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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

Na fotografii z pražského Klubu Lávka jsou hlavní 
aktéři večera uspořádaného 3. listopadu 2005 u 
příležitosti vydání knihy Islandské prázdniny. Zpra-
va autoři knihy Islandské prázdniny František Ja-
novský, Renata Marcolová, nakladatel J. Švejda 
a vedoucí Islandské sekce Lidmila Němcová. 

foto Michaela Janovská 

Ještě jednou se vracíme k akci Islandské sekce v re-
stauraci Reykjavík 14. 3. 2005. Bohužel nám autor 
dodal článek dlouho po uzávěrce, takže jej zájemci 
naleznou v plném znění jen na Internetu. 
V nádherné přátelské atmosféře prožili účastníci se-
tkání nezapomenutelné odpoledne, pohoštěni tradič-
ními lahůdkami islandské kuchyně. Sám hostitel Þórir 
Gunnarsson v přivítacím projevu s uspokojením kon-
statoval stále se rozšiřující česko-islandskou spolu-
práci včetně oboustranného turistického ruchu. Bě-
hem programu se také dostavila velvyslankyně Es-
tonské republiky, J. E. paní Eve-Külli Kala. Tímto se-
tkáním navázala vedoucí Islandské sekce Lidmila 
Němcová na další tradici – na občasná setkání čes-
ko-islandsko-estonská. Tato tradice se započala teh-

dy, když obě naše malé přátelské země mezi sebou navázaly mimořádně srdečné vztahy a když Island jako prv-
ní uznal obnovenou samostatnost Estonské republiky. Paní Kala ve svém projevu zdůraznila specifika obou ze-
mí, které navzdory své relativně malé rozloze i nízkému počtu obyvatel pečlivě dbají na udržení svých národních 
tradic včetně své národní kultury. Příkladem může být literatura, která se intenzívně překládá do mnoha jazyků. 

kráceno podle článku Václava Němce 
na fotografii je překladatelka z estonštiny Naděžda Slabihoudová (vpravo) s Lidmilou Němcovou, foto Jiří Bartoň 

15. prosince 2005 se konala přednáška Otto Urbana (vpravo) MUNCH 2005. U příležitosti 100. výročí výstavy 
Edvarda Munche jí uspořádala Norská sekce ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes. foto Jiří Bartoň 

Velvyslanectví Finské republiky ve spolupráci se Se-
verskou společností uspořádaly u příležitosti 88. výročí 
nezávislosti Finské republiky ve středu 7. prosince 
2005 na koncert s číší vína. V Lichtenštejnském paláci 
na pražském Hradčanském náměstí byla Komorním or-
chestrem Akademie Praha provedena díla finských i 
českých autorů.                                     foto Jiří Bartoň 
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VÁNOČNÍ SYMBOL 
OPĚT LEHL POPELEM 

Město Gävle, které leží sto padesát kilometrů se-
verně od švédské metropole, se v předvánočním ča-
se rozhodně nenudí. Každoročně tu na oslavu svátků 
obchodníci vztyčí obří slaměnou kozu – a téměř po-
každé se stane, že ji nějaký výtečník zapálí. Letos to-
mu nebylo jinak: o dodržení podivné vánoční tradice 
se 5. prosince 2005 postarali dva neznámí muži, kteří 
z místa činu prchli v maskách Santa Clause. Přivola-
ná policie už našla jen zuhelnatělou dřevěnou kostru 
třináctimetrové kozy. 

Koza se v Gävle poprvé objevila roku 1966 a od 
těch dob se jí podařilo přežít do Štědrého dne pouze 
desetkrát. Obvykle lehla popelem, pouze v roce 1976 
ji porazilo auto. Ke kuriózním „popravám“ kozy patří 
i událost z roku 1997, kdy kozu nedopatřením podpá-
lila petarda z ohňostroje. 

Ničitelé kozy se málokdy nechají chytit. Výjimku 
tvoří turista z amerického Ohia, který se kozu snažil 
podpálit 23. prosince 2001. Byl dopaden, usvědčen 
a strávil 18 dní ve vězení. 

Zdroj: LN, 5. prosince 2005 
 

BARMAN UPIL HOSTA K SMRTI 
Nerovný duel s tragickým koncem se odehrál ne-

dávno v jednom baru v norském městě Vikersund. 
Tamní barman to odnesl šesti měsíci vězení, jeho 
host ovšem smrtí. Přestože je v Norsku zákonem za-
kázáno nalévat podnapilým, dotyčný barman zákaz 
nejen porušil, ale zjevně podroušeného hosta vyzval 
k soutěži v pití tequily. 

Host do sebe obrátil za půldruhé hodiny 19 paná-
ků tohoto ostrého nápoje, pak upadl do kómatu, z ně-
hož se už neprobral. Barmanovi u soudu zjevně přití-
žilo, že v souboji podváděl a sám pil místo tequily jen 
vodu. 

Zdroj: LN, 26. listopadu 2005 
 

KNÍŽKA PRO RYBÁŘE 
V roce 2005 vyšla již ve třetím vydání kniha od 

Rainera Korna a Sebastiana Rosa Mořský rybolov 
v Norsku. Jde o knížku bohatě vybavenou obrazovým 
materiálem. Vyplujete v ní se zkušenými rybáři – au-
tory této knížky – v půlnočním slunci a prožijete s ni-
mi, na co nezapomenou. Jak se dostává na loďku tři-
cetikilový halibut, jak souboj s hrůzou budícím vlkou-
šem zvedne hladinu adrenalinu nebo jak se loví žra-
lok či ďas mořský. Napínavých příhod je bezpočet. 

Z obsahu: Jak, kdy a kde se loví v norských fjor-
dech, rybolovné techniky na březích hlubokých vod, 
patnáct skvělých revírů a živočišná říše, drahocenné 
rady na cestu, lexikon ryb, mapy, kresby, snímky... 

Rainer Korn, Sebastiane Rose: Mořský rybolov v 
Norsku, vydalo Vydavatelství Víkend 2005, 3. vy-
dání v češtině, 216 stran, ISBN 80-7222-372-0, do-
poručená cena 299 Kč, na Internetu ji seženete za 
240 Kč (www.knihy.cz) 

OPRAVA 

V minulém čísle Severských listů 3/2005 při závě-
rečné sazbě vypadly informace o původu některých 
článků.  

Články Reedice s Cyrilem Boudou a Nevšední po-
cta Andersenovi uveřejnila Marta Švagrová v Lido-
vých novinách, informace Františka Fröhlicha o An-
dersenových povídkách na CD pochází z inzerátu 
uveřejněného v Časopise Rozhlas, recenze Lenky 
Fárové na Waltariho knížku Cizinec přichází byla oti-
štěna v Lidových novinách. 

Autorům se za nedopatření omlouváme. 
Michael Stanovský, šéfredaktor 
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STALO SE… 

PŘEHLED AKCÍ V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
12. října 2005 – Koncert mužského pěveckého sboru Arion z dánského Århusu v kostele Nejsvětějšího srdce 
Páně v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
20. října 2005 – V Klubu Lávka – Beseda a promítání o národních parcích švédského Laponska. 
Začátkem listopadu – Brno – Jiří Havel besedoval o Grónsku a Dánsku. 
3. listopadu 2005 – V Klubu Lávka – prezentace nového cestopisu Renaty Marcolové a Františka Janovského 
Islandské prázdniny. 
5. listopadu 2005 – Zájezd do Lützenu, do míst jedné z nejvýznamnějších bitev třicetileté války, ve které padl 
švédský král Gustav II Adolf. 
24. listopadu 2005 – Finský večer v Brně – po stopách Alvara Aalta, finská lidová poezie, lidové zvyky 
a obyčeje Finska, hudební doprovod – finské písně a koledy. 
24. listopadu 2005 – Beseda o Dánsku s bývalou velvyslankyní ČR v Dánsku paní Marií Košťálovou. 
7. prosince 2005 – Koncert s číší vína, pořádaný ve spolupráci s Finským velvyslanectvím u příležitosti 88. vý-
ročí nezávislosti Finské republiky. 
13. prosince 2005 – Oslava svátku sv. Lucie v Toskánském paláci na Pražském hradě. Pořádáno ve spolupráci 
s Odborem kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí a za osobní účasti bývalého předse-
dy Severské společnosti, ministra zahraničí Cyrila Svobody. 
15. prosince 2005 – Přednáška Otto Urbana MUNCH 2005. U příležitosti 100. výročí výstavy Spolku výtvar-
ných umělců Mánes Edvard Munch. 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 

SEVERSKÉ DNY V KRAJI VYSOČINA 
Havlíčkobrodská Krajská knihovna kraje Vysočiny 

věnovala v rámci seriálu Tisíc dnů pro Evropu jeden 
též Dánsku. Ve spolupráci se Severskou společností 
uspořádala 7. dubna 2005 besedu s vedoucím Dán-
ské sekce Vladislavem Doležalem. Své vyprávění o 
historii, významných dánských osobnostech, součas-
ném Dánsku, či postavení Dánska v Evropské unii 
doprovodil filmem, který natočil během svého sedmi-
letého působení na našem velvyslanectví v Kodani. 
Ve filmu přítomným ukázal zajímavá místa tohoto 
nejjižnějšího severského království. 

Havlíčkobrodská knihovna věnovala Severu ještě 
jeden den Švédsku. Opět ve spolupráci se Severskou 
společností uspořádala 18. září 2005 besedu se sou-
časnou předsedkyní Severské společnosti a  dlouho-
letou vedoucí Švédské sekce, pani Martou Janíko-
vou. Kromě základních údajů o zemi a hlavních fak-
tech bohatých dějin Švédska se posluchači mohli se-
známit i se současným životem v této zemi. Dozvě-
děli se řadu zajímavostí, nejen o mentalitě Švédů, o 
jejich vztahu k práci, zákonům či k alkoholu, ale také 
i o jejich národních svátcích, symbolech či jídle. 

Obě tyto akce, které zaznamenaly i místní sdělo-
vací prostředky, byly dobrou příležitostí prezentovat 
činnost Severské společnosti, která se zaměřuje na 
přiblížení života v severských zemích formou pořádá-
ní nejrůznějších besed, přednášek či audiovizuálních 
představení. 

Pavel Dobrovský 

Autor je redaktorem Severských listů a vedoucím Švédské 
sekce Severské společnosti. 

V KOLÍNĚ VĚDÍ HODNĚ O DÁNSKU! 
Se zájmem jsme 15. září 2005 jeli do Regionální-

ho muzea v Kolíně na besedu o Dánsku, hlavně o je-
ho dávné historii. Besedu připravila zajímavou for-
mou PhDr. Jarmila Valentová, ředitelka muzea 
a PhDr. Radka Šumberová, jejichž hlavní doménou je 
archeologie. S doprovodem působivých fotografií 
jsme byli seznámeni s námi dosud neznámými arche-
ologickými výzkumy z dávné dánské historie 
a s informacemi o původních obyvatelích a jejich ži-
votě. Celý strávený podvečer byl příjemným pohle-
dem do historie i života Dánska. Stálo za to, jet do 
Kolína! 

Alena Klempířová 

Autorka je členkou Severské společnosti. 

 

ŠVÉDOVÉ (A ČEŠI) V KANADĚ 
1. října 2005 oslavil v kanadském Torontu 70. vý-

ročí založení nejstarší místní etnokulturní klub –
Scandinavian Canadian Club. Jednatelkou klubu je 
paní Astrid Simola, Norka provdaná za Fina. Součas-
nou předsedkyní je paní Grethe Papageorgiu. Slav-
nostního banketu se zúčastnilo na 400 osob, větši-
nou švédského původu. Ve výboru po mnoho let pů-
sobil i pan Mirko Janeček, který po svém útěku 
z komunistického Československa žil nějaký čas ve 
Švédsku (1948 až 1951), nyní v Kanadě vydává již 
třicetileté krajanské Kanadské Listy. Pan Janeček 
svého času spolupracoval i na vzniku švédského kra-
janského periodika Severské listy. 

ms, mj 
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ODEŠLI Z ŘAD NAŠICH 
ISLANDSKÝCH PŘÁTEL... 
Hallfreður Örn Eiríksson (28. 12. 1932 – 17. 7. 

2005) – islandský literární historik a folklorista. Něko-
lik let studoval postgraduálně v Praze, kde se také 
seznámil s chotí Olgou Marií Franzdóttir, rovněž vý-
znamnou osobností česko-islandských vztahů a au-
torkou mnoha překladů. Členové islandské sekce 
měli před lety možnost se s ním osobně setkat na be-
sedě v Praze. 
Guðjón Jóhannesson – lékař a psychiatr, dlou-

holetý partner paní Jóhanny þrainsdóttir; vystudoval 
medicínu v Maďarsku, několikrát navštívil Českou re-
publiku. Islandská sekce Severské společnosti s ním 
i s paní Jóhannou uspořádala v červnu roku 2002 se-
tkání. Guðjón zemřel několik dní po pohřbu Hallfreðu-
ra Örne Eiríkssona, kterého se ještě stihl osobně zú-
častnit. 
Jóhanna þrains-

dóttir – 28. listopadu 
2005 ve tři hodiny rá-
no zemřela v island-
ském Reykjavíku po 
dlouhé nemoci paní 
Jóhanna þrainsdóttir. 
Paní Jóhanna byla 
svého času předsed-
kyní Společnosti čes-
koslovensko-islandské 
na Islandu. Uměla do-
bře česky, překládala 
z češtiny i z mnoha 
dalších jazyků – ang-
ličtiny, němčiny a dán-
štiny literaturu a filmové dialogy. Kromě toho se aktiv-
ně zajímala o islandskou historii a často prohledávala 
dánské knihovny, aby vyplnila některá ne zcela jasná 
místa v islandské minulosti. Měla ráda Čechy a řadě 
z nich pomohla blíže poznat dnešní Island. 

ln, ms, foto archiv SL 

DÁNSKÝ PĚVECKÝ SBOR V PRAZE 
Mužský pěvecký sbor Arion z dánského Århusu 

vystoupil v podvečer 12. října 2005 v kostele Nejsvě-
tějšího srdce Páně v Praze na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Sbor předvedl své umění při konání mše 
Svaté. Výkon sboru byl vynikající! S vysokou pěvec-

kou kulturou, příznačnou pro sborové 
umění Pobaltí a Dánska, dokonalou 
intonací, jak v harmonii i polyfonii 
předvedených skladeb posluchači vy-
chutnávali předvedené umění. Půso-
bivé bylo vystoupení „jako přídavek“ 
před hlavním schodištěm do kostela, 
kdy v podvečer se nesl do parku zpěv 
sboru, který si na rozloučení vybral 
známý sbor z Verdiho Nabucca. 
Je otázka, zda nebylo vhodnější pro 
tak kvalitní pěvecký sbor zajistit jiné 
místo k vystoupením, než jako dopro-
vod normálního církevního obřadu. 
Pro členy Severské společnosti by to 
byl jistě další významný pohled do 
kultury nám blízkých zemí. 

Jaroslav Klempíř 

Autor je členem Severské společnosti, dří-
ve byl aktivním profesionálním hudební-
kem a ředitelem symfonického orchestru. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SEVERSKÉ 
SPOLEČNOSTI NA ROK 2006 
Upozorňujeme všechny členy Severské spo-

lečnosti na nutnost včasné platby členských pří-
spěvků. Řada členů otálí se zaplacením, ve svém 
důsledku to přináší problémy při organizování 
činnosti Severské společnosti a vydávání Sever-
ských listů, zejména začátkem každého roku. 
Značná část výdajů Severské společnosti je 

hrazena z dotace Ministerstva zahraničních věcí, 
tento příspěvek je však distribuován až v polovi-
ně roku, takže do té doby musíme veškerou čin-
nost financovat z vlastních zdrojů – a to jsou až 
na zanedbatelné výjimky právě a pouze vaše 
členské příspěvky. 
Platit členské příspěvky je jednou z mála po-

vinností člena Společnosti vyplývajících ze Sta-
nov. Nezaplacené příspěvky mohou pro vedení 
Společnosti předznamenávat, že dotyčný člen již 
nemá další zájem o činnost Severské společnosti. 
Tito členové také přestanou dostávat Severské 
listy. Jejich zasílání bude po zaplacení obnoveno, 
ale až od nejbližšího vydaného čísla, takže se mů-
že stát, že ročník nebude mít kompletní. 
Členské příspěvky se platí na účet Severské 

společnosti zaslanou poštovní poukázkou. 
Máte-li jakékoliv pochyby, neváhejte kontakto-

vat sekretářku Severské společnosti Janu Kypo-
vou na telefonním čísle 234 683 555. Agendu br-
něnské pobočky vyřizuje její tajemnice Mgr. Věra 
Konrádová, telefon 543 240 728. 

ms 

 

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR ARION Z DÁNSKÉHO ÅRHUSU FOTO JIŘÍ BARTOŇ 
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ISLANDŠTÍ PŘÁTELÉ 

Paní Vilborg Dagbjartsdóttir (nar. 1930) je považo-
vána za nejvýznamnější současnou islandskou bás-
nířku. Vydává sbírky lyrických básní a překládá. Patří 
také k aktivním zastáncům rovných příležitostí žen 
a mužů. 

Paní Vilborg  je českým divákům známa jako hlav-
ní vypravěčka z televizního filmu Pavla Kouteckého 
a Jana Buriana Islandská paměť. 

Vedoucí Islandské sekce Severské společnosti 
Lidmila Němcová měla možnost se s básnířkou se-
tkat během její návštěvy v Praze v září 2005. 
V kavárně Slavie si spolu povídaly – a tak vznikl ná-
sledující rozhovor pro Severské listy. 
Proč jste letos přijela do Prahy? 
Miluji tuto zemi již přes 45 let. Využila jsem lev-

ných charterových letů a přiletěla jsem do České re-
publiky na jeden týden. Praha má velký význam 
v mém osobním životě. Poprvé jsem tu byla počát-
kem šedesátých let jako vedoucí skupiny islandských 
dětí. Šla jsem tehdy po pražských ulicích se svojí pří-
telkyní Helenou Kadečkovou. Za námi se objevil mla-
dý muž, který slyšel naši islandskou konverzaci, 
a představil se nám. Byl to islandský student filmové 
fakulty AMU (Československo se tehdy ve světě po-
važovalo za filmovou velmoc a mnoho cizinců včetně 
Islanďanů jezdilo do Prahy na studie). Jmenoval se 
Þorgeir Þorgeirsson, později se na Islandu proslavil 
jako filmař, překladatel a publicista (mimo jiné překlá-
dal Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Vladimíra 
Holana a některé další české spisovatele a básníky). 
Toto náhodné setkání přerostlo ve vážný vztah brzy 
završený svatbou. Prožili jsme pak společně 43 let ži-
vota, máme jednoho syna. 
Umíte něco česky? 
Pamatuji si jen některá slova, třeba „Ahoj, miláč-

ku“. 
A co vaše profese? 
Po celý život jsem pracovala jako učitelka jedné 

základní školy v Reykjavíku. Nyní jsem v důchodu 
a mohu se více věnovat básnické tvorbě. Milovala 
jsem práci s dětmi, napsala jsem několik knih pro dě-
ti, překládala jsem knihy z angličtiny a švédštiny. Mo-
je první knížka byla pro malé děti. Text nebyl dlouhý, 
ale v tehdejší době to byla kniha novátorská, velká 
svým rozměrem, tvarem i veselými barvami ilustrací 
od Sigrídur Björnsdóttir. Kniha získala ocenění, což 
bylo pro mne velkým povzbuzením. 
Co dnes připravujete pro děti? 
To vlastně souvisí s mým pobytem v České re-

publice. Islandské ministerstvo školství chce přiblížit 
dnešní mladé generaci holocaust a druhou světovou 
válku netradičním způsobem. Neměli bychom na toto 
období zapomenout. Byla jsem pověřena připravit 
program pro základní školy, který bude – jak je to už 
běžné – umístěn na internetových stránkách. Vychá-
zím z knihy Karen Levinové Hanin kufřík, která už vy-

šla v překladech po celém světě včetně Česka. Tato 
kniha se váže k Terezínu, doporučuji ji k přečtení. Je-
la jsem na jeden den do Terezína, abych na místě 
poznala a procítila atmosféru. Seznámila jsem se s 
dokumenty oné smutné doby. Všechny své pocity 
a poznatky se teď pokusím uplatnit v projektu pro is-
landské školy. 
Změnil se dnešní svět oproti dobám Vašeho 

mládí? 
Podle mého soudu není lepším, než byl. I dnes se 

vedou války a existují četné ozbrojené konflikty. 
Jste známa jako významná islandská lyrická 

básnířka. Proč ženy píší poezii – zvláště na Islan-
du? 

Vydala jsem několik sbírek lyriky a stále pokračuji 
v práci. Lyrické básně je možno psát kdykoliv 
a kdekoliv, své nápady si mohu zaznamenávat i při 
běžných domácích pracech. Poezie nevyžaduje tolik 
soustředění jako třeba psaní novel a románů. Prav-
děpodobně to je i důvod, proč ženy – a nejen na Is-
landu – dávají ve své tvorbě přednost poezii. Jiný dů-
vod spatřuji v jejich lyričtějším vidění světa. Nevýho-
dou poezie je veliká obtížnost adekvátních překladů. 
Islandské ženy jsou našim ženám dávány za 

vzor v prosazování rovných příležitostí. Jak je to 
ve skutečnosti? 

V roce 1975 proběhla na celém Islandu veliká ma-
nifestace žen jako projev ženského úsilí za emanci-
paci. Významná byla tehdy ženská solidarita. Podaři-
lo se nám dosáhnout značných úspěchů. Ženy se do-
staly do politiky včetně vysokých státních funkcí. V 
tom je situace na Islandu asi lepší než u vás. Avšak 
dosud u nás ještě není všechno ideální – zvláště 
v odměňování za stejnou práci; úplné rovnosti s muži 
jsme zatím nedosáhly. 
Jak byste charakterizovala islandskou ženu? 
Islandské ženy tvrdě pracují, jsou velice silné 

i v osobním životě, dovedou zvládnout osobní problé-
my. Životní úroveň je dnes na Islandu vysoká, 
z tohoto hlediska jsme řazeni mezi nejbohatší země 
světa. Máme také poměrně málo nezaměstnaných. 
Nicméně, stejně jako i v jiných evropských státech, 
se islandská společnost bude muset vypořádat se so-
ciálními problémy určitých skupin obyvatelstva (třeba 
matky – samoživitelky). 
Je známa Vaše poezie v Česku? 
Několik básní bylo publikováno v překladu Heleny 

Kadečkové ve Světové literatuře. 
Děkuji za rozhovor. Islandská sekce Severské 

společnosti připraví v rámci svého programu 
v roce 2006 samostatný podvečer, na kterém zá-
jemce seznámíme s Vaším životem a především 
s novou tvorbou. 

Lidmila Němcová 
7. listopadu 2005 

Autorka je vedoucí Islandské sekce Severské společnosti. 

ROZHOVOR S BÁSNÍŘKOU VILBORG DAGBJARTSDÓTTIR 
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ÓDA NA MĚSÍC 
 
Až umyju nádobí 
až vynesu odpadky 
až naleštím lino v kuchyni 
až vydrhnu předsíň 
až vyluxuju 
až utřu prach 
až vyperu 
až budu hotová 
vyjdu na balkón 
a napřáhnu rejžák 
do tváře měsíci 
kam ještě nevyslali 
žádnou ženu 
s hadrem na podlahu 
zatím ne. 
 

 
 
 

VILBORG DAGBJARTSDÓTTIR 
BÁSNĚ Z OSMDESÁTÝCH LET 

HROMNICE III 
 
Požehnány buďte drobné prstíky 
mé maminky 
která nasbírala na blatech suchopýr 
Požehnány buďte oteklé ruce 
mé babičky 
která spředla suchopýr v knot 
Požehnán buď můj dědeček 
který vyrobil z železa kahánek 
Požehnáni buďte mí bratři 
kteří do něj přetavili rybí tuk 
Požehnáni buďte lidé 
kteří se skláněli za tmy nad prací 
Požehnáno budiž světlo 
které hořelo na tenkém knůtku 
maličký plápolavý plamínek 
v polární noci. 

básně z osmdesátých let 
přeložila Helena Kadečková 
Světová literatura 1988, č. 3 

BÁSNÍŘKA VILBORG DAGBJARTSDÓTTIR (VLEVO) S VEDOUCÍ ISLANDSKÉ SEKCE SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI LIDMILOU NĚMCO-

VOU, KAVÁRNA SLAVIE V PRAZE, ŘÍJEN 2005 FOTO ARCHIV LIDMILY NĚMCOVÉ 
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HUDEBNÍ ZÁŽITEK Z FINSKA 
NEVŠEDNÍ HUDEBNÍ PO-
CHOUTKA 

Deštivou, zasmušilou a posmutnělou 
nedělí 2. října 2005 rozzářil a prosvětlil 
koncert finského ženského pěveckého 
sboru a dětského sboru ze severního 
Finska z městečka Tuira nedaleko od 
města Oulu. 

Ve 12 hodin, úderem poledne, mohut-
ně zazněly varhany v Chrámu sv. Miku-
láše na pražském Staroměstském ná-
městí Bachovou Fantasií in g, kterou bri-
lantně přednesla mladá finská varhanice 
Haakel Kaltakariová. Mohutný nástup 
pak vystřídalo pokorné Sanctus J. Berthi-
era v přednesu ženského pěveckého 
sboru z Tuira. Dětské hlasy se připojily 
k další skladbě J. Neandera Ó Bože a S. 
Webeho Agnus Dei. 

Dětský sbor při kostele sv. Tomáše 
v Oulu dále zazpíval finský spirituál 
a národní píseň od K. Haapasala Má 
kantele. Do velebného ticha sestoupila 
shůry z kůru píseň Ave Maria v podání 
stříbřitého sopránu sólistky Anu Vuoren-
maa doprovázené na varhany opět Raa-
kel Kaltakariovou. Ještě jsme vyslechli 
Mozartovo Ave Maria – Benedictus, ně-
kolik spirituálů a koncert byl zakončen 
skladbou finského autora T. Nikkoly 
Amen, sláva, díky. 

Za nedělního nepříznivého počasí byl 
staroměstský Chrám sv. Mikuláše plně 
obsazen jak českými, tak především fin-
skými posluchači, pracujícími i dočasně 
bydlícími v naší republice – i náhodnými 
turisty. Koncert poctili svou návštěvou 
rovněž diplomaté z Finského velvysla-
nectví v Praze. 

Sborový zpěv má ve Finsku dlouhou 
tradici a i dnes je ještě jedním ze základ-
ních prvků aktivního provozování hudeb-
ní výchovy i na nejzazším severu Finska. 
A tak nám tyto dva pěvecké soubory ze 
severského Oulu zprostředkovaly zadu-
manou krásu své země a umožnily prožít 
nevšední odpoledne v povznášející du-
chovní atmosféře. 

Hana Kučerová 
fotografie z archivu Hany Kučerové 

Autorka je členskou Severské společnosti. 
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PO ŠVÉDSKÝCH STOPÁCH 
Severská společnost uspořádala 5. listopadu 

pro své členy zájezd do německého Lützenu, do 
míst jedné z nejvýznamnějších bitev třicetileté 
války, ve které padl švédský král Gustav II. Adolf. 
Význam a hrdinná smrt Gustava II. Adolfa roku 
1632 se připomíná ve Švédsku každoročně 6. lis-
topadu – je to oficiální významný den švédského 
státu nazývaný Gustav Adolfsdagen. 

 
LÜTZEN 

Lützen je město v Německu 15 km jihozápadně 
od Lipska. 16. listopadu 1632 se zde střetla spojená 
vojska Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. pod vele-
ním Albrechta z Valdštejna s vojskem švédského krá-
le Gustava Adolfa. Bitva skončila nerozhodně, zasta-
vila však ofenzívu Švédů v Německu. Padli zde 
Gustav II. Adolf a na císařské straně polní maršál 
Gottfried z Pappenheimu. 

 
KRÁL GUSTAV II. ADOLF 
Král Gustav II. 
Adolf byl vnu-
kem zakladatele 
slavné švédské 
panovnické dy-
nastie Gustava 
I. Vasy. Narodil 
se 19. prosince 
1594. Králem 
se stal v roce 
1611. Za dobu 
svého panování 
posiloval hospo-
dářskou a poli-
tickou moc své 
země, poskytl 
šlechtě politické 
a hospodářské 
výsady, zasadil 
se o rozvoj stá-
toprávních insti-
tucí, některé i zřídil, např. nejvyšší soudní dvůr. Pro-
vedl řadu správních, finančních a vojenských refo-
rem. Byl válečníkem i mírotvorcem – ukončil tzv. kal-
marskou válku (1613), válku s Ruskem (1617) a ve 
válkách s Polskem (1621–29) získal řadu území v 
Polsku a v Prusku. Také upevnil švédskou moc 
v Pobaltí. 

Jeho úspěchy a hospodářská síla Švédska prav-
děpodobně stály na počátku úvah o vytvoření velké 
říše na Baltu. Tato myšlenka nakonec přivedla Švéd-
sko k účasti ve čtvrté fázi Třicetileté války. Stalo se 
tak vyloděním v Německu 4. července 1630. K 
vojskům Gustava II. Adolfa se připojila protestantská 
knížata severního Německa a švédský král postupně 
ovládl značnou část Německé říše. Součástí této ex-

panze v severozápadní a střední Evropě bylo i obsa-
zení Prahy saským vojskem v roce 1631. Švédové se 
dostali až k Norimberku, kde je zastavila vojska Kato-
lické ligy a císaře Ferdinanda II. pod velením Al-
brechta z Valdštejna. Stalo se tak v krvavé, ale ne-
rozhodné bitvě u Lützenu v listopadu 1632, kde švéd-
ský král Gustav II. Adolf padl 16. listopadu. 

Poslední rok život Gustava II. Adolfa popisuje 
Václav Vladivoj Tomek v Dějinách království České-
ho takto: „Časně z jara roku 1632 Gustav Adolf vy-
pravil se ze zimního odpočinku svého v Mohuči k no-
vému tažení, a vtrhnul vévodovi Maximiliánovi do Ba-
vor. Tilly, který mu chtěl zabrániti v cestě, padl 15. 
dubna při střelbě přes řeku Lech u města Raina. Ale 
hned potom přeložil také Waldštejn hlavní byt svůj ze 
Znojma do Rakovníka v Čechách, udeřil odtud na Sa-
sy v Praze, dobyl na nich Malé strany i hradu Praž-
ského útokem (15. května), a zapudil je potom ve 
krátkém čase z ostatní části království. Tím byl 
Gustav Adolf přinucen zanechati Bavor a míti se na 
pozoru před Waldštejnem, kterýž hned také vytáhl 
proti němu přes Cheb. Král švédský zavřel se 
v Norimberce, Waldštejn položil se na vrších míli od 
tohoto města. Tak zůstali mnoho neděl překážejíce 
jeden druhému. Když pak se král švédský konečně 
odvážil útoku na hradby Waldštejnovy (1. září), odra-
žen jest se ztrátou krvavou. Tu se dal opět v tažení 
do Bavor; ale Waldštejn netáhl za ním, nýbrž obrátil 
se do Sas, aby, pokud možná, kurfirsta odstrašil od 
spolku se Švédy. Gustav Adolf, aby to zabránil, táhl 
konečně kurfirstovi saskému na pomoc, a když se v 
pokročilý podzim zdálo, že oba protivníci zůstanou 
v Sasích přes zimu, Gustav Adolf překvapil Valdštej-
na nenadálým pochodem proti němu k Lützenu, tak 
že musil svésti s ním bitvu (16. listopadu). V krvavém 
zápase, jejž rozvedla konečně jen noc, způsobilo jed-
no vojsko druhému pohromy strašlivé; konečně 
Waldštejn musil ustoupiti k Lipsku, ale Švédům byl 
padl král jejich. Waldštejn položil se potom s vojskem 
svým na zimu do Čech, kdež udělil veliké odměny 
důstojníkům, kteří se vyznamenali v boji; ale 15 obvi-
něných ze zlého zachování dal stíti na novém velkém 
popravišti v Praze na Staroměstském náměstí, dva 
pak tudíž oběsiti.“ 

Pavel Dobrovský 
zdroje: www.citanka.cz, www.libri.cz 

PO STOPÁCH TŘICETILETÉ VÁLKY 

OBRAZ OD GUSTAVA HESSELIA 
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POZNÁVEJTE ISLAND 
THE SNORRI STURLUSON 
ICELANDIC FELLOWSHIPS 

 
Islandský Institut Sigurðura Nordala ukončil 31. říj-

na příjem žádosti o udělení grantu nazvaného Snorri 
Sturluson Icelandic Fellowships na příští rok 2006. 

Grant se uděluje každoročně a je určen spisovate-
lům, překladatelům, badatelům a vědcům (ne však 
studentům vysokých škol). Příspěvek je určen pro li-
di, kteří nežijí na Islandu; umožní jim alespoň třímě-
síční pobyt na Islandu, aby se zlepšily jejich znalosti 
islandského jazyka, kultury a islandské společnosti. 

Výše příspěvku se stanovuje tak, aby pokryla ces-
tovní výlohy na Island a zpět a pokryla i životní nákla-
dy na Islandu. Při rozhodování, komu grant udělit, se 
přihlíží k různým okolnostem. Všeobecně se dá říci, 
že ze stejně kvalifikovaných kandidátů bude dána 
přednost spíše kandidátovi z východní nebo jižní Ev-
ropy, Asie, Afriky, Latinské Ameriky nebo Oceánie. 

Institut nemá stanoveny žádné speciální požadav-
ky na uchazeče, nechce ani znát důvod, proč chtějí 
na Islandu pobývat. Se žádostí je však třeba předložit 
krátký, ale důkladný popis účelu jejich pobytu na Is-
landu, blíže určit dobu, kdy uchazeč chce pobývat na 
Islandu a připojit detaily o svém vzdělání a publika-
cích. 

Institut Sigurðura Nordala bude uchazečům po-
máhat i během jejich pobytu 
v ostrovní říši. Za to očeká-
vá, že uchazeč na závěr 
předloží zprávu o tom, jak 
byl příspěvek použit. 

Žádosti musí být podány 
vždy do 31. října 2005 na 
adresu: 
The Siurður Nordal Institute, 
P. O. Box 1220, 
121 Reykjavík, Iceland 
http://www.nordals.hi.is 

Poznámka: Podle ozná-
mení Islandského velvysla-
nectví ve Vídni (pod které 
patří i naše republika) se 
letní kurz organizovaný In-
stitutem Sigurðura Nordala 
bude konat od 3. to 28. čer-
vence 2006. Čtyřtýdenní 
kurz stojí 600 USD, cena 
nezahrnuje dopravu, ubyto-
vání a stravu. Účastníci ne-
dostanou od institutu stipen-
dium. Bližší informace na-
leznete na internetové adre-
se http://nordals.hi.is. Ter-
mín registrace byl stanoven 
na 15. únor 2006           red 

ISLANDSKÝ INSTITUT 
SIGURÐURA NORDALA 

 
Sigurður Nordal (1886–1974) byl na poli island-

ských studií jedním z nejvlivnějších učenců 20. stole-
tí. Přes své spisy, pojednání o staré i moderní island-
ské literatuře, články a přednášky zformoval porozu-
mění a výklad islandské literatury a kultury více, jak 
kterýkoliv jiný Islanďan. 

Nordal přednášel na Islandské univerzitě. Jeho 
vliv byl cítil daleko za hranicemi akademické obce, 
během svého života hrál aktivní roli v islandské kul-
turní debatě, byl celosvětově uznávaným a respekto-
vaným odborníkem na poli islandských a skandináv-
ských studií. 

14. září 1986, při stoletém výročí jeho narození, 
byl při Islandské univerzitě založen institut, který ne-
se jeho jméno. Úkolem institutu je propagovat island-
skou kulturu a na celém světě vytvářet komunitu pře-
kladatelů, autorů i vědců, kteří mají o Island zájem. 

Institut je finančně nezávislý, a má jeho řízení se 
podílí tři subjekty. Fakulta klasické literatury Island-
ské univerzity, Univerzitní rada a Ministerstvo školství 
a kultury. Předsedu jmenuje ministr, za každodenní 
chod institutu je odpovědný jeho ředitel. 

ms 
zdroj: http://www.nordals.hi.is 
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COPENHAGEN 26. 2. 2005 
 
V letošním druhém čísle Severských listů jsme 

otiskli poněkud kontroverzní básničku olomouckého 
básníka Radka Malého. Do redakce došlo několik 
ohlasů, jak kladných, tak záporných. Někteří čtenáři 
s povděkem konstatovali, že neděláme jen pozitivní 
žurnalistiku, ne vždy je v severských státech všechno 
„nejlepší na světě“, jiní se zase podivovali, kdo vlast-
ně tu básničku napsal. Dovolujeme si připojit několik 
příspěvků na toto téma. 

 

CESTUJETE-LI, BÁSNĚTE ZCESTNĚ 
Mladý olomoucký básník Radek Malý nedávno vy-

dal v nakladatelství Petrov svou třetí sbírku s názvem 
Větrní. Tato kniha veršů byla očekávána s velkým zá-
jmem, poněvadž Malý patří k nejvýraznějším osob-
nostem nastupujícího pokolení české poezie: vždyť 
v roce 2003 získal prestižní Cenu Jiřího Ortena. K 
Větrní napsal doslov plný chvály a uznání nestor na-
šeho básnictví a překládání krásné literatury Ludvík 
Kundera – a titul dokonce figuruje mezi těmi, které 
byly letos navrženy na státní cenu. 

Stojí za to se zmínit o jedné zajímavé maličkosti – 
o podtitulu knížky. Na první pohled se totiž může 
zdát, že jde o pravopisnou hrubku: Malý totiž připojil 
k názvu Větrní podtitul Zcestné verše. Opravdu jde o 
„z“, o „zcestné“ verše, ač bychom neměli vůbec mít 
pochybnosti, že správně je začátek slova s „s“, čili: 
„scestné“ verše (což by bylo míněno jistě ironicky). 
Slovo „zcestné“ si Radek Malý vyvolil záměrně, nejen 
to: vytvořil si ho právě vzhledem k převažujícímu cha-
rakteru své sbírky. Ve Větrní jsou totiž výrazně za-
stoupeny všelijaké básně „cestovní“, „z cest“ – čili 
„zcestné“. Kráčí o nové, třebaže trochu žertovné, 
žánrové označení daného tematického zaměření po-
ezie, která se v nějaké míře opírá o zážitky a dojmy 
z cest, cestování, z pobytů v cizině, anebo také 
z konkrétní dovolené či třeba z lázeňského léčení 
atp. 

kráceno podle recenze Vladimíra Novotného 
časopis Reflex, 10. srpna 2005 

FUTURISTICKÁ KRITIKA 
 

FUTURISTICKÁ KRITIKA NA BÁSEŇ 
RADKA MALÉHO DÁNSKO – KODAŇ 
(psáno v říjnu 2105) 
Historický pohled do časopisů z roku 2005 

V našem literárním oddělení Kulturně historického 
ústavu jsme objevili zajímavý časopis Severské listy. 
Tento časopis je studnicí bohatých informací o životě 
severských zemí. Tehdy, před 100 lety, byl svět plný 
teroru, násilí, neklidu, snad mimo oblast severských 
zemí, kam rádi cestovali lidé z ostatní Evropy 
(částečně již společné) za klidem, pohodou, aby ob-
divovali krásy čistého „severského umění“, historií, 
vše umocněné fantastickou přírodou. Samozřejmě, 
že na některých místech severu se objevily 
i devastující živly tehdejší doby, které doslova ničily 
práci slušných lidí, kde tato „sterilní čistota a drahý pi-
vo“ jim nešla jaksi „do noty“, jednoduše se v tomto 
prostředí necítili dobře. 

V čísle 2/2005 Severských listů jsme na zadní 
straně obálky našli zajímavou báseň (nutno přiznat, 
že z hlediska terminologického, literárního útvaru, to 
báseň je) autora Radka Malého (z historických údajů 
snad RNDr.). Jeho pohled na Dánsko v době 2005 
vypovídá jistě mnohé o osobě autora. Člověk jistě 
zmítaný nepříjemným ovzduším tehdejší doby, plné 
brutality, násilí. Jeho život je plný skepse, nebo snad 
chutí poškozovat pěkné věci sprejerským „uměním“, 
ničit práci slušných a pracovitých lidí? Nejsme idea-
listé chtějící vidět vše jen „v růžových barvách při-
krášlené“. Tento člověk pochází údajně z České re-
publiky. Asi zapomněl, že v jeho zemi bylo v tehdejší 
době plno „ožralých“ a zdrogovaných Čechů a jiných 
cizinců. Asi zapomněl, že to pivo na turistických mís-
tech bylo snad ještě dražší, plno prodejců drog a tzv. 
„boháčů“ tehdejší doby, kteří však byli pouhými 
gangstery, pohybujícími se ve špinavých ulicích, pl-
ných „hoven“ jak autor nazývá zvířecí (někdy i lidské) 
exkrementy. 

Hledali jsme v české literární historii i příznačná li-
dová přísloví. Některá vybíráme, která se dají použít i 
v naší literární kritice na báseň Radka Malého: „Jak 
se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, nebo: „Na hrubý 
pytel hrubá záplata!“. Tak tedy: Jděte i s vašimi větry 
vážený pane autore, do prdele! Dánsko bylo v roce 
2005 jiné než jenom vaším pohledem! 

Jaroslav Klempíř, Alena Klempířová, 4. října 2005 

Alena a Jaroslav Klempířovi, několikanásobní cestovatelé 
po Grónsku, jsou členy Severské společnosti. Jaroslav 
Klempíř byl aktivním profesionálním hudebníkem a ředite-
lem symfonického orchestru. 

OHLASY ČLÁNKŮ 
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SKANDINÁVSKÉ STOPY 
SKANDINÁVSKÉ STOPY NA VÝ-
STAVÁCH – PODZIM 2005 

 
Moravské zemské muzeum v Paláci šlechtičen do 

konce března 2006 pořádá výstavu ke 100. výročí 
narození nejznámějšího ilustrátora dobrodružné lite-
ratury a mistra paleontologických obrazových rekon-
strukcí Zdeňka Buriana. Mezi vystavenými exponáty 
je i islandský překlad knihy prof. Jana Jelínka Velký 
obrazový atlas pravěkého člověka, které vydalo na-
kladatelství Fjölvi v Reykjavíku v roce 1977. 

Až do 29. ledna 2006 lze shlédnout v brněnském 
Domě pánů z Kunštátu na výstavě fotografií legen-
dárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-
munda i něco severského. V souboru nově zpracova-
ných negativů z dlouhodobé expedice v letech 1947–
1950 je i fotografie nazvaná Norská velrybářská loď 
Stellenberg – můžete na ní spatřit střelce u harpuno-
střílu (snímek z 12. 6. 1948). 
Edvard Munch – Moravská galerie Brno uvedla 

v Pražákově paláci výstavu Mezi avantgardou 
a živobytím, věnovanou Václavu Špálovi, výraznému 
malíři 1. poloviny 20. století. Na panelech k výstavě 
se dalo vyčíst, že autorovy začátky byly silně inspiro-
vány dílem Edvarda Muncha, který v roce 1905 vy-
stavoval v pražském Mánesu. Nejvýraznější ovlivnění 
Munchem se u Špály projevilo v krajinách z let 1906–
14 a v prvních autoportrétech. Moderní muzeum ve 
Stockholmu uspořádalo na jaře 2005 za velkého 
zájmu veřejnosti výstavu Edvarda Muncha ze stálé 
expozice Munchova muzea v Oslu. V roce 1985 na-
kladatelství Odeon vydalo monografii Petra Wittlicha 
Edvard Munch. Ve Veletržním paláci NG v Praze jsou 
do konce roku 2005 k vidění Munchovy obrazy, pře-
devším vzácné dílo zapůjčené z Muzea moderního 
umění v New Yorku Bouře, dále Vlastní portrét s hná-
tem a Tanec na břehu. 

Ve stálé expozici Uměleckoprůmyslového muzea 
ve sbírce porcelánu je vystaven 7 cm vysoký koflík s 

víčkem a medailonem, popsaný jako portrét rakous-
kého šlechtice. Dlouho byl připisovaný Weilbaumovi. 
Doc. Marie Mžyková ale zjistila, že na medailonu je 
portrét švédského krále Gustava IV. Adolfa, který byl 
vytvořen podle miniatury švédského malíře Johanna 
Erika Bolindera, nacházející se ve sbírkách Národní-
ho muzea ve Stockholmu. Gustav IV. Adolf byl osm 
let pohřben v kapli Matky Boží u hradu Veveří 
u Brněnské přehrady. 

Brno v době napoleonských válek připomínala vý-
stava na brněnském Špilberku nazvaná Pamatují Na-
poleona. Na jednom z panelů byla připomínka: „29. 
11. 1805 projíždí Brnem první jezdecké oddíly maršá-
la Bernadotta od Jihlavy, další v následujících 
dnech...“ Jean Baptiste Bernadotte byl v roce 1810 
zvolen následníkem švédského trůnu a 11. 5. 1818 
byl korunován jako Karl XIV. Johan. 

Dům umění představil poprvé v ČR retrospektivní 
výstavu světově proslulého fotožurnalisty Antonína 
Kratochvíla (1947), v současné době žijícího v USA. 
Jako dvacetiletý emigroval do Rakouska, odtud odjel 
do Švédska, kde se živil jako plavčík. 

Moravská galerie Brno zakoupila v roce 2004 tři 
mistrovské kresby z bývalé sbírky brněnského advo-
káta Arthura Feldmanna a koncem roku je představila 
v Místodržitelském paláci pod názvem Návrat tří ma-
lých skvostů. Jedním z nich byla kresba Hanse von 
Aachena Minerva přivádí Malířství k Apollonovi 
a múzám – z roku 1595. Kresba byla předobrazem 
pro plátno, které bylo do roku 1648 součástí pražské 
sbírky císaře Rudolfa II., dnes se nachází ve Švéd-
sku na zámku Eriksberg v kraji Södermanland neda-
leko města Katrineholm a patří potomkům rodu Bon-
de. 

Ve stejných prostorách Moravské galerie proběhla 
výstava Ruiny a duny – krajina očima holandských 
mistrů. Byla zde i grafika Jakoba van Ruisdaela Dva 
venkovani se psem ze stockholmské sbírky Carla 
Gustava Tessina – velkého sběratele a podporovate-
le umění. Tessin vlastnil do roku 1755 palác Tessin-
ska palatset na Slottbacken naproti královskému 
zámku. 

V Brně na náměstí Svobody č. 3 byla v září odha-
lena pamětní deska věnovaná Georgu Placzekovi 
(26. 9. 1905 – 7. 10. 1955), který se zde narodil. Pla-
czek byl výraznou osobností oboru teoretické fyziky. 
Patrně jediný Čechoslovák, který se podílel na vývoji 
jaderné bomby byl očitým svědkem prvního pokusné-
ho atomového výbuchu u Los Angeles. Placzek stu-
doval fyziku v Praze a ve Vídni, kde roku 1928 obhájil 
doktorát. Poté pobýval v několika centrech evropské 
fyziky. Nejdéle šest let vydržel v Kodani u Nielse Bo-
hra, podle očitých svědků jej vyprovokoval k řadě je-
ho pozdních prací. Bohr jej nazýval „věčně inspirují-
cím Čechem“. Niels Herick David Bohr (1885–1962) 
patřil k zakladatelům moderní teoretické fyziky, byl 
čestným členem více než dvaceti akademií věd 
v různých zemích světa, založil mezinárodní školu te-
oretických fyziků. V roce 1922 obdržel Nobelovu ce-

EDVARD MUNCH, BOUŘE (1893), NG V PRAZE, ZÁPŮJČKA Z 
MOMA V NEW YORKU - OLEJ NA PLÁTNĚ, 91,8 X 130,8 CM,  
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nu za fyziku, ale širší veřejnosti byl možná více znám 
jako fotbalista, hrával za dánské národní mužstvo. 

V rámci projektu Dny Bruselu v Praze probíhala 
na pražské Staroměstské radnici putovní výstava 
skupiny Résean Art Nouveau. Výstava se zabývala 
osudem dědictví secese ve 13 partnerských měs-
tech. Mezi nimi byly i Helsinky. Ze známějších staveb 
se tu představily fotografie budovy hlavního nádraží. 
Touto stavbou končí ve Finsku národní romantismus 
a začíná severská secese. Dále se tu prezentovala 
budova finského Národního muzea ze začátku 20. 
století a řada dalších secesních skvostů. Norsko bylo 
zastoupeno městem Ålesund z kraje Romsdal. Po 
požáru v roce 1904 bylo město nově vystaveno ve 
stylu secese, na každém domě architekti navrhli něja-
ké dekorativní prvky. V roce 1988 město obdrželo ná-
rodní Houcnovu cenu za udržování secesního slohu. 
Prahu zastupovala Bílkova vila, která vznikla v roce 
1911 podle autorova vlastního návrhu. Dílo Františka 
Bílka se obyvatelům Stockholmu představilo na pře-
lomu let 1998–99 v rámci projektu Stockholm, město 
kultury. Na výstavě Prag mäter Stockholm ve Statens 
historiska muzeu byla kromě Bílkových prací vystave-
na i díla Alfonse Muchy. Další severská stopa se dala 
najít v Národním muzeu na výstavě Dar Jiřiny Pa-
roubkové knihovně Národního muzea. Jiřina Paroub-
ková byla sběratelkou ex libris, 58 let doplňovala sbír-
ku svého otce – grafika a malíře Jana Paroubka. Me-
zi vystavenými exponáty byly i tři skandinávské grafi-
ky - z Dánska ex libris Helmera Fogedgmada, z Fin-
ska Tor Brandta a jedno ex-libris i z Norska. 

Na netradičně koncipované výstavě Město K., 
Franz Kafka a Praha v unikátních prostorách Herger-
tovy cihelny na malostranském břehu Vltavy, je mezi 
exponáty k vidění i švédské vydání díla Proces, vyda-
né nakladatelstvím Wahlström a Widstrand v roce 
1964. Stejné nakladatelství vydalo o knihu Proces-
sen-Slottet-Amerika – I straffkolonien, která je uvede-
na v katalogu Svensk Bokkonst za rok 1983. 

Památník národního písemnictví v Praze na Stra-
hově uspořádal výstavu Ota Pavel – umět se radovat. 
Ota Pavel, původním jménem Otto Popper, se narodil 
v rodině židovského obchodního cestujícího. V části 
nazvané Ve službách Švédů byla fotografie otce Lea 
Poppera v kanceláři firmy Elektrolux v Jungmannově 
ulici z 30. let, dále fotografie s lednicemi stejné znač-
ky. K vidění zde byl i originál vysavač LUX z 30. let. 
Zaujala i ilustrace ke švédskému překladu knihy Smrt 
krásných srnců. 

Na výstavě Pragensia ze sbírek Patrika Šimona 
v Muzeu hl. města Prahy byl vystaven i grafický list 
Karusel ve Valdštejnské zahradě od G. Franseschini-
ho litografovaný Katzlerem. Franseschiniho listy 
vznikly na památku pobytu císaře Franze Josefa 
a císařovny Alžběty v roce 1854. Základní myšlenkou 
byla svatba arcivévody Karla Štýrského s velkové-
vodkyní Marií Bavorskou, v průvodu byl i Gustav 
princ Vasa, syn svrženého švédského krále Gustava 
IV. Adolfa. Gustav princ Vasa po zakoupení hradu 
Veveří u Brna získal inkolát v českých zemích. Více 
listů bylo k vidění také na výstavě pořádané na přelo-
mu loňského a letošního roku – Koně a Pražané. Zde 

byla i socha Adriena de Vriese Kráčející kůň, 54 cm 
vysoká kopie podle pomníku toskánských vévodů 
Cosima I. Medici ve Florencii, která vznikla pravděpo-
dobně v roce 1610 na objednávku císaře Rudolfa II., 
dnes je v majetku Národní galerie v Praze. Svým po-
jetím se tato socha podobá obdobnému de Vriesovu 
dílu z roku 1607, který stával s ostatními sochami ve 
Valdštejnské zahradě v Praze, a který byl odvezen 
do Švédska za třicetileté války. Dnes je k vidění 
v Národním muzeu ve Stockholmu. Na výstavě bylo 
možné shlédnout i litografii Švédové před Prahou na 
Karlově mostě před Starým městem 28. července 
1648 od J. Vidlače z poloviny 19. století. 

V Obrazárně Pražského hradu je na panelu 
z historie obrazárny několik zmínek o Švédech: v ro-
ce 1648 švédští vojáci obsadili Pražský hrad a odvez-
li vzácná umělecká díla z jeho prostor královně Kris-
týně. Roku 1688 švédský architekt Nicodemus Tessin 
ml. (autor rekonstrukce vyhořelého stockholmského 
zámku) navštívil Hrad a zanechal podrobný popis 
hradních sbírek. Jak se dá dočíst v publikaci J. Neu-
manna Průvodce obrazárnou Pražského hradu, zběž-
ný inventář sbírky Rudolfa II. před koncem třicetileté 
války zvaný A by měl být na zámku Skokloster. 
(www.mccullagh.org/theme/skokloster-slott.html) 

Na jaře 2005 probíhala v Obrazárně Pražského 
hradu výstava Znovuzrození obrazu J. F. Ermelse 
(1641–1693) Antická krajina. Jednalo se o dokumen-
taci unikátního restaurování obrazu, při kterém byla 
použita metoda vypracovaná dr. Františkem Make-
šem. Metoda využívá odstraňování škrobového lepi-
dla enzymy získanými z australského ráčka krila. 
Zlínský rodák František Makeš žije od roku 1967 ve 
Švédsku, dlouho pracoval na zámku Skokloster, re-
stauroval zde vystavovaný obraz Giuseppe Arcimbol-
da Portrét císaře Rudolfa II jako boha Vertumna 
a řadu dalších. Fr. Makeš o své metodě napsal něko-
lik knih a přednáší o ní po celém světě. 

Arnošta Vieweghová 

Autorka je členkou Severské společnosti. 

FRANTIŠEK MAKEŠ (VPRAVO) V ČESKÉM CENTRU 
STOCKHOLM (12. ÚNORA 2002) FOTO ZDENĚK LYČKA  



14 - Severské listy 4/05 

NOVÉ KNIHY - ARTO PAASILINNA 
ARTO PAASILINNA: 
CHLUPATÝ SLUHA PANA FARÁŘE 
Nový humo-
ristický román 
finského spi-
sovatele Arto 
Paasilinny na-
zvaný Chlu-
patý sluha 
pana faráře  
vydalo nakla-
datelství Hej-
kal z Havlíč-
kova Brodu. 
Kniha vypráví 
o svérázném 
finském faráři, 
který dostane 
od svých far-
níků k pade-
sátým naro-
zeninám ne-
obvyklý dárek 
– osiřelé me-
dvídě. S med-
vědem se ži-
vot úplně 
změní – nejprve se pan farář a jeho učenlivý chlupatý 
přítel octnou v brlohu, pak v křesťanském školicím 
středisku, pak na lodi, která málem ztroskotá, pak 
v klášteře, pak na lodi, která ztroskotá doopravdy, 
a na cestách poznávají pozoruhodné lidi a prožívají 
neuvěřitelné příhody. 

Paasilinnovy knihy asi nejlépe pochopí ten, kdo 
Finsko trochu poznal. Svérázné postavičky finského 
venkova zvyklé žít v jednotě s přírodou jsou na vkus 
běžného středoevropana mnohdy poněkud výstřední 
a mnohdy obtížně pochopitelné. Paasilinnův humor 
vychází ze zemitosti Finů a nemá daleko k humoru 
absurdnímu až černému. A nápady mívají ty jeho po-
stavy opravdu zvláštní – koho by například napadlo 
zřídit novou sportovní disciplínu vrh oštěpem kolmo 
do výšky – a ještě to provozovat z hluboké studně. 
Na závěr nezbývá, než opakovat slova ze záložky 
předchozí Paasilinnovy knihy Stará dáma vaří jed: 
Nechybí zde černý humor, překvapivé zvraty, příhody 
na hranici skutečnosti a absurdity a několik mrtvol. 

Michael Stanovský 

Arto Paasilinna: Chlupatý sluha pana faráře (Ro-
vasti Huuskosen petomainen miespalvelija), z fin-
štiny přeložil Vladimír Piskoř, ilustrace na obálce 
Jiří Slíva, první české vydání, 240 stran, naklada-
telství Hejkal s. r. o., ISBN 80-86026-34-5, doporu-
čená cena 219 Kč. 

 

UKÁZKY Z KNIHY 
 
Pan farář Huuskonen byl plamenný kazatel, který 

své stádečko neopatroval tak, jak je mezi dnešními 
faráři obvyklé. Tvrdá doba si žádá přísného pastora, 
a takovým Oskari Huuskonen byl. 

Téhož rána v téže farnosti učila zkušená medvědi-
ce svá mláďata loveckým dovednostem. Na světě to 
bylo zařízeno tak, že potravu se vyplatilo shánět 
v noci, kdy nepřející lidé spí, a přes den pak raději 
podřimovat v tmavých křoviscích. Zimy byly určeny 
pro povalování v brlohu a léta zas k volnému kočov-
nému životu dravé zvěře. 

Začínalo léto. Hnědá medvědice se ve svém zi-
movišti probudila asi před půldruhým měsícem. Měla 
dvě mláďata, samečka a samičku, kluka a holku, kteří 
se jí narodili tuhle zimu, v brlohu pod sněhovou závě-
jí, a dnes už dorostli velikosti menšího psa. Dojemně 
roztomilá medvíďata. Vrh proběhl po všech stránkách 
dobře, bez komplikací a bez nesnází. Medvědi nepo-
třebují žádné porodní báby a porodu nepřihlížejí ani 
samci. Celá záležitost se odehraje v brlohu, kde je 
tma jako v pytli, máma se v podstatě neprobudí, když 
tlačí na svět mláďata, která nejsou o nic větší než 
klubko vlny. A co se péče týče, stačí, aby se medví-
ďata doškrábala k cecíkům. 

Dnes byla světlá, už skoro letní noc, konec květ-
na. Tři chlupáči procházeli pod dálkovým elektrickým 
vedením, jež protíná farnost Nummenpää, a prodírali 
se hustým porostem mladých břízek a jeřábů nebo 
na sušších místech houštinami jalovčí a smrkových 
náletů. 

Ráno doputovali do blízkosti farní obce. Tady mat-
ka s léty naučenou obratností vyplenila dva úly: pro-
trhla drátěný plot, vlezla s mláďaty do zahrady, pře-
vrhla úl a zručně vytáhla plástve, z nichž bez ohledu 
na včelí protiútoky soustředěně a labužnicky slízala 
veškerý med. Prázdné rámečky pak odkládala na 
stranu, aniž by je rozbíjela. Zlomyslnost nebo vandal-
ství tahle medvědice neměla v povaze. 

Kousek od trafostanice stál nějaký domek a na 
okraji lesa několik hospodářských budov, jedna 
z nich patřila Pivovaru a sladovně Nummenpää, spo-
lečnosti s ručením omezeným. Z budovy se od rána 
do večera linula vábná vůně piva, jíž medvědice ne-
dokázala odolat. Chvíli obcházela kolem a hledala, 
kudy dovnitř, ale protože byly všechny dveře zamče-
né, nezbylo než se tam vloupat: celou svou vahou se 
opřela do plechových dveří, které pomalu povolovaly, 
až se zohýbané vyvrátily dovnitř. Ani se přitom nena-
tropilo moc hluku. Medvědice se na chvilku zaposlou-
chala a pak s čipernými mláďaty v patách vstoupila. 

Uvnitř panovala tma, ale neomylné smysly lesních 
šelem medvědy snadno dovedly ke kádi, v níž po-
bublávalo dobrých dvě stě litrů hutné mladiny. To by-
la ale žízeň! Medvědice lačně chlemtala napěněnou 
mladinu a také její potomci se postavili na zadní 
a zasunuli čumáčky do kádě. Rochnili se a brzy přišli 
mladině na chuť. Matka nasávala pořádně, bodejť by 
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ne, když natrefili na tak báječné pití! Podrobili sklad 
důkladnější prohlídce a objevili velkou, zpola naplně-
nou bednu ječmenného sladu, který si plnými hrstmi 
cpali do tlam a zase se vraceli napít mladého piva. 
Cítili se skvěle, pivo medvědům šumivě stoupalo do 
hlavy, ztráceli vrozenou opatrnost, mláďata se 
rozskotačila a také matka měla chuť si trochu zado-
vádět, ale jako starší a ostražitější se přece jen ještě 
ovládala. 

Medvědice s medvídky byli v dosti podroušeném 
stavu. Nechtělo se jim vracet do lesního lůna, naopak 
odvážně vykročili dál, směrem k trafostanici. Cestou 
nemohli minout dům Astrid Saharíové, zdejší kuchař-
ky a dodavatelky všech možných lahůdek na hodovní 
tabule. Když míjeli špižírnu, zavětřili: dráždivé vůně 
dobrot byly takovou výzvou, že se matka medvědice 
rozhodla do Astridiny špižírny vloupat, třebaže už by-
lo dopoledne. Naučeným pohybem vysadila dveře 
z pantů. Medvědům se vzrušením rozechvěly čeni-
chy, když se nahrnuli do špižírny, kam Astrid před-
chozího dne nanosila desítky mís a podnosů rozlič-
ných pochoutek – nákypů, dušených masíček, omá-
ček, marinovaných pečínek, herinků, sladkých pletý-
nek, koláčů, salátů a ovocných rosolů. Lesním šel-
mám se z toho div hlava nezatočila. Chlupaté čeni-
chy se zanořily do báječných nákypů, jazýčky nadše-
né lemtaly masové omáčky, hrdla se plnila třaslavými 
rosoly a do břich nemilosrdně padala jedna vyuzená 
jehněčí kýta za druhou. Skvostné výsledky několika-
týdenních kuchařčiných příprav vzaly v cukuletu za 
své. 

Párek medvíďat, rozkurážený svou první opilostí, 
dal průchod dovádění a broukání, do toho padaly ná-
doby s pochoutkami, mnohé mísy se roztříštily o pod-
lahu a kastroly od omáček se zakutálely do koutů. 
Kuchařka Astrid Sahariová se přichvátala v županu 
podívat, co je to ve spíži za hluk. 

Panebože! Špižírna je plná medvědů a každý 
z nich má čumák od nákypu nebo od smetany! 

Kuchařka popadla ze schůdků koště a výhružně 
jím zamávala na vetřelce. Tady je třeba poznamenat, 
že Astrid měla pro strach uděláno, na to, že jí bylo te-
prve padesát, zažila ledacos, už dvakrát byla provda-
ná a budiž zdůrazněno, že oba její chlapi byli bagris-
té, žrouti a notoričtí ochmelkové. 

Astrid zlostně přetáhla medvědici pometlem přes 
čenich. Medvídci hledali ochranu u matky. Rozkňučeli 
se strachy, když viděli, jak do dveří vtrhla hospodyně 
a ohání se koštětem. 

Matka medvědice zpanikařila a vrhla se svá mlá-
ďata bránit. Vztekle chňapla kuchařku za vlasy, trvalá 
netrvalá, že bába jen stačila upustit metlu a vzápětí 
vyletěla proti své vůli až na dvůr pod schůdky. Pak 
medvědice přikázala potomkům, ať si před domem 
vylezou do bezpečí na strom. Kňučící medvídci ob-
ratně vyšplhali do husté smrkové koruny. Kuchařka 
využila situace, spustila ohlušující křik a tryskem se 
dala na útěk. Hnala se k plotu, který ohrazoval tra-
fostanici, a při běhu se modlila, aby branka nebyla 
zamčená. Nebyla, člověku v nesnázi pomoc přichází. 
Pomoc však neměla dlouhého trvání, neboť medvědi-
ce pronásledovala hospodyni i k trafostanici. Astrid 

nezbylo než šplhat jak o život na ocelový, víc než 
dvacetimetrový stožár vysokého napětí. 

Jenže kam bába, tam i medvědice. Právě v tu 
chvíli se ze zvoničky v Nummenpää začalo rozléhat 
klinkání umíráčku. Před víc než týdnem zemřel drtič 
kamene Aarno Malinen a dnes farář Oskari Huusko-
nen promlouval nad jeho rakví: 

„Malinene, ze země jsi vzešel a v zem se navra-
cíš. Ježíš Kristus, náš Vykupitel, tě v soudný den 
vzkřísí a spasí.“ 

V tomto konkrétním případě, napadlo Huuskone-
na, by se spíš hodilo pronést, že Malinen by se místo 
v zem měl proměnit v kamennou drť, ale předepsaná 
liturgie takovou svévoli nepřipouštěla. 

Malinen sice zemřel, nicméně na cestě do pekel 
nezůstal osamocen. Mrštná kuchařka Astrid Sahario-
vá šplhala po stožáru vysokého napětí stále výš 
a pod cípem županu měla rezavou medvědici. Teď 
bylo nutné se rozhodnout, co je lepší – zda se chytit 
drátů, nebo se tady mezi nebem a zemí nechat tou 
rozlícenou šelmou roztrhat na cucky. Astrid Sahario-
vá dala na svou vlastní ženskou logiku a oběma ru-
kama se pověsila na dráty sršící elektrickou energií. 
Následkem byl mohutný elektrický výboj. Chudák 
ženská se upekla, nejprve na šťavnatý rostbíf, vzápě-
tí na křehkou oplatku a nakonec ztvrdla a vyschla ja-
ko na rožni zapomenutý síh. 

Medvědice by udělala líp, kdyby svá mláďata ne-
bránila: jakmile se zubisky zakousla ugrilované hos-
podyni do nohy, vysloužila si snad ještě horší kopa-
nec vysokého napětí. Rázem se proměnila v tuhou 
medvědí pečínku, její huňatý kožich vzplál jako po-
chodeň. Zuhelnatělá medvědice zůstala viset na sto-
žáru vysokého napětí a v čelistech držela kuchařčinu 
začouzenou mrtvolu. 

 
[...] 
 
Večer pan biskup Uolevi Ketterström a generál-

major Hannes Roikonen přišli na faru za Oskarim 
Huuskonenem. Paní farářova Sára Huuskonenová 
zvala pány dál, že jim uvaří kávu a nalije kapku likéru 
na počest skolené losice, ale když pán domu nebyl 
doma, pan biskup i pan generál se zdráhali zůstat. 

„Oskariho určitě zastihnete v Rekitaivalu, často 
tam po večerech jezdí házet oštěpem.“ 

Jeli tedy do Rekitaivalu. Zešeřilo se už, když dora-
zili na usedlost, kterou jim paní farářova popsala. 
Místní řekli, že pan farář je ve studni na dvoře, ale ať 
tam teď radši nechodí, je to nebezpečné. Pan biskup 
však nechápal, co by asi tak mohlo být nebezpečné-
ho na tom, že nakoukne do studny. Přešel přes dvůr 
a houknul do díry: 

„Oskari, co tam v té studni děláš? Vylez, člověče!“ 
V ten okamžik vylétl z hlubin oštěp s rozžehnutou 
prskavkou na hrotu. Pan biskup Uolevi Ketterström 
dostal zásah do prsou. Ozval se nepříjemný tupý 
úder, ocelový hrot se zanořil pod pravou klíční kostí 
do útrob, a poté co projel hrudí skrz naskrz, zapíchl 
se do lopatky. Pan biskup s oštěpem v hrudi se ská-
cel na bok jako odpoledne zastřelená losice. Nohama 
zběsile kopal do vzduchu. Prskavka mu propálila po-
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dolek košile a ožehla pupík. 
Byla to hrozivě vyhlížející nehoda. 

Pan generálmajor pohotově telefonoval 
doktoru Sorjonenovi, který slíbil, že 
okamžitě vyráží do Rekitaivalu. Hlavně 
ať oštěp nevytahují násilím a nechají 
ho, jak je, požadoval Sorjonen, pacien-
ta že prohlédne hned, jak dorazí na 
místo. 

A za necelou čtvrthodinku tam dok-
tor Sorjonen byl. Pravil, že nehoda mu 
tak trochu připomíná podobný případ, 
k němuž došlo kdysi v Laponsku: Fešá-
kovi Jussimu tam na závěr karetní par-
tie zaťali sekyru do hlavy. Doktor z Ke-
mijarvi se neodvážil hluboko zaťaté 
ostří z lebky vypáčit, ale poručil, aby 
pacienta převezli až do Oulu na opera-
ci. Fešák Juusi však před odjezdem do 
Oulu poprosil, aby mu pan doktor ale-
spoň pilkou zkrátil topůrko a on si mohl 
na hlavu nasadit ušanku. Tehdy bylo 
přes čtyřicet pod nulou a raněného pře-
váželi náklaďákem, na korbě. 

Pan doktor Sorjonen tedy odřízl 
čouhající část oštěpu a pak pana bisku-
pa odnesli do sanitky, která ho odvezla 
na zdravotní středisko. Teprve tehdy si 
vzpomněli, že pana faráře Oskariho 
Huuskonena zapomněli ve studni. Generálmajor 
Hannes Roikonen navrhl nechat pana faráře ve stud-
ni několik dnů, aby dostal za vyučenou, nebo aspoň 
do rána. To, že trefil pana biskupa oštěpem, byl pře-
ce jen nehorázný čin, zasluhující potrestání. 

Jenže pan farář, jehož obyvatelé domu mezitím 
ze studně vytáhli, v tu chvíli už spěchal do nemocni-
ce, aby pana biskupa pozdravil. 

 
[...] 
 
Drobnou vadu na kráse této idylky způsobil až zá-

sah místních úřadů v podobě zvěrolékaře. Jistý Torsti 
Nieminen, jinak absolvent veterinární fakulty, se vy-
zbrojen kompasem v ruce dotrmácel do srubu na Kal-
mitunturi jednoho mokrého říjnového večera, kdy 
venku chumelil sníh s deštěm. Soužila ho rýma a 
z nosu mu tekly nudle. Přišel v úřední záležitosti, ne-
boť jak bylo zjištěno, medvěd, vedený pod minister-
ským registračním číslem 1994/007, t.č. ve vlastnictví 
Oskariho Huuskonena, byl přivezen do země, aniž 
byla dodržena požadovaná karanténní ustanovení. 
Nyní je třeba zvíře uspat, dopravit do vyhrazeného 
prostoru v nějaké zoologické zahradě a tam ho pone-
chat na pozorování po dobu předepsaných čtyř měsí-
ců. 

„Proč byste ho uspával, vždyť už spí,“ namítl 
Huuskonen. 

Tady nepomohly ani vědecké znalosti medvědí bi-
oložky Soni Sammalistové. Úředník trval na tom, že 
musí vyšetřit, zda medvěd nemá hlísty nebo netrpí ji-
nými medvědími chorobami, jež řádí v Evropě. 

„Spícího medvěda bych nebudila,“ varovala ho 

Soňa. Zarputilý úředník si svůj záměr nenechal roz-
mluvit a zalezl do protileteckého krytu. Uběhlo několik 
vteřin, věštících smrt. Pak se ozval Obejdův řev 
a chudák chlapík vyletěl z krytu, až železné dveře za-
duněly jako obří gong. Veterinární úředník se kulhavě 
přibelhal zpátky k obyvatelům srubu a napsal potřeb-
né karanténní osvědčení. Pak už k ničemu zvláštní-
mu nedošlo, vyjma toho, že když po týdnu vlezlého 
veterináře odváželi na sněžném skútru do Nunnane-
nu, stihl mezitím nakazit rýmou i Soňu a Huuskone-
na. 

V čase adventu začali lovit bělokury podle návodu 
estonského prezidenta Lennarta Meriho. Ten se v pa-
desátých letech zúčastnil vědecké expedice na Kam-
čatku, při níž se krom jiného seznámil s jedním vyni-
kajícím korjackým lovcem Áitekim. Ten uzpůsobil sta-
ré chytání bělokurů do pastí tak, že vypitou láhev rus-
kého sektu naplnil vroucí vodou, zašpuntoval a touto 
formou rozmrazoval v hutném sněhu díry flaškovitého 
tvaru. Na dno Äiteki nasypal chutné bobule, které bě-
lokurové rádi přicházeli mlsat. Jenže z ledové dutiny 
už nikdy neunikli. Äiteki pak ptáky jen sesbíral do pyt-
le. 

Pan farář Huuskonen a bioložka Soňa Sammalis-
tová na Kalmitunturi si tuto šikovnou pytláckou tech-
niku přizpůsobili – denně vypili dvě tři lahve šampaň-
ského, jehož měli ve vinném sklípku dostatek, lahve 
naplnili vroucí vodou a vydali se s nimi na lyžích v Äi-
tekiho duchu po bělokuřích stezkách. Úlovek byl po-
každé bohatý a na závěr úspěšného dne se slušelo 
otevřít si další šampaňské a zapíjet jím lahodná 
sousta smaženého bělokura. Člověk není živ pouhým 
chlebem, alespoň ne v tvrdých podmínkách Bohem 
zapomenutého severu. 
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OUTSIDER 
(VOKSNE MENNESKER) 
 
Voksne mennesker v doslovném překladu zna-

mená Dospělí lidé. Oficiální český titul dánského fil-
mu zní Outsider. Netuším proč, jelikož myšlenkou fil-
mu není zachytit postavu již čtyři roky nepracujícího 
Daniela, který na své živobytí vydělává tvorbou mi-
lostných grafiti. Správně by bylo spíš Outsideři, neboť 
v tomto existenciálním melodramatu se prolínají pří-
běhy pěti postav, které mají, pokud už nic jiného, jed-
no společné – hledání vlastní identity. Krom Daniela 
se tu setkáváme s jeho nejbližším kamarádem, obéz-
ním Dědkem, který ač zkušenosti s ženami nemá, „s 
děvkou by nikdy nešel“, jelikož stále čeká na tu pra-
vou. Právě on se zamiluje do Franc, „milé holky 
z pekárny“, co ujíždí na halucinogenních houbičkách. 
Potkáváme také Francesčinu matku, která svým 
vzhledem i chováním tvrdě protestuje proti stárnutí. 
Dosud neumí vařit, zato neúnavně flirtuje s každým 
mužem, který přijde navštívit její dceru. I oblastní 
soudce, jenž jako spořádaný občan a otec rodiny na 
první pohled vypadá ze všech „nejnormálněji“, 
v určitém okamžiku ustrne na mrtvém bodě. V noci 
špatně spí, dětem na narozeninové oslavě své dcery 
naservíruje alkohol, v hračkárně ukradne stříkací pis-
toly a ještě zamává do průmyslové kamery. 

Volání o pomoc? 

Dánský název filmu sluší. Každá z těchto postav 
se potýká s dospělostí. Věkem jsou za hranicí plnole-
tosti všichni, společnost s nimi tedy jako s dospělými 
lidmi zachází, ale je to s vyzrálostí člověka doopravdy 
tak jednoduché? Film začíná na pracovním úřadě. 
Daniel je svým koordinátorem nařčen, že za poslední 
čtyři roky oficiálně vydělal pouze 40 kr. Na svou ob-
hajobu vytáhne příběh o top modelce, která ho celou 
dobu živila. Cestou domů poslouchá ve sluchátcích 
melodii Ave Maria a z nepozornosti se svým 
Volkswagen Beetle odbočí ve špatném směru. Hned 
se za něj zavěsí policie. Na svou obhajobu vytahuje 
historku o „směrové dislexii“. Daniel si ale může do-
volit žít proti společenským pravidlům. Krom sebe ne-
má zodpovědnost za nikoho a nic. Věci se dávají do 
pohybu, až když on a Dědek poznají Franc. Nekon-
venční dívka v hippies oblečcích učaruje oběma. 
Když dá pak Franc přednost Danielovi, Dědek přísa-
há, že už s ním nikdy nepromluví. Nevraživost vydrží 
pár dní. Brzy se s Danielem usmíří a aby zapomněl 
na křivdu, vrhá se horlivě do přípravy na fotbalového 
rozhodčí. Daniel je mezi tím přistižen při grafitování. 
Soudce mu uloží podmíněný trest. Půlhodiny na to 
Daniel projede křižovatku na červenou a div že ne-
vrazí do soudcova auta. Tentokrát zůstává přestupek 
bez povšimnutí. Soudce za volantem pouze probudí 
z hluboké letargie. Konkurz na rozhodčího končí pro 
Dědka fiaskem. Nikdo ho totiž předem neupozornil, 

že bude pískat zápas dívčích týmů. Střih. Franc sedí 
na posteli a nervózně načíná šampaňské. „To se mu-
selo stát něco strašnýho, žes ho otevřela,“ rozčiluje 
se matka po zjištění, že ji dcera vzala láhev osobně 
darovanou Tomem Jonesem. „Stalo, jsem těhotná.“ 
Daniel je zprávou zaskočen stejně jako Franc: „Já 
ještě nemůžu být otcem, vždyť ani nevím, kdo je pre-
miér.“ Oba stojí před velmi zodpovědným rozhodnu-
tím. Vzdají se své svobody, nebo je to příliš velký po-
žadavek? Film o duševním dospívání je velmi působi-
vě zpracován. Scénář překypuje humornými situace-
mi, které filmu velmi prospívají. Film je navíc natočen 
černobíle, což mu dodává určitou dávku nostalgie 
a pochmurnosti. O to víc pak pookřejete při jediném 
(důležitém) záběru – pohled Daniela na Franc –, kdy 
vychází najevo, že dívka není černobílá, ale rezatá 
a opravdu krásná. 

Klára Pániková 10. listopadu 2005 

Outsider (Voksne mennesker), Dánsko 2005 
Režie: Dagur Kári, scénář: Dagur Kári, Rune 
Schjoett, hrají: Jakob Cedergren, Nicolas Bro, Til-
ly Scott Pedersen, Morten Suurballe 
http://www.voksnemennesker.dk 

DÁNSKÝ FILM 
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ANDERSEN V DIVADLE ARCHA 
Divadlo Archa se v roce 2005 zapojilo do oslav 

dvoustého výročí narození Hanse Christiana An-
dersena. Oslavy se konaly doslova od Číny až po 
Spojené státy. Divadlo Archa se jako jediná kul-
turní instituce v České republice věnovala množ-
stvím různorodých projektů Andersenovi sou-
stavně, získala tak právo užívat logo celosvěto-
vých oslav a byla zařazena do kalendáře jejich 
ústředí v dánském Odense. (www.hca2005.com) 

 
PETR NIKL: TANEC HRAČEK 

 
Brutální nostalgie věnovaná H. Ch. Andersenovi. 

Představení o dvou částech v němž postupně v obou 
sálech divadla ožijí předměty a stíny našich tužeb. 

Hudba: Petr Nikl, Kristýna Lhotáková a Ladislav 
Soukup. 
Němý orloj – Baladická groteska pro jednoho 

hráče a neomezené množství drobných věcí. „Vy 
byste chtěl, aby vaše loutky oživly a aby se z nich 
stali živí herci a vy abyste byl jejich ředitel?“ řekl inže-
nýr. Uložil tedy všechny loutky do bedýnky, dal mi ji 

na záda a nechal mě proletět spirálou. Na všechny 
loutky sestoupil duch a vyskákaly z bedýnky. Byli 
z nich vážení umělci, aspoň to tvrdili, a já byl jejich 
ředitel. Ocitl jsem se mezi nějakým novým lidským 
druhem a přál jsem si, aby všichni byli zase 
v bedýnce.Všem jsem jim pověděl, že nejsou nic víc 
než loutky a nato mě zabili. (H. Ch. Andersen: Lout-
kář) 
Pianino – Komorní opera. Tápání temnou ma-

pou vzpomínek, které zůstaly už jen stínem. Byl to 
Štědrý večer. Večer, který já s myslí dítěte vidím 
v slavnostním světle, kdy musím vidět vánoční stro-
mek, radovat se z radosti dětí a vidět, jak se starší li-
dé stávají dětmi. „Dítě“, pravila s úsměvem, „teď si 
musíme udělat nový Štědrý večer, teď dám pro dítě 
rozsvítit stromeček.“ V poslední den roku stál u Jenny 
Lindové stromeček jenom pro mne. Bylo to jako 
při dětské hře „přijde návštěva“. Já jsem byl dítě, 
pro něž ho rozsvítili a dostal jsem z něj všechny dár-
ky. (H. Ch. Andersen: Pohádka mého života) 

převzato z http://www.archatheatre.cz 

foto Jiří Volek 
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SKUTR: UNDERSTAND 
 
Zveme Vás do společnosti snílků, jejichž sny a 

životy se snad někdy někde uskuteční. Inscenace 
o tom, že nejlepší génius je mrtvý génius. Nové 
představení týmu úspěšné inscenace Nickname 
vznikl v rámci Archa.lab a je uváděn rámci sezóny 
Andersen v Arše. 

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří si ří-
kají SKUTR, začínají být na české divadelní scéně 
vidět. A daří se jim být jiní, než jsou jejich ostatní 
kolegové. Poté, co v roce 2003 celou sezónu plnili 
Divadlo DISK svojí kontroverzní absolventskou in-
scenací Disco Pigs, je pozval ředitel Divadla Archa 
Ondřej Hrab, aby v rámci vznikajícího rezidenčního 
programu Archa.lab připravili představení o chato-
vání a internetu. Tak vniklo velmi úspěšné předsta-
vení Nickname, které kromě toho, že je už rok vy-
prodané, nadchlo i diváky na prestižních festiva-
lech v Bělehradě a Vilniusu. 

Na 29. října 2005 SKUTR připravil další před-
stavení na téma osud a dílo Hanse Christiana An-
dersena. Představení se jmenuje jmenovat Un-
derstand. Podle jejich slov to je „představení o 
tom, že nejlepší génius je mrtvý génius.“ Divákům 
předvádějí neurotiky, blázny a snílky a to tak, aby 
je nesnášeli a zároveň milovali. A to všechno po-
mocí akrobatických, tanečních a pohybových výko-
nů svých dvorních herců Rostislava Nováka, Adély 
Laštovkové Stodolové, Josefa Rosena a Dory Krš-
kové Terrazas. Všichni totiž už téměř dva roky 
denně trénují a na jejich schopnostech je to vidět. 

Lukáš neříká, o čem představení je, ale ptá se: 
„Taky vás občas napadne, že když stihnete vyběh-
nout po schodech v domě dřív, než zhasne světlo, 
splní se vám přání? Nebo že nesmíte šlápnout 
na rýhu mezi dlaždicemi? Nebo se aspoň chytnete 
za knoflík, když uvidíte kominíka? To jste vy. A už 
jste někdy potkali někoho, kdo se rozpláče 
nad utrženým knoflíkem? Někoho, kdo 
vás neustále napodobuje? Někoho, kdo mluví jen 
a jen o sobě a pořád si vymýšlí, až vás z něj bolí 
hlava? O těch hrajeme.“ 

A Martin stručně dodává: „Chceme diváky po-
zvat do společnosti snílků jejichž sny, vlastně je-
jichž životy se snad někdy někde uskuteční.“ 

Představení vzniklo v rámci Sezóny Andersen 
v Arše – takhle už jsme mohli vidět představení 
Petra Nikla Tanec hraček, do uprchlického tábora 
se připravil velký projekt V 11:20 tě opouštím, 
a další premiérou je právě Understand. Představe-
ní Understand můžete v Arše shlédnout i v roce 
2006. 

Režie: Skutr (Martin Kukučka, Lukáš Trpišov-
ský), hrají: Dora Kršková Terrazas, Adéla Laštov-
ková Stodolová, Rostislav Novák, Josef Rosen, 
scéna: Jakub Kopecký, kostýmy: Daniela Klimešo-
vá, hudba: Petr Kaláb, produkce: Helena Rousová 
a Jiří Sulženko, perkuse: Jakub Kopecký 

převzato z http://www.archatheatre.cz 

foto Tomáš Vodňanský 
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FINSKÝ FILM 

Pokud byste od krátkometrážního finského sním-
ku s názvem Kraul čekali bližší zasvěcení do této 
plavecké techniky, budete zklamáni. Zajímá-li vás ale 
plavání či obecně sport a jeho místo v lidském životě, 
reálný svět i krajina snů a představ, oceňujete-li krá-
su obrazu a podnětnost naznačeného 
a nevyřčeného, pak vás tento film nejspíše zasáhne. 

Osmnáctiletá finská plavkyně Sirja Luomaniemi 
sní o setkání s nejrychlejší světovou plavkyní, Švéd-
kou Theresou Alshammarovou. Obě ženy se oddáva-
jí vodě, aby spolu závodily. Tessan, jak je nejrychlejší 
plavkyně přezdívána, je držitelkou světových rekordů 
v plavání na 50 i 100 metrů volným stylem, jichž do-
sáhla na olympiádě v Athénách v roce 2000. Sirja, o 
sedm let mladší Finka, doposud vyhrála několik juni-
orských závodů a má na svém kontě i výhru mistrov-
ství Finska v plavání žen. Ač jsou obě závodnice na 
různých stupních plaveckého žebříčku i v jiných fá-
zích své kariéry, pronikly již do zvláštního světa. Je to 
svět, v němž se spojuje voda s člověkem, živel 
s lidskou bytostí. 

Zavřeme-li ve vodě oči a celí se ponoříme, může-
me vnímat její vlnění a záchvěvy. Snad v každém 
člověku je zakódován samotný vznik lidské bytosti, 
který se odehrává na vodní bázi a pokračuje nesku-
tečným vývojem v matčině lůně, kde voda existuje ja-
ko ochranná bariéra zpříjemňující život ještě nenaro-
zeného tvora. Návrat do vody můžeme chápat jako 
návrat do prostředí stvoření, kde vládne moc přírody 
a neomylné intuice. 

Vodní svět je svébytným prostorem, který určují ji-
né (fyzikální) zákony. Chce-li se do něj člověk znovu 
vrátit a něco dokázat, vyhledává vzory a učitele, kteří 
již mají dispozice k tomu, aby předali své zkušenosti 
dalším. Za jednu z adeptek můžeme považovat právě 
Sirju. Vzhlíží ke Švédce a v jejím pohledu zůstává re-
spekt, úcta, dychtivost a nesmírné očekávání – snění 
o společném závodu s mistryní dostává auru zasvě-
cení do tajů plavání, do vodního prostoru. Moment 
zasvěcení je vyvrcholením celého snímku a zároveň 
poukazuje na cestu, kterou je třeba ještě ujít. Vyhra-
ným či prohraným závodem nic nekončí; přicházejí 
další výzvy a překážky, jichž se může člověk zhostit. 
Směřování pak nezůstává pouze lineární, neboť po-
myslný vztah učitele a žáka, který mezi oběma plav-
kyněmi je, evokuje neustálý koloběh; možná, 
že za několik let bude jiná adeptka vzhlížet k Sirje ja-
ko ke svému vzoru a snít o setkání a závodění s ní. 

Plavání můžeme vnímat v rovině soupeření jed-
notlivých plavkyň, ale také symbolicky – jako úsilí člo-
věka poprat se s vodním živlem. Tohoto nerovného 
soupeře však není nutné přemáhat, nemá to snad ani 
smysl. Přínosnější může být, pochopíme-li ho jako 
svět, který nám může nabídnout prostor pro seberea-
lizaci a překonání sama sebe. Voda pružně odráží sí-
lu a reaguje na podněty, jež jí člověka dává. Je to ne-

ustávající akce a reakce, která se násobí se vzrůsta-
jícím počtem plavkyň ženoucích se v proudící řadě 
neúnavně kupředu. Sám režisér říká, že závodnice 
vypadají, jako by pluly nad vodou. „Je v tom něco 
mysticky okouzlujícího, vidíte-li, jak se pod nimi voda 
láme jako klátící se obilí pod ostřím žacího stroje.“ 
Přestože se v Kraulovi objevují reálné plavkyně za-
stupující samy sebe, není film biografickým doku-
mentem, jenž by tyto konkrétní osoby přibližoval. Mají 
spíše metaforický význam, neboť jsou ve zvláštním 
vztahu k vodě – uzavřely s ní „tajnou smlouvu“. 

Ze Sirjina deníku se dozvídáme, co všechno pla-
vání obětovala, kolika závodů se zúčastnila, jaké mě-
la výsledky. Fotografie, tabulky a text dokumentují 
dívčino dosavadní snažení, které se ve filmu rozvíjí 
v černobílých útržcích, jako by to byly otisky Sirjiných 
prstů, které chce na světě zanechat s plným vědo-
mím jejich jedinečnosti a neopakovatelnosti. Celý film 
je prostoupen sporým komentářem – slyšíme Sirjin 
hlas, jenž glosuje myšlenky i smysly podmíněné po-
střehy. Jsou reálné a konkrétní nebo propojené se 
snem a slovem téměř nepostihnutelné. Jeden takový 
útržek se vztahuje právě k vizuální podobnosti lidí a 
k otiskům prstů, které jsou tak různé a unikátní. Snad 
zde je ukryta jedna z možných odpovědí na to, proč 
Sirja zůstává v bazénu, i když ji bolí svaly a zápach 
chlóru už notně obtěžuje. Vodní svět pro plavkyni zů-
stává atraktivním, vnímá ho jako posvátné místo, tře-
baže se jedná o ohraničený bazén s vyměřenými lini-
emi jednotlivých drah. Sama voda umožňuje prostou-
pení do jiné sféry a způsob, jakým je film vytvořen, 
vyzývá také diváka, aby sám toto mystično odhaloval. 

Téměř neprůhledný opar nad zklidněnou vodní 
hladinou narušuje pouze ženská busta v plaveckých 
brýlích, jež je naprosto sžitá s prostředím, které jí dá-
vá sílu. Cítíme, že takové bytosti je dovoleno rozvlnit 
vodní masu. Žena je jako ryba, jako vodní víla, jejíž 
animálnost doprovází grácie pohybu, který voda činí 
ještě ladnějším a změkčuje ho. Prostupování vodou 
je téměř hmatatelné a strhuje pozornost na tělesnost 
plavkyně. Tělo dostává pomyslná křídla, čelí pozem-
ské tíži a začíná ve vodní modři létat, jako by se ocit-
lo v oblacích. Můžeme nabýt dojmu, že nebe 
a hlubina se od sebe neliší: ryby ve vodě jsou podob-
ny ptákům ve větru, jejich pády se tváří měkce 
a zpomaleně, světlo je obklopuje v jiném rozptylu 
a intenzitě. Jen bublinky signalizující dech a ostrý po-
hyb plavkyně jsou známkou přítomnosti cizího ele-
mentu ve vodním prostoru. Běloba zpěněné vody zů-
stávající ve stopě za plavkyní připomíná oblohu, po 
níž prolétlo letadlo zanechávající za sebou pouze po-
míjivou připomínku vlastní rychlosti v podobě mizející 
bílé čáry. Hranice mezi senzomotorickými vjemy vy-
prchává, subjektivita zobrazovaného se stupňuje. 
Tak jako se plavkyně zanořuje do vodní hmoty, pro-
stupuje i divák filmovým obrazem, nabývá a zase 

KRAUL: POHYB NA HRANICI SKUTEČNOSTI A SNU 
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ztrácí ponětí o rozměrnosti 
prostoru. Z nadhledu sní-
maný bazén může evoko-
vat přistávací runway, na 
níž vytyčené vertikály pla-
veckých drah určují směr, 
který dává tušit cíl. Jednot-
livé zvuky kláves piána se 
rozbíjejí o vodní hladinu 
a ztrácejí se v sílícím toku 
orchestrální hudby. Vodní 
svět dává vzniknout sa-
motnému filmu a naznaču-
je jeho možnosti. Rodící 
se impulsy jsou sice krát-
ké, ale daří se jim bourat 
časovou rovinu vlastní 
existence, hranici mezi re-
alitou a představami, mezi 
dokumentem a fikcí. Divák 
v kině stráví sice jen 26 
minut, ale může mít pocit, 
že byl přítomen několika-
hodinovému gejzíru vyprá-
vění, v němž se rovina lid-
ského příběhu o plavkyni 
Sirje postupně zanořovala 
a na povrch se dostávaly 
racionálně neuchopitelné 
momenty. Divákovi je 
umožněno tyto smyslové 
vzruchy prýštící z filmové-
ho plátna zachytit a zosno-
vat si z nich snímek podle 
vlastních schopností. 

Kraul je absolventským 
dílem tří posluchačů hel-
sinské univerzity umění 
a designu (obor režie, ka-
mera a zvuk). Další film 
Lehtinenovy vodní trilogie 
bylo možno shlédnout na 
9. ročníku Mezinárodního 
filmového festivalu doku-
mentárních filmů Jihlava 
2005. První díl Hyppääjä 
(The Diver, 2000), věnova-
ný Helgemu Waseniusovi 
– legendárnímu finskému 
skokanovi do vody, byl 
uveden taktéž v Jihlavě 
v roce 2001. Doufejme, že po natočení poslední části 
série, budeme mít opět možnost film vidět. Třeba 
nám jihlavský festival nabídne vodní trilogii PV Lehti-
nena kompletní. Přimlouvala bych se za to. 

Alžběta Štollová, 9. listopadu 2005 

Autorka je členkou Severské společnosti, studuje teorii a 
dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzi-
tě v Brně. 

 

 

Kraul (Krooli), Finsko 2004, 26 min. 
Scénář, režie a střih: PV Lehtinen, kamera: Pasi 
Rauni, zvuk: Pelle Venetjoki, hrají: Sirja Luomani-
emi, Therese Alshammar, Elena Leeve, Sanna Ni-
sonen, Päivi Piirala, Mari Survonen, Ulla Tuomai-
nen, Anssi Wasenius a další 
 
Použité zdroje: Catalogue Jihlava 05 (autor filmových 
anotací je Petr Kubica). 
http://www.uiah.fi/eto/films/Krooli/Krooli.htm 
http://www.polyteekkari.fi/pt.pl?juttu=969 
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STOLETÉ NORSKÉ VÝROČÍ 

Letos se v Norsku se vší pompou slaví sté vý-
ročí. Všichni představitelé Norska jsou na nohou 
a připomínají si sto let od osamostatnění Norska. 
V roce 1905 skončilo dlouhé období švédsko-
norské unie a Norsko začalo na poli mezinárodní 
politiky vystupovat jako svobodný a nezávislý 
stát. 

Norské ministerstvo zahraničí si pro mezinárodní 
část oslav vytyčilo tento cíl: „Cílem zahraniční části 
programu oslav stého výročí je zviditelnit Norsko, po-
skytnou lidem nový obraz Norska, připomenout si sto 
let úzkých vztahů s hlavními partnerskými zeměmi 
a představit Norsko jako aktivního účastníka meziná-
rodního společenského dění nejen v roce 2005, ale 
i do budoucna.“ 

V Norsku představují oslavy výročí i jakýsi pro-
středek sebezpytování, jehož účelem je zjistit, jací 
jsou vlastně dnešní Norové. Objevuje se mnoho se-
bekritických úvah o norském egoismu, šovinismu, sa-
molibosti a nepochopené mezinárodní pomoci. Řada 
lidí se domnívá, že Norsko zkrátka není onou ideální 
zemí vodopádů, fjordů a vysokých hor, jak by si mno-

zí přáli. Z dlouhého seznamu prohřešků uveďme na-
mátkou zacházení se Sámy, Rómy, Tatary a s milen-
kami a dětmi německých důstojníků po druhé světo-
vé válce, celosvětové ofenzivní křesťanské misionář-
ství, dobře míněné ale nepochopené projekty rozvo-
jové pomoci s katastrofálními výsledky, jako např. 
v indické Kreale, příliš úzké napojení na Anglii, na 
Spojené státy a na válečný imperialismus těchto ze-
mí v minulosti i v přítomnosti atd. 

Oslavy ale vyjadřují i upřímnou radost ze života ve 
státě blahobytu, který funguje bez větších obtíží. 

Takový byl také 7. červen 2005, den oslav 
„nového nezávislého Norska“. V norských dějinách 
představuje 7. červen důležité datum. Tvoří průsečík 
čtyř významných událostí. Za prvé 7. června 1895 
přijal norský parlament usnesení požadující ustavení 
vlastních konzulů v zahraničí, na které Švédsko rea-
govalo hrozbou ozbrojeného zásahu. Za druhé 7. 
června 1905 přijal parlament usnesení o rozpuštění 
unie. Za třetí musel král Håkon VII. nešťastného 7. 
června 1940 v důsledku německé okupace uprchnout 
z Norska. A konečně 7. června 1945 se mohl král se 
svou rodinou do Norska vrátit. 

Tématem tohoto článku je však 7. červen 1905. 
Co se událo roku 1905, má své kořeny logicky 
v samotném uzavření unie v roce 1814. Švédsko 
a Norsko vstoupilo do svazku s velmi odlišnými před-
stavami. Pro Švédy představovalo Norsko kompen-
zaci za Finsko, o které přišli o několik let dříve, Nor-
sko mělo podle jejich představ spadat pod jejich sprá-
vu. Norové měli vlastní ústavu, která jim zaručovala 
více či méně nezávislou pozici, na obě země nahlíželi 
jako na rovnoprávné partnery. V praxi měli pouze 
společného krále a mezinárodní politiku. V roce 1884 
zavedlo Norsko parlamentarismus a volný charakter 
tohoto spojení vyšel ještě očividněji najevo. Ovšem 
norská vláda, která měla pocházet z lidem zvoleného 
parlamentu, nemohla být celá norská, protože minis-
trem zahraničí musel být Švéd. 

Jádrem sporu se v osmdesátých a devadesátých 
letech stal hlavně požadavek Norů mít vlastního mi-
nistra zahraničí, což se později stalo spíše podruž-
ným problémem, a kategorický požadavek vlastních 
norských konzulů v zahraničí. Norové namítali, že 
švédští konzulové se nevyznají v norském námořním 
loďstvu, a norské zájmy tak nejsou dobře hájeny. 
Z hospodářského hlediska se Norsko a Švédsko po-
stupem času vyvinulo každé jiným směrem, protože 
Norové na rozdíl od Švédů disponovali, jak již bylo 
řečeno, obchodní flotilou a mělo rozvinutý průmysl. 

Duch vlastenectví, který se v polovině devatenác-
tého století rozmáhal v mnoha evropských zemích, 
dále propast mezi oběma zeměmi prohloubil. V přípa-
dě Norska se prosadilo vlastenectví s kořeny 
v západonorské selské kultuře namířené proti dán-
sko-norskému úřednictvu. Nebylo tedy záměrem se 

1905: VÝZNAMNÝ ROK V NORSKÝCH DĚJINÁCH 

THOR HENRIK SVEVAD FOTO ARCHIV T. H. S. 
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kulturně distancovat od Švédska, ale od Dánska a od 
dánské kultury, která ve městech stále ještě hrála 
rozhodující úlohu. Tím, že Norsko vyzdvihovalo 
všechno norské, přičemž na politické rovině tento 
proud představovala strana Venstre (Levice), vzdalo-
valo se nejen Dánsku, ale i Švédsku. Norové tak ješ-
tě nutkavěji začali pociťovat, že si přejí, aby unie 
v budoucnu zcela zanikla. 

Co vlastně Norové považovali za charakteristicky 
norské atributy? Především lidovou slovesnost, lido-
vou hudbu, jazyk a jeho dialektální podoby, selskou 
kulturu, instituci vyšších lidových škol, abstinenční 
hnutí a charismatická hnutí. 

Králem unie byl v těchto problematických letech 
Oskar II. (1829–1907)z banadottské linie. Jeho kon-
zervativní postoj k postupnému rozvolňování unie si-
tuaci údajně ještě zhoršoval. Král Oskar byl prý 
v Norsku nejpopulárnějším králem unie, Norsko často 
navštěvoval, a dokonce mluvil plynně norsky. Oskar 
II. však naneštěstí považoval každý útok na unii za 
útok na svou osobu. 

Důležitou symbolickou událostí bylo odstranění 
znaku unie z norské vlajky, která se od té doby již ne-
změnila. Došlo k tomu v roce 1898, Švédové to sa-
mozřejmě brali jako nevídanou provokaci a unijní 
znak používali až do roku 1905. 

Na počátku roku 1905 došlo ve Stockholmu 
k řadě setkání na nejvyšší úrovni, na nichž si Švédo-
vé i Norové postupně navzájem zamítali pokusy o 
společnou dohodu ve věci konzulů. Norsko ve Švéd-
sku zastupoval Sigurd Ibsen, syn slavného dramati-
ka. Sedmého února prohlásil král jednání za přeruše-
ná. Osmnáctého února přijal norský parlament usne-
sení o zřízení zvláštní parlamentní komise, která mě-
la za úkol pracovat na řešení sporu. Dvacátého 
osmého února zaslal korunní princ Gustav (král Os-
car byl nemocný) depeši do norského parlamentu s 
výzvou k novým jednání. Dopis se však v Kristianii 
setkal se výsměchem. Prvního března podala norská 

vláda premiéra Hagerupa kolektivní demisi, přičemž 
například Christian Michelsen z vlády odešel ještě 
dříve, protože chtěl urychlit řešení otázky. Jedenácté-
ho března 1905 byla jmenována nová vláda Christia-
na Michelsena, jejímž jediným úkolem bylo dospět 
k rozhodnutí ve věci konzulů. Fridtjof Nansen zveřej-
nil 25. března svůj první článek v londýnském listu 
The Times, v němž se snažil získat norské pozici 
sympatie. Na konci dubna odmítli Norové další vyjed-
návání se Švédy. Dvacátého třetího května přijal par-
lament návrh zvláštní parlamentní komise na zřízení 
samostatné norské konzulární správy s účinností od 
1. března 1906. Rubikon byl překročen. 

Zotavující se král Oscar II. dle očekávání odmítl 
27. května usnesení norského parlamentu přijmout. 
Jørgen Løvland, ministr pro Norsko při stockholmské 
vládě, však odmítl kontrasignovat královo veto, čímž 
nemohlo vstoupit v platnost. Tak mohl Løvland králi 
předložit již podepsané demise členů norské vlády se 
vzkazem, že norská vláda odstupuje. Král Oscar byl 
postaven před hotovou věc, ale nenechal se vyprovo-
kovat. Sdělil, že nemůže demise přijmout, neboť není 
v daný okamžik schopen sestavit novou norskou vlá-
du. 

Na tajném zasedání norského parlamentu 6. červ-
na 1905 došlo k zásadnímu rozhodnutí a na krátkém 
zasedání 7. června bylo jednomyslně přijato usnese-
ní o rozpuštění švédsko-norské unie. Důvodem bylo 
právě to, že král není schopen sestavit novou nor-
skou vládu, přičemž spojení „v daný okamžik“ bylo 
elegantně vypuštěno. Nemohl být tím pádem nadále 
považován za norského krále a Norsko za člena unie. 

Nad logikou tohoto rozhodnutí se od té doby za-
mýšleli mnozí právníci a nejednou došli k závěru že 
z právního hlediska je celá akce pochybná. Na dru-
hou stranu byla v myslích lidí unie již velmi dlouho 
v rozkladu a zbývalo začít jednat na rovině politické. 
Švédové si rozhodnutí interpretovali jako pokus o re-
voluční puč – a měli v zásadě pravdu. Ale nakonec 
kladli pouze dvě podmínky rozpuštění unie. Jednak 
se v Norsku o věci mělo konat všelidové hlasování 
a jednak se měla zahájit bilaterální jednání. 

Koncem června se situace vyhrotila a švédští po-
slanci byli svoláni k mimořádnému zasedání, na 
němž měli zvážit vojenský zásah proti Norsku. Nako-
nec se ale vše uklidnilo a referendum ze 13. srpna 
1905 mělo jednoznačný výsledek. Volební účast byla 
90 % a 99,5 % hlasovalo pro rozpuštění unie. Pouze 
184 lidí hlasovalo proti. Ženy tou dobou neměly hla-
sovací právo. Podařilo se jim nicméně shromáždit na 
300 000 podpisů na podporu rozpuštění unie. 

Rozhodnou vlasteneckou náladu pomáhaly utvá-
řet mnohé význačné osobnosti. Za všechny jmenuj-
me například Bjørnstjerne Bjørnsona a Fridtjofa Nan-
sena. 

Karlstadská jednání započatá 31. srpna byla složi-
tá a v podobě přímých i nepřímých narážek se nad 
nimi neustále vznášela hrozba vojenského útoku. 
Nejen díky osobnosti Christiana Michelsena, jeho vůli 
ke kompromisu a žoviálnímu stylu se však podařilo 
dojít k závěru přijatelnému pro obě strany. Konzerva-
tivní kruhy však byly na obou stranách při vyjednává-

KRÁL OSKAR II FOTO ARCHIV T. H. S. 
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ní zaslepené touhou ubránit „čest“ svého národa 
a podněcovaly k válce a krveprolití. Karlstadská jed-
nání byla završena 23. září 1905. 

Mezi nejvýznamnější rozhodnutí těchto jednání 
patří dohoda o zbourání nových norských obranných 
pevností při společné hranici, dohoda o zřízení neut-
rální pohraniční zóny a dohoda o tom, že švédští Sá-
mové dostanou právo lovit v severonorské Finnmarce 
losy. 

Případná válka by nebyla mnoho platná. Oskar II. 
byl prý osobně proti ozbrojenému zásahu. Norsko 
mělo ve srovnání se Švédskem sotva poloviční armá-
du. A jak by Švédové válku v Norsku vedli? Pravdě-
podobně by došlo k vyčerpávající guerillové válce. 

Nálada, která panovala ve společnosti, se dá 
obecně vzato popsat slovy, že nejlepší bude unii ne-
chat v tichosti zemřít, když už tak dlouho leží na smr-
telném loži. 

Devátého října přijal norský parlament karlstadské 
usnesení. Třináctého října přijaly usnesení i obě ko-
mory švédského parlamentu. A konečně 16. října 
1905 odsouhlasil švédský parlament královský návrh 
zrušení zákona z roku 1814 a uznání norské nezávis-
losti na unii se Švédskem. Dvacátého šestého října 
1905 uznal král Oskar II. nezávislost Norska. Tím by-
la unie formálně rozpuštěna. Den na to pronesl Oskar 
II. prohlášení norskému lidu. Zřekl se v něm trůnu. 
Bylo to poslední pozdravení starého vetchého krále 
Norům. 

Vyvstala však otázka státoprávního uspořádání 
Norska: vedle království se nabízela republika. Všeli-
dové hlasování proběhlo 12. a 13. listopadu a dle 
očekávání bylo velkou většinou odhlasováno králov-
ství. Michelsenova vláda vyjádřila přání, aby se no-
vým králem stal příslušník rodu Oskara II., rodu Ber-
nadottů. Nikoliv překvapivě – a členové parlamentu si 
toho jistě byli předem vědomi – na to král nemohl při-
stoupit, když se Norové vůči jeho osobě a vůči unii 
zachovali tak nestoudně. Nakonec přijal nabídku nor-
ské koruny dánský princ Carl, který se oženil s ang-
lickou princeznou Maud. Přijali jména král Håkon VII. 
a královna Maud. Dne 25. listopadu 1905 přibyla no-
vá královská rodina do Norska. 

Švédsko-norská unie tak zmizela v propadlišti dě-
jin a člověk si může klást otázku, zda to vlastně bylo 
tak překvapivé. Překvapivé by totiž mělo být spíše to, 
že vydržela tak dlouho, i když se každá země vyvíjela 
jiným směrem a v mnoha ohledech bylo Norsko dále 
než Švédsko. Jak již bylo řečeno, Norsko mělo rozvi-
nutější průmysl a disponovalo jednou z největších ob-
chodních flotil na světě. V roce 1884 byl zaveden 
parlamentarismus, v roce 1898 hlasovací právo pro 
muže. Zlatý věk kultury, jenž reprezentují jména jako 
Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Edvard Grieg, 
Fridtjof Nansen či Edvard Munch, dále posílil jeho ná-
rodní svébytnost. Kromě toho zde již dlouho fungova-
ly politické instituce běžné v nezávislých státech: ná-
rodní shromáždění, vláda, nejvyšší soud, armáda. 
Tedy všechno kromě krále a zahraniční reprezenta-
ce. 

Je tedy otázkou, zda mají letošní celonárodní 
oslavy ještě něco společného s rokem 1905. Po for-
mální stránce samozřejmě ano, tehdy byla rozpuště-
na unie. „Personální unie tehdy přežila sama sebe!“ 
nechal se letos 17. května slyšet současný švédský 
ministerský předseda Göran Persson během ná-
vštěvy u příležitosti norského národního svátku. 

Možná se slaví také to, že odeznívá všeobecné 
trauma z unií, kterým Norové trpěli již od dob kalmar-
ské unie. Možná také to, že v roce 1905 po dlouhé 
době Norové skoncovali se vším, co zavánělo cizí 
nadvládou, dánskou nebo švédskou. 

Jakýsi komplex z unií mezi norským lidem nicmé-
ně stále přetrvává. Vědci nepochybují o tom, že nor-
ská skepse vůči Evropské unii přímo souvisí se stale-
tími negativních zkušeností s uniemi. Dokonce tvrdí, 
že přejmenováním evropské organizace z dřívějšího 
„Evropská společenství“ na dnešní „Evropská unie“, 
znamenalo další prohloubení této skepse. Obě refe-
renda o přistoupení (konaná s negativním výsledkem 
v letech 1972 a 1994) tuto skepsi jen dokládají. 

DÁNSKÝ PRINC KAREL SE STAL NORSKÝM KRÁLEM. VLÁDL 
JAKO HÅKON VII.  FOTO ARCHIV 

HOROSKOP NORSKA Z ROKU 1905 
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Při pohledu na současné vztahy Norska a Švéd-
ska je zcela zřejmé, že jsou na vynikající úrovni. A 
tak tomu bylo po celé dvacáté století. Na obou stra-
nách Kjølenu zní souhlasně „Jsme nejlepší sousedé 
na světě!“ Švédsko je největším obchodním partne-
rem Norska a jakýsi komplex menšího bratříčka, jímž 
Norsko ve vztahu ke Švédsku trpělo již od dob mezi-
válečných, dávno opadl. Také proto, že díky ropě je 
Norsko snad nejbohatší zemí na světě. 

Sám si dobře vzpomínám, jak jsme za mého mlá-
dí ke Švédsku vzhlíželi jako k zemi, kde je život zá-
bavnější než v Norsku, které navíc vypadá jak pulec. 
Nejlepší auta na světě byla švédská, po celém Nor-
sku vyhrávala švédská populární hudba, všichni měli 
za to, že švédská televize vysílá lepší pořady než 
norská. Navíc se ve švédských kinech promítaly ne-
cenzurované filmy Ingmara Bergmana. To v norské 
verzi byly nejodvážnější scény vždycky vystřihnuté. 
Přestože robustní sociálně demokratické vlády mělo 
Švédsko stejně jako Norsko, všem nám připadalo, že 
Švédsko je daleko svobodnější a otevřenější. 

Se Švédskem se však v našich myslích pojily 
i různé negativní zkušenosti. Předně ty méně důleži-
té, totiž že Švédové byli vždycky lepší ve fotbale 
a často i na lyžích a na bruslích. Ukázka z komentáře 
k zápasu Norska se Švédskem roku 1908 to jasně 
ilustruje: „12. července 1908 sehrálo Norsko v Göte-
borgu svůj vůbec první národní souboj se Švédskem. 
Začátek byl fenomenální: Zákrokem Minottiho Bøhna 
skórovalo Norsko hned po prvních 45 vteřinách. Ale 
Švédové, kteří také hráli svůj první národní souboj, 
útok mohutně odrazili a vyhráli 11:3.“ Daleko horší 
bylo, že jsme v Norsku často měli pocit, že se za kaž-
dou cenu musíme Švédsku ve všem vyrovnat, to zna-
mená, že musíme opakovat všechny jejich chyby. 
Stalo se tak i v oblasti, která je mi nejbližší, totiž ve 
školství. 

Co tedy máme v roce 2005? Svobodný národ a 
svobodný lid, stát, který se aktivně podílí na chodu 
nejedné mezinárodní organizace, ne však Evropské 
unie. Ve skutečnosti je Norsko prostřednictvím evrop-
ské hospodářské spolupráce členem různých orgánů 
Evropské unie, vlastně se nachází spíše uvnitř EU 
než mimo ni. Ale přesto je Norsko plně svrchované. A 
to je zřejmě vůbec to nejdůležitější: být pánem ve 
svém domě. 

Většina stále ještě tvrdí: „Už nikdy žádnou unii!“ 

Thor Henrik Svevad 

Thor Henrik Svevad působí jako lektor na FF UK a FF MU. 

Shrnutou a přepracovanou písemnou verzi přednášky, kte-
rou Thor Henrik Svevad přednesl 7. června 2005 v Klubu 
Lávka v souvislosti s oslavami stého výročí osamostatnění 
Norska, přeložil Ondřej Vimr. 
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Pomalu končí rok 2005. V jeho průběhu si pře-
devším Norsko, ale i Švédsko a Dánsko připomí-
nali skutečnost, že před sto lety, v roce 1905, do-
šlo k rozdělení švédsko-norské personální unie. 
Tak vznikly podmínky ke vzniku samostatného 
novodobého Norského království. Je to význam-
né výročí, má mnoho aspektů historických, poli-
tických i kulturních – jejich analýza by byla jistě 
zajímavá. Následující text však chce jen informo-
vat. 

Výročí se především v Norsku připomínalo ve 
všech médiích, bylo na programu mnoha uměleckých 
představení i lidových veselic, tématem diskusí, ná-
mětem nově vydávaných knih i reprintů. Každý občan 
a většina návštěvníků Norska o něm zaslechla ale-
spoň zmínku. Pro většinu současníků je samostatné 
Norské království samozřejmostí – tak, jako bylo u 
nás Československo samozřejmou vlastí generace 
dnešních padesátníků, jejichž prarodiče se narodili 
ještě za Rakouska-Uherska a pro jejichž vnoučata již 
bude historií i Československo. Jak asi bude v roce 
2093 připomínáno stoleté výročí samostatné České 
republiky a samostatné Slovenské republiky? 

7. června 2005, přesně 100 let poté, kdy norský 
parlament Stortinget odvážně rozhodl o vystoupení 
z unie se Švédskem, se na Radničním náměstí 
(Rådhusplassen) v hlavním městě sešlo na 100 000 
lidí k veliké lidové veselici nazvané Kulturní noc. Od 
časného odpoledne vystupovali na různých scénách 
dávní hrdinové dětského televizního vysílání, postup-
ně se pak vystřídaly nejen současné norské hvězdy 
(jako Kurt Nilsen, Bjørn Eidsvåg, Silje Nergaard či 
Turboneger), ale i švédští hudebníci jako Peter Jo-
back. Slavnost vysílala celostátní televize, psaly o ní 
noviny. Byl to však jen jeden z vrcholů celého týdne 
různých aktivit. Kulturní noc měla 150 různých akcí 
na 45 místech Osla. Podobná noc proběhla v dalších 
třech největších norských městech. 

11. června zahájil král Harald provoz nového zce-
la ojedinělého Nobelova mírového střediska (Nobels 
Fredssenter) v bývalé nádražní budově Západní 
dráhy. Tato budova je všem návštěvníkům Osla zná-
ma jako sídlo velkého Turistického informačního cen-
tra, železniční trať byla již dávno svedena do tunelu 
pod hlavním městem. I této události byli přítomni zá-
stupci norské i švédské královské rodiny. Alfred No-
bel byl Švéd, Norsko se však podílí na správě jeho 
odkazu. Nobelovo mírové středisko je zajímavým mo-
derním multiaktivním muzeem pro všechny generace. 

Oslavy a připomínky se pochopitelně nekonaly jen 
v hlavním městě, nýbrž po celé zemi. Ve skutečnosti 
byl první „výkop“ proveden dlouhonohými tanečnice-
mi na scéně Městského divadla v Drammen již 
v únoru. Všichni přítomní – v hledišti i na jevišti – se 
dostavili v šatech z počátku 20. století. Přítomna byla 
i tehdejší ministryně kultury Valgerd Svarstad Hau-

glandová, na kterou dle vlastních slov ovšem zatím 
nejvíce zapůsobila akce Nebe se zrcadlí v moři na ra-
ketové základně v Andøya na souostroví Vesterålen. 
Organizátoři se pokusili zaměřit pozornost účastníků 
„směrem vzhůru a kupředu“ a použít umění a kulturu 
jako most do světa vědy: v zimní noci vystřelili lasero-
vý paprsek do atmosféry a vypustili výzkumný balón. 

Jak známo, Norové jsou také národem turistů – 
v letošním roce bylo uspořádáno na 600 Pochodů 
století, jichž se zúčastnilo na 60 000 lidí. Například 
královna Sonja, jejíž láska k turistice je všeobecně 
známá, se spolu s 3000 dalšími turisty zúčastnila po-
chodu Hardangerviddou. 

Většina pravidelných každoročních aktivit, festiva-
lů a přehlídek využila výročí a svůj program mu při-
způsobila. Například Dny svatého Olava 
v Trondheimu (28. 7. až 6. 8.), či Bjørnsonův festival 
v Molde (24. až 28. 8.) Jiné akce, které vznikly díky 
oslavám výročí, zřejmě budou žít i nadále. Deník VG 
spolu s firmou Hundreårsmarkeringen vydali k vročí 
sadu deseti CD disků s 200 populárními písněmi sto-
letí (Alf Prøysen i a-ha, Lene Marlin i The Monn-
Keys). V krajském divadle Agder se uskutečnil první 
ročník nového Jihonorského festivalu současné po-
pulární hudby. Filmový ústav vybral deset nejvý-
znamnějších filmů století. Pošta v Norsku i Švédsku 
vydala dvě speciální poštovní známky. Akce Kulturní 
noc v Oslu, Bergenu, Stavangeru a Trondheimu byla 
tak úspěšná, že zřejmě bude opakována každoročně. 
Mozartova Kouzelná flétna v lidové verzi je norsko-
švédským příspěvkem výročí a představila se na 
podzim na třiceti scénách v Norsku. Na jaře roku 
2006 by se měla přestěhovat do Švédska. 

Národní knihovna po své celkové rekonstrukci vy-
stavuje v nově otevřené budově na 10 000 dopisů 
století, které napsali a poslali lidé všech generací 
z celého Norska. Jde o projekt, který má zaznamenat 
myšlenky a názory lidí na vlastní současný život jako 
vzkaz pro příští generace. Dopisy se budou číst až za 
100 let! Byly také vydány pamětní stříbrné a zlaté 
mince, k nahlédnutí jsou na Internetu na adrese 
www.hundreaar.mynt.no. 

 

MONARCHIE 
Zajímavá je diskuse o osudech monarchie, stát-

ním zřízení, které v roce 1905 přesvědčivě zvítězilo 
nad republikou. Diskuse se s většími či menšími od-
mlkami stále vrací do norských médií. Profesor polito-
logie Trond Nordby je přesvědčen, že za sto let Nor-
sko královstvím již nebude, monarchie sestoupila ze 
svého vyvýšeného postavení a je velmi zranitelná. 
Korunní princ se vyjadřuje k některým oblastem politi-
ky se zjevným postojem, tlak sdělovacích prostředků 
sílí, a tím je monarchie ohrožena. Historik Øystein 
Sørensen si myslí, že království ještě alespoň jednu 
generaci vydrží, mladí vnesli do královské rodiny 

STOLETÉ NORSKÉ VÝROČÍ 
2005: OSLAVY VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO NORSKA 
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mnoho nového, ale tradiční přátelský vztah tím nebyl 
otřesen, spíše naopak. Sørensen sám je ovšem re-
publikán – privilegia se podle něj nemají dědit. Filozo-
fka a spisovatelka Nina Karin Monsen se naopak do-
mnívá, že monarchie velmi brzy zahyne, dnešní její 
představitelé nemohou své postavení vnímat jako po-
slání a brzy dají přednost normálnímu životu. Pak 
rozbolí politiky hlava – podle paní Monsen je měla už 
v této věci bolet dávno. Ale lid má rád slavnosti 
a monarchie se mu líbí. 

Barbora Stejskalová 

kráceno, plná verze s řadou odkazů 
je na internetových stránkách Severských listů 

Autorka je členkou Severské společnosti. V současné době 
působí jako kulturní tajemnice českého zastupitelského úřa-
du v Oslu. 

Nejvýznamnější norské  
osobnosti tohoto století 
 
1. Fridtjof Nansen Einar Gerhardsen 
2. Král Olav V. Král Haakon VII. 
3. Král Haakon VII. Henrik Ibsen 
4. Thor Heyerdahl Sam Eyde 
5. Einar Gerhardsen Gro Harlem Brundtland 
6. Knut Hamsun Helge Ingstad 
7. Gro Harlem Brundtland Alf Prøysen 
8. Edvard Munch Fridtjof Nansen 
9. Roald Amundsen Edvard Munch 
10. Sam Eyde Nils Arne Eggen a Egil Roger Olsen 

Zdroj: deník Aftenposten, internetový deník TV2 nettavisen 

 

Norské stavby století 
 
Budova Telenoru na Fornebu (kraj Akershus) 
Radnice v Åserål (kraj Agder) 
Elektrárna Tyssedal (Hordaland) 
Radnice v Oslu 
Železniční trať z Flåmu do Myrdalu (kraj Søgn og 
Fjordane) 
Elektrárna Vemork v Rjukanu (těžká voda) – kraj 
Telemark 
Budova policie v Trondheimu 
Mosty přes Svinesund (Østfold) 
 

Knihy, které zanechaly hluboké stopy 
 
14 zástupců knižní branže se pokusilo vybrat lite-
rární díla z celého stoletého období. 
Tom Kristensen zvolil trilogii Historie bestiality od 
Jense Bjørneboe. 
Erna Osland vybral celé dílo básnířky a herečky Ma-
rie Takvam (nar. 1926). 
Terje Thorsen navrhl čítanky Vize a skutečnost 
Otto Hegeberg zvolil román Ptáci od Tarjei Vesaase 
(1957). 
Hanne Ørstavik: báseň Olava H. Hauge To je ten sen 
Geir Gulliksen zvolil romány Daga Solstada a esej 
Účastníci a diváci od Hanse Skjervheima (nar. 1926). 
Anne B. Ragde a Jan Kjærstad vybrali  Sofiin svět 
Josteina Gaardera. 
Olav Kobbeltveit: dílo Knuta Hamsuna a román Vítě-
zové od Roye Jacobsena. 
Gunnar Staalesen zvolil román Píseň o červeném ru-
bínu od Agnara Mykleho. 
Cathrine Sandnes - Matka země od Knuta Hamsuna. 
Trygve Aslund zvolil Oheň a plameny od Kjartana 
Fløgstada. 
Gro Dahle zvolil Spisy a zvláště krátký text Pes od Si-
gbjørna Obstfeldera. 
Arild Linneberg zvolil spisovatele, překladatele 
a literárního vědce George Johannesena (nar. 1931) 
za jeho překlad básní moudrosti čínského básníka Tu 
Fu (8. st.), přebásnění bylo vydáno v roce 1968. 

FESTIVAL STOLETÍ V TRONDHEIMU FOTO PAUL KLEVEN 

KOUZELNÁ FLÉTNA (LIDOVÁ VERZE) FOTO L. SUNDESTRAND 
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ŠVÉDSKÉ SUNNE JE POHÁDKOVÉ 
...A VŠECHNO JE PRAVDA 

Sunne je známé hlavně jako místo kam se jezdí 
na lyže a není divu, vždyť pro běžkaře má nejmoder-
nější vybavení v Evropě. Ale i na sjezdovkách si při-
jdete na své, můžete si vybrat mezi deseti různými. 
Pokud jste přívrženci snowboardingu, je tu pro vás 
připraven moderní areál. 

Samotná komuna Sunne má dnes něco přes 13 
500 obyvatel, kteří žijí na území velkém asi 1300 
čtverečních kilometrů. Přímo v městečku stejného 
jména, které je zároveň administrativním centrem té-
to oblasti, bydlí zhruba 5000 lidí. Sunne leží 
v krásném Värmlandském kraji, u průlivu mezi jezery 
Övre Fryken a Mellanfryken. Je to kraj s dávnou his-
torií, lidé ho obývali již v době kamenné, tzn. 5000 až 
4000 př. n. l. 

Strávila jsem tam letos část letní dovolené 
a nelitovala jsem. Důvod Vám vysvětlí slova Astrid 
Lindgrenové. Když totiž byla v roce 1986 poctěna lite-
rární cenou zdejší slavné rodačky Selmy Lagerlöfové 
a při té příležitosti navštívila Sunne, prohlásila, že 
právě když jela touto krajinou, dostala inspiraci 
k Nangiale v knize Bratři Lví srdce. Ano, těžko 
v krátkosti popsat tu krásu sytě zelené, zvlněné kraji-
ny, kvetoucích luk, modrých jezer, temných lesů 
a hor, z nichž jako byste slyšeli vlky výt. 

A když už jsme u té literatury, tento malý kousek 
země se může pyšnit hned třemi jmény. Selma 
Lagerlöfová se zde narodila v roce 1858. Na usedlos-
ti Mårbacka, kde je dnes muzeum, vyrostla a bydlila 
až do roku 1882, kdy odjela do Stockholmu, aby se 
tam stala učitelkou. V aukci prodanou Mårbacku kou-
pila zpět poté, co obdržela Nobelovu cenu a s ní 
i vysokou částku peněz. Žila tam pak až do své smrti 
a muzeum se snaží vše zachovat tak jak to tehdy za-
nechala. Selma Lagerlöfová byla první žena, která se 
stala členkou Královské akademie ve Stockholmu 
a první žena, která dostala Nobelovu cenu. 

V Sunne najdeme také Rottneros, park plný krás-
ných a někdy i vzácných stromů a květin, je v něm 
umístěna celá řada soch (často jsou to ale jen kopie) 
od Carla Millese, Carla Eldha, Gustava Vigelanda 

a dalších. Najdeme tu také panské sídlo, které je 
v románu Gösta Berling popsáno jako Ekeby. Rottne-
ros leží u překrásného u jezera, lze tu strávit báječný 
den, také díky malé zoologické zahradě, která ná-
vštěvníkům zpřístupňuje zvířata, takže s nimi můžete 
přijít do přímého kontaktu. 

Po celém světě známý Göran Tunström se narodil 
v Karlstadu v roce 1937, ale vyrostl v Sunne, jeho 
otec tu byl pastorem. Rodina žila idylický život 
v hezkém domku se zahrádkou, s výhledem na okol-
ní statky a nádhernou přírodu. Otec však zemřel když 
Göranu Tunströmovi bylo pouhých 12 let. Rodina se 
musela odstěhovat do jednopokojového bytu a 
v životě chlapce nastal krutý obrat. Sunne hrálo vel-
kou roli v jeho knihách, mnoho scén se odehrává 
v ulicích tohoto městečka. Také kostel figuruje 
v téměř všech jeho knihách. Kostel je to slavný, první 
záznamy o existenci této krásné stavby se datují už 
rokem 1323. Román Gösta Berling od Semy Lagerlö-

DOMEK, KDE VYROSTL SPISOVATEL GÖRAN TUNSTRÖM 

KOSTEL V SUNNE 
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fové v tomto kostele dokonce začíná. 
Třetí jméno dobře znají švédští čtenáři detektivek, 

čeští zatím Helene Turstenovou, která se narodila 
v Göteborgu v roce 1954, ale od roku 1988 bydlí 
a píše v Sunne, neobjevili. 

Komuna Sunne má pět přírodních rezervací, ve 
ktrých se můžete setkat s velmi bohatou florou 
a faunou, v jedné z nich roste 190 různých druhů 
rostlin, v jiné rostou orchideje, tu nejjižnější si bude 
chválit zvláště ten, koho zajímá geologie. Návštěva 
kterékoli z rezervací bude eldorádem pro ornitology. 
Jsou tu zachovány staré stezky, tak jak se jich užíva-
lo po staletí. Zemědělství se provozuje jako za sta-
rých časů, aby se vše zachovalo co možná nejvíc ne-
porušeno. Louky jsou koseny ručně, právě proto, aby 
se zachovalo co nejvíce různých druhů rostlin. Všude 
samozřejmě narazíte na jedinečné přírodní scenérie. 
V některých částech Värmlandského kraje je příroda 
divoká, žijí tu medvědi a vůbec nejvíc vlků v celém 
Švédsku. 

Krásná a zajímavá příroda je ovšem ve Skandiná-
vii skoro všude, zamilovala jsem se do této oblasti i 
z jiného důvodu. Potkala jsem tu neobvykle milé 
a ochotné lidi. Nejede autobus k vašemu hotelu? Jak 
řidič vyhodí lidi na konečné, hned Vás tam zaveze, 
ačkoli je to skoro na druhém konci městečka. Klidně 
seďte a dívejte se z okénka a on vám zároveň udělá 
kvalifikovaného průvodce městečkem, takže když do-
razíte do hotelu, jste tu jako doma. Nejedete přímo 
do vesnice a potřebujete vystoupit jinde než kde je 
zastávka? Přece nebudete chodit pěšky, šofér auto-
busu vám nabídne, že zastaví, kde si řeknete 
a nádavkem vám poví spoustu zajímavých historek o 
lidech z vesniček, kterými projíždíte. Jako třeba, že 
Nils Holgersson opravdu žil u Mårbacky, a že Selma 
Lagerlöfová jména svých literárních hrdinů vybírala 
právě mezi postavičkami ve svém okolí. Ne každý se 
tím prý cítil poctěn, dokonce ani pan Nils Holgersson 
ne. Přijedete do Mårbacky a zjistíte, že jste zmeškali 
půl výkladu průvodkyně? Nevadí, speciální procház-
ka horním patrem, jen pro vás, se zařídí za pár minut. 
S úsměvem a tak kompetentní, že je vám líto, když je 
konec. 

Jak vidíte, o Sunne bych mohla vyprávět dlouho, 
reklamní brožura, kterou jsem si před odjezdem ob-
jednala, tvrdí že „Sunne je pohádkové“. Říkala jsem 
si: No, reklama, známe to. A ona to byla pravda! A je 

tu ještě jedna pozoruhodnost – ale také skoro 
jako z pohádky. Je to parníček Freja af Fry-
ken. Pozoruhodný je tím, že je to nejstarší par-
ník na světě, který vozí pasažéry a je poháněn 
původním parním strojem. Parník z roku 1868 
stál celých 26 000 tehdejších říšských dolarů 
a původně jezdil v Kalmarsundu. Samotný par-
ní stroj byl vyroben o rok dříve a poslán na 
světovou výstavu do Paříže, kde byl odměněn 
zlatou medailí. 1888 koupil parník loďař Nils 
Persson a od té doby přísluší do Värmlandu. 
Roku 1896 však loď za velké vichřice ztrosko-
tala na jezerech Fryken. Teprve po osmdesáti 
letech, v roce 1976, se podařilo několika potá-

pěčům z Karlstadu loď lokalizovat pomocí moderních 
elektronických přístrojů. Parník ležel v hloubce 52 
metrů. Roku 1994 byl vytažena z hlubin jezera. Důvo-
dem k tomu, že parník ležel v tmavých vodách ještě 
dalších 18 let, bylo odmítavé stanovisko majitele. Ně-
kolik nadšenců se však v roce 1993 rozhodlo loď za-
chránit a nakonec se jim to podařilo. Parník opravili 
a nyní opět jezdí po jezerech Fryken. Cesta s ním ob-
laží jistě každou duši, nejen pohledem na krajinu, kte-
rou projíždí, ale zalíbil se nám i samotný parníček se 
svým vzácným parním strojem a s postaru uvařenou 
kávou podávanou s domácky upečeným preclíkem. 
Mimochodem, z  paluby parníčku uvidíte i dům Sven-
Görana Erikssona, nynějšího trenéra anglického ná-
rodního fotbalového družstva. 

Jana Witthed, Švédsko, 13. srpna  2005 

Jana Witthed žije ve švédském Göteborgu, skládá  poezii a 
pravidelně přispívá do Severských listů. 

PARNÍČEK FREJA AF FRYKEN 

STODOLY V SUNNE 
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DAG HAMMARSKJÖLD (1905-2005) 
Činnost mezinárod-
ních organizací, 
zejména Organizace 
spojených národů, 
byla vždy v popředí 
zájmu severských 
zemí. Svým poslá-
ním a svými cíly do 
značné míry odpoví-
dala mentalitě a vizi 
nejlepších a nejváže-
nějších jejich obča-
nů, mnozí působili 
úspěšně v jejich slu-
žbách. Prvním gene-
rálním tajemníkem 
OSN se stal norský 
ministr zahraničí Try-
gve Lie a v dubnu ro-
ku 1953 byl jeho ná-
stupcem zvolen 
švédský politik a 
ekonom Dag Ham-
marskjöld. Světová 
organizace v něm zí-
skala pracovníka od-
daného tehdy ještě 
mladé instituce, kte-
rému nechyběla 
osobní odvaha a 
mravní síla. Jeho 
smýšlení, které se 
promítlo do jeho akti-

vit, může přiblížit krátká citace z jeho vystoupení: „Naše práce pro mír 
musí začít v soukromém životě každého z nás. Chceme-li pro lidstvo 
vybudovat svět zproštěný strachu, nesmíme se sami bát. Chceme-li 
vytvořit spravedlivý svět, musíme sami být spravedliví. Jak můžeme 
bojovat za svobodu, když sami ve své mysli nejsme svobodní?“ 

Dag Hammarskjöld působil ve své funkci v nesmírně zajímavém 
a složitém období, kdy na základě usnesení Valného shromáždění 
OSN v přesně stanovených termínech řada zemí Asie a Afriky získala 
nezávislost na bývalých koloniálních mocnostech. V rámci své činnosti 
podnikal cesty do nově vznikajících států, které se postupně stávaly 
členy OSN. V září 1961 se mu jedna taková cesta stala osudnou. Dag 
Hammarskjöld zahynul při havárii letadla někde nad územím bývalého 
belgického Konga. V prosinci téhož roku mu byla udělena Nobelova 
cena míru (poprvé její historii se tak stalo in memoriam) a Valné shro-
máždění OSN po něm pojmenovalo ústřední knihovnu v New Yorku. 

Dag Hammarskjöld se narodil v roce 1905. Ke stému výročí jeho 
narození připravila Nadace Daga Hammarskjölda za podpory švédské-
ho ministerstva zahraničních věcí a Švédského institutu putovní výsta-
vu Peace in mind, která měla být představena také v Praze. Žel, vinou 
zdržení v zemi předchozí destinace k nám včas nedoputovala. 

Po tragické smrti Daga Hammarskjölda se v jeho bytě v New Yorku 
našel rukopis nadepsaný Vägmärken (Milníky), který je vlastně jeho 
osobním deníkem. Z dalších nalezených písemností vyplynulo, že by 
neměl námitky proti jeho publikaci. Postarali se o ni jeho přátelé 
a spolupracovníci. Útlá knížečka se stejným nadpisem vyšla 
v nakladatelství Bonniers ve Stockholmu v roce 1963. Obsahuje po-

DAG HAMMARSKJÖLD 
VÄGEN 

du skall följa den. 
Lyckan, 
du skall glömma den. 
Kalken 
du skall tömma den. 
Smärtan, 
du skall dölja den. 
Svaret, 
du skall lära det. 
Slutet, 
du skall bära det. 
 

CESTA 
musíš po ni jít. 
Štěstí, 
musíš na něj zapomenout. 
Kalich 
musíš vyprázdnit. 
Bolest 
musíš skrýt. 
Odpověď 
se musíš naučit. 
Konec 
musíš unést. 

známky, myšlenky, verše a citáty za-
znamenané od roku 1953. Jazyk je 
stručný, střídmý, obsah vydává svě-
dectví o člověku hluboce věřícím, o 
asketismu, z kterého trochu mrazí, o 
stoicismu, který je zcela výjimečný 
u politika Hammarskjöldova postave-
ní. Pro demonstraci těchto myšlenek i 
osobnosti Daga Hammarskjölda uve-
řejňujeme krátkou ukázku (datováno 
3. prosince 1960, necelý rok před 
osudovou havárií). Je to jen překlad, 
přebásnění ponechávám odborní-
kům. 

Klára Kmochová 

Autorka je členskou 
Severské společnosti. 
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DÁNSKÉMU KORUNNÍMU PÁRU SE 
NARODIL SYN 
Dánské korunní princezně Mary se narodil 

syn, který zatím nemá jméno. Dánský královský 
palác oznámil, že se matce i dítěti daří dobře. No-
vorozeně měří 51 centimetrů a váží 3,5 kilogramu. 

Princezna Mary byla v pátek 14. října 2005 večer 
přijata v kodaňské univerzitní nemocnici. Chlapeček 
se narodil předčasně; původně byl porod vypočítán 
až na 27. října. Princezna a manželka následníka 
dánského trůnu prince Frederika byla hospitalizována 
už 13. září kvůli předčasným kontrakcím. Po dvou 
dnech ji ale lékaři pustili domů. 

„Ještě tři dny před porodem přibližně šedesát až 
pětašedesát procent ze dvou tisíc Dánů, kteří si vsa-
dili, bylo přesvědčeno, že miminko bude ženského 
pohlaví,“ napsal list Jyllands-Posten. Frederik Skov, 
tiskový mluvčí sázkařské společnosti Scandic Mo-
okmakers, sdělil, že průměrným sázkařem byla žena 
ve věku od dvaceti do padesáti let, která si vsadila 
v přepočtu přibližně 392 korun. 

„Je to neuvěřitelný pocit a mohl bych tu stát celé 
hodiny a povídat vám o tom,“ svěřil se novopečený 
otec novinářům. Pak dodal, že on ani jeho choť do 
poslední chvíle nevěděli, zda budou mít chlapce, ne-
bo holčičku. Na otázku, komu je chlapeček podobný, 
Frederik odpověděl, že novorozenému dítěti. Pak ru-
kama naznačil, jak je miminko velké, a nakonec při-
znal i to, že se po narození syna radostí rozplakal. 
„Když se člověk poprvé dívá svému dítěti do očí, ne-
může si přece hrát na železného muže,“ prohlásil. 

U novorodičky se v posledních týdnech střídalo až 
dvanáct porodních sester a při samém porodu jí byla 
k dispozici celá jedna sekce porodního oddělení 
v kodaňské nemocnici. Korunní princezna Mary totiž 
v září znepokojila celý národ, když musela být hospi-
talizována kvůli předčasným kontrakcím. Lékaři ji sice 
po dvou dnech propustili domů, ale doporučili jí klid 
na lůžku. 

Sedmatřicetiletý princ Frederik se oženil s třiatři-
cetiletou Australankou Mary Donaldsonovou v květnu 
2004. Princezna Mary se matkou stala poprvé, krá-
lovský palác oznámil šťastnou novinu v krátkém pro-
hlášení v pondělí 25. dubna 2005. Frederik svým 
sňatkem navázal na rodinnou tradici, když si vzal za 
manželku cizinku. Jeho mladší bratr Joachim se před 
osmi oženil s Euroasiatkou Alexandrou, Britkou po-
cházející z Hongkongu. Frederikova matka, úřadující 
královna Margrethe II., si zase vzala francouzského 
diplomata Henriho la Laborde de Monpezat, jenž pak 
přijal jméno Henrik. 

Mary ale pro sňatek s Frederikem musela splnit 
některé nezbytné podmínky. Přijala dánské státní ob-
čanství a vzdala se občanství australského a britské-
ho. Kromě toho musela také konvertovat k luteránské 
církvi a zavázat se, že v případě rozvodu manželství 
zůstanou děti v Dánsku. 

Podle dánských zákonů platí, že pokud se králov-
skému páru narodí chlapec, stane se automatickým 
následovníkem svého otce. Byla-li by prvorozeným 
dítětem dcera, i ta by měla mít nárok na trůn, ovšem 
jen v případě, že by Mary a Frederik v budoucnu již 
neměli žádného syna. Podle zákona o následovnictví 
z roku 1953 připadá právo na dánský trůn ženám jen 
sekundárně. Tento zákon bych schválen proto, aby 
mohla současná dánská královna Margrethe II. pře-
vzít trůn. Dánská vláda však nedávno oznámila, že 
přehodnotí následovnictví na trůn. 

Malý princ zatím nemá jméno. Dánové se snaží 
uhodnout, jak se bude jmenovat. Úvahy o ale nejsou 
příliš složité. Od smrti krále Christiana II., který ze-
snul v roce 1559, se každý dánský vladař jmenoval 
buď Christian, nebo Frederik. A vzhledem ke jménu 
otce Frederika už jednomu z nejmladších obyvatel 
dnešního Dánska mnoho možností nezbývá. Zřejmě 
tedy dostane jméno Christian. Křtiny malého prince 
jsou stanoveny na 21. ledna 2006 v 11 hodin dopo-
ledne v kostele královského paláce Christianborgu. 

18. října 2005 byla princezna Mary propuštěna 
z porodnice – dánská televize v přímém přenosu zve-
řejnila první pohledy na malého prince. Dánové zahr-
nují královský palác stovkami dárků, květinami 
i obrázky. Tasmánská vláda chce poslat na oslavu 
něco originálního – tasmánského. A tak se malý 
princ, který stále ještě nemá jméno, může těšit na 
dva tasmánské ďábly – zvláštní masožravé vačnatce 
a křestní lžičku. Vláda státu Victorie pak věnuje zcela 
zrestaurovanou historickou tramvaj z Melbourne 
a australská vláda vzácné první vydání klasické po-
hádkové knížky Snugglepot a Cuddlepie.  

 
Michael Stanovský 

zdroje: zprávy ČT, LN, novinky.cz 

DÁNSKÝ NÁSTUPNÍK TRŮNU 
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GRÓNSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
ERSQQINNERUSUMIK PAASINIAA-
SINNAAVUTIT! SKODA AUTO KALA-
ALLIT NUNAANNI! 

Po letu ze severního Grónska uháníme z letiště 
v Nuuku taxíkem před jeden z mála hotelů 
v Grónsku, před hotel HANS EGEDE, přímo v centru 
města. Když vystupujeme, doslova v údivu vidíme 
další taxi – stříbrnou Octavii! Je to pro nás nový ob-
jev, před dvěma lety nebylo v Grónsku po škodov-
kách ani tuchy. S manželkou nejezdíme do Grónska 
na výlety, zjišťujeme, jak žijí a jak „si vedou“ Gróňané 
ve své krásné zemi. Také jezdíme za poznáním his-
torie, kultury, jazyka, protože se zabýváme etnologií, 
etnografií a geografií polárních oblastí, zejména 
Grónska. 

V Grónsku máme mnoho přátel, kteří na náš do-
taz, co říkají škodovkám, které jsou na zdejších 
„silnicích“ novinkou, jednotně odpovídají: qujanassu-
sia – skvělé! To jsme opravdu rádi. Po strašně dlou-
hých 272 letech totiž znovu poznávají něco nového 
z Čech a Moravy. Nedivte se! V roce 1733 připluli do 
Nuuku, tehdy dánsky pojmenovaného Godthabu – 
Šťastný přístav – tři misionáři z Moravy. Oni a další 
jejich následovníci zanechali výraznou stopu v celém 
životě Gróňanů, v kultuře, myšlení a náboženství. 
Nejvíce snad Samuel Kleinschmidt který vytvořil 
a zavedl písemnou formu inuitštiny, jazyka současné-
ho Grónska. To se stalo někdy kolem roku 1850. Ne-
nechte se mýlit německým jménem. Kleinschmidtův 
rod pochází z Moravy. Zavede-li Vás cesta v Nuuku 
k malé budově grónské univerzity – Ilisimatursafíku –, 
budete překvapeni, že budova dodnes nese název 
Nová Morava. Zde právě žili a učili Moravští bratři, ta-
ké tuto stavbu budovali. 

 

O GRÓNSKU, AUTOMOBILECH 
A „SILNICÍCH“ 

Grónsko je svojí rozlohou 2 415 100 čtvereč-
ních kilometrů největším ostrovem světa. Je pro 
porovnání asi 26,5 krát větší než naše území. Za-
ledněno je 85 % povrchu, jinak je zde všude skal-
natý povrch země, velice hornatý, takže vybudo-
vání jakékoliv silniční komunikace na větší vzdá-
lenosti je skutečně nemožné. Silnice v našem 
slova smyslu jsou vyloženě jen v několika málo 
městech. V hlavním městě Nuuku je nyní přibliž-
ně pouze 160 km silnic a ulic, takřka od jednoho 
konce města na druhý, hlavně do námořního pří-
stavu. Započítány jsou i sebemenší uličky 
k jednotlivým domům. U domů můžete podle roč-
ní doby vidět „odpočívající“ sněžné skútry i auta. 
Roční doby tu mají jenom dvě. Delší zima s po-
lární nocí – a kratší léto s polárním dnem, kdy 
slunce nikdy nezapadá. Nejdelší „silnice“ je asi 
dlouhá 8 kilometrů, vede z centra města k letišti. 
Pro snadnější a rychlejší přepravu jsou auta vel-

mi využívaná. Jak pro firemní záležitosti, tak i k sou-
kromým jízdám. Hodně se také jezdí taxíkem. Za ce-
lou dobu našeho pracovního pobytu jsme napočítali 
pět Octavií a čtyři Fabie, všechny modely z roku 
2004, nebo dovoz z 2005. 

Zvláště taxikáři si pochvalují velký zavazadlový 
prostor a pěkný komfort. Fabii má v Nuuku i taková 
firma jako CANON. Jinde, mimo hlavní město, je aut 
velmi málo – a když, tak jsou terénní. Jistě všichni, 
kdo čtete článek, umíte řídit auto. Dávejte v Grónsku 
pozor na značku „Přednost v jízdě má psí spřežení!“ 
A umíte „řídit“ psí spřežení? Upozorňujeme, že je to 
daleko obtížnější než auto! Než se rozhodnete 
v Grónsku „řídit“ psí spřežení, naučte se následující 
pojmy. Psi totiž „rozumí“ jenom grónštině. 

Dopředu – taama! 
Doprava – ili – ili! 
Doleva – iuu – iuu! 
Zastavit! – unigit! 
A „údržba“ takové psí tažné smečky je obtížná 

a nákladná! To musíte mít stále připravenou pořád-
nou flákotu masa, nejlépe syrového, čerstvě ulovené-
ho tuleně. Tak si to dobře rozmyslete! Určitě je lepší 
ta „naše“ benzinová pumpa i s drahým palivem! 

A co jste četli v nadpisu článku? To je v grónštině: 
Poslední informace. ŠKODA Auto v Grónsku. 

Přejeme Vám, aby i Vy jste se dostali do čaro-
krásných polárních oblastí Grónska. Ale to musíte ja-
ko my, vždy letadlem. Autem to nejde. 

Qujanaq – děkujeme. 
text a foto Alena a Jaroslav Klempířovi 

Alena a Jaroslav Klempířovi, několikanásobní cestovatelé 
po Grónsku, jsou členy Severské společnosti. Jaroslav 
Klempíř byl aktivním profesionálním hudebníkem a ředite-
lem symfonického orchestru. 
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FILMY O TOM, JAK TO SEVERŠTÍ TEENAGEŘI CHTĚJÍ TAKY 

ŠUP SEM, ŠUP TAM 
 
V Dánsku to teenageři chtěj taky, ale oproti jiným 

zemím v umírněnější a vážnější formě. Nepříliš šťast-
ně zvolený český distribuční název částečně odkazu-
je ke komediím „prcičkovského“ typu, což pravděpo-
dobně přivede do kina milovníky podobných hru-
bozrnných podívaných. Záhy ovšem nastane pro-
blém, protože film Šup sem, šup tam ani zdaleka 
nesplní, co v titulu slibuje. Přináší sice příběh o tee-
nagerech a pro teenagery, kde to chtěj kluci i holky, 
ale chtěj to tak nějak decentněji a až na několik 
úsměvných momentů i vážněji. Snímek je ve výsled-
ku daleko víc dramatem o mladých lidech než kome-
dií. 

Přestože se tedy seznámíte s trojicí kamarádů 
z dánského zapadákova, kterým se legračně bouří 
hormony, dočkáte se zároveň celé řady poměrně se-
riózních problémů. Jako výstraha má kupříkladu pů-
sobit osud nadaného Boa, který opojen vidinou fotba-
lové slávy a pod vlivem špatné party postupně, leč 
nezadržitelně klesá ke dnu. Z lásky sympatického Ja-
koba ke spolužačce Mathildě zase režisér vymáčkne 
slušnou dávku romantiky a -náctileté divačky uhrane 
detaily chlapcovy souměrné tváře. Jen Mikkela ne-
chává bez výraznějšího určení bloumat kolem s 
umaštěnými vlasy a s povolnou mladší sestrou. 

Nevýraznost se bohužel po celkem povedené prv-
ní půlce filmu rozprostře i nad zbytkem děje, kdy se 
postavy začnou zmítat v dílem zbytečných, dílem 
značně toporných situacích. Mnohé scény se navíc 
vůbec nedočkají vyústění, jako například moment, 
kdy Jakob s Mikkelem uznají, že se zrádce Bo zacho-
val čestněji než oni sami, ale dál už neudělají nic. 

Podle recenze v časopise Premiere, 4 /2005 

 
Šup sem, šup tam (2 ryk og 1 aflevering), Dánsko 
2003, česká premiéra 31. 3. 2005 
Režie: Aage Rais, scénář: Aage Rais, Jesper 
Wung-Sung, hrají: Jacob Krarup, Marie Bach Han-
senová, Cyron Bjørn Melville 

PANENSTVÍ NA OBTÍŽ 
 
Půvabná a relativně decentní komedie Panenství 

na obtíž je o tom, že norské holky „to chtěj taky tak“. 
Komedie trochu kráčí ve stopách filmů Prci, prci, 
prcičky nebo Holky to chtěj taky, činí tak ale s vyšší 
mírou zdrženlivosti a vkusu. 

Hlavní hrdinka, šestnáctiletá středoškolačka 
a budoucí spisovatelka Bea (debutující Kaia Fosso-
vá), se potýká s problémem, polopaticky vypíchnutým 
v českém distribučním názvu filmu. Řešení je na do-
sah když o ni projeví zájem školní hvězda, blonďatý 
krasavec Daniel. Zkušenější kamarádky ale Beu pře-
svědčí, že než se oddá Danielovi, měla by přijít o pa-
nenství s někým jiným, protože napoprvé je to vždyc-
ky katastrofa. A hned jí dohodí vhodného kandidáta – 
ne tak atraktivního, ale zato milého studenta země-
dělství Anderse. 

Vývoj příběhu je nabíledni, snímek je však sympa-
tický už tím, že oběma mladíkům dává zprvu stejnou 
šanci a žádného nedeklasuje do role komického tup-
ce. Podobně jako americké komedie pro teenagery 
se i jejich norská obdoba odehrává v poněkud nereál-
ném světě, zalidněném krásnými a elegantními sleč-
nami a mladíky, kteří se mezi přepychovými domy 
svých rodičů pohybují v naleštěných kabrioletech. 

Panenství na obtíž rozhodně není komedie 
k popukání; ve scénáři scházejí přesně vypointované 
gagy či hlášky, které by se daly citovat. Milostné es-
kapády hlavní hrdinky jsou přesto roztomilé, úsměv-
né a místy i dojemné. 

Podle recenze v časopise Premiere, 49/2005 

 
Panenství na obtíž (Bare Bea), Norsko / Švédsko 
2004, česká premiéra 8. září 2005 
Režie: Petter Næss, scénář: Johan Bogaeus, hra-
jí: Kaia Fossová, Maria Gullahsen Brinch, Kim S. 
Falck-Jørgensen, Kamilla Grønli Hartvigová 
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Ve střední části Švédska v kraji Närke přerušuje rovinaté panoráma kraje asi 150 metrů vysoký kopec Kvarn-
torpshögen – podobně jako u nás Kunětická hora okolí Pardubic. Pojedete-li z města Örebro na jih asi 15 km, 
nelze tuto přírodní nádheru minout. 

Bohužel tento kopec nevytvořila sama příroda. Kvarntorpshögen vznikl lidskou činností z nedalekých břidlico-
vých dolů. Vznikla tu mohutná navážka zbytků olejnatých odplavenin po letité těžbě břidlice. Minerální oleje 
v kopci pod tlakem zeminy zvyšují svoji teplotu a v některých místech i hoří. Kopec se tak vyznačuje větší teplo-
tou než je okolní krajina, z některých míst vychází póry v zemi teplá pára a zapáchající plyny. Sednete-li si na 
kopec, pocítíte příjemné teplo v sedacích partiích; lehnete-li si, přivítá to i vaše páteř. 

Švédové si se svojí umělou „Kunětickou horou“ docela poradili – spodní část je zalesněna a vrchol, kde je 
uschlá naplavenina s trávou, slouží švédským umělcům jako sochařská galerie. Každý si tam může umístit svůj 
umělecký výtvor, který slouží zdarma turistům. Celek má výrazně severský ráz, kde skandinávskou přírodu dopl-
ňuje i umělecky citlivý člověk. 

text a foto Jiří Bartoň 

KVARNTORPSHÖGEN NÄRKE – ŠVÉDSKO 




