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FOTOGRAFIE Z CEST ČLENŮ 
SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Nahoře - vodopád Glymur 
Vlevo - Islandská scenérie 
            Mývatn 
            Landmannalaugar 
 
foto Richard Fraj 
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STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
4. června 2005 – Zájezd na zámek Líčkov u Žatce, místo pobytu Amelie Posse-Brázdové, švédské spiso-

vatelky provdané za českého malíře Oskara Brázdu. 

7. června 2005 – Přednáška Thora Henrika Svevada 100 let norského moderního státu v kostce. Klub 
Lávka. U příležitosti letošních oslav 100 let trvání norské samostatnosti. 

25. června 2005 – Midsommar – oslava svátku slunovratu, Brněnská přehrada. 

NOVÉ GRIPENY JIŽ STŘEŽÍ REPUBLIKU 

Nové stíhačky Jas-39 Gripen střeží od července český vzdušný prostor. „Dva ze šestice nových strojů z první 
dodávky podnikly v pátek 1. 7. 2005 dopoledne první cvičný let,“ řekl ČTK Michal Prejzek z čáslavské letecké 
základny, kde jsou letadla umístěna. Dalších osm strojů dostala česká armáda od švédského výrobce v srpnu. 
„Poslední dvě stíhačky z celkového počtu 14 přistály ve středu 3. 8. 2005 na čáslavské letecké základně,“ řekl 
armádní mluvčí Jan Pejšek. „Skončila tak obměna českého stíhacího letectva, jehož hlavním úkolem je ostraha 
vzdušného prostoru.“ 

Moderní letouny od britsko-švédského výrobce Saab/BAE Systems, jejichž pronájem na 10 let přijde státní 
pokladnu na téměř 20 miliard korun, letos nahradily staré sovětské stíhačky MiG-21, které Československo a 
poté Česká republika používaly od začátku 70. let. V posledních letech zastaraly a přestaly vyhovovat potřebám 
země v rámci NATO. Staré stíhačky armáda už prodala nebo darovala do muzeí. Poslední dvě ruská letadla, 
která jsou dvojmístná, budou sloužit k výcviku pilotů. 

podle zpravodajství Radio Praha 

NEJSTARŠÍ DŘEVĚNÝ LAPONSKÝ KOSTEL VE FINSKÉM 
SODANKYLÄ Z ROKU 1689  FOTO  M.STANOVSKÝ 
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ŠVÉDSKÝ SEN SE NAPLNIL... 
Slíbil jsem svým čtenářům, že podám zprávu o 

své návštěvě Švédska, hlavně o návštěvě oblast-
ního archivu v městě Vadstena (čti Vodstena). 

Můj životní sen, alespoň jednou v životě se podí-
vat na Sever, se mi splnil ve dnech 3. až 13. června 
2005. Přijal jsem pozvání svého příbuzného, pana 
Tomase Jaksche z Norrköpingu, a projel jsem téměř 
celý nádherný län Östergötland (Švédsko je rozčleně-
no na tři země: Norrland, Svealand a Götaland a 21 
länů, což lze nazvat oblasti či kraje). Švédové mají ve 
zvláštní oblibě historii a genealogii. Rodopisci se 
sdružují do oblastních společností, které pak mají 
centrum ve Stockholmu. Oblastní společnosti vybírají 
od svých členů příspěvek, z nějž většina jde přímo na 
činnost a potřeby oblastního sdružení a jen malé pro-
cento financí putuje na ústředí. Seznámil jsem se s 
činností rodopisné společnosti v Östgöta (Östgöta 
genealogiska förening), která byla založena roku 
1950 a má 1200 členů. Vydává svůj časopis ÖGF – 
Lövet o 24 stranách s velmi kvalitním obsahem. Má 
na Internetu svoji webovou stránku: www.ogf.info, 
kde jsou odkazy na mnoho dalších internetových ro-
dopisných stránek ve Švédsku. 

Členové oblastních společností se velmi často 
scházejí na schůzkách, při nichž si vyměňují své zku-
šenosti a výsledky svých prací. Ptal jsem se Tomase, 
zda se členství v rodopisné společnosti nějak vyplatí, 
zda to neznamená obdržet za členský příspěvek jen 
několik čísel časopisu ročně a nic víc. Odpověď mě 
překvapila. Za členský příspěvek obdrží každý člen 
se značnou slevou knihy a CD, kterých společnost 
vydává požehnaně – a to jak centrálně, tak oblastně. 
Například ve dnech mé návštěvy si Tomas prohlížel 
úplně nové CD se soupisem 
všech zemřelých obyvatel Švéd-
ského království z let 1947 až 
2003. U každého jména je da-
tum narození, adresa poslední-
ho bydliště a povolání. Toto CD 
stojí normálně 500 SEK 
(švédských korun), ale pro členy 
rodopisné společnosti je jen za 
200 SEK. Dalším plodem práce 
rodopisného sdružení je mj. da-
tabáze všech švédských vojáků 
v letech 1682 až 1901, soupis 
obyvatel Švédska z roku 1890 s 
fulltextovým vyhledáváním atd. 
atd. Úžasná práce! 

Dne 7. června jsem navštívil 
oblastní archiv ve městě Vad-
stena. Archiv se nachází v polo-
vině nádherného zámku, bývalé 
pevnosti založené švédským 
králem Gustavem Vasou roku 
1545. Leží u druhého největšího 
jezera Vättern, obklopený hlubo-
kým vodním příkopem. Přijeli 
jsme do archivu v 15,50, což by-

lo 10 minut před uzavřením archivu. Již jsem ani ne-
chtěl jít dále, protože jsem předpokládal, že mi bude 
řečeno, že archiv se bude zavírat. Ale nestalo se! 
Když jsem vystoupal do prvního patra zámku, byl 
jsem přivítán maketou švédského šlechtice s mečem 
a nápisem Välkommen till landsarkivet (Vítejte v ob-
lastním archivu). Dále mě přivítal velmi sympatický 
mladý pracovník archivu, dr. Claes Westling. Řekl 
jsem se mu, že jsem z Čech a zda si mohu udělat 
alespoň jeden, dva snímky badatelny. Panu doktorovi 
se zdvihlo udiveně obočí a ptal se Tomase (který tlu-
močil švédsko-německy), proč se na to ptám. Sdělil 
mi, že u nich se může fotit všechno bez zeptání a bez 
vyplňování nějakých žádanek. Příjemně překvapen 
takovýmto přijetím jsem si prošel prostornou badatel-
nu s nejmodernějším zařízením na prohlížení mikro-
filmů. Švédské archivy mají totiž všechny matriky pře-
focené na mikrofilmy od mormonů. Z těchto mikrofil-
mů jsou nyní jednotlivé stránky matrik skenovány do 
počítačové databáze. Bylo mi sděleno, že do konce 
roku 2005 budou již všechny švédské matriky pří-
stupné na internetu. Nyní je hotovo asi 90 %. Mohl 
jsem si na demo stránce prohlédnout, jak to vypadá. 
Po otevření webové stránky s databází si kliknete na 
seznamu na jméno vaší farnosti a otevře se seznam 
matrik s časovým rozmezím. Po kliknutí na požado-
vanou matriku se Vám matrika rozbalí a listujete si 
jednu stránku za druhou ve velkém rozlišení. Něco 
neskutečného! Jako byste měli matriku před sebou! 
Tato stránka je však placená. Ale za poměrně nízký 
poplatek (asi 3000 Kč) máte celoroční neomezený 
přístup. Archiv dělá ještě jednu službu: pokud je pro 

TATO KNIHA OBYVATELSTVA ÖSTERGÖTLANDU A JEJICH PLATŮ Z ROKU 1813 JE SIL-

NÁ 78 CM. JE TO KOPIE. ORIGINÁL JE ULOŽEN V NÁRODNÍM ARCHIVU VE STOCKHOL-

MU. VIDĚL JSEM JI NA VLASTNÍ OČI A JE TO UMĚLECKÉ DÍLO. UŽ JENOM JI SVÁZAT! 
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vás archiv příliš vzdálený, meziknihovní výpůjčkou vám 
požadované mikrofilmy zašle do knihovny (!) ve vašem 
bydlišti, kde si je můžete v klidu prohlížet. V archivu za-
půjčí samozřejmě i originály matrik, ale ty se smí prohlí-
žet jen v ochranných bílých rukavicích! Vedle badatelny 
je moderně zařízená kuchyňka pro návštěvníky, kde se 
lze posilnit jídlem a uvařit si kávu nebo čaj. 

V 16 hodin mi pan doktor Westling řekl: „Zavírá se!“ A 
já čekal, že řekne, že musím jít pryč. Ale on pokračoval: 
„Mám tedy teď na vás čas. A protože jste z velké dálky, 
zavedu vás jako vzácného hosta do depotů, kam normál-
ně nepouštíme a ukáži vám naše nejstarší archiválie.“ A 
já jako ve snách procházel místnostmi, do kterých se 
mohlo vstoupit až po zadání kódu na bezpečnostním za-
řízení, a prohlížel si nádherné staré švédské archiválie. 
Celkem je zde 18 místností. My skončili v obrovské míst-
nosti, kde jsou uloženy matriky z dané oblasti. Směl jsem 
do nich i nahlédnout. Protože pan archivář viděl moje 
nadšení, sám mi řekl: „A můžete si je vyfotit. U nás to ne-
ní problém.“ A tak jsem si vyfotografoval jednu z nejkrás-
nějších matrik Švédska – tripartitní matriku fary Vissej-
fjärda, kterou luteránský farář vyzdobil nádhernými mal-
bami. 

Pan dr. Westling mi sdělil, že nejstarší dochovaná 
švédská matrika je ze 16. století, a sice matrika pohřbe-
ných z Uppsaly z let 1608 až 1685. Já říkám: „To je ale 
17. století.“ „Nikoli,“ zněla odpověď, „ve Švédsku je rok 
1608 16. století!“ Tak to bylo pro mě překvapení. A sku-
tečně – i na archivu stojí švédsky, že je z 15. století, a 
anglicky, že je ze 16. století. Pak jsem se dozvěděl, že 
roku 1685 byl vyhlášen zákon švédské církve, že musí 
být všude zavedeny matriky sňatků se jmény rodičů 
snoubenců, matriky křtů s rodiči a kmotry, matriky po-
hřbených, knihy příchozích a odešlých z farnosti a knihy 
výslechů domů („Husförhörslängder“). Tam se zapisova-
lo narození, první přijímání, biřmování obyvatel, zda umí 
číst a psát atd. Pokud se někdo ve Švédsku chtěl vydat 
do sousední farnosti (třeba jen na návštěvu), musel si 
zajít na faru a požádat faráře o výpis z této knihy vý-
slechů. Bez něho tam nebyl vpuštěn. Bylo to něco jako 
pas, občanka i lustrační osvědčení dohromady. Všechny 
tyto knihy pocházejí švédsky z poloviny 17. a podle na-
šeho 18. století. Jednu takovou knihu jsem si i vyfotogra-
foval. Opouštěl jsem archiv jako ve snu. Byl to zážitek, 
na který nikdy nezapomenu. A přeji všem, aby něco ta-
kového zažili. 

Mgr. Alois Sassmann 

ŠVÉDSKÁ KNIHOVNA 
PŮJČOVALA KNIHY I LIDI 

Boj s předsudky je cílem projektu, během 
nějž si návštěvníci mohou popovídat s ho-
mosexuálem, muslimkou či novinářem. 

Pro lidi, kteří si myslí, že všechny lesbičky 
jsou sexuálně frustrované a všichni aktivisté za 
práva zvířat agresivní, připravila jedna švédská 
knihovna unikátní projekt. V jeho rámci si ná-
vštěvníci knihovny mohou „zapůjčit“ lidskou by-
tost, která by jim lépe než kniha poskytla užitečný 
vhled do dané problematiky. Projekt „Živoucí 
knihovna“ umožní lidem pohlédnout do tváře 
svým předsudkům v naději na změnu jejich před-
pojatých názorů, uvedla Ulla Brohedová z knihov-
ny v Malmö v jižním Švédsku. „Někdy slyšíte, ja-
ké mají lidé předsudky, a napadá vás, že jsou je-
nom neinformovaní,“ dodala. 

Devět lidí, mezi nimi homosexuál, imám, novi-
nář, muslimská žena a Cikán, mělo být o tomto 
víkendu v knihovně k dispozici veřejnosti, která si 
tyto osoby mohla „zapůjčit“ ke třičtvrtěhodinové-
mu rozhovoru v knihovní kavárně. 

„Možná, že novináři nejsou senzacechtiví 
všeználkové, ale jen odvážní a zvědaví. A mož-
ná, že aktivisté za práva zvířat nejsou rozzlobení 
a netolerantní, ale jen inteligentní a zapálení,“ do-
dala Brohedová. Devět osob „k zapůjčení“ nebylo 
podle ní těžké sehnat, i když připustila, že budou 
za své úsilí odměněni „malou sumičkou“. 

Informace o výsledku experimentu zatím ne-
byly zveřejněny. Bude-li mít ovšem projekt 
úspěch, chce jej knihovna letos ještě zopakovat. 

zpráva čtk 

 

ZLODĚJI UKRADLI 
PADĚLKY OBRAZŮ 

Dva maskovaní zloději, kteří ve středu pronikli 
do hotelu Continental v Oslu, museli splakat nad 
výdělkem. Tři obrazy slavného norského malíře 
Edvarda Muncha, kterých se tu zmocnili, byly 
totiž pouhé kopie. Hotel Continental, který vlastní 
bohatou sbírku uměleckých děl, nahradil Mun-
chovy obrazy kopiemi po loňské krádeži dvou vý-
znamných děl norského malíře z jeho muzea v 
Oslu. Oba muži uprchli v automobilu, který pak 
nechali stát o několik kilometrů dál. Podle policie 
se zmocnili kopií Munchových obrazů Vampýr, 
Autoportrét a Melancholie. 

Munch žil v letech 1863 až 1944 a je považo-
ván za průkopníka moderního expresionismu. Je-
ho obrazy Výkřik a Madonna byly ukradeny loni v 
srpnu z Munchova muzea v Oslu. Policie sice již 
při pátrání po obrazech zatkla několik osob, ale 
obrazy dosud nenašla. 

zpráva čtk 
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ŠVÉDSKÁ REZERVACE VINDELFJÄLLEN 
Vindelfjällen leží u norských hranic na 

severozápadě kraje Västerbotten. Tato 
největší švédská rezervace byla založena 
roku 1974, odkdy se její rozloha zvětšila 
na 550 000 ha. Patří tak mezi jednu z nej-
větších v Evropě. A polární kruh je tu za 
rohem. 

Strávila jsem v této oblasti Velikonoce. Je 
to doba na přechod parku ideální – leží ještě 
docela dost sněhu, jezera jsou zamrzlá, ale 
noční teploty již snesitelné. Delším túrám na-
pomáhají i delší dny, stabilnější počasí, a 
hlavně prázdniny. 

Mým výchozím místem se stal Hemavan, 
což je jedno z nejvyhlášenějších lyžařských 
středisek v kraji Västerbotten. Najdete zde in-
formační centrum, muzeum, nejseverněji po-
loženou botanickou zahradu v Evropě a sa-
mozřejmě odpovídající množství hotelů. V 
každém větším hotelu si lze vypůjčit lyže. 
Přes léto lyže nahrazují koně, ale to spíše v 
sousedním městě Ammarnas. Běžnou sou-
částí dokonce i hostelu jsou sauny. 

Celou oblastí vede slavná Kungsleden 
neboli královská cesta. Je to velice dobře 
značená turistická stezka s mnohými odboč-
kami a přípojkami, která pokračuje až na se-
ver do města Abiska. V centrální části pohoří 
je přes zimu důkladně udržovaná sněžnými 
skútry. Nejsou tam klasické běžkařské stopy, 
jako známe od nás, ale jde se po tom hezky. 
Nepříjemné je pouze po přemrzlém sněhu, 
rozjetém od skútru do kvádříčků, plužit z kop-
ce… 

 

MAPY 
Nechystáte-li se sejít z této trasy, nepotře-

bujete ani mapu, stačí plánek z informačního 
centra. Pro pocit jistoty je přesto dobré mapu 
mít – je snadno k sehnání za zhruba 100 
SEK, nejnovější vydání je ze srpna 2002. Jde 
o část AC2, v měřítku 1:100 000. Jsou v ní 
vyznačeny letní i zimní značky, chaty i útulny, 
označení skútrových tras i neprošlapávaných 
tratí a spousta dalších užitečných informací. 

Z Hemavanu lze dojít během jednoho dne 
přes chatu Viterskalsstugan do sedla Syter-
skalet mezi nejvyššími vrcholy pohoří – N. 
Sytertoppen (1768 m) a S. Sytertoppen 
(1685 m) a dále až k další chatě, kde lze 
strávit noc či postavit si stan. Od chaty Viter-
skalsstugan vede na vrchol N. Sytertoppen 
letní cesta, údajně schůdná i v zimě, ale vy-
žaduje opravdu dobré počasí a kondici. 

 

UBYTOVÁNÍ 
V sedle je první nouzová chatka zdarma, 

jinak máte cestou možnost potkat ještě 2 ty-
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py ubytování, pominu-li stan. Můžete spát v klasic-
kých turistických chatách, kde jako nečlenové švéd-
ského turistického klubu platíte 335 švédských korun 
za noc. Druhou možností jsou tzv. self-service ca-
bins, kde jsou přichystána kamna, dříví, palandy a 
deky, nádobí, lékárna apod., ale bez obsluhy. Cena 
je 70 švédských korun za noc. Nikde však není žád-
ná kasička, kde by bylo možné peníze nechat. Jak 
jsem se dozvěděla později, nikdo moc neplatí. Pení-
ze lze poslat zřejmě jen na účet švédského turistické-
ho klubu, jehož číslo mi zůstalo utajeno. Ve všech 
chatách jsou také záchranné telefony pro případ nou-
ze. 

Až za jezero se nabízejí krásné scenérie okolních 
kopců a dále je již na vás, co uvidíte. Dvoudenní nej-
přímější varianta vede na východ do Ammarnas, o 1-
2 dny delší obchůzka míří více na sever, ale končí ta-
ké v Ammarnas. Při třetí variantě – cestě na východ – 
dojdete k jezeru Över-Uman a navštívíte místní jes-
kyně. 

 

MOJE TRASA 
Zkusila jsem severní trasu přes chatu Dalavardo. 

Střídá se tam holá skalnatá pustina s březovými lesy 
v údolí řeky Vindelälven. Poslední úsek před Ammar-
nas vyplňují původní, až 500 let staré borové lesy. 
Nečekejte však žádné sekvoje, borovice ve Švédsku 
po 500 letech vypadají asi jako 100leté v Čechách. 
Většina cesty byla neprošlápnutá, ale v noci ještě 
teploty klesaly pod nulu a po přemrzlém sněhu se da-
lo jít bez stopy i s bagáží. 

Celá cesta o délce 120 km mi trvala necelých 6 
dnů, potkala jsem dohromady asi 5 lidí, nepočítám-li 
sněžné skútry na začátku a na konci. Když budete 
mít tolik štěstí co já, strávíte ve stanu jen několik no-
cí, uvidíte polární záři, potkáte sice málo, ale o to mi-
lejší lidi, možná dostanete i nějakou rybu k večeři, 
okusíte saunu a vrátíte se domů černí jako uhel. 
Když budete mít ještě trochu víc štěstí, potkáte losa 
či soba, rysa nebo rosomáka. V celé oblasti lze jako 
jinde v severním Švédsku zkusit jízdu na sněžném 
skútru, dog-sledging a v létě koně. 

 

DOPRAVA 
Ze Stockholmu jezdí po silnici E4 přes pobřežní 

město Umeå autobus společnosti Ybuss za 250 
švédských korun pro studenty nebo 350 švédských 
korun pro ostatní. Podobně jezdí i vlak, v Umeå je 
dokonce letiště a let na této lokální lince prý stojí 200 
švédských korun i s poplatky. Z Umeå pak se jezdí 
po silnici E12 autobusem do Ammarnas, Hemavanu 
či Tarnaby. Cena je okolo 350 švédských korun, stu-
dentské slevy nejsou. Doprava tady funguje nejvíce 
při pobřeží, takže možná existuje i přímější cesta, ale 
těžko se hledá. Neexistuje zde něco jako IDOS, jed-
notlivé linky se musí hledat přes stránky jednotlivých 
společností nebo krajů. Použít lze snad jen 
www.resplus.se. 

Markéta Svobodová 
převzato z internetového serveru www.kalimera.cz  

průvodce světem cestování a vybavení 
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K VÝROČÍ H. CH. ANDERSENA 
REEDICE S CYRILEM BOUDOU 

Nakladatelství Albatros se k Andersenově jubileu 
přihlásilo reedicí dvoudílných Pohádek a povídek, 
které v tomto nakladatelství vycházejí už potřetí. Prv-
ní svazek (s pětatřiceti pohádkami) byl znovu uveden 
v roce 2003, druhý (se šestačtyřiceti příběhy) letos 
aktuálně k výročí. Ověřenou jistotou jsou ilustrace 
Cyrila Boudy. Vystihují to, čím může být Andersen 
dráždivý i dnes. „Od milých maličkostí jako Princezna 
na hrášku nebo Nezbedný kluk až po velikou Sněho-
vou královnu a drastický Stín obě knihy pohádek a 
povídek ukazují, že dvě stě let od Andersenova naro-
zení jsou jeho příběhy stále mnohostranně působivé 
a živé pro čtenáře dětského i dospělého,“ píše v An-
dersenově portrétu k reedici František Fröhlich. 

Marta Švagrová 

 

NEVŠEDNÍ POCTA ANDERSENOVI 

Velkorysým projektem se hlásí k dvojímu jubi-
leu dánského spisovatele Hanse Christiana An-
dersena (1805 až 1875) nakladatelství Brio: ve 
třech svazcích a mimořádné výpravě vydává jeho 
kompletní pohádkové dílo. 

Souborné vydání všech pohádek, které básník, 
prozaik a dramatik otiskl už za svého života, předsta-
vuje 156 příběhů na 1760 stranách. Mnohé ze zvlášt-
ních, tajemnou (někdy i děsivou) atmosférou vybave-
ných pohádek, které oceňují spíše starší děti 
(nakladatelství je doporučuje od osmi let výše) a za-
jisté dospělí čtenáři, jsou důvěrně známé napříč ge-
neracemi. Malá mořská víla, Princezna na hrášku, 
Cínový vojáček, Císařovy nové šaty, Pasáček vepřů, 
Slavík, Divoké labutě... To jsou jen ty nejznámější a v 
mnoha variacích nejfrekventovanější. 

Andersenův pohádkářský odkaz je ovšem daleko 
bohatší. Jak připomíná redaktorka Hana Neborová, 
která do moderní češtiny převedla původní překlad 
Gustava Pallase (úplný soubor Andersenových pohá-
dek vyšel česky v jeho uspořádání v roce 1914), stojí 
za to poznat i ty méně proslulé z Andersenových po-
hádek: „Geniální vypravěč do nich vložil celou svou 
životní moudrost, prostoupenou obdivem k přírodě, 
pokorou k jejím zákonům a soucitem se strastmi lid-
ské duše.“ 

Současné vydání je událostí i svou impozantní vý-
tvarnou koncepcí a vytříbenou grafickou úpravou Cla-
ry Istlerové. Ilustrace zdobící celou knihu někdy vý-
tvarným detailem, často celostránkovým obrazem, 
jindy i barevnou dvoustranou jsou dílem renomova-
ných slovenských výtvarníků, manželů Kamily Stan-
dové a Dušana Kállaye. Jejich první společná práce 
znamená rozhodně další dimenzi, jíž je vyprávění 
obohaceno. Kompletní vydání pohádek Hanse Chris-
tiana Andersena není věcí všední spotřeby – v rodi-
nách se nejspíš bude nějaká desetiletí dědit. Kromě 
základního, neopakovatelného vkladu spisovatelova 

nabízí dobře ošetřený jazyk a skvělou výtvarnou vý-
pravu. První svazek vyšel na jaře současně ve slo-
venské, německé a francouzské verzi. Druhý se prá-
vě objevil na pultech knihkupectví a třetí kniha soubo-
ru spatří světlo světa na jaře 2006. 

Marta Švagrová 
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ZE SEVERSKÉ I ČESKÉ KULTURY 
H. CH. ANDERSEN NA CD 

Radioservis vydává nahrávku čtyř Andersenových 
pohádek v podání známých českých herců. Za 199 
korun si můžete pořídit CD s pohádkami Ošklivé ká-
čátko v podání D. Medřické, O hloupém Honzovi od 
V. Vosky, Císařovy nové šaty v podání M. Kopecké-
ho a V kachním dvorku od J. Jiráskové. 

Andersen začal psát pohádky až ve třiceti letech. 
Chtěl si původně vyzkoušet další slovesný žánr a 
hodlal „si získat příští generace“, jak napsal v dopisu. 
Kromě toho si od pohádek sliboval zlepšení své neu-
těšené finanční situace. Pocházel totiž z nesmírně 
chudých poměrů, jeho otec byl švec, člověk neprak-
tický, zato s vyššími sny a zájmy, matka byla negra-
motná pradlena. Už jen to, že se vůbec dokázal vy-
pracovat a prosadit, byl malý zázrak. Podařilo se mu 
to jedině proto, že měl talent, ale také neochvějnou 
víru v laskavou prozřetelnost i ve své vlastní schop-
nosti – a že měl stejně neochvějnou vůli za svou 
hvězdou jít, překonávat na této cestě nepředstavitel-
né překážky a čelit neuvěřitelným těžkostem. Na 
sklonku roku 1835 vydal první sešitek se čtyřmi po-
hádkami, měl už za sebou dva romány, sbírku básní 
a několik divadelních her – stále však žil z nejrůzněj-
ších podpor, v krajně ponižující závislosti na mecená-
ších a v chudobě, která ho tlačila zpět do nuzného, 
nízkého světa, z něhož chtěl za každou cenu unik-
nout. Sázka na tehdy oblíbený a módní pohádkový 
žánr mu vyšla na sto procent, a to především proto, 
že zavedené a ustálené formě dal nový a čerstvý 
háv: „...napsal jsem je úplně tak, jak bych je vyprávěl 
dítěti.“ Bezprostřední tón, současný, živý jazyk, osvě-
živě nový úhel pohledu z dětské (nikoli však dětin-
ské!) perspektivy, bohatá představivost, laskavý, ale i 
kousavý humor a ironie nešetřící nikoho v celém 
spektru tehdejší společnosti – to vše přineslo Ander-
senovi vytoužený světový úspěch, věhlas, dokonce i 
čestné občanství rodného města a slavnostní ilumi-
naci na jeho počest, a v neposlední řadě nesmrtel-
nost, o jaké se mu asi nikdy nesnilo. 

Čtyři pohádky na tomto disku dělí od sebe bezmá-
la čtvrtina devatenáctého století: představují něco ja-
ko průřez Andersenovou pohádkovou tvorbou, byť 
jsou jen pouhým zlomkem z celkového počtu 156 je-
ho pohádkových textů. Císařovy nové šaty vyšly v se-
šitku Pohádky vyprávěné dětem r. 1837, Ošklivé ká-
čátko v Nových pohádkách r. 1855 a V kachním dvor-
ku v Nových pohádkách a příbězích r. 1861. Žánrově 
pak sahají od převyprávění lidové pohádky O 
hloupém Honzovi k přepracované verzi původně špa-
nělských Císařových nových šatů až k Anderseno-
vým původním textům: Ošklivé káčátko je „odrazem 
mého vlastního života“ a V kachním dvorku ironizuje 
konvence a zlozvyky lidského světa, přenesené, jako 
tomu bývá u Andersena tak často, do světa zvířat. Na 
malém prostoru tak podávají celkem výstižný obraz 
pohádkové tvorby Hanse Christiana Andersena. 

František Fröhlich 

NEZNÁMÁ GAUGUINOVA BUSTA 

V Dánsku byla objevena busta, jejímž autorem je 
slavný francouzský malíř Paul Gauguin. Busta, která 
představuje jedno z umělcových dětí, bude součástí 
velké výstavy věnované Gauguinovi v Ordrupgaard-
ském muzeu u Kodaně. 

 
Bustu léta používala jedna dánská rodina v Olste-

du na ostrově Seeland jako vánoční dekoraci. Dílo 
zdědila po prarodičích. Ačkoli bylo signováno, nikdy 
nevěřila tomu, že by šlo o originál. Teprve po krádeži 
v domě, při níž si zloději busty naštěstí nevšimli, po-
žádali majitelé pojišťovacího agenta, aby se na ni po-
díval. Ten ji zaslal pro ověření pravosti do jedné dán-
ské dražební síně a pak konzervátorce Ordrupgaard-
ského muzea Anne-Birgitte Fonsmarkové, jež se na 
Gauguina specializuje. Muzeum bustu koupilo za 
200 000 dánských korun (přes 800 000 Kč). 

Fonsmarková po několikaletém bádání konstato-
vala, že jde o originál. Bustu Gauguin vytvořil v roce 
1881 v Paříži a modelem mu stál jeho syn Jean. Do 
Kodaně se dostala, když se sem umělec v roce 1883 
se svou dánskou manželkou Mette Sofií a dětmi pře-
stěhoval. 

Podle Fonsmarkové hraje toto dílo významnou roli 
v uměleckém rozvoji Gauguina. „Je fantastické, že k 
jeho tak rozmanitému a obsáhlému dílu můžeme při-
pojit ještě další,“ prohlásila. 

zpráva čtk  
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ZE SEVERSKÉ I ČESKÉ KULTURY 
JANDÁK ČEKÁ 
NA PENÍZE Z NORSKA 

„Bitva (o státní rozpočet, pozn. red.) už za-
čala a nedopadla špatně,“ oznámil ve čtvrtek 
8. září 2005 ministr kultury Vítězslav Jandák a 
dodal, že se mu pro svůj rezort podařilo získat 
víc, než se původně počítalo. Nárůst činí 326 
milionů korun – celkový rozpočet by tedy měl 
být 5,807 miliardy korun. 

Jandák prý zabojoval a přesvědčil premiéra Ji-
řího Paroubka i ministra financí Bohuslava Sobot-
ku, že je třeba zastavit několikaletý sestupný 
trend, kdy do kultury jde stále méně a méně pe-
něz. Aby mohl přesvědčit své kolegy ve vládě, ne-
chal si vypracovat podrobnou analýzu. 

„Rozpočet stále klesá a musíme proti tomu ně-
co dělat. Například výdaje na památkovou péči či-
ní dnes oproti roku 2001 zhruba polovinu. Když 
jsem ale pana premiéra a ministra financí s těmito 
a jinými čísly seznámil, přiznali, že je nikdy nevi-
děli.“ K navýšení se zřejmě ještě připočtou dvě 
procenta slíbená na navýšení platů 7000 zaměst-
nanců resortu. 

Jandák několikrát zdůraznil, že se za zvýšení 
rozpočtu nechce chválit a představil dva zásadní 
projekty, které hodlá odstartovat. První je tzv. are-
ál Veleslavín, který by měl být domovem pro osa-
mělé umělce-seniory. 

„Společnost by se měla i tyto lidí postarat, aby 
dožili v prostředí, na které jsou zvyklí. Chci, aby v 
krátkém čase mého ministrování začala jeho vý-
stavba. Je hrozné, když někteří umělci končí svůj 
život v nedůstojných podmínkách, jako třeba ne-
dávno Zdeněk Dítě. Představuji si, že stavbu by 
navrhli architekti senioři, neboť mají nejlepší před-
stavu, jak by měla fungovat.“ 

Druhým projektem je program péče o národní 
kulturní poklad, tedy movité dědictví spravované 
státními institucemi. Sem spadají instituce jako 
Národní muzeum, Národní galerie, Klementinum a 
další. V této souvislosti hodlá ministr hledat alter-
nativní finanční zdroje v tuzemsku a hlavně v za-
hraničí. „Musíme najít klíč k bruselským a nor-
ským penězům, které nejsou zanedbatelné. Čeká-
me až, obrazně řečeno, dopluje loď z Norska, kte-
ré dost vydělává na ropě a chce přispívat na pa-
mátky.“ 

Jandák také podotkl, že jak EU, tak Norsko 
mají své podmínky, mimo jiné i požadavek, aby se 
památky otevřely lidem. Hledat mimorozpočtové 
zdroje ministru uložila i vláda. Jandák se chce ješ-
tě před zimou urychleně postarat o některé histo-
rické objekty, které chátrají, jmenoval například 
klášter v Kladrubech a Doksanech, zámek Krásný 
Dvůr. 

jme, Lidové noviny, redakčně zkráceno 

ANNIE – ODVÁŽNÁ POPOVÁ 
HVĚZDA ZE SKANDINÁVIE 

Od časů Björk platí, že severskou hudbu se vypla-
tí bedlivě sledovat. K objevům z norského Bergenu, 
odkud pocházejí skupiny The Kings Of Convenience 
a Royksopp, přibyla zpěvačka Annie. Její album An-
niemal (Warner Music 2005) přináší směsici decent-
ního popu a taneční hudby. 

Annie pochází z přístavního města Bergenu, kde se 
narodila před 25 lety jako Anne Lilia Berge-Strand. Do 
světa hudebního průmyslu vstoupila jako partnerka Tore 
Kroknese, spolupracovníka The Kings Of Convenience. 
Díky debutovému singlu The Greatest Hit sestavenému z 
fragmentů Madonnina hitu Everybody a soulové klasiky 
ze 70. let od kapely First Choice poprvé zaútočila na nor-
ské taneční parkety. Podepsala nahrávací smlouvu u 
progresivní norské společnosti Tellé a začala natáčet 
desku. Uprostřed práce na nových nahrávkách ale její 
přítel Kroknes, trpící srdeční dysfunkcí, zkolaboval a po 
roce na nemocničním lůžku zemřel. Na desce ho připo-
míná kromě písní, pod nimiž je podepsán, také závěreč-
ná balada My Best Friend a hlavně Heartbeat, téměř do-
konalý tříminutový „popsong“ o radosti z rytmu, tance a 
hlavně života. 

 

MÍRNĚ VÝSTŘEDNÍ SEVEŘANÉ 
Po Kroknesově smrti se dlouho rozmýšlela, jestli se k 

hudbě vrátit. Nakonec se rozhodla desku dokončit přes-
ně v duchu Kroknesova plánu. Seznámila se s Richar-
dem X, anglickým producentem, který na sebe upozornil 
jako tvůrce pirátských internetových remixů, jež slavily 
větší úspěchy než originály. Právě jemu se připisuje sou-
časný úspěch svůdného revivalu electro popu, v jehož in-
tencích se odvíjí i jeho spolupráce s norskou zpěvačkou. 

Richardovy skladby jsou zároveň retro a zároveň zní 
velmi moderně, stejně jako chladné rytmy z naoko primi-
tivních syntezátorů tvořící rafinovaný disco groove 
Chewing Gum, který Annie poprvé vynesl do britského 
žebříčku. V jiné Richardově skladbě Me Plus One připo-
míná jemně naivním vokálem australskou popovou prin-
ceznu Kylie Minogue, je ovšem na míle odvážnější a 
opravdovější. 

Dalšími spolupracovníky Annie jsou ale už seveřané. 
Projekty jako The Kings Of Convenience, personálně 
spříznění Bel Canto a Rokysöpp nebo sdružení Jaga 
Jazzist naplňují ideály mírně výstředních seveřanů, kteří 
servírují Evropě propracovanou hudbu, dýchající nepo-
psatelnou atmosférou nekonečných chladných nocí. Po-
kud bylo album Melody A. M. skupiny Royksopp vlajko-
vou lodí norského tanečního popu, pak Anniemal je dal-
ším krokem směrem k světovosti této hudební scény. 

 

GLOBÁLNÍ HVĚZDA NOVÉHO VĚKU 
Album zpívané v angličtině vyšlo v Norsku loni v létě, 

nemalá část nákladu putovala do Evropy a Ameriky za 
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jejími fanoušky, kteří odmítli čekat na vydání ve svých ze-
mích. O popularitu se tam starali hudební publicisté na inter-
netových blozích a osvícených hudebních serverech. Jeden 
z nejrespektovanějších, americký Pitchofork.com, skladbu 
Heartbeat dokonce vyhlásil nejlepším singlem roku 2004. A 
to i přesto, že skladba mimo Norsko oficiálně vyšla až v břez-
nu letošního roku. Annie se tak pravděpodobně stala jednou 
z prvních globálních hvězd, které za popularitu vděčí šuškan-
dě na internetu. 

Annie zatím stojí v cestě k obrovskému úspěchu paradox-
ně její inklinace k popu. Hrou s popkulturními odkazy kompli-
kuje bezproblémovou image hvězdy pro MTV, navíc Annie-
mal bude pro obyčejného fanouška popu příliš netradiční, 
pro alternativce naopak příliš houseové a taneční. Kdo tyto 
bariéry dokáže překonat a otevře uši i mozek, bude odmě-
něn vynikajícím zážitkem. 

Karel Veselý, Lidové noviny 
foto archiv 

NOVÁ TURISTICKÁ 
ATRAKCE V TUMBĚ 

Při cestě vlakem ze Sädertälje do 
Stockholmu je v Tumbě vidět velký komplex 
moderních továrních a historických budov. 
Od 4. června 2005 je zde zdarma zpřístupně-
no Tumba bruksmuseum. V bývalých stá-
jích probíhá ukázka toho, jak se vyráběl ruční 
papír na bankovky, a to i včetně některých 
ochranných prvků. Postup se za 250 let příliš 
nezměnil. V další budově je expozice vývoje 
švédských peněz včetně ukázek ochranných 
prvků. Vyráběl se tu i bankovní papír pro cizi-
nu. V budově bývalého mlýna je ukázka soci-
álního zabezpečení dělníků a života v kolonii 
– bydlení, zábava, sport. Zajímavý je také 
rozvrh pracovní doby z 20. let 20. století – od 
4.00 do 17.30 hodin, 7x denně pauza na jíd-
lo. Je tu i ukázka místnosti, kde měly děti 
školu a kde bydlela paní učitelka, která děti 
začala vyučovat ještě předtím, než byla za-
vedena povinná školní docházka. 

Vedle muzejních budov stojí moderní, 
dobře hlídané a veřejnosti nepřístupné budo-
vy současné papírny. Komplex stojí za vidě-
ní.  

Více informací naleznete na Internetu na 
adrese: www.tumbabruksmuseum.se. 

Arnošta Vieweghová 

 
 

ŠVÉDSKÉ STOPY 
NA VÝSTAVÁCH V PRAZE 

V Císařské konírně Pražského hradu vy-
stavoval letošní pětasedmdesátník Adolf 
Born. Kromě krásných obrázků zde byla k 
dostání i kniha nejpopulárnější švédské spi-
sovatelky pro děti Astrid Lindgrenové Pipi 
Dlouhá punčocha, kterou vydalo nakladatel-
ství Albatros v roce 2005. Půvabně ji ilustro-
val A. Born. 

V Jízdárně Pražského hradu probíhala 
velká retrospektivní výstava malíře a ilustrá-
tora Zdeňka Buriana. Mezi velmi početnou 
přehlídkou knih bylo možné spatřit i švédské 
vydání Velkého obrazového atlasu člověka 
(Den stora Boken om Människans) vydané 
nakladatelstvím J. Jelínka. 

Návštěvníci Českého centra ve Stockhol-
mu měli možnost se s knižními ilustracemi 
seznámit na přelomu ledna a února 2002 na 
výstavě nazvané Stezkou odvahy a dobro-
družství. Výstavu doprovázel výpravný ang-
licko-česko- švédský katalog s 60 ilustrace-
mi. Poté výstava putovala do jihošvédského 
okresu Kinda. 

Arnošta Vieweghová  
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ISLANDSKÁ JMÉNA V ČEŠTINĚ 
ISLANDSKÁ JMÉNA V ČEŠTINĚ 

Tento příspěvek vznikl z popudu reakce Ústavu 
pro jazyk český na dotaz redakce Severských listů, 
zda je správné v češtině přechylovat „příjmení“ is-
landských žen. V odpovědi správně stálo, že je stále 
ještě většinou zvykem v češtině přechylovat všechna 
ženská příjmení, i ta cizí. Bohužel z argumentace vy-
plývala zjevná nevědomost, že to, co na islandských 
jménech přechylujeme, vlastně nejsou příjmení v na-
šem slova smyslu, neboť Islanďané dodnes něco ta-
kového většinou vůbec nemají. Tedy, že islandský Ei-
ríksson je něco úplně jiného než švédský Eriksson 
nebo anglický Richardson. Protože problematika za-
cházení s islandskými jmény a názvy v češtině je po-
měrně široká, rozhodl jsem se sepsat toto shrnutí. 

 

PROBLÉM CIZÍCH SLOV A JMEN 
OBECNĚ 

Přirozeností každého lidského jazyka je adaptovat 
do svého systému všechna slova a jména přejatá z 
jazyků (tedy systémů) jiných a přizpůsobit si je tak, 
aby se daly v tomto systému co nejsnáze a nejpřiro-
zeněji používat. Vzhledem k rozdílnosti jazykových 
systémů tak nutně vznikají problémy a konflikty, je-
jichž řešení není ani tak otázkou správnosti či ne-
správnosti, ale hlavně individuálního citu (jako ostat-
ně u většiny jazykových problémů). Tento cit (z prak-
tického hlediska vlastně zkušenost či prostě zvyk) se 
značně liší v závislosti na (ne nutně racionálním) 
vhledu člověka do systému nejen jazyka vlastního, 
ale hlavně do systému jazyka, z něhož něco přijímá-
me. Každý výraz má ve svém jazyce nějakou roli – 
význam, který od něj dost dobře nelze oddělit, pokud 
nám je tento jazyk blízký, ale který můžeme těžko 
prohlédnout, pokud nám tento jazyk nic neříká. V dru-
hém případě přijímáme nový výraz či jméno prostě 
jako bezobsažný shluk hlásek, které tvoří zmatenou 
kombinaci více či méně přirozenou naší rodné řeči, a 
pokoušíme se s ní zacházet podle zaběhlých vzorců 
a pravidel, jako zacházíme s podobnými výrazy v na-
ší rodné řeči, pokud se tedy tato novinka něčemu v 
naší řeči podobá – pokud ne, jsme poněkud bezrad-
ní. V prvním případě, tedy pokud máme onen vhled 
do systému jazyka, z něhož nový výraz přejímáme, 
vnímáme jej už jako součást cizího systému i s jeho 
rolí a způsobem, jakým s ním bylo zacházeno v jeho 
přirozeném prostředí. Cizí slovo nebo jméno pro nás 
není bezobsažným shlukem hlásek, ale jasným prv-
kem systému, který může (ale také nemusí) mít něco 
společného se systémem naším. V tom případě se 
snažíme cizí slovo či jméno co nejpřirozeněji převést 
do našeho systému, aby fungovalo pokud možno po-
dobně, nakolik to kompatibilita obou systémů jen 
umožňuje. Paradoxem je, že v tomto případě máme 
úkol obvykle ještě mnohem těžší, neboť se musíme 
často rozhodnout, co z přirozenosti cizího výrazu či 
jména chceme zachovat a co už jsme ochotni oběto-

vat ve prospěch našeho rodného jazyka. Někdy lze 
dojít k celkem rozumným kompromisům, jako v přípa-
dě u nás dlouhá staletí zcela přirozeného vhledu do 
latiny, díky němuž dnes normálně chodíme do muzea 
a nikoliv do „muzeumu“, či vhledu do řečtiny, díky ně-
muž můžeme vzývat boha Dia, ale nikoliv „Zeuse“. 
Nicméně s tím, jak se tento vhled v moderní době 
ztrácí, začínáme se v posledních letech třeba opět 
dočítat a běžně doslýchat o „datumu“, a nikoliv už da-
tu. 

Čeština je jazyk velmi specifický svou velmi boha-
tou flexí a má proto s přejímáním cizích slov a jmen o 
něco větší problém než analytické jazyky, jako je tře-
ba angličtina, postavené více či méně jen na syntaxi, 
tedy kombinování slov, kde tvary slov není třeba nijak 
zvlášť upravovat, ale prostě se jen postaví na vhod-
nou pozici ve větě. Čeština potřebuje tvar svých slov 
měnit a přizpůsobovat svým vlastním potřebám. To 
vyžaduje ovšem i islandština a mnohé jiné jazyky. 
Problém je, že každému jazyku je přirozené něco ji-
ného, a to, co je přirozené jedněm, je naprosto nepo-
chopitelné druhým. Stejně jako mnohý cizinec bude 
marně hledat souvislost mezi slovy „Praha“ a 
„Praze“ (proč ne třeba taky „prase“, „právo“ či 
„prám“?), Čech asi bude mít problémy identifikovat 
jméno svého hlavního města s velšským tvarem 
„Mraha“ (totiž: keltské jazyky nemění slova na konci, 
ale na jejich začátku). Štěstím pro Čecha na Islandu 
navíc je jen skutečnost, že zde přejali tvar „Prag“, se 
kterým si islandština neví moc rady, protože naši 
„Prahu“ by zcela přirozeně skloňovala jako „Pröhu“, 
stejně jako dívku Annu bude Islanďan skloňovat do 
tvaru „Önnu“. Naprosto svéráznou kapitolou je ovšem 
pojmenovávání osob – v češtině i v islandštině velmi 
specifické, ale naprosto různými a zcela odlišnými 
způsoby. 

 

ISLANDSKÁ VLASTNÍ JMÉNA VS. 
ČESKÁ JMÉNA 

Zvláštností češtiny je přechylování ženských pří-
jmení koncovkou „-ová“, která ze jména vlastního vy-
tvoří jakési přídavné jméno, nebo prostě převedením 
jména do ženského tvaru, pokud jméno už samo tvar 
přídavného jména má (např. pan Pokorný – paní Po-
korná). Těžko dnes už s těmito tvary spojovat kon-
krétní význam, ale jistá asociace tu nepochybně stále 
ještě je: naznačuje jakousi přináležitost k rodině či ro-
du. Proto také nazýváme rodinu „Novákovi“ nebo 
„Novákovic“: ženy v takové rodině nesou příjmení 
„Nováková“, jen muži si ponechávají výchozí tvar 
„Novák“, z něhož se pojmenování celé rodiny i žen v 
ní odvozuje, a nejmenují se „Novákův“ (je možná s 
podivem, že kvůli tomuto drze patriarchálnímu přežit-
ku ještě militantní feministky neobsadily Ústav pro ja-
zyk český). Je celkem přirozené, že stejně čeština 
zachází i s příjmeními z cizích jazyků, neboť většina 
nám známých jazyků příjmení má a hrají v nich úplně 
stejnou roli jako v češtině, tedy jako pojmenování ro-
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diny či rodu, a to často navzdory svému etymologic-
kému původu, který značí nějaký význam, který se 
ovšem už dávno vytratil. A tak pan „Neu-mann“ už 
dávno není „nový člověk-muž“, ale prostě člen rodiny 
Neumannů, stejně jako paní Neumann(ová). Pan 
„Richard-son“ už dávno není synem Richarda, ale 
členem rodu Richardsonů, stejně jako paní Richard-
son(ová). Existují ovšem jazyky, kde takováto ustále-
ná, dědičná příjmení, společná celému rodu, zatím 
stále neexistují, a patří k nim jako nám nebližší jazyk i 
islandština. 

Islanďané dodnes většinou nemají dědičná rodo-
vá příjmení, pokud nepatří mezi těch několik výjimek, 
kteří je získali „importem z ciziny“ (rozuměj: sňatkem 
s cizincem) či vytvořením si (např. uměleckého) pří-
jmení odvozeného např. z místa bydliště apod. (G. 
Kamban, H. Laxness, J. Leifs atd.). Islanďané se 
oslovují zásadně křestními jmény a podle křestních 
jmen řadí abecedně i své telefonní (a jiné) seznamy. 
Pokud v novinách nechtějí opakovat celé jméno něja-
kého člověka, opakují už prostě pouze jeho křestní 
jméno. Spojení typu „pan Eiríksson“ najdeme u Islan-
ďanů těžko. To, co stojí za islandským křestním jmé-
nem, hraje sice podobnou identifikační roli jako naše 
příjmení, ale není to příjmení v našem smyslu slova. 
Jedná se o individuální patronyma (jména po otci) v 
původním smyslu slova, tedy z jazykového hlediska 
jakési přístavky, tvořené aktivně skládáním slov a 

fungující spíše jako běžná podstatná jména 
(apelativa) než skutečná vlastní jména (propria). A 
tak se i dodnes používají: jako dodatky ke křestnímu 
jménu, které bez křestního jména prostě dost dobře 
ani nelze a nemá smysl používat. Toto „pří-jmení“ ne-
přiřazuje člověka k žádnému rodu, ale pouze k jeho 
vlastnímu otci a nikomu jinému (moderní Island už 
ovšem zná i příslušnost k matce, tedy jakási 
„matronyma“). Patronymum se odvozuje od křestního 
jména otce (ve tvaru genitivu, tedy jakéhosi island-
ského „druhého pádu“) připojením slova „son“ (syn) 
nebo „dóttir“ (dcera). Toto jméno člověku zůstává po 
celý život a nemění se ani sňatkem (žena přeci jen 
otce nezmění ani když se vdá), a nepřechází ani na 
děti – ty opět získají své druhé jméno odvozením z 
křestního jména svého vlastního otce. Tedy, pokud 
se Islanďan jmenuje Eirík Gunnarsson (tedy doslova 
„Eirík Gunnara-syn“ nebo raději „Eirík syn Gunnara“), 
můžeme si být jisti, že jeho otec se křestním jménem 
jmenoval Gunnar a že jeho syn ponese „pří-jmení“ Ei-
ríksson („syn Eiríka“) a jeho dcera Eiríksdóttir („dcera 
Eiríka“). Nelze ovšem nijak určit, jak se jmenuje jeho 
manželka (leda bychom znali jméno jejího otce). 

Z toho plyne, že zacházení s těmito „druhými jmé-
ny“ jako s klasickými rodovými příjmeními je vlastně 
poněkud absurdní. Už pokud jen řekneme nebo napí-
šeme něco jako „pan Gunnarsson“, vytváříme tím ne-
vědomky celkem vtipné, byť stále smysluplné spoje-
ní. Ostatně i u nás se dříve říkalo „pán z Landštejna“, 
tak proč by se nemohlo říkat „pan syn Gunnara“. Pře-
chylování ženských patronym už však smysl postrá-
dá zcela. Slouží sice nadále jako jednoznačná identi-
fikace, že se jedná o ženu, což by Čechovi nemuselo 
být vždy z cizího křestního jména napohled jasné 
(nicméně mnohé jiné jazyky ženskost narozdíl od 
češtiny naznačit neumějí často ani žádnými jinými 
gramatickými prostředky, a přesto si jejich mluvčí do-
káží poradit), ale dopouští se tak zcela absurdního 
spojení. Björk Guðmundsdóttir je pouze dcerou Guð-
munda, ale nikoliv příslušnicí nějakého rodu Guð-
mundsdóttirů, tedy česky nejspíše „Gudmunda-
dcerů“, a není tudíž ani Guðmundsdóttirová, tedy 
česky „Gudmunda-dcerová“. 

Patronymické systémy jsou dnes už celkem vzác-
ností. Tradičně se používaly nejen na evropském se-
veru, ale i v arabském světě, kde se ale už začínají v 
mnoha zemích pomalu měnit v dědičná rodová pří-
jmení, stejně jako v kontinentální části evropského 
severu u všech těch švédských, norských a dánských 
Erikssonů, Larsonů či Pedersenů (všimněme si, že 
zde až na výjimky už pomalu zmizela i ona genitivní 
koncovka „s“ před „son“), takže dnes už je těžké bez 
bližších informací říct, zda je „bin Ládin“ skutečně sy-
nem nějakého Ládina, či zda se jedná o společné ro-
dové příjmení. Navíc ale i zde existují tradičně jakási 
skutečná rodová příjmení, opět tvořená obvykle podle 
názvu místa bydliště. Nám asi nejbližším jazykem, v 
němž individuální patronyma mají dlouhou tradici, je 
ruština. Zde však existují obvykle paralelně spolu se 
skutečnými rodovými příjmeními jako prostřední jmé-
na (Ivan Petrovič, Naděžda Ivanovna atd.). Snad pro-
to se i u nás někteří překladatelé pokusili takto 
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„přirozeně lokalizovat“ i stará severská patronyma do 
češtiny, jakožto řádného slovanského jazyka. Bylo to 
právě ve „slavném“ roce 1948 kdy u nás vyšel pře-
klad historického norského románu Sigrid Undsetové 
pod názvem „Kristina Vavřincovna“. V originále se 
hlavní postava jmenuje „Kristin Lavransdatter“ a jeli-
kož se jedná o román ze středověkého Norska, jde 
opravdu ještě o tradiční individuální patronymum a ni-
koliv příjmení: Kristina je dcerou Lavranse, tedy čes-
ky Vavřince. Proto se kniha nejmenuje v češtině 
„Kristina Lavransdatterová“. Ostatně i nejběžnější ná-
zev „Kristina Vavřincová“ je tedy zvláštním hybridem, 
napůl zcela korektním, ovšem stále naznačujícím, že 
se jedná o ženu z rodu jakýchsi „Vavřinců“, což není 
tak docela pravda. Snad nejbližší překlad jména se 
tedy podařil, když kniha už před lety vyšla pod ná-
zvem „Kristina Vavřincova“ – s krátkým „a“. I takové 
jméno by ale v českém prostředí vyvolalo většinou 
asi spíše asociaci s manželem, než s otcem. 

Je pravda, že Islanďané už jsou zvyklí, že jejich 
patronyma jsou v zahraničí přijímána jako příjmení a 
je s nimi tak i zacházeno. Pokud se Islanďan usadí v 
zahraničí natrvalo, je jeho aktuální osobní patrony-
mum přijato jako příjmení a stane se už navždy rodo-
vým příjmením jeho ženě i potomkům. I jeho dcera se 
pak tedy jmenuje například Steinunn Gunnarsson a 
nikomu to nepřijde nijak divné, dokud se dívka nevrá-
tí do rodné vlasti svých rodičů a není nucena vysvět-
lovat, že vlastně je i není Islanďankou a že je to tedy 
její rodové příjmení a žádná „úchylka“. Možná, že ča-
sem islandská patronyma opravdu zmizí a stanou se 
stabilními příjmeními stejně jako ve Skandinávii nebo 
v arabském světě. Zatím však k tomu Islanďané ne-
mají důvod ani potřebu, neboť dokud nejsou konfron-
továni s cizím prostředím, vystačí si se svými křestní-
mi jmény. 

 

PŘEPIS ISLANDSKÝCH ZNAKŮ 
Islandština obsahuje čtyři znaky, které čeština ne-

zná. Přehlasované „ö“ je nám dobře známé z němči-
ny, a obsahuje ho i středoevropská znaková sada v 
počítačích, takže není problém ho v českých textech 
zachovat. Znak „æ“ lze bez problémů přepsat jako 

sled znaků „ae“ – nedojde tím k žádné újmě, neboť 
tato kombinace hlásek se jinak v severských slovech 
neobjevuje. Problém je ovšem se znaky „þ“ a „ð“, 
zvanými „thorn“ a „eth“. První znak je dědictvím sta-
rogermánských run, druhý nejspíše už jen importem 
ze staré angličtiny, kde oba znaky zmizely a byly na-
hrazeny spřežkou „th“. Označují stejné hlásky jako 
anglické „th“ ve slovech „thinn“ a „this“. Islandské 
„eth“ však nikdy nestojí na začátku slova. Z těchto 
hlásek se v moderních skandinávských jazycích ob-
vykle vyvinulo prosté „t“ a „d“ a skandinávci tak 
dodnes modernizují v pravopisu i svá staroseverská 
jména. Je tedy více než přirozené stejný přepis pou-
žívat i v češtině. Bohužel, právě v sousední němčině 
se s oblibou tradičně používá přepis „th“ a pro znak 
„eth“ pak obzvláště excentrické „dh“. Přepis „th“ pro 
znak „thorn“ je běžný i v angličtině, pročež se dnes 
mnoho lidí celkem oprávněně ptá, proč by ho nemohli 
psát i v češtině. Volba je vždy nakonec na autorovi a 
v tomto případě se najdou podobné argumenty pro i 
proti. Obojí je ovšem nesrovnatelně lepší, než řešení 
mnohých cestovních kanceláří, které se nenamáhají 
zjistit o zemi, kterou vám údajně chtějí ukázat, ani tak 
málo, aby vás ve svých prospektech (na základě op-
tické podobnosti znaku „thorn“ s písmenem „P“) ne-
zvali na místa s komickými názvy jako třeba 
„Pingvellir“. 

 

ISLANDSKÁ JMÉNA A ČESKÉ SKLO-
ŇOVÁNÍ 

Čeština se ovšem na islandských jménech do-
pouští s oblibou i dalších, možná o něco méně dras-
tických násilností, když se pokouší je skloňovat. Is-
landština totiž, stejně jako latina či řečtina, zná kon-
covky podstatných jmen i v nominativu (prvním pá-
du), takže to, co vidíme jako jméno člověka v průkazu 
nebo jméno místa na mapě není nutně vždy základ-
ním tvarem slova. Týká se to především mužských 
podstatných jmen a to včetně vlastních jmen. Stejně 
jako latina zná nominativní koncovky -us či -um 
(domus, muzeum, datum), tak má islandština v muž-
ském rodě nominativní koncovku -ur, která navíc z 
historických důvodů může zmutovat do prostého 
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zdvojení koncové souhlásky slova (v případě souhlá-
sek „r“, „l“ a „n“). Na tuto koncovku končí tedy velká 
část mužských jmen jako Guðmundur, Sigurður či 
Þórbergur, nebo mají zdvojenou poslední souhlásku 
jako Hafsteinn, Þórarinn, Ketill apod. Je asi rozum-
ným zvykem, zavedeným u nás překladateli z island-
štiny, používat tato jména v češtině zcela bez těchto 
koncovek, a to nejen při skloňování, kde ji už nemají 
ani v islandštině, ale na rozdíl od slov z latiny a řečti-
ny obvykle pro jistotu ani v prvním pádu. Píše se tedy 
raději rovnou Gudmund, Sigurd, T(h)órberg, Hafstein, 
T(h)órarin či Ketil, a mluví se pak o Gudmundu či Gu-
dmundovi, Sigurdu či Sigurdovi, Thórbergu či Tórber-
govi, Hafsteinovi, Tórarinovi či Ketilovi. Tento zvyk je 
celkem důsledně dodržován v moderních literárních 
překladech. Pokud však použijeme stejné zacházení 
se jmény jako v latině či řečtině (v případě exotické 
islandštiny ale je nutné počítat s tím, že to bude laic-
kého čtenáře mást), můžeme koncovku v prvním pá-
dě zachovat a psát nadále „Thórbergur“, ale dále už 
mluvit o „Thórbergovi“. Nutno dodat, že ne každé -ur 
je v islandštině vždy koncovkou prvního pádu muž-
ského rodu. Takto zakončená jsou i některá ženská 
jména a stejně tak končí například i do islandštiny z 
latiny importované slovo pro klášter „klaustur“, takže 
můžeme s klidem mluvit o Kirkjubaejarklausturu nebo 
dokonce (z hlediska islandštiny – a v jiném kontextu i 
češtiny – svým způsobem celkem korektně) i o Kir-
kjubaejarklaustru. 

Dalším oříškem, tentokrát asi tím nejtěžším, s 
nímž si dodnes překladatelé z islandštiny neví jedno-
značně rady, jsou místní jména v množném čísle. 
Obvykle se jedná o koncovky -ar a -ir. Skógar budou 
tedy v překladu nejspíše „Lesy“, Hólar pak něco jako 
„Vršky“ a Egilsstaðir doslova cosi jako „Egilova mís-
ta“. Otázkou je, zda u těchto názvů odtrhávat koncov-
ku islandskou a přidávat koncovku českou, nebo zda 
českou koncovku přidat vždy za koncovku islandskou 
(pochopitelně jen tu výchozí, tedy nominativní). Laik 
asi těžko prohlédne, že se jedná o množné číslo a 
proto se běžně píše o Skógaru, Hólaru či Egilsstadi-
ru. V tomto případě není spravedlivé požadovat po 
laickém autorovi hlubší znalosti islandštiny a tudíž mu 
mít cokoliv za zlé (nemluvě o faktu, že etymologie to-
ponym bývá často poměrně obskurní a zrádná, takže 
splést se může snadno i odborník). Jak bylo ovšem 
zmíněno, i jazyka znalý člověk má celkem široký vý-
běr. Lze psát stejně logicky Hólar, Skógar či Egilssta-
dir, jako Hóly, Skógy či Egilsstady. S druhou uvede-
nou variantou jsem se ovšem snad nesetkal, zní to 
nepochybně poněkud podivně a český čtenář, hleda-
jící na mapě, to asi příliš neocení – lepším řešením 
už asi je překládat jména do češtiny úplně, což si 
ovšem lze dovolit jen v krásné literatuře, a ani zde to 
už není poslední dobou asi zcela preferováno. Další 
možností je tedy připojit českou koncovku za onu is-
landskou nominativní a mluvit tedy o Hólarech, Skó-
garech či Egilsstadirech. Jedinou zbývající možností 
je neskloňovat jména vůbec. To je ovšem pro změnu 
prohřešek vůči zaběhlým pravidlům češtiny vůbec, 
neboť skloňování je v češtině tradičně povinné, a to 
za každou cenu. 

OSOBNÍ ZÁVĚR 
Používání jazyka je vždy aktem hluboce osobním 

i zcela společenským zároveň. Podle toho, jak zachá-
zíme s cizími slovy a jmény v rodné řeči, prokazuje-
me vhled i úctu jí samé, i jazyku, z něhož jsme slova 
či jména přejali. V mnohých případech prostě neexis-
tují dobré recepty a tradice, které by určovaly, jak s 
nimi nakládat nejlépe, a názory se liší i mezi lidmi se 
stejnou zkušeností a znalostmi. Domnívám se, že má 
každý právo zacházet s cizími slovy a jmény podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí, a hlavně podle 
svého citu k oběma jazykům. Je samozřejmě třeba 
pamatovat na to, aby text nemátl čtenáře, kteří nemu-
sí mít vždy takový vhled do problematiky cizího jazy-
ka jako sám autor, a aby se jim dobře četl. Ideálem 
tedy v tomto případě je, aby čtenáři měli dojem na-
prosté přirozenosti a aby původní výraz přitom v čes-
kém textu došel co nejmenší „morální“ újmy. Domní-
vám se, že alespoň lidé, kteří mají nějaký vztah k Is-
landu, mohou islandskému jazyku prokazovat ale-
spoň tolik základní úcty a respektu, jako tradičně pro-
kazovali i jazyku latinskému či řeckému a z nich pře-
jatým jménům a slovům. A zcela osobně a subjektiv-
ně se též domnívám, že moderní český jazyk si nežá-
dá nutně násilné skloňování (natožpak ještě přechy-
lování či jiné asimilování) všech cizích jmen a názvů 
za všech okolností a za každou cenu, a že nedojde 
žádné újmy na své přirozenosti ani tradicích, pokud 
upustí od usilovného ohýbání úplně všeho a za kaž-
dou cenu, a do své nesčetné řady výjimek z pravidel 
a výjimek z výjimek (v nichž možná už stejně drží 
světový rekord) zařadí ještě pár cizích jmen. 

Pavel Vondřička  
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SEVERSKÝ KALEIDOSKOP 
FINSKO VÁLKU S MOSKVOU 
VYPROVOKOVALO 

Finsko válku s tehdejším Sovětským sva-
zem v zimě roku 1940 zřejmě záměrně vyprovo-
kovalo, protože mu hitlerovské Německo přislí-
bilo do budoucnosti územní zisky. Vyplývá to 
z odtajněného memoranda finského velvyslan-
ce v Německu Toiva Mikaela Kivimäkiho 
z konce června 1941, které zveřejnil finský mi-
nistr zahraničí Erkki Tuomioja. 

Všeobecně známá fakta praví: tzv. zimní válka 
se odehrála 1939-40. Poté, co Helsinky odmítly 
požadavky SSSR na pronájem základen a posunu-
tí hranic, zaútočil SSSR v listopadu na třech fron-
tách. Zpočátku Finové nápor zadrželi, ale poté, co 
po 15 týdnech Rudá armáda prolomila tzv. Man-
nerheimovu linii, musela finská vláda předat 
Moskvě část svého území a přístav Vyborg. 

 Na základě odtajněného memoranda tehdejší-
ho finského velvyslance v Německu Mikaela Kivi-
mäkiho se zdá, že pravda je trochu jinde. Kivimäki 
se sešel s Hermannem Göringem, jedním z nejvliv-
nějších nacistů. Göring radil Finsku, aby uzavřelo s 
Moskvou mír, a slíbil, že později „dostane zpátky i 
s úroky všechno, co bude muset SSSR odstoupit“. 

Kivimäki ve své zprávě konkretizuje, že Göring 
mu slíbil, že „Finsko si bude moci samo podle li-
bosti určit průběh své východní hranice“. Konkrét-
ně prý Göring nabízel hranici daleko na východ od 
finských hranic před rokem 1940. Finsku měl při-
padnout celý poloostrov Kola, část pobřeží Bílého 
moře, ruská Karélie, a dokonce i Petrohrad, tehdej-
ší Leningrad, protože „jinak bude Leningrad před-
stavovat pro Finsko trvalou hrozbu“. 

Finský historik Heikki Ylikangas hodnotí obsah 
dokumentu jako důkaz správnosti své teorie, podle 
níž Finsko ukončilo zimní válku z let 1939-40 již s 
předpokladem, že za ni bude později žádat rozsáh-
lé náhrady. Kromě toho byla i účast Finska ve vál-
ce z let 1941-44 v roli spojence hitlerovského Ně-
mecka zaměřena nejen na opětné získání území 
ztracených v zimní válce, ale na uskutečnění ideje 
rozsáhlého „Velkého Finska“, uvádí Ylikangas. 

Dokument odporuje oficiální finské verzi dějin 
druhé světové války. Ještě v březnu tohoto roku 
vyvolala velké rozhořčení Moskvy finská prezident-
ka Tarja Halonenová, když v projevu ve Francouz-
ském institutu pro mezinárodní vztahy v Paříži 
uvedla, že Finsko za druhé světové války „bez vý-
znamné pomoci zvenčí“ zabránilo tomu, aby je ob-
sadil SSSR. 

Tento mýtus je ve Finsku veřejně podporován 
zejména od roku 1991, kdy se rozpadl Sovětský 
svaz, a tím přestala platit i dřívější finsko-sovětská 
smlouva o přátelství. 

Právo, čtk, DPA  

ZMĚNY V NOKII 

Šéf Nokie Jorma Ollila odchází. Sice se objevily jis-
té rošády a tajnůstkaření kdy a kam – ale dnes je to 
zřejmě již jasné. Po svém odchodu z Nokie se má Olli-
la 1. června 2006 stát předsedou správní rady ropného 
gigantu Shell, kde nahradí Aada Jacobse, který jde do 
důchodu. Funkce pro Ollilu je ovšem víceméně čestná, 
protože s křeslem nejsou spojeny rozhodovací pravo-
moci. 

„Je to skvělá příležitost ve velké světové společnosti 
v klíčové době pro odvětví energetiky,“ uvedl v prohlá-
šení Ollila. 

Shell to ovšem vidí trochu jinak. Doufá, že příchod 
uznávaného manažera zlepší image, která byla poško-
zena skandálem s nadhodnocenými ropnými rezerva-
mi. 

Ollila má za sebou třináct let v čele Nokie, kterou 
proslavil po celém světě. Za dobu svého působení udě-
lal z neznámé firmy světového lídra ve výrobě mobilů. 
V čele Nokie by měl stanout Olli-Pekka Kallasvuo. Ne-
bude to však mít lehké. 

Podle analýzy agentury Bloomberg by se měla fin-
ská Nokia co nejdřív rozhodnout, jakou chce budouc-
nost. Nutný je prý prodej či sloučení se silným partne-
rem, nebo jedné z nejcennějších značek světa hrozí 
ztráta hodnoty. Nokia však spekulace o své budouc-
nosti odmítá komentovat. Každopádně se nový šéf Kal-
lasvuo bude muset zamyslet nad prodejem firmy. Ana-
lytici se domnívají, že Nokia potřebuje změnu. I když 
se léta pohybuje před konkurencí z hlediska prodejů 
mobilů, její podíl na trhu neustále klesá. A jako samo-
statná firma se Nokia na trhu zřejmě neuživí. Proto je 
nutné, aby se Nokia spojila s firmou silnou v oboru 
elektronických zařízení. 

ms  

VLEVO JORMA OLLILA, VPRAVO OLLI-PEKKA KALLASVUO 
FOTO ARCHIV 
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ŠKODA POWER DODÁ ZAŘÍ-
ZENÍ DÁNSKÉ ELETRÁRNĚ 

Plzeňská Škoda Power dodá dánské elektrárně 
Amager na předměstí Kodaně turbosoustrojí, tedy 
turbínu a generátor, za téměř půl miliardy korun. 
Zařízení o výkonu 80 megawattů odebere Energi 
E2, jedna z největších dánských energetických fi-
rem, která vlastní a provozuje elektrárny v Dánsku, 
Švédsku, Španělsku a Řecku. „Dílo uvedeme do 
provozu v lednu 2009,“ řekla ČTK mluvčí Škody 
Holding Radka Pistoriusová. Podle ředitele Škody 
Power Jana Musila rozhodla o vítězství především 
celková účinnost tepelného cyklu požadovaná zá-
kazníkem. „Dále jsme navrhli nejlepší dispoziční a 
technicko-ekonomické řešení z hlediska dlouhodo-
bého provozu,“ dodal. Škoda uspěla v Dánsku po 
šesti vítězstvích ve výběrových řízeních ve Finsku 
a Švédsku během jednoho roku. 

Radio Praha 

 

KOUSEK ŠVÉDSKA 
NA SEVERNÍ MORAVĚ 

Na Krnovsku, za obcí Liptaň, se nachází přírod-
ní památka „liptaňský bludný balvan“ z růžové 
švédské žuly o rozměrech 220x130x120 cm a vá-
ze 4,7 tuny, který se sem dostal z jižního Švédska 
jako pozůstatek severského kontinentálního zaled-
nění. 

Arnošta Vieweghová 

 

ESTONIA VE STOCKHOLMU 

Ve Stockholmu v Sjöhistoriska museet probíhá 
do 3. 9. 2006 výstava Estonia, věnovaná kata-
strofě trajektu Estonia v noci z 28. na 29. září 1994 
(o havárii jsme psali i v Severských listech 1/05 str. 
12-13). Silně emocionálně připravená výstava stojí 
za shlédnutí, je zde i stálá expozice z historie 
švédské mořeplavby. Vstup na výstavu je zdarma. 
Muzeum je snadno přístupné autobusem č.69 z T-
centralen. 

Více informací naleznete na internetových 
stránkách:  na www.sjohistoriska.se 

Nedaleko známého stockholmského muzea lodi 
Vasa stojí památník obětem Estonie, který vytvo-
řil polský sochař M. Balka a kde jsou vytesána 
jména obětí tragedie. 

Arnošta Vieweghová   

ČESKÉ DODÁVKY PRO 
JADERNÝ BLOK VE FINSKU 

České firmy by mohly mít šanci získat smlouvu na 
subdodávky zařízení pro plánovanou stavbu pátého 
bloku jaderné elektrárny ve Finsku, dále na dodávky 
příměstských vlaků či dílů pro zaoceánské nákladní lo-
di. Řekl to český obchodní rada v Helsinkách Květoslav 
Sulek, který doprovázel prezidenta Václava Klause na 
jeho státní návštěvě Finska. Sulek uvedl, že Finové 
chtějí pro 40 procent subdodávek pro jaderný blok zís-
kat firmy ze zahraničí. Výstavbu reaktoru schválila fin-
ská vláda v roce 2003. 

Finsko se rovněž v příštích letech chystá obměnit 
dalších 40 motorových vlaků v příměstské dopravě v 
Helsinkách. ČKD Vagonka již vyhrála soutěž na prv-
ních 16 vlaků za miliardu korun. „Pro nás je tedy výho-
da, že jsme vyhráli první tendr,“ uvedl Sulek. 

Radio Praha 

 

FINSKÁ PAPÍRNA V ČECHÁCH 

Finská společnost Myllykoski má zájem postavit 
v Čechách obří papírnu. Vyhlédla si pro to část areálu 
v Opatovické elektrárně zhruba na půli cesty mezi kraj-
skými městy Pardubice a Hradec Králové. Umístění té-
to papírny je pro Finy určitě zajímavé, neboť poblíž má 
vést dálnice z Prahy na Hradec Králové a Olomouc, 
nedaleko bude velká dálniční křižovatka, která ji napojí 
i na obě krajská města. Také není nezajímavá existen-
ce civilního a nákladního leteckého „přístavu“ v rámci 
pardubického vojenského letiště. Investice finské firmy 
by měla být cca 14 miliard korun. 

Celý projekt má však několik háčků. Papírna bude 
vybudována v oblasti, kde nejsou žádné suroviny po-
třebné pro výrobu, všechno se bude dovážet a odvážet 
kamióny. Finská firma neuvažuje o možnosti použít že-
lezniční dopravu, i když do areálu elektrárny, kde by 
papírna měla stát, vede železniční vlečka. Obyvatelé 
blízkých Opatovic nad Labem se bojí nadměrné hluč-
nosti a prašnosti způsobené provozem kamiónů, kte-
rých má tudy projet až několik set denně. Další pro-
blém může znamenat i nedostatečná kapacita součas-
né silniční sítě, vybudování dálniční přípojky se stále 
protahuje, neboť různé zájmové skupiny spekulativně 
vykupují půdu, na níž by měla nová silnice stát. I Kraj-
ský úřad v Pardubicích má řadu připomínek, které se 
týkají podmínek odvádění a čištění odpadních vod a 
odstraňování odpadu z výroby papíru. 

Na druhou stranu je tato investiční akce velmi zají-
mavá pro region – také proto, že kapacita výroby 400 
tisíc tun papíru ročně zaměstná 250 Lidí a další asi tisí-
covku v navazující činnosti, zejména v dopravě. 

ms 
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NOVÁ CHLOUBA ŠVÉDSKA 
Čerstvě dostavěný mrakodrap Turning Torso v 

Malmö je nejvyšší obytnou budovou ve Skandiná-
vii. 

Švédské baltské pobřeží získalo novou dominantu 
– netradiční, 190 metrů vysoký mrakodrap, který má 
tvar zkrouceného lidského těla. 

Budova se jmenuje Turning Torso (Otáčející se 
trup) a stojí ve Vastra Hamnen, přístavní čtvrti města 
Malmö. Skládá se z devíti na sobě postavených 
krychlí, které tvoří jakousi spirálu. Nejvyšší z kostek 
je oproti nejnižší pootočena o devadesát stupňů. 

Netradiční strukturu navrhl známý španělský ar-
chitekt Santiago Calatrava, který se zúčastnil slav-
nostního sobotního otevření stavby. Při vytváření plá-
nů mrakodrapu se nechal inspirovat vlastnoručně 
zhotovenou sochou, která znázorňuje lidské tělo v 
pohybu. 

Stavba budovy probíhala od roku 2001. Pro dělní-
ky kupodivu nebyla nejtvrdším oříškem složitá kon-
strukce mrakodrapu, ale vítr. Silné poryvy vichru totiž 
zkomplikovaly jak práci na betonových základech do-
mu, tak postupné vztyčování jeho vnější ocelové 
kostry. 

 

VÝHLED K NEZAPLACENÍ 
Turning Torso je nejen doposud největší Calatra-

vovou stavbou, ale zároveň vůbec nejvyšší obytnou 
budovou ve skandinávských zemích a druhou nejvyš-
ší obytnou budovou v Evropě. Má celkem padesát 
čtyři pater a tloušťka jejích zdí se postupně ztenčuje 
od dvou metrů v přízemí až ke čtyřiceti centimetrům 
ve špičce mrakodrapu. 

Dům vlastní bytové družstvo HSB. Prostory ve 
třech nejnižších krychlích jsou vyhrazeny kancelářím, 
v ostatních šesti kostkách se nacházejí luxusní apart-
mány. Družstvo je původně chtělo rozprodat sou-
kromníkům, ale ukázalo se, že kupní cena bytů by 
byla neúnosně vysoká, a tak se je HSB raději rozhod-
lo pronajímat. 

Zájemci se do Turning Torso nastěhují letos v lis-
topadu a obyvatel nejpřepychovějšího apartmá tu za-
platí 3000 eur měsíčně (přes 90 tisíc korun). Nájem-
níci se mohou těšit na výhled na rovnou krajinu ze-
mědělské provincie Skåne či na Öresundskou úžinu, 
za kterou leží Dánsko. Z vrcholku domu lze prý za 
pěkného počasí dohlédnout až do Kodaně. 

V nejvyšším patře budovy vznikne exkluzivní kon-
ferenční místnost, v níž se mají konat významná me-
zinárodní setkání. „Švédové si přáli, abych postavil 
cosi výjimečného, a já jsem navíc chtěl vytvořit něco 
technicky jedinečného,“ popsal Santiago Calatrava 
proces vzniku návrhu budovy. 

 

POČÍTAČ? 
S TUŽKOU JE TO JEDNODUŠŠÍ 

Při práci na mrakodrapu Turning Torso zůstal věr-
ný svému charakteristickému stylu, který ho proslavil 

190 METRŮ VYSOKÁ BUDOVA MÁ CELKEM 54 PATER, Z VYŠ-

ŠÍCH PODLAŽÍ LZE DOHLÉDNOUT PŘES ÖRESUNDSKOU ÚŽI-

NU AŽ DO KODANĚ. V MRAKODRAPU BUDOU LUXUSNÍ BYTY 
A KANCELÁŘE. FOTO GISELA SVEDBERGOVÁ 
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v Berlíně, New Yorku, Buenos Aires či exotickém Ka-
taru. Nachází inspiraci hlavně v přirozených pohy-
bech zvířat a lidí. Jeho stavby jsou šikmé, zkosené a 
zprohýbané, některé dokonce mají samostatně po-
hyblivé části. 

Calatrava, který má hlavní studio v Curychu, ale 
často pobýval v New Yorku, získal již čtyřicet odbor-
ných architektonických cen. V poslední době na sebe 
upozornil například projektem olympijského stadionu 
v Athénách. Všechny své nápady si pečlivě zakreslu-
je do poznámkových bloků, a jak sám tvrdí, během 
svého života zatím nashromáždil na šedesát tisíc ná-
črtků. 

„Pořád kreslím, ačkoli moje manželka z toho není 
zrovna nadšená. Je to silnější než já,“ říká o sobě. 
Nemá rád počítače a k promýšlení svých návrhů je 
obvykle nepoužívá. Sice přiznává, že počítače hladce 
řeší složité geometrické problémy, ale zároveň vy-
světluje, že „s tužkou je to prostě mnohem jednoduš-
ší“. 

 

ŠPANĚLSKÝ ARCHITEKT SANTIAGO 
CALATRAVA 

Calatrava se narodil 28.7.1951 v městečku Beni-
mamet. Vystudoval architekturu ve Valencii a poté 
statiku konstrukcí v Curychu. Jeho budovy, sochy a 
nábytek představují netradiční kombinaci umění a vě-
dy. Je držitelem několika čestných doktorátů a ne-
dávno obdržel už čtyřicátou odbornou cenu: zlatou 
medaili Amerického institutu architektů. Newyorské 
Metropolitní muzeum chystá na říjen velkou retro-
spektivní výstavu Calatravova díla. 

tpa, Ldové noviny 

UKRADENÝ REMBRANDT  
JE NA SVĚTĚ 

Dánští policisté nalezli dílo nizozemského Mis-
tra Rembrandta van Rijna, které bylo v prosinci 
2000 ukradeno ve Stockholmu. 

Představitel kodaňské policie Per Larsen řekl tis-
kové agentuře AP, že v souvislosti s případem byli ve 
čtvrtek 15. září 2005 v jednom z hotelů v dánské met-
ropoli zadrženi dva Iráčané, Švéd a Gambijec. Poli-
cisté zloděje dopadli ve chvíli, kdy se snažili ukrade-
ný obraz prodat. 

Rembrandtův autoportrét odcizili před pěti lety, 
22. prosince 2000, z Národního muzea ve Stockhol-
mu tři po zuby ozbrojení a maskovaní muži. Spolu s 
tímto dílem zmizely také dva obrazy francouzského 
impresionistického malíře Augusta Renoira. Jeden z 
nich se podařilo objevit už 5. května 2001. 

Zloději po loupeži nasypali na silnici hřebíky a za-
pálili několik okolních aut, aby zpomalili policii. Poté 
prchli ve člunu, který na ně čekal v blízkém přístavu. 

Hodnota Rembrandtova autoportrétu se odhaduje 
na 250 milionů dánských korun (přes jednu miliardu 
Kč). 

„Operace byla výsledkem úzké spolupráce mezi 
FBI (americkým Federálním úřadem pro vyšetřování) 
a švédskou policií. Dozvěděli jsme se, že někdo chce 
obraz prodat, a rozhodli jsme se zasáhnout,“ prohlásil 
Larsen. Podle něho je nalezený obraz nepoškozený 
a v původním rámu. 

zpráva čtk 

REMBRANDT VAN RIJN,  
AUTOPORTRÉT 

PIERRE AUGUSTE RENOIR,  
MLADÁ PAŘÍŽANKA 

PIERRE AUGUSTE RENOIR,  
ROZHOVOR 
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EVROPSKÁ INTEGRACE 
DÁNSKÁ VÝJIMKA Z EV-
ROPSKÉHO OBČANSTVÍ 

Dánské království se evropské spolu-
práce neúčastní v plném rozsahu. Po ne-
gativním výsledku referenda o Maast-
richtské smlouvě v červnu 1992 si vyjed-
nalo čtyři výjimky (opt-outs): ze společ-
né měny euro, spolupráce v oblasti justi-
ce a vnitřních věcí, obranných aspektů 
Společné zahraniční a bezpečnostní po-
litiky a evropského občanství 

Aby Maastrichtská smlouva vstoupila 
v platnost, byla nutná její ratifikace všemi 
členskými státy. Po dánském „ne“ ostatní 
evropské státy neměly v úmyslu znovu otví-
rat jednání o smlouvě, která byla výsledkem 
náročných kompromisů. Dánsko muselo si-
tuaci vyřešit samo. Řešení nastalého pro-
blému se odvíjelo od širokého konsensu po-
litických stran, které ve smlouvě vytypovaly 
čtyři nejproblematičtější oblasti spolupráce 
pro dánské obyvatelstvo: společnou evrop-
skou měnu, obrannou politiku, nadnárodní 
spolupráci v oblasti justice a vnitra a občan-
ství EU. Evropská rada v Edinburghu tyto 
výjimky Dánsku v prosinci 1992 schválila a 
upravenou smlouvu pak v referendu v květ-
nu 1993 podpořili dánští občané. 

Fakt, že se Dánsko nemůže plně účast-
nit spolupráce ve čtyřech oblastech evrop-
ské integrace, lze považovat za velmi kom-
plikující a poškozující postavení Dánska v 
Unii. Především v případě výjimek na poli 
justice a vnitřních věcí a obrany se jedná 
navíc o velký paradox dánské evropské po-
litiky. Výjimky byly přijaty v době, kdy neby-
lo jasné, jakým směrem se v těchto oblas-
tech EU bude dále vyvíjet. Nadcházející vý-
voj byl nakonec odlišný od toho, co dánské 
politické špičky při projednávání výjimek 
předpokládaly. Dánsko se tak dnes nachází 
v paradoxní situaci, kdy mu výjimky nedo-
volí účastnit se spolupráce v jinak priorit-
ních oblastech jeho politiky. 

Komplikující charakter ale rozhodně ne-
má dánská výjimka na poli evropského ob-
čanství. Ta je s ohledem na nadcházející 
vývoj považována spíše za irelevantní. Cí-
lem tohoto článku je vysvětlit, v čem spočí-
vá dánské chápání evropského občanství, 
jaká byla motivace k vyjednání této výjimky, 
a konečně, jaké jsou v současnosti její 
praktické dopady. 

Občanství Unie nabízí čtyři zvláštní práva: 
• svobodu pohybu a usazení se kdekoli v 

Unii, 
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• právo volit a být volen do obecní samosprávy a 
do Evropského parlamentu v místě bydliště, 

• diplomatickou a konzulární ochranu orgány jaké-
hokoli členského státu Unie v případě, že členský 
stát příslušníka Unie není ve třetí zemi konzulárně 
nebo diplomaticky zastoupen, 

• právo petiční a právo obracet se na evropského 
ombudsmana. 
Dánsko ve skutečnosti patřilo mezi země, které 

prosazovaly většinu práv obsažených v pojmu občan-
ství EU. Ještě před přijetím Maastrichtské smlouvy 
zavedlo, že všichni cizinci (tedy i ti z nečlenských ze-
mí ES), kteří v Dánsku žijí déle než tři roky, smí hla-
sovat v komunálních volbách. Právě umožnění hlaso-
vání v komunálních volbách občanům z jiných člen-
ských států byl jeden z dánských návrhů na mezi-
vládní konferenci v Maastrichtu. „Unijní občanství“ te-
dy pro Dány možná znělo příliš vznešeně, nicméně 
ve skutečnosti se jednalo především o možnost hla-
sovat či kandidovat v komunálních volbách či volbách 
do EP v jiných členských zemích či možnost požádat 
o pomoc ambasádu jiného členského státu ve třetím 
státě. 

Po podpisu Maastrichtské smlouvy se nicméně 
debata v Dánsku soustředila na vnímání unijního ob-
čanství jako občanství nadnárodního. Vznikly obavy, 
že toto občanství nahradí občanství národní a že po-
stupem času může dojít ke stírání rozdílu mezi ná-
rodním a evropským občanstvím a občané jiných 
členských států by se tak mohli stát dánskými obča-
ny. 

Podobně jako u jiných pokusů o prohloubení ev-
ropské integrace je pro Dány typický mírný skepticis-
mus i v případě evropského občanství. Dánové jsou 
hrdí na to, že jsou Dánové a netouží po tom, aby byli 
vnímáni jako občané EU. Problém je možno nalézt v 
samotné symbolice pojmu občanství. Pojem 
„občanství“ je chápán v úzkém spojení s Dánskem a 
pouze Dánskem a zavedení jakéhokoli jiného občan-
ství znamená hrozbu nejen pro dánský stát, ale i pro 
dánský národ. 

 

AMSTERODAMSKÝ DOPLNĚK K MA-
ASTRICHTSKÉ SMLOUVĚ 

Unijní občanství bylo těžko stravitelné i v jiných 
členských státech, proto bylo doplněno, že evropské 
občanství je pouze doplňkem k občanství národnímu. 
Stejnou koncepci nalezneme také přímo v textu 
Amsterodamské smlouvy. Díky tomuto upřesnění se 
dá dánská výjimka považovat za irelevantní a nemá 
žádné praktické následky (na rozdíl od dalších tří výji-
mek). V důsledku toho, že je v Amsterodamské 
smlouvě přímo zahrnuto vysvětlení, že občanství 
Unie národní občanství nenahrazuje, není o této vý-
jimce již ani zmínka ve zvláštním protokolu k této 
smlouvě o postavení Dánska (kde se řeší zbývající 
výjimky). 

Další z argumentů, který hovoří o této konkrétní 
výjimce jako o „spící výjimce“, je ten, že ani ostatní 
členské státy neměly zájem na rozšíření pojmu ev-
ropského občanství. Např. Smlouva z Nice tento po-

jem nijak nedoplňuje a Amsterodamská smlouva, jak 
bylo uvedeno výše, pouze zdůraznila doplňující cha-
rakter evropského občanství k občanství národnímu. 
Stejně tak návrh evropské ústavní smlouvy žádné no-
vé právní problémy pro tuto dánskou výjimku nepři-
náší (na rozdíl od nejasností, které ústavní smlouva 
přináší v souvislosti s výjimkami na poli justice a vnit-
ra a obranné spolupráce). 

 

ODBOURÁNÍ DÁNSKÝCH VÝJIMEK 
Pokud by v budoucnu došlo k odbourání dánských 
výjimek, musí k tomu dojít za dvou okolností: 
• musí být svoláno referendum, ve kterém odbourá-

ní výjimek (či jedné výjimky) schválí voliči, 
• Dánsko může kdykoli informovat ostatní členské 

státy o tom, že už nechce mít výjimky uvedené v 
Edinburském kompromisu (dokumentu, kterým 
Evropská rada Dánsku schválila čtyři výjimky v ro-
ce 1992) či v protokolu č. 5 o postavení Dánska. 

Z toho vyplývá, že výjimku nelze zrušit jiným způso-
bem než rozhodnutím občanů Dánska v lidovém hla-
sování. Rovněž výjimka z evropského občanství ne-
může být bez splnění této podmínky odbourána. 

Tereza Hořejšová 
www.integrace.cz, www.euractiv.cz, redakčně kráceno 

ilustrační foto Jerzy 

Tereza Hořejšová (1980) vystudovala evropská stu-
dia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, strá-
vila rovněž několik studijních pobytů na Institutu poli-
tologie kodaňské univerzity. Působí v Institutu pro ev-
ropskou politiku EUROPEUM a je šéfredaktorkou in-
ternetového portálu EurActiv.cz. Zabývá se politikou 
skandinávských států, především Dánska a Švédska 
a jejich vztahem k evropské integraci. 



22 - Severské listy 3/05 

LAPONSKO - ZEMĚ NÁRODA BEZ HRANIC  
SKOLTŠTÍ SÁMOVÉ – MENŠINA 
MEZI MENŠINOU 

Osada Vuotso ležící na jediné translaponské 
silnici 1. třídy E75 mezi městy Rovaniemi a Inari 
je nejjižnější finskou vesnicí, kde převládá sám-
ská (laponská) populace. Do Rovaniemi, 
„hlavního města“ finského Laponska, je to ještě 
250 km na jih. Vuotso, po laponsku Vuohčču, si 
svého postavení na výspě sámské populace na 
„dálném jihu“ váží, na rozdíl od severněji polože-
ného Ivala, které se nikterak neliší od typické fin-
ské vesnice, jsou všude artefakty sámské kultury, 
nápisy v laponštině jsou na benzínové pumpě i 
obchůdku spojeného s nálevnou kávy.  

Březnový mráz zalézá do morku kostí, zemi svírá 
sněhový příval, návštěvníka však tento den pohltí 
vjem zářivých barev sámských krojů všude kolem. V 
místní škole dnes probíhá umělecký festival sámské 
mládeže. Nezletilí zástupci všech sámských kmenů 
ve Finsku v doprovodu rodičů a učitelů se scházejí v 
tělocvičně školy, aby předvedli a ocenili své umění v 
oblasti výtvarna, řemeslné výroby, zpěvu, hudby a di-
vadelního umění. Na laponské poměry to tu vypadá 
jak na pohřbu papeže – v tělocvičně se tísní snad 
300 lidí, téměř bez výjimky okrojovaných podle kme-
nové příslušnosti. 

V našem civilně-
běžkařském oblečení sem 
patříme jako pěst na oko, 
tak se usazujeme skromně 
úplně vzadu a pozorujeme 
cvrkot – „frajerské“ chlapí-
ky z oblasti Enontekiö v 
nákladných krojích poši-
tých stovkami stuh, střízli-
vé kroje severního Utsjoki, 
temné kroje inarské, zářivé 
čepce a šátky dívek a žen, 
až oči přecházejí. Všichni 
se mezi sebou družně ví-
tají a baví. Stranou všeho, 
u zdi tělocvičny, dlí pra-
zvláštní skupinka lidí, kteří 
jakoby sem rovněž nepat-
řili. Nikým nepovšimnuti, 
nikoho nekontaktující – 
uzavření a bledí. Ženy v 
bílých krojích s ruskými 
šátky na hlavách, kluci v 
jednoduchých, chudičkých 
stejnokrojích téměř bez vý-
zdoby, jimiž zejména ko-
čovní Sámové dávají naje-
vo svou okázalost a výluč-
nost. Skoltští Sámové, 
Kolttasää´mõ, příslušníci 
sotva tisícového nárůdku, 

původem z oblasti Petsamo na poloostrově Kola, kte-
rou po válce zabrali Rusové. Menšina mezi sámskou 
menšinou, uprchlíci, kteří své nové domovy našli v té 
nejpustší oblasti Finska, na východ a severovýchod 
od Inarského jezera. 

Nyní ve Finsku, nové vlasti Skoltů, žije pouze ko-
lem 700 skoltských Sámů. Jejich centrem je osada 
Sevettijärvi (Če´vvet´jääu´r) severovýchodně od jeze-
ra Inari. Další a poslední 2 osady, kde Skoltové žijí, 
jsou Nellim a Keväjärvi mezi východním břehem jeze-
ra Inari a ruskou hranicí. Jsou to zároveň jediné ob-
lasti ve Finsku, kde Sámové mají téměř stoprocentní 
většinu obyvatelstva – ani Enontekiö ležící v oblasti, 
kterou místní nazývají „Pravé Laponsko“, není tak ná-
rodnostně homogenní. Nellim je navíc místem, kde 
žije nepočetná komunita inarských Sámů. 

Vzhledem k tomu, že Skoltové měli tu smůlu, že 
se jejich domovina stala po válce přímou součástí 
Sovětského svazu, dopadli ještě relativně dobře. Ti-
síc lidí bylo pravděpodobně pod rozlišovací schop-
nost Stalinových etnických čistek a „rozprašování“ 
domorodých národů po celé šíři ruského medvěda. 
Přesto osud Skoltů, poklidně žijících v lesních osa-
dách odtržených od jakékoli civilizace, je pohnutý. Je-
jich domovina, oblast Petsamo, patřila před válkou k 
nejkrásnějším krajům Finska. Úžasné kontrasty příro-
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dy – tiché borové lesy strmě přechází v 
tisícimetrové fjeldy, líně tekoucí veleto-
ky se náhle lámou v peřejích a vodopá-
dech, než se rozmělní v Barentsově le-
domoři. Stejné kontrasty kulturní – kraj 
leží sice hodně na severu, laponský vliv 
však zpestřuje kultura karelská, ruská a 
finská. 

Přichází však 2. světová válka a Fi-
nové evakuují původní obyvatele dale-
ko na jih – do rovinaté a jednotvárné 
Pohjanmaa. Pro „primitivní“ Skolty je to-
to vystěhování snad horší než samotná 
válka – život v civilizaci, poblíž velko-
města Oulu je jim naprosto cizí. Nemo-
hou se živit tradičními způsoby života 
(rybářství, sběr lesních plodin a chov 
domestikovaných sobů) a jen čekají na 
konec války a návrat zpět. Jenže... vál-
ka srovnává Petsamo se zemí a navíc 
– bohužel – Petsamo je bohatým nale-
zištěm fosilních paliv. Není co řešit, Ru-
sové v rámci válečných reparací území 
nekompromisně zabírají a proměňují v 
měsíční krajinu těžních věží. Skoltové 
jsou opět na útěku na západ. 

Finský stát se snaží najít Skoltům 
místo k žití, které je co nejblíže jejich 
původní domovině. V úvahu přichází 
pusté oblasti státní půdy mezi řekou 
Luttojoki na jihu (nyní tvořící severní 
hranici pustiny Koilliskaira), východním 
pobřežím Inarijärvi a řekou Näätämö na 
severu. Nová vlast Skoltů leží sice jen 
100 až 200 km od původní, ale krajina 
je zde jiná – žádné vysoké hory, žádné 
husté borové lesy. Místo toho tu jsou jen ploché pa-
horky porostlé plazivou břízou. Jediné – a to nejdůle-
žitější – však zůstává. Veliké řeky a stovky jezer, plné 
ryb. Rybářství, základní způsob obživy Skoltů, umož-
ňuje těmto Sámům zapustit nové kořeny v nové zemi. 
Naučí se chovat soby v polodivokém stavu a přijímat 
prudký rozvoj civilizace není zde tak těžké – tomuto 
kousku země se civilizace totiž stále vyhýbá. 

Pročítáme si program festivalu, vytištěný ve finšti-
ně, „úřední“ nejrozšířenější severosámštině a skolt-
ské sámštině. Už tento jednoduchý papírek může co-
si napovědět o výjimečnosti skoltské menšiny. Seve-
rosámštinu můžeme považovat za dosti složitý a ne-
srozumitelný jazyk, proti skoltské sámštině je to však 
jakési lehoučké esperanto. Slova ve skoltské sámšti-
ně jsou dlouhá přes celý řádek, rozdělovaná apostro-
fy, plná nepochopitelných písmen, mezi kterými vévo-
dí písmeno K s háčkem – bůhvíjak se vyslovující, 
snad jako K s přídechem (jako severosámský konso-
nant hk). Srovnání se severosámštinou nevypovídá o 
velké podobnosti jazyků. Na první pohled se zdá, že 
tato odlišnost má další souvislosti i v životním stylu. 
Zdá se, že si s ostatními Sámy prostě nemohou rozu-
mět! Jiný jazyk, žádné kočování se sobími stády, 
žádný tak typický pocit sounáležitosti všech Sámů se 
svou zemí, projevující se při setkávání srdečnou vře-

 
lostí, upovídaností z radosti, že se po čase zase mo-
hou vidět staří příbuzní a kamarádi, okázalou pýchou 
na to, že jsou domorodci v úžasné divočině, volní ja-
ko sobí stáda. Skoltové stále sedí stranou, mlčí, 
ostatní je míjí a zdá se že i přehlížejí. Veselá, euforic-
ká nálada zaplněné tělocvičny se jich netýká. Ostatní 
Sámové se navzájem fotografují a hrdě se staví před 
objektivy, zatímco bledá a smutná „velitelka“ skoltské 
skupiny si zakrývá obličej programem, když na ní ulpí 
oko objektivu. 

Skoltská skupina má podle programu předvést 
číslo loutkového divadla pod názvem „Jak liška do-
stala lekci“ (v originálu „Ri´mjj vuäǯǯ mättõzz“). Mo-
derátorka celé akce, korpulentní a výrazně extrovert-
ní adolescentka v domácím kroji kraje Vuotso, náhle 
ztrácí jistotu, když kouká do programu a chce skolt-
skou skupinku uvést. Její věta „Vítáme mezi námi lidi 
od Sevettijärvi, ty příjemné lidi z východu,“ nevyznívá 
v ten okamžik vůbec upřímně. Když chce přečíst ná-
zev čísla ve skoltské laponštině, je dočista v koncích. 
„Jak se tohle jenom čte?“ vyjekne překvapeně a strká 
papír do rukou dosud zakřiknuté kamarádky, ať si s 
tím poradí. Slyšíme nesrozumitelné zakuňkání a roz-
pačité hihňání. Skoltské dětičky jdou na plac. 

Skoltština, jazyk skoltských Sámů, patří do skupi-
ny sámských jazyků, podskupiny východosámských 



24 - Severské listy 3/05 

jazyků spolu s již téměř vymřelou kiltštinou a terštinou, jazyky původních náro-
dů poloostrova Kola. Výrazné rozdíly oproti severosámštině jsou způsobeny 
především velkou vzdáleností a odloučeností v době, kdy vznikala psaná podo-
ba severosámštiny. Skoltština tehdy existovala mluvená. Stále silněji se v ní 
projevovaly vnější vlivy – zejména karelština (jazyk, podobný finštině, kterým se 
hovoří ve východním Finsku a v dnes ruské Karélii), ruština a dokonce i řečtina 
– zřejmě díky vlivu pravoslavné ortodoxní církve. První základy psané skoltštiny 
se objevily až v roce 1958 díky slovníku T. I. Itkonena, který sepsal finsko-
severosámsko-skoltsámský slovník. Učebnice skoltsámštiny byla sepsaná až v 
sedmdesátých letech 20. století. Psaná podoba je však plná nesrozumitelných 
symbolů a uměle vytvořených hlásek – zřejmě z nutnosti popsat mnohými vlivy 
přetvářený prastarý jazyk. Vzhledem k nízkému počtu rodilých mluvčích se mů-
žeme právem obávat, že za pár desítek let půjde jen o mrtvý jazyk, který je již 
dnes mateřštinou pouhých několika stovek lidí. Skoltština je nicméně jedním ze 
třech úředních jazyků v oblasti většinového zalidnění Skolty – vedle finštiny a 
inarisámštiny. Zajímavé jsou také pokusy oživit skoltštinu pomocí Internetu. 
Zřejmě se našel místní člověk na rozdíl ode mne znalý práce s počítačem, jež 
vymyslel kódování skoltštiny pro PC, aby tento jazyk byl psatelný i na Internetu. 
(Značné plus je třeba připsat i na konto firmy Microsoft, která do svých progra-
mů již před několika lety zabudovala sámštinu. V poslední verzi Windows XP – 
a to i v české mutaci – si můžete přidat podporu devíti verzí sámštiny včetně té 
skoltské – pozn. red.) 

Srdce Slovana může zaplesat při pohledu na jinak zcela nesrozumitelná slo-
va. Občas se zde objeví povědomý výraz. Například „děkuji“ se řekne 
„spâ´ssep“ (ruské spasíbo) či dokonce „kurnika“ – to je jakési jídlo z drůbežího 
masa! Jídelníček tradičních skoltských jídel je totiž založen na specialitách zná-
mých z Ruska a Karélie. Všerůzné pirohy, zapečené chleby s rybičkami, nalo-
žené ryby ve slaném nálevu – to vše je zde populárnější než mezi ostatními 
Sámy tak oblíbené sobí maso. Tradiční kroje mnohem více připomínají kroje 
karelské a pokrývky ženských hlav nedají nevzpomenout na provařenou ruskou 
pohádku Mrazík. Jakoby Skoltové vlastně nepatřili nikam. Se sobařícími Sámy 
mají společného pramálo, ale nejsou to ani Karelové, natož Rusové. Snad jen 
podle příjmení – každý druhý Skolt se jmenuje Semenoff, Fofonoff nebo Feodo-
roff... 

Sál při nástupu skoltské skupinky zvědavě utichá. Skupinka malých Fofonof-
fů a Semenoffů se schovává za pomalovaným plátnem, ve kterém je malé 
okénko, určené pro producírování loutek. Objevuje se loutka lišky, člověka, ptá-
ka, medvěda a soba a začíná hašteření. Okénko je bohužel příliš malé, aby pu-
blikum, jež naprosto nerozumí komentářům schovaných dětiček, udrželo pozor-
nost. Je to téměř dojemné, jak ztracené jsou skoltské děti i na podiu. Jejich slo-
žité představení, kterému nikdo nerozumí, sklízí jen zdvořilý potlesk, narozdíl 
od bouřlivých ovací, kterými se ověnčil mladistvý joikař z Ivala či dívčí kapela, 
interpretující tklivou píseň Sámi Álbmot (Sámský národ). Po ukončení produkce 
se bledé a tiché děti vrací na své místo, ke zdi, do vlastní izolace. 

Ani joik, spojující prvek sámství, představující více než jen hudební formu či 
druh zpěvu, nedokáže spojit Skolty se zbytkem sámského světa. Joik (jak již 
jsem do Severských listů psal v čísle 3/2004) je zpěv, hudba, zároveň však 
mnohem více. Je dalším jazykem Sámů, branou mezi niternými pocity sever-
ského člověka a přírodou, co jej obklopuje. Je přírodním hlasem, něčím, co pře-
náší příslušnost k sámské entitě po tisíciletí. Skoltský joik, kterému však sami 
říkají leu´dd, se příliš tradičním joikům kočovných Sámů nepodobá. Nejsou to 
lehké improvizace beze slov, s možností nekonečných obměn dle nálady, pro-
středí a společnosti, trvající pár minut, dávající možnost spolusedícím se přidat 
a spojit vlastní náladu s pocity joikujícího. Leu´dd trvá obvykle několik desítek 
minut, melodie v něm skoro chybí. Jde spíše o jakési prastaré epické ságy vy-
právějící slovy o dávném životě, lovu ryb, trýznivém životě v třeskuté zimě. Pře-
dává se z generace na generaci a nedochází prakticky k žádným obměnám – 
nemluvě o popularizaci moderními výrazovými prostředky, jak činí například 
progresivní hudebníci z uskupení Wimme či Sančuari. Na jednu stranu je krás-
né, že člověk 21. století má možnost se přenést do dávných století jak na stroji 
času, na stranu druhou se můžeme bát, zda leu´dd přežije další desítku zim. 
Přežije vůbec skoltský nárůdek? Vydrží pod dávným heslem „Mráz je nejlepší 
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učitel života“? Vítr globali-
zace zatím do osady 
Če´vvet´jääu´r nezavál. Po 
silnici z Inari sem zajíždí 
ve všední dny školní auto-
bus. V osadách neexistuje 
pro turisty možnost ubyto-
vání – vyjma jedné sobí 
farmy, která sama o sobě 
již dávno nemůže být vý-
kladní skříní skoltského ži-
vota, do kterého sob patří 
mnohem méně než jinde 
v Sámieatnanu – zemi la-
ponské. Turistika a nastu-
pující lis jednoty Skolty ne-
zničí, ovšem izolace i mezi 
vlastní entitou je vskutku 
mrazivá. Můžeme se leda 
tak pomodlit formou vlast-
ního improvizovaného 
leu´dd za zachování něče-
ho, co již nemá šanci se 
vrátit v jiné podobě a for-
mě. 

Konec je v takovémto 
příběhu lepší nechat ote-
vřený. Činím tak i já. Brzy 
po představení skoltské 
skupinky se zvedáme, 
abychom stihli poslední 
autobus do Tankavaary, 
kde nás možná čeká cha-
tička a krb. Nevidíme zá-
věr festivalu. Ale můžeme 
si třeba představovat, že 
náš dojem byl jen přelu-
dem, třeba je to všechno 
jinak a skoltská skupinka 
hned po nás neodjela objednaným mikrobusem do 
pustin Če´vvet´jääu´r, ale usedla s ostatními většino-
vými příslušníky sámské menšiny do kavárny a bavila 
se tam s nimi vesele až do rána... 

Na samotný závěr – a na dokreslení – přetiskuji 
úvodní sloku ze sámské hymnické písně Sámi sogga 
lávvla (Píseň sámské rodiny). Severosámsky, skolt-
sky a v mém odvážném přebásnění i česky. Můžete 
třeba srovnávat dva nesrozumitelné jazyky, můžete 
ovšem také snít o tom, jak abstraktní sámská rodina 
složená z mnoha nárůdků a etnik, bude držet při so-
bě navždy a nenechá odloučenou větev zaschnout 
docela. 

 
Severosámsky: Sámi soga lávlla: Guhkkin dav-

vin Dávggáid vuolde sabmá suolggaid Sámeeatnan. 
Duottar leabbá duoddar duohkin, jávri seabbá jávrri 
lahka. Čohkat čilgiin, čorut čearuin fjells. Allánaddet 
almmi vuostái. Šávvet jogat, šuvvet vuovddit. Cáhket 
ceakko stállenjárggat máraideaddji mearaide.  

 
Skoltsky: Sää´msoogg laull: Ku´ǩǩen tȃ´vven 

juu´se vue´lnnõ Sää´mõ čiŏkkõ Sää´mõ jânnam. 

Tuõddâr kuâsttai tuõddâr tue´ǩǩen, jääu´rõ špelkka 
jääu´rõ veâlgga. Ceäggõ tuõddâr čokkõ laagg, 
pajjõna´dde ââ´lmõ vuâstta. Šuâlee jooggõ, šuuvee 
väärõ, ciäggõ´njaargõ ru´vddõ raaddõ. Akka´tte 
šuârmm´miâr vuâstta.  

 
Česky: Píseň Sámi rodiny: Na Dálném Severu 

pod nízkým sluncem tiše se prostírá laponská zem. 
Pahorek střídán je pahorkem, jezero jezerem. Šedé 
štíty s vrcholky pod sněhem. Tyčí se proti nebi. Širo-
ké řeky, husté lesy. Příkré stěny mysů se noří do roz-
bouřených moří.  

 
Díky. Kiitos. Giitu. Spâ´ssep! 
 

Riku N. Podzemský 
laponský zpravodaj Severských listů, duben 2005 

Prameny a obrazový doprovod: Saamelaismuseo SIIDA 
(Muzeum SIIDA), Inari 

http://www.siida.fi/saamjiellem/flash/english.html 
http://www.siida.fi/saamjiellem/english/tieto_etusivu.html 
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KULTURNÍ RUBRIKA 
MIKA WALTARI 
CIZINEC PŘICHÁZÍ 

Mika Waltari 
(1908-1979) je 
nejen autorem roz-
sáhlých historic-
kých románů, ale i 
básní, divadelních 
her, filmových scé-
nářů a kratších 
próz. V roce 1937 
si Waltari chtěl asi 
ověřit své dosavad-
ní románové úspě-
chy a zúčastnil se 
anonymní literární 
soutěže, vypisova-
né dodnes největ-
ším finským nakla-
datelstvím WSOY. 
Porotu velmi pře-
kvapilo, když pak 
byl identifikován jako autor vítězného díla, protože 
venkovská novela Cizinec přichází byla pro Waltari-
ho, dosud se profilujícího jako „městský“ autor, téma-
tem netypická. Navíc tu venkov a město postavil do 
ostrého kontrastu. Z tohoto souboje vítězně vychází 
venkov: Město je zlé. Město je falešné. Bez zajíma-
vosti není, že námět Waltari čerpal z černé kroniky, 
příběh situoval do okolí Pornainenu, odkud pocháze-
la jeho matka, a celou novelu dokončil za tři týdny. 

Syrový příběh lásky a nenávisti vypráví o lidech, 
kteří neměli v životě na růžích ustláno, a na osamělý 
statek prchají před svou minulostí. Láska k půdě, 
společná práce a snaha o záchranu statku postupně 
sblíží hospodyni, jejíž neschopný manžel je alkoholik, 
s cizincem, který symbolizuje poctivost, pracovitost a 
uzavřenost, tedy vlastnosti považované už od Kale-
valy za typicky finské. Čtvrtá postava – starý hospo-
dář Herman – představuje moudrost věků, tradici, ale 
také blížící se smrt. Neboť štěstí je prchavé a příběhy 
manželských trojúhelníků končívají tragicky. 

Celé dílo získalo styl, rytmus i zápletku hned z 
úvodní věty. A právě pro jazykovou úspornost a čisto-
tu i propracovanou psychologii postav je novela ce-
něna jako Waltariho mistrovské dílo. Nesnadného 
překladatelského úkolu se po Vladimíru Skaličkovi, 
jehož překlad vyšel jako jeden z prvních již v roce 
1941, nyní velmi dobře zhostil Jan Petr Velkoborský, 
knihu vydal Knižní klub. 

Lenka Fárová 

STRINDBERGIANA 2005 

Švéd August Strindberg bývá občas srovnáván s 
Járou Cimrmanem. Oba velikány spojuje nejen sku-
tečnost, že při hledání nových cest leckdy uvízli ve 

slepé uličce – ve Strindbergově případě to byly napří-
klad neúspěšné alchymistické pokusy o výrobu zlata 
či snaha dokázat, že země je plochá –, ale přede-
vším jejich mnohostrannost, univerzalita. Podobně ja-
ko náš velký polyhistor se také Strindberg vyznačoval 
značně rozrůzněnými zájmy: kromě toho, že se stal 
zakladatelem moderní švédské literatury a nesmaza-
telně se zapsal do dějin světového divadla, snažil se 
prosadit v řadě dalších oborů. Zatímco v přírodních 
vědách se mu, jak již bylo řečeno, příliš nevedlo, v 
některých uměleckých oborech, mimo jiné v malířství 
a fotografii, dosáhl pozoruhodných výsledků. 

Přestože od jeho úmrtí uplynulo už téměř sto let, 
je August Strindberg postavou takříkajíc stále živou a 
aktuální, která má co říct i dnešní době. Což vysvět-
luje, že jeho knihy vycházejí v nových a nových vydá-
ních a jeho hry se opakovaně objevují v repertoáru 
divadel jak v autorově vlasti, tak v mnoha dalších ze-
mích. Zvláštní zásluhu na rozvíjení strindbergovské-
ho odkazu – nebo chcete-li kultu – má Strindbergova 
společnost, sdružující literární kritiky a historiky i spi-
sovatelovy přívržence a fanoušky z řad laické veřej-
nosti. 

Jednou z mnoha aktivit tohoto literárního spolku je 
vydávání knižní ročenky Strindbergiana. Ta letos 
oslavila dvacáté narozeniny, a tak nedávno vydaný 
jubilejní svazek obsahuje jako mimořádnou přílohu 
cennou studijní pomůcku – seznam statí a článků, 
které zde za uplynulá dvě desetiletí vyšly, jakož i se-
znam veškerých publikací Strindbergovy společnosti 
v období 1945 až 2005. Jinak se ovšem letošní Strin-
dbergiana příliš neliší od předcházejících ročníků, tj. 
obsahuje studie a pojednání švédských a zahranič-
ních strindbergologů na nejrůznější témata: inscena-
ce Strindbergových her v novém tisíciletí, problém 
překladu některých spisovatelových specifických vý-
razů do cizích jazyků, recenze nového strindbergov-
ského titulu, zamyšlení nad spisovatelovým vztahem 
k flóře a role, kterou v jeho díle hrají květiny, či srov-
nání Strindberga se současnou hvězdou švédského 
dramatického nebe Larsem Norénem. 

Nechybí ovšem ani příspěvky méně akademické-
ho rázu. Jeden z autorů upozorňuje na skutečnost, 
že si Strindberg zjevně ošklivil úplně stejná jídla jako 
jeho mladší kolegyně, dánská autorka Karen Blixeno-
vá, a rozhovor s malířem Christerem Themptande-
rem doprovázejí ukázky z umělcovy vážně nevážné 
tvorby, například koláž známé fotografie Strindberga 
hrajícího na kytaru, opatřená claptonovským titulkem 
„Strindberg Unplugged“, nebo portrét velkého Augus-
ta sedícího na mráčku, pod nímž je napsáno: 
„Strindberg tě vidí.“ 

Jak August Strindberg, tak Jára Cimrman se vy-
značovali odvážnou nekonvenčností postojů a názo-
rů. Je potěšitelné, že tato nekonvenčnost ovlivnila i 
ty, kdo se zabývají životem a dílem obou géniů. 

Zbyněk Černík, psáno pro Český rozhlas 
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Věra Konrádová, tel: 543 240 728. 
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Z HISTORIE DOBÝVÁNÍ ARKTIDY 
SLAVNÍ ARKTIČTÍ PILOTI 

Mám rád staré příběhy dobývání Arktidy. 
První knížka od Františka Běhounka, kterou jsem 

jako kluk četl, se jmenovala Trosečníci polárního mo-
ře. Úžasné dobrodružství italského generála Nobile, 
který s partou dalších dobrodruhů dal dohromady 
mezinárodní posádku a se vzducholodí Italia přeletěl 
severní pól, aby potom havaroval v nekonečné ledo-
vé pustině. Český vědec Běhounek byl jeden z těch, 
kteří z výpravy přežili a byli zachráněni sovětským le-
doborcem Krasinem. Knížka vyšla v socialistickém 
Československu, pochopitelně jí to poznamenalo. Ale 
na druhou stranu se tam pravděpodobně dost pravdi-
vě psalo i o nesovětských polárnících, především pi-
lotech, kteří se na záchranných akcích podíleli. 

Pak jsem ještě četl knížku Červený stan přímo od 
Umberta Nobile. A zase mne oslovila především neu-
věřitelná odvaha pilotů, kteří v na dnešní dobu ne-
smírně fórových, nespolehlivých a nepohodlných 
strojích létali do Arktidy. 

Další knížky z této kra-
jiny byly opět o ruských 
polárnících. Jak jinak, co-
pak se u nás mohlo tisk-
nout něco o hrdinných 
dobrodruzích z druhé 
strany železné opony? 
Tentokrát šlo o legendární 
výpravu čtyř polárníků v 
čele s Ivanem Papani-
nem. Táta odněkud přine-
sl dokonce dvě knížky o 
těchto dobrodruzích, kteří 
se nechali vysadit na le-
dové kře poblíž severního 
pólu. Ledové pole je pak unášelo driftem do teplej-
ších krajin. Jedna knížka byla přímo od Papanina, 
druhou napsal radista Ernst Krenkel. Už nevím, která 
z nich se půvabně jmenovala Čtyři soudruzi Papanin-
ci. No, já byl tehdy malej kluk, mě ten název nevadil. 
Nevím proč, ale utkvělo mi v hlavě jméno pilota, který 
je k tomu pólu dopravil. Michail Vasiljevič Vodopja-
nov. 

Někdy po Sametové revoluci jsem se nachomýtl k 
rušení odborářské knihovny. Když jsem uviděl útlou 
knížečku od Vodopjanova starší než já sám, neodolal 
jsem a odnesl si ji domů. Vodopjanov v ní popisuje 
své počátky arktického letce, dneska už těžko před-
stavitelné podmínky a dobrodružství, která piloty pro-
vázela při jejich letech do Arktidy. Pochopitelně je to 
dílko poplatné své době, přesto se vyplatí je přečíst. 

Michail Vasiljevič Vodopjanov (1899-1980) pilot, 
jeden z prvních Hrdinů Sovětského svazu (1934), ge-
nerálmajor letectva (1943). V roce 1918 dobrovolně 
vstoupil do armády, nejprve jako řidič, palubní me-
chanik a nakonec jako pilo. Po válce létal na linkách 
Moskva –  Irkutsk, Moskva –  Leningrad, jako první 

RADISTA KRENKEL 

doletěl na Sachalin. Podílel se na záchraně námořní-
ků z potopeného parníku Čeljuskin, jako první na 
světě doletěl na severní pól. Polární lety se mu staly 
osudem. Za druhé světové války byl frontovým pilo-
tem stal se generálmajorem letectva. Po druhé světo-
vé válce jako mnohanásobný držitel různých vojen-
ských metálů si především užíval slávy a psal knihy. 
To však nic neubírá na jeho zásluhách o vzdušném 
dobývání severních krajů. 

Málokdo si dokáže představit, na jakých strojích 
se do Arktidy zpočátku létalo. Stroje nepříliš spolehli-
vé při velkých mrazech nefungovaly. Pokud vůbec 
měly kabinu, tak nebyla vytápěná. Byly problémy se 
zásobou paliva i s náhradními díly. Vše si musel pilot 
vézt s sebou. Tam, kam se létalo, šlo přistát většinou 
jen, když všechno zamrzlo. Rozhodně se nedalo oče-
kávat, že na cílovém letišti bude nějaký personál a 
třeba dílna. Z knížky Michaila Vasiljeviče Vodopjano-
va Za polární kruh (Mladá Fronta Praha 1951) přetis-
kujeme jednu z kapitol... Udělejte si obrázek sami. 

Michael Stanovský 

 

MICHAIL V. VODOPJANOV 
ZA POLÁRNÍ KRUH 

NAŠE LETADLA 
Nemuseli jsme ztrácet drahocenný čas výběrem 

typu letadla, jež by nejlépe vyhovovalo danému úko-
lu. Typ letadla byl nejen dávno vybrán, ale dvakrát 
vyzkoušen v těžkých letech na Čukotku. Bylo to moje 
oblíbené expediční letadlo – arktická limusina „P-5“. 
Má svou historii. 

První zkušenost letů na severu v letech 1930-
1931 mě přesvědčila o tom, že v našem státě nebylo 
ještě letadel, jež by vyhovovala aspoň základním po-
žadavkům normálních letů v těžkých podmínkách 
Arktidy. Slyšel jsem, že inženýři a konstruktéři vedou 
teoretické spory o tom, jaké má být polární letadlo. A 
řadoví letci měli zatím plno nesnází. 

Úhlavními nepřáteli letce za polárním kruhem jsou 
mráz a těžké povětrnostní podmínky. Zejména mráz. 
Ať vynášíme letce jako hrdinu jakkoli vysoko, on byl a 
zůstane nejdříve člověkem, a když ve vzduchu je tep-
lota 35-40° pod nulou a on musí letět v otevřeném le-
tadle rychlostí 180-200 kilometrů za hodinu, je jasné, 
že se snaží chránit se před vlivem chladu. Obléká 
jednu nebo dvě kožešinové kombinézy, zakrývá si 
tvář kožešinovou škraboškou a ruce a nohy strká do 
nemotorných kožešinových pytlů – rukavic a bot. Jed-
ním slovem – oblékne na sebe tolik kožešin, že se s 
námahou vtlačí do těsné kajuty. Ví, že těžký ne-
motorný oděv ho zbavuje možnosti dobře řídit letadlo, 
proto vědomě činí to, že si ze dvou zel vybírá menší. 
Omrznou-li mu ve vzduchu ruce nebo nohy, ztratí 
úplně vládu, zahyne sám a zničí i letadlo. To je tak ří-
kajíc jedna stránka otázky „vliv nízkých teplot na or-
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ganismus letce“. A druhá je motor. Nikdo, kromě po-
lárních pilotů a palubních mechaniků, si nemůže 
představit, jakou nervovou a fysickou námahu vyža-
duje spouštění motoru, který stál několik hodin v sil-
ném mrazu. Stává se, že spouštění motoru trvá 3 až 
5 hodin, někdy však i celých 24 hodin. Já jsem se v 
roce 1929 při přípravách k prvnímu letu Chabarovsk 
– Sachalin namáhal s mechanikem Anikinem se 
spouštěním motoru přesně 13 dní. 

Brzy jsem se znovu setkal se svým starým dru-
hem – palubním mechanikem Bassejnem. Vzali jsme 
si za základ otevřené poštovní letadlo a předělali 
jsme je prvně na zavřené – limusinu; již v roce 1933 
skvěle vydrželo první zkoušky. Doletěl jsem na něm 
šťastně z Chabarovská do Vankaremu, kde jsem se 
zúčastnil záchrany čeljuskinců. V roce 1935 jsme 
přestavěli podle svého systému již dvě letadla, na 
nichž jsme v březnu a dubnu téhož roku zdařile vyko-
nali velký severní let podle cestovního plánu Moskva 
– Šmidtův mys – Chabarovsk. V roce 1936, v době 
příprav k letu Moskva – země Františka Josefa, měli 
jsme již s Bassejnem mnohokrát přezkoušený projekt 
přestavby letadla. 

Jak vypadala naše letadla? 
Jsou to standartní letadla typu „P-5“, která se pře-

stavbou změnila z otevřených na zavřená, jež posky-
tují posádkám největší pohodlí při práci ve vzduchu 
za těžkých arktických podmínek. 

Postavili jsme na „P-5“ pohodlnou, aerodynamic-
kou, zasklenou limusinu vlastní konstrukce, s dobrým 
výhledem pro pilota. Okna limusiny jsme udělali po-
hyblivá, ale nasadili jsme je s takovým rozmyslem, že 
dokonce ani při otevřených vyhlídkách do kajut ne-
fouká. Je to maličkost, zdálo by se, má však velký vý-
znam. Budeme muset letět v mlze i za silné metelice. 
V takovém počasí se skla kabiny obyčejně zanášejí 
sněhem. Budeme muset otevřít vyhlídky. A kdyby vy-
hlídkami foukalo, celá přestavba by nestála za nic. 
Letadlo by se ukázalo „slepým“, jak se často stává s 
některými limusinami. 

Když jsme připevnili zvláštními rámy kajutu pro 
cestující, mohli jsme v ní umístit se vším pohodlím tři 
cestující místo jednoho. Touto přestavbou se „P-5“ 
stalo z dvousedadlového čtyřsedadlovým letadlem. 

Na spodních plochách po obou stranách trupu 
jsme umístili aerodynamické zavazadlové koše, 
schopné pojmout až 300 kilogramů užitečného nákla-
du. To je zásoba potravin na půl druhého měsíce, 
teplé kožešinové obleky, náhradní součástky a ostat-
ní náklad potřebný za letu. 

Nízká teplota, jak jsem se již zmínil, je jedna ze 
základních potíží polárních letů. Kožešinové a ostatní 
teplé oblečeni nechrání dostatečně před chladem, 
spoutává pohyby letce, zbytečně ho unavuje. Na na-
šich letadlech nebudeme zakoušet takové nepohodlí. 
Kajuty pro pilota i cestující se u nás vytápějí výfuko-
vými plyny motoru. 

25. března jsem podnikl první zkušební let nad le-
tištěm. Ve vzduchu bylo 11 až 13° mrazu. Měl jsem 
na sobě kožený plášť bez podšívky a čepici. Přesto 
jsem necítil chlad. A celý téměř dvouměsíční let jsem 
vykonal v takovém oblečení. Ať byla venku zima ja-

kákoliv, v kajutě bylo za letu nejméně 10 až 12° tepla. 
Ale výfukového plynu jsme využili nejen k tomu, 

abychom udržovali přiměřenou teplotu v kajutách. 
Zahřívali jsme jím i olej v plechovkách a gumová 
spouštěcí lana. Obyčejně za teploty 30° pod nulou 
gumová lana vypovídají službu. U nás však, díky za-
hřívání, dokonce i při nižší teplotě, dosahující až mí-
nus 40°, guma neztrácela na své pružnosti. 

V kajutách pro cestující obou letadel byly zařízeny 
přijímací a vysílací stanice, jež dovolovaly v době letu 
udržovat nepřetržitě dvoustranné spojení mezi letadly 
a nejbližšími pozemními radiostanicemi v okruhu 600 
až 700 kilometrů. Kromě toho jsou letadla vybavena 
všemi nejnovějšími aeronavigačními přístroji pro noč-
ní lety a lety v mlze. Abychom zvětšili akční rádius, 
připevnili jsme na obě letadla zásobní benzinové ná-
drže. Ted každé z nich může vzít s sebou tolik po-
honných látek, kolik je třeba na 1300 až 1500 kilome-
trů nepřetržitého letu. Zásluhou zásobních nádrží ny-
ní mohou být naše letadla ve vzduchu plných devět 
hodin. 

Rozhodli jsme se opustit starý způsob spouštění 
motoru pomocí gumového lana; umístili jsme v na-
šich letadlech neprodyšné balony se stlačeným vzdu-
chem a kromě nich, pro jistotu, startovací motorky. Ty 
stačí roztočit dynamka našich „havarijních“ radiosta-
nic v případě nouzového přistání. 

A nakonec několik slov o motoru. Na obou leta-
dlech jsou namontovány sériové motory „M-17“ so-
větské výroby, každý o síle 715 koňských sil. Motorů 
se naše přestavba nedotkla, pouze jsme pomocí oby-
čejné letovací lampy zhotovili zvláštní zařízení, aby 
se v době parkování ohřívaly. Není to věc složitá, má 
jen úzce odborný význam, proto ji popisovat nebudu. 
Pouze řeknu, že zásluhou tohoto zařízení jsme se po 
celou dobu letu ani jednou netrápili se spouštěním 
motorů. Nevím, jak kdo, ale palubní mechanici byli 
velmi spokojeni. 

Výběr typu letadla nás tedy neznepokojoval. Leta-
dla jsou. Nákresy pro přestavbu jsou. Do přestavby 
se dala osvědčená Golcmanova továrna, která v po-
sledních dvou letech tuto práci koná už potřetí. Na 
práci dohlíží můj nejlepší přítel a spolutvůrce projek-
tu, palubní mechanik Bassejn. Zdá se, že je všechno 
v pořádku; zbývá jen určit přesnou dobu dohotovení 
letadel. Ale kdepak! 

Říká se, že chuť roste s jídlem. Toto přísloví se pl-
ně osvědčilo. Čím dále pokračovala přestavba, tím 
víc menších nedokonalostí jsme pozorovali na svém 
systému a snažili jsme se je stůj co stůj odstranit, aby 
letadlo bylo co nejdokonalejší. 

Jednou Flegont Bassejn vpadl ke mně domů pří-
mo z továrny, ve špinavých montérkách. 

„Budou letadla hotova k patnáctému březnu?“ ptal 
jsem se ho místo obvyklého pozdravu. 

A byly již první dny března... 
„To všechno záleží na továrně,“ odpověděl vyhý-

bavě Bassejn. „Slíbili, že budou.“ 
Flegont pohlédl na mapu plnou poznámek, ležící 

na stole, a s požitkem se roztáhl v křesle. 
„Stěžovali si na tebe, příteli,“ nedával jsem mu po-

koje. 
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„Kdo?“ podivil se upřímně Bassejn. 
„Nikdo jiný než vrchní inženýr továrny. 

Byli bychom dávno hotovi s vašimi leta-
dly, říká, kdyby váš mechanik nechal těch 
svých nápadů. Denně si vymyslí něco no-
vého a nutí nás několikrát předělávat jed-
nu věc.“ 

Flegont seděl v křesle, cele se oddá-
vaje odpočinku. Jeho tvář nic neprozrazo-
vala, jako by to, co jsem mu říkal, se ho 
vůbec netýkalo. 

„Budeš brzo s prací hotov?“ pokračo-
val jsem. 

„Letadlo bude brzy hotovo,“ oživl Bas-
sejn. „Ty mi raději ukaž, kam máme letět 
a kde je Tichý záliv.“ 

Ukázal jsem mu tečku na mapě. Ně-
kolik minut pozorně hleděl na ukázané 
místo, pak změřil na mapě vzdálenost od 
Moskvy, pozvedl ke mně překvapené oči 
a pronesl: 

„Ale vždyť tohle ani nestojí za let! Vždyť je to do-
cela blízko.“ 

„Správně,“ souhlasil jsem. „Copak je to daleko? 
Zde je Moskva, vedle Archangelsk, tam Narjan-Mar, 
potom maličký kousíček: Karské moře, Barentsovo 
moře a Tichý záliv. To nestojí za řeč. Ale tak lehce 
lze usuzovat tady, když sedíme u teplého ústředního 
topení. Zde nefouká, na mapě můžeme spolu za ně-
kolik minut obletět všechna moře. Ale, milý kamará-
de, ve skutečnosti to všechno vypadá trosku jinak.“ 

„To se uvidí,“ odpověděl. „Neselžou-li motory, po-
letíme dobře i ve skutečnosti.“ 

„Motory nesmějí selhat. Věřím „M-17“. Ty sám víš, 
že nám ještě ani jednou nevypověděl službu.“ 

V druhé polovici března začalo se počasí zhoršo-
vat, budilo v nás vážné obavy. Ono se vlastně zhor-
šovalo jen z našeho hlediska. Moskvané, na příklad, 
byli jiného názoru. Upřímně se radovali, že se ve 
sněhu objevila hluboká roztálá místa. Počítali již dny, 
zbývající do té radostné chvíle, kdy se bez zásahů 
domovníků zpod sněhu objeví dlouho očekávaná jar-
ní země. 

Letiště, přístupné se všech stran větrům a jarnímu 
slunci, černalo před očima. Sníh tál a měnil se v ten-
kou vrstvu ledu. Ještě několik dní a země rozmrzne, 
ledová vrstva zmizí a z letiště nevzlétnete ani na ly-
žích, ani na kolečkách... 

Začal jsem častěji docházet do dílen továrny a po-
pohánět dokončení přestavby letadel. 

V prostorné hale stála vedle sebe naše letadla, 
téměř dokončená. Když jsem se na ně díval, skoro 
jsem na nich nerozeznával známé obrysy nevzhled-
ného, útlého „P-5“. Jaksi zesílily, byly hezčí, a to je 
změnilo k nepoznání. Dokonce i podle zevnějšku byly 
naše limusiny mnohem krásnější než jejich sestry „P-
5“. Spodní část křídel a trupu byla natřena světle 
modrou barvou a strany trupu zelenou. Shora pokrý-
val téměř celou plochu křídel, trupu a větší část ocas-
ní plochy široký, jasně červený pás. 

Vždy mi potom připomínal opatrného a rozvážlivé-
ho Bassejna. Tento pás se objevil na letadle z jeho 

podnětu k úžasu továrních inženýrů, 
kteří byli zvyklí standardnímu nátěru. 
Ale jejich estetický „úděs“ nic nezname-
nal pro oči Bassejna, který nejednou 
prožil opravdový úděs, když se za nou-
zového přistání přibližovala hladová 
smrt, úděs, který se zmocňuje člověka, 
jenž strávil nejeden den bez kůrky chle-
ba v 35° mrazu, kdy s úzkostí jasně cítí-
te, jak vám doslova tuhne krev v žilách 
a jak vás prudce bolí promrzlé kosti. 
Ano, ano, ne ruce, ani nohy, ale právě 
kosti... Proto trval na svém projektova-
ném nátěru, dokazuje prostě a přesvěd-
čivě: v případě nouzového přistání lze 
červené letadlo na sněhobílé pokrývce 
Arktidy snadno rozeznat... 
Upřímně jsem se radoval při pohledu na 
naše hezká letadla. Představovala 
nejen naši zkušenost. Bylo jim věnová-
no mnoho bezesných nocí, mnoho úpor-

né, ale radostné tvůrčí práce. Jak se osvědčí ve 
vzduchu? Vykonají pro nás to, co od nich očekává-
me? 

Poslední pochybnosti záhy rozptýlil tovární zku-
šební letec, nositel Rudého řádu Hoppe. Několikrát 
vzlétl do vzduchu, zkoušeje na každém letadle 
všechny jeho vlastnosti, a pečlivě zaznamenával jeho 
nedostatky. Když je vyzkoušel, dal o našich letadlech 
dobrý posudek. 

„Nejcennější na vaší přestavbě je to,“ řekl Hoppe, 
„že zvýšila téměř dvojnásobně nosnost letadla a dél-
ku nepřetržitého letu a přitom nezměnila jeho letecké 
vlastnosti. „P-5“ se standartním motorem „M-17“ si 
zachovalo svůj dřívější rozběh při vzletu i přistání a 
svou dřívější rychlost 170 až 180 kilometrů za hodi-
nu. Při zkouškách prokázalo dobrou odolnost ve 
vzduchu, citlivě reagovalo na páky a prokázalo dobré 
vlastnosti při rovném letu a nabírání výšky. Musím 
vám od srdce blahopřát k úspěchu.“ 

Nespokojil jsem se však jen s dobrozdáním Hop-
peho, nýbrž jsem se rozhodl sám vyzkoušet letadlo 
ve vzduchu před odletem i přitom jsem přišel k závě-
ru, že přestavba se skvěle zdařila. 

Naše arktická limusina, zásluhou své velké nos-
nosti, je mnohem výhodnější a pohodlnější než limu-
sina „P-5“ nejen pro arktické lety, ale i pro lety na 
všech poštovních a civilních linkách Sovětského sva-
zu. Dvouměsíční práce v Arktidě mě v tomto názoru 
utvrdila. 

 

KAM LETÍME 
V době přípravy bylo navrženo několik obměn 

cestovního plánu. Nakonec jsme zůstali u tohoto roz-
vrhu: Moskva – Archangelsk – Narjan-Mar – Amděr-
ma – Matočkin-Šar – Mys Želanija – Tichý záliv. Ná-
vrh byl potvrzen Ottou Juljevičem Šmidtem. 

Na mapě se objevila lomená červená čára, pevně 
směřující na sever. Na místech, kde se lomila, jsme 
měli přistát. 

Pro obtížnost letu se náš cestovní plán dělil na tři 
úseky: Moskva – Narjan-Mar, Narjan-Mar – Mys Že-
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lanija, Mys Želanija – Tichý záliv. 
První úsek byl nejsnadnější. Trať z Moskvy do 

Archangelska byla již prozkoumána oddělením civil-
ního letectva a vybavena v určitých vzdálenostech 
menšími přistávacími plochami. Dále z Archangelska 
do Narjan-Maru vedou místa také prozkoumaná. Zde 
vede poštovní linka a létají tu letadla výkonného vý-
boru. Je pravda, že cesta vede zčásti nad tajgou a 
zčásti nad pevninovou tundrou, ale z našeho hlediska 
nás tu nemohly očekávat žádné více nebo méně váž-
né potíže nebo překážky. 

Druhý úsek je mnohem obtížnější. Cesta z Nar-
jan-Maru do Amděrmy vede nad tundrou. Zde se pod 
námi bude prostírat rovná bílá sněhová pokrývka bez 
jediného keře, bez jediného obydleného místa. Žád-
né orientační body na zemi. Zde bude možno letět 
jen podle kompasu. 

Arktida v pravém smyslu slova začíná od Amděr-
my. Končí se pevnina. Dále již nejsou vůbec osady. 

Úsek Amděrma – Mys Želanija vede nad úzkým 
Jugorským průlivem, pak nad ostrovem Vajgač, nad 
Karskými vraty – padesátikilometrovým průlivem, 
často zahaleným mlhou, spojujícím Barentsovo moře 
s Karským a oddělujícím ostrov Vajgač od ostrovů 
Nové země; nad jižní částí Nové země k úzkému prů-
livu Matočkin-Šar, který ji dělí ve dva nestejné díly; a 
konečně nad severní částí Nové země k mysu Touhy 
pod 76°58' severní šířky a 68°35' východní délky. 

Na tomto úseku dvakrát přistaneme – v Amděrmě 
a na Matočkin-Šaru; třebaže na celém tomto úseku 
budeme mít dobrou pozemní orientaci – východní po-
břeží Vajgače a Nové země – přece situace bude 
těžká. Zde se uplatňují zákony Arktidy a počasí se 
bude měnit několikrát za den. Zde naši cestu zahalí 
neproniknutelná mlha, vystupující z nezamrzajících 
pobřežních míst Karského moře. Tento úsek je ne-
bezpečný... 

Poslední úsek je nejkratší, pokud jde o vzdálenost 
– všeho všudy 520 kilometrů. Zato je však nejtěžší. 
Vede nad Barentsovým mořem. Nad ním ještě nikdo 
neletěl v letadle v tuto roční dobu, proto nikdo nemů-
že říci, co bude pod námi: věčné ledy nebo čistá hla-
dina? Ano, ani ostrov Hookerův, na jehož břehu se 
krčí Tichý záliv, není tak snadno k nalezení mezi ost-
rovy souostroví země Františka Josefa. Zkrátka – 
právě poslední úsek našeho letu se zdá nejtěžší, prá-
vě on v sobě skrývá mnoho nebezpečných překvape-
ní... 

Tak jsme nejednou uvažovali, skloněni nad ma-
pou, když jsme na ní studovali svůj cestovní plán a 
obrysy četných ostrovů a snažili se zapamatovat si 
nejhlavnější z nich. A v té době v místech, přes něž 
vedla na mapě červená čára letecké cesty – na Vaj-
gači, na Nové zemi, na Hookerově ostrově – polárníci 
čistili letiště, aby naše letadla mohla přistát. Spojeni s 
pevninou jen neviditelnými radiovými vlnami, věděli 
již o našem letu a připravovali se nás uvítat. Nebude-
me tedy neočekávanými hosty. 

Měsíc před naším odletem všechny polární zimní 
stanice, rozložené v západní oblasti sovětské Arktidy, 
začaly denně vysílat do Moskvy povětrnostní zprávy. 
Měsíc před odletem všechny polární stanice, ležící 

na naší cestě, oznámily, že letiště jsou připravena, a 
téměř denně vysílaly radiem jejich stav. Věděli jsme, 
že hrstka polárníků z Matočkin-Šaru a mysu Touhy 
musila za tu dobu dvakrát zřizovat letiště zničená 
bouří. Proto se každý účastník letu cítil neobvykle sil-
ným, vida u stovky lidí takovou péči o sebe! 

Náčelník polárního oddělení, čeljuskinec Kopu-
sov, oznámil všem polárním radiovým stanicím naše 
heslo – „rovník“.   „Všechny radiogramy, označené 
tímto slovem, je nutno vysílat a přijímat mimo pořadí. 
Jsou to radiogramy, spojené s odletem výpravy Vo-
dopjanovovy,“ oznámil. A radiotelegrafisté považovali 
za svou povinnost bleskově vysílat v kteroukoliv hodi-
nu radiogramy, začínající slovem „rovník“. 

Taková péče o účastníky polární výpravy se může 
projevovat jen v našem socialistickém státě. Jen u 
nás se o dobytí Arktidy zajímá celý národ; až dojíma-
vě se stará o své syny, které posílá s výpravou, záso-
buje je vším potřebným a s neutuchající pozorností 
sleduje každý jejich krok, připraven v kteroukoli chvíli 
přispěchat jim na pomoc. 

Těsné spojení účastníků výpravy na zemi Františ-
ka Josefa se všemi pracujícími našeho státu, naváza-
né dávno před startem, upevňovalo se s každým no-
vým kilometrem, oddalujícím nás od Moskvy. Každý 
náš krok, učiněný v nekonečné pustině Arktidy, byl 
znám všem pracujícím Sovětského svazu. Každou 
chvíli jsme cítili jejich neutuchající pozornost a sta-
rost... 




