol. neodmyslitelně patří k novodo-
bým dějinám obou států. Společnost pro kulturu a 
dialog K2001 představila tento projekt v Brně, Brati-
slavě a Praze a prostřednictvím Českých center ta-
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ké v zahraničí. V Českém cent-
ru Stockholm se výstava konala 
od 25. března do 16. dubna. 
Společnost K2001 formou pu-
tovních výstav v zahraničí oslo-
vuje další exulanty, instituce, ar-
chivy, muzea, odborníky i sou-
kromé osoby, kteří mohou ke 
spolupráci na tomto projektu při-
spět informacemi, materiály či 
svými zážitky. Významnou udá-
lostí byl koncert zpěvačky 
Marty Kubišové věnovaný 15. 
výročí sametové revoluce. 
Marta Kubišová je zároveň sym-
bol roku 1968, který je ve Švéd-
sku automaticky spojován s bý-
valým Československem a do-
bou, kdy přišla do Švédska nej-
silnější vlna československých 
emigrantů. Koncert a setkání 
s Martou Kubišovou ve Stock-
holmu připomenulo i mnoho dal-
ších souvislostí. Ve Švédsku vy-
šlo například k desátému výročí 
sovětské okupace Českoslo-
venska 21. srpna 1978 album 
„Zakázaní zpěváci druhé kultu-
ry“ s písněmi Marty Kubišové, 
Jaroslava Hutky, Vladimíra Vei-
ta, Karla Soukupa, Svatopluka 
Karáska a Vlasty Třešňáka, kte-
ré v Praze tajně natočili dnes 
renomovaní a známí švédští no-
vináři Jörgen Widsell a Robert 
Aschberg. K českému vydání 
alba došlo až v roce 1997 ve 
vydavatelství Bonton. Stalo se 
tak v roce dvacátého výročí 
vzniku Charty 77, jejíž mluvčí 
byla svého času i Marta Kubišo-
vá. 

V Českém centru se v loň-
ském roce uskutečnilo mnoho 
dalších výstav a pořadů, které 
nebyly v textu zmíněny. Přehled 
pořadů najdete na našich no-
vých internetových stránkách: 
www.czechcentres.cz/stockholm 

 
Jaroslav Kantůrek 

Autor je ředitelem 
Českého centra ve Stockholmu 

 

 

 

Orbis Pictus Europa – příspěvek k nekonečnému obrazu – švédský malíř Leif Ericson 

Oslavy vstupu ČR do EU ve Stockholmu – květen 2004 – Emil Viklický Trio  

Velikonoční tradice v Čechách a na Moravě – 3. 4. 2004 
fotografie z archívu ČC 
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KAMENY OPĚT PROMLUVILY 
17. února 2005 se v Městské knihovně v Praze 

konal Islandský večírek známého muzikanta, pís-
ničkáře, cestovatele a novináře Jana Buriana. Kro-
mě promítání filmu Islandská paměť, který natočil 
spolu s Pavem Kouteckým, se slavilo dlouho oče-
kávané vydání knížky knížku Þorbergura Þórðarso-
na Kameny mluví. Tato knížka vyšla z popudu Klu-
bu islandských fanatiků. Po několikaletém úsilí Ja-
na Buriana, několika členů Klubu, překladatelky He-
leny Kadečkové a také s podstatným přispěním řa-
dy sponzorů se na počátku roku 2005 podařilo 
v nakladatelství Galén nově vydat český překlad 
knihy Steinarnir tala islandského spisovatele jmé-
nem Þórbergur Þórðarson (v „evropské“ transkripci 
Thorbergura Thórdarsona). Členové Severské spo-
lečnosti ji mohou získat za sníženou cenu 200 Kč 
(běžná cena je 250 Kč). Kontaktujte prosím Janu 
Jakšovou, email: jana.jaksova@renault.cz telefon 
728 476 972. 

 

ÞÓRBERGUR ÞÓRÐARSON  
Þórbergur Þórðarson se narodil roku 1889 

v odlehlém kraji pod ledovci na jihovýchodním po-
břeží Islandu. Jako sedmnáctiletý odešel na moře, 
ale po třech letech se vzdal svého ideálu stát se ka-
pitánem a usadil se v Reykjavíku. Studoval na ta-
mější univerzitě islandský jazyk a literaturu a záro-
veň se zabýval sbíráním lidových pověstí. Několik 
let byl učitelem a novinářem. Od roku 1925 až do 
své smrti v roce 1974 žil Þórðarson jako svobodný 
spisovatel. Jeho stěžejní dílo Dopis Lauře (1924), 
směs esejů, skečů a autobiografických črt, je pova-
žováno za první signál modernismu v islandské lite-
ratuře. Čtenářsky nejpřitažlivější jsou jeho životo-
pisné romány Islandská šlechta (1938), Mudrlant 
(1941), Píseň o květině (1955) a tři knihy vzpomí-
nek z let 1956 až 1958. V první z nich, Kameny 
mluví, nám z vyprávění o autorově dědictví vystu-
puje plastický obraz způsobu života, jaký se na Is-
landu zachovával po celá staletí, od středověku až 
do začátku 20. století. Poznáme, co pro lidi žijící na 
samotách znamena-
la příroda, zvlášť 
velkolepá a bizarní 
za dlouhého polární-
ho šera, a co pro ně 
znamenalo slunce, 
letní dobrodinec. Po-
chopíme příčiny lec-
kterých svérázných 
rysů islandské pova-
hy, příslovečné po-
hostinnosti a pře-
mýšlivosti i schop-
nosti oživovat si lidu-
prázdno bytostmi z 
neviditelného světa. 

red 

 

Autobiografický román Islanďana Þórberga 
Þórðarsona (1889-1974) Kameny mluví, jehož prv-
ní české vydání z roku 1961 bylo již dlouho nedo-
stupné, se opět objevilo na pultech knihkupců. A to 
nejen zásluhou nakladatelství Galén a překladatel-
ky Heleny Kadečkové, ale také Klubu islandských 
fanatiků, který se na vydání knihy podílel nejen or-
ganizačně, ale i finančně. 

Kameny jsou autorovou vzpomínkou na dětství, 
které trávil na jihoislandském statku jménem Oháň-
ka. Vyprávění o životě počíná již svatbou svých ro-
dičů, věrně popisuje i průběh vlastního příchodu na 
svět a přes vzpomínky na první Vánoce, cestu na 
pobřeží či sběr malin se dostává až k době dospí-
vání. Valnou část knihy věnuje svému uvažování 
o domácích zvířatech, domech, všudypřítomných 
skřítcích či oduševnělých kamenech. Pro Þórðarso-
na, jako i pro většinu Islanďanů, není věcí neživých. 
A nejenže všechno kolem něho žije, on umí do 
těchto životů i nahlédnout. Slyší, jak si ovce povída-
jí, jak se k sobě domy při vánici choulí a také slyší 
mluvit kameny. 

Þórðarsonův zájem o nadpřirozeno není na Is-
landu neobvyklý. Naopak, víra ve skřítky je zde 
běžně rozšířena a nevyhýbá se ani parlamentní pů-
dě. Avšak tento podivínský spisovatel šel dál. 
V mládí se zajímal o spiritualismus a orientální filo-
zofii, také prý cvičil jógu. Samozřejmost a jistota 
ohledně živé podstaty věcí, která na někoho působí 
jako dětská naivita, je proto okouzlující nejen pro 
běžného českého čtenáře, ale i pro otrlého Islanďa-
na. 

Obrazotvorný jazyk plný personifikací rozličných 
přírodních jevů velmi dobře odráží povahu island-
ské krajiny. Nejen pro svůj vytříbený jazyk však 
Þórðarson patří k nejváženějším ostrovním spiso-
vatelům. Jeho velký přínos tkví i v takřka etnografic-
kých popisech života na Islandu 30. let. V několika 
kapitolách nás provádí po svém rodném statku 
a jeho okolí a pečlivě vysvětluje, co se k čemu a jak 
používalo. Je to autentický popis dnes již zapome-
nutého způsobu života. 

Od doby autorova dětství prodělala islandská 
společnost radikální změny. Od společnosti v pod-
statě středověké se během krátké doby zařadila 
mezi nejmodernější národy na světě. S realitou au-
torova dětství dnešní Islanďany pojí máloco, snad 
jen pokora k přírodě a jejím živlům. Možná ani to 
není pravda. Co ale přetrvalo technickou a spole-
čenskou revoluci určitě, je sama islandská krajina 
a kameny v ní. A proto je tento románový portrét 
melancholické přírody stále živý. 

Martin Benda 

Autor studuje nordistiku na FF UK. Je člen Severské společ-
nosti a Klubu islandských fanatiků. 
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DNY EVROPSKÉHO FILMU 
ŘEKA (JOKI) 

Řeka je především živel. Člověk ve vodě může 
nalézt tělesné i duchovní očištění, voda přináší ži-
vot i smrt. Proud řeky pak může metaforicky odrá-
žet sílu lásky a moc času. Co z toho se objevuje 
v Řece finského režiséra Jarma Lampely? 

Ve filmu se proplétá šest příběhů. Ocitáme se 
na finském maloměstě, je sobotní dopoledne. 
Z dálky vidíme vyčnívající jeřáb, z kterého odvážliv-
ci skákají bungee jumping. 

O poznání rozvážněji vstupuje mladá Anne 
s plačícím Juhou v náručí do řeky. Ona neskáče, 
jen se pomalu propadá do vodní hlubiny. Z mostu si 
jí všimnou dva teenageři a snaží se ženu zachránit. 
Vedle toho sledujeme Santeriho, jenž prohrává 
sázku. To, že neskočil bungee jumping, je v porov-
nání s nalezením jeho sexuální identity ničím. Třetí 
příběh je o vztazích v rodině čerstvého šedesátní-
ka, který se často vytrácí z domu a pije v místním 
baru. Nejoptimističtěji působí vyprávění o zamilova-
né Leeně, která spěchá do pizzerie „Riverside“ 
a snaží se o to, aby byla v práci obklopena kolegy 
ve stejném duševním rozpoložení. S nevěrou se 
setkáváme v dalším příběhu: Ilpo odchází s horeč-
kou z práce, aby se doma léčil. Místo toho přistihne 
svou ženu in flagranti. V šestém příběhu se Henri 
dobrovolně rozhodne ukončit léčbu rakoviny sliniv-
ky břišní, Milja se s jeho volbou a následným od-
chodem vyrovnává. 

Všechna vyprávění mají svou pointu, linearita 
příběhů je však zpřetrhaná a díky sofistikované prá-
ci se střihem se rozbíjí časová perspektiva. Se za-
čátkem každého nového příběhu se vracíme na ča-
sové ose zpět. Existuje však mnoho momentů, kdy 
se jednotlivá vyprávění protnou. Nastane zvláštní 
filmová křižovatka místa, času a děje. Esa a Hannu 
jedou hledat otce, na kterého doma čeká oslava še-
desátin, a jejich auto málem porazí chlapce na ko-
le. Je to jeden ze svědků Annina pádu do řeky, jenž 
se vydal hledat pomoc. Zastavuje mu Merja, dcera 
umírajícího Henryho, tedy postava zakotvená 
v příběhu, jehož vyprávění teprve bude následovat. 
Jasným časovým milníkem, který se objevuje ve 
všech šesti příbězích, je přelet stíhačky nad měs-
tem. Ostrý zvuk, jenž má téměř podobu rány, vždy 
symbolicky zahřmí ve vypjatých momentech. Jed-
notlivé postavy si to samy ale ani nemusejí uvědo-
movat. 

Další střetávání příběhů lze sledovat v rozdíl-
ných vizuálních perspektivách. Tatáž událost je vi-
děna z různých úhlů. Ptačí perspektiva se objevuje 
už v úvodních skocích na gumě. Často pak jde 
o subjektivní kameru, která zachycuje dění očima 
jednoho z hrdinů. V dalším příběhu se spolu s po-
stavou proměňuje i její náhled na událost. Kamera 
divákovi také naznačuje, co je v danou chvíli pod-
statné a co je nedůležité. Leena zná Anne, ale pro-

tože pospíchá do práce, jen maminku s kočárkem 
letmo pozdraví. Ani nevnímá, kde se střetávají či co 
Anne dělá. Naopak v Annině příběhu je položen ak-
cent právě na to, že se obě ženy potkávají u banko-
matu a Anne se při výběru peněz dozvídá, že její 
partner vybral ze společného účtu i přídavky na 
malého Juhu. 

Leckdy je mihnutí postavy z jednoho příběhu 
sotva postřehnutelné v příběhu jiném. Když Santeri 
roznáší letáky do domovních schránek, jednou se 
střetne s Anne, podruhé pak s jejím partnerem 
a mužem, který si odnáší z jejich bytu televizi. Lidé 
se setkávají, a přesto míjejí. Snad je tak zdůrazně-
na anonymita, ve které žijí. Možná, že se často ví-
dají, ale neznají se, nic o sobě nevědí a neslyší ani 
volání o pomoc. A nebo právě až při tomto volání 
o pomoc se jim vybaví, že si nejsou zas tak cizí 
a vyjde najevo, že nejsou k sobě navzájem ani 
lhostejní. 

Tím, že jednotliví aktéři opouštějí hranice svých 
příběhů a objevují se i v příbězích jiných hrdinů, se 
podtrhuje relativnost lidského bytí a konkrétních 
problémů. Je vyzdvihována provázanost jednotli-
vých osudů. Příběhy se najednou jeví jako neohra-
ničené, což může symbolizovat, že se jedná jen 
o výňatky z lidských osudů, které se ve svém trvání 
opakují a plynou stejně jako voda v řece. Smrt stří-
dá zrození, lásku provází hledání, nalézání a ztrá-
cení, žití zase poznávání. 

Film nijak zvlášť neakcentuje finské reálie, přes-
to v něm jsou přítomny. Děj Řeky se odehrává ještě 
v době, kdy se ve Finsku platilo pouze markou (vro-
čení filmu je 2001, finská marka přestala platit 28. 
2. 2002), slyšíme spisovnou i hovorovou podobu 
finštiny, která odlišuje jednotlivé hrdiny sociálně 
i generačně. Postavy hojně jezdí po městě na kole, 
větrají nebo klepou koberce. Setkáváme se s opil-
stvím a již zmiňovanou anonymitou, což můžeme 
považovat i za finská specifika. 

Hloubka příběhů je dána mnohostranně propra-
covanými postavami. Žádná role se nezdá být ve 
filmu navíc, každému věříme, že v městečku žije, 
každý je osobitý a zajímavý. Žádný z hrdinů není 
vykreslen ploše, všechno to jsou bytosti veskrze lid-
ské, chybující, podléhající svým emocím. Nejmar-
kantnější je to snad v příběhu umírajícího Henriho. 
Sváří se zde vypjaté lidské city s racionálnem, lid-
ská bolest a utrpení s exaktností a mocí moderní 
medicíny. Detaily a tzv. malé věci zde vytvářejí onu 
hřejivou člověčí dimenzi, která prostupuje celým fil-
mem. Milja říká Henrimu, že mu koupila oblíbené 
doutníky, chce, aby jejich dcera dovezla otci do ne-
mocnice bačkory. Přece půjdou domů a on si dout-
níky s potěšením vykouří. Henri však cítí především 
bolest a bezmocnost. Direktivně žádá lékaře 
o uklidňující a bolesti zbavující léky. Žena si na 
manželovu prosbu lehá vedle muže na nemocniční 
lůžko. Jsou spolu bok po boku – naposledy. Po od-
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pojení od přístrojů Henri umí-
rá. Milja je zaskočená, ale pře-
ce vyrovnaná. Z kabelky po-
malu vyndává zrcátko 
a rtěnku, ale nenamaluje se. 
Zazvoní na sestru a prostě jí 
oznámí, že manžel umřel. Je-
ho tělo je oblečeno do bílého 
a sestry Milje podávají křeh-
kou bílou květinu; ona ji poklá-
dá na manželovu hruď. Drs-
nost se tak snoubí s jemností: 
v symbolech, ve filmu, 
v životě. 

Když se za filmem ohléd-
nete, třeba Vás napadne, že 
ze šesti menších příběhů je 
nakonec vytvořen příběh jedi-
ný, který obecněji vypovídá ví-
ce o ranách než o radostech 
života a o tom, že člověk musí 
být nutně na některé věci sám 
se sebou. Jako kdyby řeka ja-
ko horizontála a jeřáb umož-
ňující skoky na gumě jako ver-
tikála určovaly směřování oby-
vatel tohoto malého městečka. 
Opozice přírodního živlu a člo-
věkem sestrojeného hazardu. 
Jako by lidské vzlety a pády 
hřměly v oblacích a odrážely 
se od vodní hladiny. Film je 
však orámován Anniným pří-
během, a proto se můžeme tě-
šit i z toho, že stále existuje 
lidská solidarita. Žena i její 
malý Juha jsou díky úsilí cizích 
lidí zachráněni. 

Každý člověk má svou 
hmatatelnou či fiktivní řeku, 
která může klidně plynout 
a doprovázet jeho život. Na-
stanou ale i chvíle, kdy je vy-
zván k jejímu překročení. Tře-
ba je k tomu nabádán vnitřním 
hlasem podobným disharmo-
nickému pianu ve filmu Řeka, 
třeba dětskou říkankou o tom, 
že v lese je lev, ty se ho nebo-
jíš, ale musíš svou řeku stejně 
přejít. 

A ten proud nikdo nezasta-
ví. 

Alžběta Štollová 

Film Řeka jste mohli vidět na 12. 
Dnech evropského filmu. Festi-
val filmů ze současných a bu-
doucích členských zemí Evrop-
ské unie proběhl na přelomu 
ledna a února v Praze a v Brně. 

Řeka (Joki), Finsko 2001, 104 min. 
Režie: Jarmo Lampela. 
Hrají: Juha Kukkonen, Ilkka Koivula, Sanna Hietala, Elina Hoffrén, 
Antti Mikkola ad. 
 

Ceny: Finská filmová cena Jussi 2002 za režii, střih, scénář, zvuk 
a nejlepší film; Dny severského filmu Lübeck 2004: Cena Ekumenic-
ké poroty – zvláštní uznání pro Jorma Lampelu; MFF v Tromsø 
2002: Zvláštní uznání pro Jorma Lampelu. 

 




