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FEJETON 

BOHOVÉ, HROBY, UČENCI A CIGARETY ZN. LÍPA 

EDITORIAL 
Vážení čtenáři, 

Jménem redakce i výboru Severské společnosti si dovoluji popřát všem našim čtenářům i členům Sever-
ské společnosti mnoho zdraví a úspěchů v příštím roce a zároveň poděkovat za novoroční blahopřání, která 
jsme od Vás obdrželi. Doufám, že ve zdraví všichni přežijeme rok příští i ještě mnoho let dalších a že se bu-
deme moci i nadále setkávat při besedách, přednáškách i dalších akcích, které Severská společnost pořádá, i 
nad stránkami našeho časopisu, který pod názvem Severské listy a pod mým vedením vstupuje již do jubi-
lejního desátého ročníku. 

P.F. 2007 – Michael Stanovský, šéfredaktor 

třebné prostředky na egyptskou expedici, rozkopal 
jsem strýcovu zahrádku, přičemž on se domníval, 
že jsem propadl rytí a mýcení plevelu, zatímco já 
hledal ve Slavkově u Karlových Varů pyramidu. Vý-
sledkem bylo zničení celoročního strýcova úsilí vy-
pěstovat užitečné zeleniny. A především hluboké 
zklamání, že pod mrkví a celerem není Cheopsova 
hrobka. Následoval běžecký závod, jehož se strýc 
účastnil se řemenem v ruce, navzdory své nadváze. 

Pan doktor Frolík mi teď sdělil, že i on kdysi 
propadl té magické knížce o hrobech, bozích a 
učencích, jenže na rozdíl ode mne byl důslednější 
a archeologem se stal, což mu sice tiše závidím, ale 
to je tak všechno, co s tím mohu udělat. 

To druhé potěšující z tohoto setkání bylo vygu-
mování další domnělé záhady kolem Kodexu gigas 
a místa jeho vzniku, benediktinského kláštera v Po-
dlažicích. 

Jako jedna z velkých záhad je v dostupné litera-
tuře uváděno klášterní pohřebiště, kde byly naleze-
ny kostry vesničanů, což by vlastně mělo být poru-
šením řehole. Klášterní hřbitovy patřily mnichům. 
A to výsadně. 

Jenže, jenže, podlažické kostry jsou z velké části 
starší než klášter, takže zde býval hřbitov už velice 
dávno, navíc – kláštery sloužily i jako pevnosti v 
neklidných dobách středověku a i to místo poslední 
odpočinku bylo – jaksi – společné. Řehole neřeho-
le. 

Z výše uvedeného plyne, že se zkrátka a dobře 
vyplatí číst knihu Bohové, hroby a učenci. Dokonce 
i jako prevenci proti nikotinu. 

Karel Moudrý, říjen 2006 

OPRAVY 

V minulém čísle Severských listů 3/2006 došlo k několika 
nemilým chybám. 
Úvodní nekrolog Svena Nykvista (stránka 3) napsal 
Zbyněk Černík. Článek Orchestrální skladby Jeana 
Sibelia (stránka 9) napsal Lukáš Seibert. Na stránce 6 se 
v popisku obrázku podařilo zaměnit strany, otec Petr je 
tedy vpravo stojící. 
Čtenářům i všem zúčastněných se omlouváme. 

Potěšil mě archeolog dr. Frolík – a to přího-
dou z dětství. Původně jsem ji považoval za 
zcela vlastní, kterak se vyjevilo, epizoda 
nejenže nebyla výjimečná, byla společná. 
A to bez vědomí jejích hlavních aktérů. 

Když jsme si s panem doktorem dopovídali 
o archeologickém výzkumu na místě bývalého kláš-
tera v Podlažicích, došli jsme k historkám, naštěstí 
ne těm veselým z natáčení. 

Což z mé strany bylo přibližně tak. Někdy v páté 
třídě někdejší základní školy mě odvezli na jako 
obvykle nezasloužené prázdniny. Školu jsem odjak-
živa a to dost zásadově považoval za oddychové re-
kreační zařízení mezi prázdninami, mým hlavním 
a jediným upřímně míněným povoláním. U strýce, 
který bydlel ve Slavkově u Karlových Varů, jsem 
tak objevil nové kamarády a to ve čtvrti, která při-
pomínala rekonstrukci situace ve městě po kober-
covém bombardování. Noví kamarádi a kamarádky 
byli potomci spoluobčanů romské národnosti, jimž 
se tehdy říkalo cikáni. Uměli mnoho zajímavě ne-
tušených věcí, například kouřit cigarety značky Lí-
pa. 

Já je naopak zaujal pokusy nakreslit si místní 
morový sloup, který jsem chtěl použít jako hlavní 
motiv k rozměrnému plátnu určenému do Louvru 
(pražská Národní galerie mi byla málo), neboť jsem 
tehdy pojal úmysl, že se stanu van Goghem, nebo 
Rembrandtem van Rijnem, van sem – van tam. 
K ničemu podobnému naštěstí pro světové malíř-
ství nedošlo, zkušenost se světem zapovězeného ni-
kotinu a rozšíření slovní zásoby o nadávky, při 
nichž by se červenal i starý mořský vlk, nebyla 
ovšem k zahození. 

Jednoho rána jsem ve strýcově knihovně objevil 
Ceramovu knihu Bohové, hroby, učenci a byl jsem 
ztracen. Přerušil jsem návštěvy u svých nových ne-
rozlučných přátel a propadl jsem vědě. Už po první 
stránce jsem se stal význačným archeologem pla-
netárního významu a rozhodl jsem se, že zkrátím 
utrpení lidstva a vyluštím všechny záhady egypt-
ských pyramid, faraonů, hieroglyfů, sfing a vůbec 
všeho, co tak k tomu patří. Jelikož jsem neměl po-
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Poslední akce Norské sekce v roce 2006 se 
konala 4. prosince a byla věnována 100. vý-
ročí úmrtí norského dramatika, spisovatele 
a malíře Henrika Ibsena. V řadě zemí celé-
ho světa se pod záštitou norských zastupi-
telských úřadů konaly akce připomínající 
Ibsenovo jubileum. Svojí akcí se k Ibsenovu 
jubileu přihlásila i Severská společnost. 

Hostem byl známý a úspěšný český scénograf 
Luboš Hrůza, spoluzakladatel Činoherního klubu 
(v roce 1965) a později i autor všech scénografic-
kých a kostýmních úprav tohoto divadla, který ve 
Skandinávii a zejména v Norsku strávil podstatnou 
část svého života. Téměř 30 let pracoval jako šéf 
výpravy v norském Národním divadle 
(Nationalteatret) v Oslu. Od roku 1968 do roku 
1997 zrealizoval jen zde 88 scénických a 35 kos-
týmních výprav (mj. získal cenu Norské divadelní 
kritiky), z toho dvanáct her Henrika Ibsena. Mimo 
to hostoval ve všech norských divadlech 
a stockholmském divadle Dramaten, působil i 
v Anglii, Švýcarsku, Holandsku, Japonsku či na Is-
landu. Od roku 1997 je opět v ČR, spolupracuje 
s Národním divadlem v Praze a v Brně, Činoher-
ním klubem, Divadlem Na Fidlovačce a divadly 
v Olomouci a Českých Budějovicích. 

Ve svém poutavém vyprávění Luboš Hrůza shr-
nul svoje poznatky z dlouhého pobytu ve Skandiná-
vii, vysvětlil posluchačům svůj přístup k dílu H. Ib-
sena a umožnil jim pohled do tajů vzniku divadel-
ního představení, když popisoval přípravy inscena-
cí svých dvanácti Ibsenů. Závěrem se rozproudila 
zajímavá diskuse, která se týkala nejen divadla, ale 
i obecnějších témat, jako např. zobrazování násilí 
v kultuře a jeho kult zejména v severské literatuře. 

Setkání, kterého se vedle zástupkyně norské 
ambasády aktivně zúčastnili také Hrůzovi přátelé, 
kteří nečekaně přiletěli z Osla pouhé tři hodiny 
před začátkem besedy, bylo pro Norskou sekci 
úspěšnou tečkou za rokem 2006. K úspěchu setká-
ní přispělo také pochopení ze strany pracovníků 
Divadelního ústavu, v jehož prostorách se setkání 
konalo. 

Ivo Šádek 

SETKÁNÍ S LUBOŠEM HRŮZOU 

AKCE SEVERSKÉ SPOLEČ NOSTI 

31. října 2006 – Dr. Václav Smetáček a Sever, beseda v Muzeu Bedřicha Smetany, ve spolupráci se Spo-
lečností Bedřicha Smetany. (článek v listu) 
7. listopadu 2006 – Finský večer v Brně, finské vánoční svátky a jejich tradice, o finských národních par-
cích a Laponsku. (článek v listu) 
18. listopadu 2006 – Ilulissat – ledová perla Grónska, Alena a Jaroslav Klempířovi. Přednáška v rámci 
výstavy Kouzlo polárních světů v pražské Chodovské tvrzi. (článek připravujeme) 
20. listopadu 2006 – Taneční studio LIGHT, Ronja, dcera loupežníka. (článek v listu) 
22. listopadu 2006 – Finské Laponsko a Sámové, Michael Stanovský. Beseda v rámci výstavy Kouzlo po-
lárních světů v pražské Chodovské tvrzi. (článek v listu) 
1. prosince 2006 – Mýty, pohádky a pověsti polárních lidí, představení nové knihy v překladu Violy 
a Zdeňka Lyčkových, spojeno s autogramiádou. (informace byla v minulém vydání SL) 
4. prosince 2006 – přednáška českého scénografa Luboše Hrůzy o jeho inscenacích her Henrika Ibsen. 
(článek v listu) 
13. prosince 2006 – Lucie na vodě – tradiční pražské setkání při příležitosti svátku sv. Lucie – na palubě 
výletní lodi Czechie. (článek v listu) 
15. prosince 2006 – Oslava svátku sv. Lucie v Brně. 
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Ve smíchovském sále divadla Akcent probě-
hl 20. listopadu 2006 letošní první Norský 
večer Severské společnosti. Hostem večera 
byl dětský taneční soubor Studio LIGHT. 
Večera se zúčastnil také velvyslanec Nor-
ského království J. E. Peter Nicolay Raeder. 

Studio LIGHT podniklo v srpnu cestu do Nor-
ska, kde se prezentovalo s vlastní inscenací známé 
dětské knihy Ronja, dcera loupežníka od švédské 
autorky Astrid Lindgrenové. Během této cesty, kte-
ré se účastnilo třicet dětí ve věku 8–18 let a devět 
dospělých, vystoupil i na Mezinárodním folklórním 
festivalu v Norsk Folkemuseum v Oslu, na gymná-
ziu v Lillestrømu a v Bergenu, ve skanzenu Gamle 
Bergen a v Hellen skøle. 

Během svého pobytu v Oslu se soubor setkal 
s tanečnicí Anne Ekenes, která realizuje již druhým 
rokem projekt Tanec do škol, jehož cílem je zařaze-
ní současného tance do výuky na základních ško-
lách. Mimo jiné toto setkání napomohlo i při pří-
pravě obdobného projektu, který se pod vedením 
občanského sdružení Tanec Praha rozeběhl od září 
2006 v ZŠ na Lyčkově náměstí v Karlíně. Dalším 
cílem zájezdu bylo seznámení se s alternativním 
systémem školství, se nímž se účastníci zájezdu se-
tkali ve škole v Bergenu. 

První část večera patřila vedoucí souboru paní 
Lence Tretiagové, která po uvedení krátkého filmu 
o cestě souboru do Norska vysvětlila důvody a cíle 
zájezdu a přiblížila divákům jeho průběh prostřed-
nictvím fotografií, jejichž obsah komentovala. 

Ve druhé části večera taneční soubor předvedl 
za doprovodu živé hudby a pěveckého sboru 
Doubravánek svoje představení Ronja, dcera lou-
pežníka. Doprovodná hudba k představení, inspi-
rovaná zejména morav-
ským a slovenským folk-
lórem, je dílem pana 
Marka Doubravy. Strhu-
jící výkon jak mladých ta-
nečníků, z nichž nejmlad-
ší představitelce hlavní 
role Ronji jsou pouze čty-
ři roky, tak i hudebníků 
a zpěváků byl odměněn 
dlouhotrvajícím potles-
kem. Jediným kazem ve-
čera tak byl nečekaně 
malý zájem členů a příz-
nivců Společnosti o tuto 
akci, která svým způso-
bem, zejména počtem 
účinkujících a způsobem 
jejich projevu, patřila be-
zesporu k výjimečným. 

Ivo Šádek 

SMÍCHOVSKÁ RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 
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Islandská sekce Severské společnosti uspořáda-
la 31. října 2006 ve spolupráci se Společností 
Bedřicha Smetany v Praze v Muzeu Bedřicha Sme-
tany setkání věnované významnému dirigentovi 
Václavu Smetáčkovi (1906–1986), a to především 
jeho vztahům k severským zemím, zejména pak 
k Islandu, kde umělec uvedl Prodanou nevěstu. Vr-
cholem pořadu, který moderovala vedoucí Island-
ské sekce Lidmila Němcová, byly osobní vzpomín-
ky umělcovy manželky paní Míly Smetáčkové 
a Smetanova Šárka z první digitální nahrávky Mé 
vlasti (Česká filharmonie pod taktovkou Václava 
Smetáčka). Účastníci, kteří zaplnili celý sál, měli 
možnost prohlédnout si také některé vzácné doku-
menty z archivu Václava Smetáčka. S krátkými 
projevy vystoupili honorární konzul Islandské re-
publiky Þórir Gunnarsson a známý hudební bada-
tel a historik Ladislav Řezníček. Rovněž bylo pre-
zentováno druhé rozšířené vydání knihy M. Sme-
táčkové „Život s taktovkou“, které vyšlo právě 
k jubileu dirigenta. 

Uvedeným pořadem i tímto článkem se Sever-
ská společnost připojila k oslavám letošního dvojí-
ho výročí dirigenta, na jehož počest byla v pražské 
čtvrti Stodůlky pojmenována jedna z devatenácti 
nových ulic. 

PhDr. Václav Smetáček se narodil 
30. září 1906 v Brně. Na dirigent-
skou činnost se výborně připravil. 
Studoval na pražské konzervatoři 
nejen dirigování, ale také hru na ho-
boj a skladbu. Vedle toho studoval 
na Karlově univerzitě hudební vědy. 
Několik let hrál v orchestru České 
filharmonie, dlouhá desetiletí půso-
bil v Pražském dechovém kvintetu, 
které založil v roce 1929 a v němž se-
trval až do ukončení činnosti soubo-
ru v roce 1956. Pracoval i v Česko-
slovenském rozhlase. Od roku 1942 
stál po třicet sezon v čele orchestru 
FOK, vedle toho byl činný i pedago-
gicky. Získal si jméno i v zahraničí, 
kde dirigoval nejvýznamnější or-
chestry a také neúnavně propagoval 
českou hudbu. Smetanův cyklus Má 
vlast naučil mnohé české i zahranič-
ní orchestry. Byl nositelem četných 
domácích a zahraničních vyzname-
nání. Poslední koncert s pořadovým 
číslem 2000 dirigoval ve Zlíně 5. 
prosince 1985. Zemřel v Praze 18. 
února 1986. 
Václav Smetáček byl znám svou po-
korou, pečlivostí, skromností, přís-
ností a pílí. Bylo-li třeba, ručně pře-
pisoval i celé partitury, které nebyly 

k dostání (např. Triumfální symfonii Bedřicha 
Smetany). Ještě dnes si hudebníci přicházejí vypůj-
čit takto přepsané partitury. 

Měl vysoce vyvinutý smysl pro řád i pro doku-
mentaci. Od roku 1953 až do své smrti si psal do 
svého deníku každý den, co dělal. Ke konci života 
už záznamy diktoval paní Míle, neboť špatně viděl. 
Každý koncert si také zaznamenal na lístky s datem 
a místem konání (město, země, název koncertního 
sálu, název orchestru, jména další účinkujících 
a přesný program koncertu). Vedl si také abecední 
seznam autorů a skladeb, které řídil. Proto dnes 
není problém zpětně sestavit přehled o jeho půso-
bení kdekoli na světě. Na základě těchto informací 
i dalších osobních informací paní Míly je také se-
staven tento článek. 

CESTY NA ISLAND 
Václav Smetáček jako dirigent procestoval 

prakticky celý svět. Významné místo patří i evrop-
ským severským zemím. Již kolem roku 1935 na-
vštívil Kodaň, kde koncertoval s Pražským decho-
vým kvintetem. 

První severskou zemí, kterou po válce navštívil, 
byl Island, kde v únoru 1957 dirigoval v Reykjavíku 
dva koncerty s Islandským národním symfonickým 

DR. VÁCLAV SMETÁČEK A SEVER 

VÁCLAV SMETÁČEK VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU 
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orchestrem. V roce 1958 následovaly další dva kon-
certy. Na programu byli kromě Beethovena 
a Mozarta i čeští skladatelé z různých období – Jan 
Václav Stamic, Jan Václav Hugo Voříšek, Antonín 
Dvořák, Zdeněk Fibich, Iša Krejčí, Jan Klusák – 
i soudobý polský autor Witlod Lutoslawski. Island 
se stal Smetáčkovi velkou láskou a v roce 1960 tam 
pobyl celé tři měsíce. Islandské národní divadlo jej 
požádalo o nastudování Prodané nevěsty a Verdiho 
Rigoletta, Václav Smetáček tak zahájil činnost 
operního dirigenta, které se pak občas věnoval, 
pouze však na prestižních zahraničních scénách – 
v domácím prostředí opery nedirigoval. 

V Reykjavíku se hrálo, tak jako ve většině světo-
vých operních domů, jen po 3–4 měsíce. Každá 
uváděná opera měla po premiéře pouze několik re-
príz. Na Prodanou nevěstu byli kromě Václava 
Smetáčka pozváni také čeští pěvci z pražského Ná-
rodního divadla – Miluše Fiedlerová, Zdeněk Šveh-
la, Eduard Haken, Oldřich Kovář, Štěpánka Jelín-
ková, Jan Konstantin, Zdeněk Otava, Ludmila Ča-
dikovičová – i český výtvarník Oldřich Šimáček, re-
žisér Luděk Mandaus a choreograf Fráňa Hal-
mazňa. Pouze menší role principála, Esmeraldy 
a Indiána zpívali Islanďané. Sbor byl islandský 
a zpíval islandsky. Během zkoušek byla významnou 
organizátorkou, páteří provozu i tlumočnicí man-
želka Míla Smetáčková. Premiéra dopadla skvěle, 
byli přítomni též islandský prezident s chotí a spi-
sovatel světového jména Halldór Kiljan Laxness. 
Všichni si Prodanou nevěstu zamilovali. Místní tisk 
psal „Úspěch představení byl nepochybně zaručen 
zásluhou Václava Smetáčka, který je dávno příte-
lem a možno říci kmotrem islandské hudební kul-
tury“. Po poslední repríze následovaly velké ovace, 
sbor provolával hurá a oslavy trvaly do třetí hodiny 
ráno. Je třeba zdůraznit, že se toto nastudování bez 
nadsázky zapsalo zlatým písmem do česko-
islandských vztahů a dodnes se na ně na Islandu 
vzpomíná… 

Dva dny po pátém provedení Prodané nevěsty 
následovala premiéra Verdiho opery Rigoletto, kte-
rá měla ještě sedm repríz. Na hostování v islandské 
opeře divadlo pozvalo takové hvězdy, jako byli Ni-
colai Gedda z Metropolitní opery v roli vévody ne-
bo Stina Britta Melander v roli Gildy. Výborný vý-
kon podal i domácí představitel titulní role Gud-
mundur Jónsson. 

Během pobytu na Islandu v roce 1960 nahrával 
Smetáček ještě před premiérou Prodané nevěsty 
v Reykjavíku pro rozhlas. S Islandským národním 
symfonickým orchestrem měl další koncert (Gluck, 
Beethoven, Mozart). Po ukončení série operních 
večerů odletěl s tímto orchestrem k dalšímu kon-
certu do Akureyri. V menším obsazení pak po deset 
dnů cestoval Islandem s pestrým programem, 
v němž byly vedle Mozarta, Smetany a Tří českých 
tanců Slávy Vorlové hrány i skladby islandských 
autorů Pálla Isólfssona, Þ. Gudmundssona a Sv. Bj. 
Sveinbjörnssona. Turné obsáhlo města: Þingeyri, 

Isafjörður, Sudureyri, Patrexfjörður, Bolungavík, 
Núpur a Flateyri. 

Pak se už Václav Smetáček sám na Island nedo-
stal, v sezóně 1961/62 tam však šéfoval rozhlasové-
mu orchestru II. dirigent FOK Jindřich Rohan. 
Manželé Smetáčkovi nadšeni Islandem zůstávali se 
svými tamními přáteli aspoň v písemném styku 
a paní Míla se na Island vrátila jako turistka až 
v devadesátých letech, kdy objela celý ostrov. 

Poslední Smetáčkův umělecký zájezd na Sever 
směřoval v roce 1973 do dánského Odense – rodiš-
tě H. Ch. Andersena. Dirigoval Odense Byorkester 
a na programu byly Symfonické scherzo Jiřího 
Pauera, Koncert pro klavír č. 7 Nilse Viggo Bentzo-
na (sólistou byl sám autor) a Dvořákova 3. symfo-
nie Es dur. 

Na podzim 1974 byl Václav Smetáček ve Floren-
cii postižen vážnou poruchou krevního oběhu pří-
mo v závěru koncertu, který ještě stačil heroicky 
dokončit. Po dlouhé rekonvalescenci mu zdravotní 
stav i s novými potížemi, včetně zhoršeného zraku, 
velice ztěžoval aktivní činnost. Přesto se k ní vracel, 
i když zahraniční zájezdy byly téměř vyloučeny a na 
některé koncerty dokonce přerušoval pobyt 
v nemocnici. Stihl i různé nahrávky na gramofono-
vé desky. 

Stará lidská zkušenost praví: Za vším hledej že-
nu. Paní Míla Smetáčková stála sice v pozadí, ale 
bez její podpory a perfektního zázemí nebyl by asi 
mohl její manžel tak úspěšně zdolávat všechny pře-
kážky ve svém uměleckém i osobním životě. Byla 
jeho prvním kritikem, přísným, ale bezpochyby 
nejupřímnějším. V závěru života – když se nakupi-
ly velké zdravotní potíže – bez její láskyplné péče 
se Václav Smetáček ani nemohl obejít. Také jí pro-
to patří dík a uznání. 

Lidmila Němcová 
redakčně kráceno, úplná verze  

je na našich internetových stránkách 

MÍLA SMETÁČKOVÁ PŘI BESEDĚ 
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V rámci výstavy Kouzlo polárních světů 
pořádané koncem roku 2006 v pražské 
Chodovské tvrzi se konala šňůra doprovod-
ných pořadů. Na některých z nich, jak jsme 
již informovali v minulém vydání Sever-
ských listů, se podílela i Severská společ-
nost. 

Jedním z doprovodných pořadů byl i podvečer 
konaný 22. listopadu pod názvem Finské Lapon-
sko a Sámové. Šéfredaktor tohoto listu Michael 
Stanovský promítal a vyprávěl o zvláštní krajině, 
která se rozkládá daleko na severu, za polárním 
krajem. Není kraj zase tak pustý, jak by si mohl ne-
znalý posluchač představit, je obývaný původním 
sámským (laponským) obyvatelstvem, přistěhova-
lými Finy a je navštěvovaný nejen spoustou turistů, 
ale i zlatokopy, kteří se zde, většinou úspěšně, po-
koušejí rýžovat zlato. Laponsko, původním obyva-
telstvem nazývaný spíš Sámieatnan, je zvláštní 
mystická krajina, která na první pohled možná to-
lik nezaujme. Ovšem po několika dnech, které v ní 
člověk stráví, jej musí uchvátit svoji zvláštní krásou 
a hlavně svojí mystikou, duchem tundry, generace 
původního sámského obyvatelstva se svými šama-
ny nazývanými noidy tu zanechaly něco, co vníma-
vý návštěvník nemůže nezachytit. O krajině Sámie-
atnanu jste si již mohli přečíst v článku V kraji 
sámských pastevců sobů a finských zlatokopů, 
který vyšel v Severských listech 1/2006. 

Autor besedy si finské Laponsko oblíbil na řadě 
svých cest, několikrát o něm na svých besedách již 
vyprávěl a promítal fotografie, přesto se mu daří 
každou přednášku připravit trochu jinak. Tento-
krát využil většího časového prostoru a své vyprá-
vění zpestřil velkou spoustou archivních fotografií 
ze života Sámů, vyprávěním o jejich způsobu živo-
ta, ale hlavně v druhé části pořadu pouštěl ukázky 
původní i zmodernizované sámské hudby – joiku. 
Ti, co vydrželi až do konce, což vzhledem 
k poměrně velké účasti návštěvníků a mizernému 
větrání přednáškové místnosti nebylo jednoduché, 
se dočkali jak původních joiků v podání starého 
barda všech sámských festivalů Anderse P. Bonga, 
ale i moderního podání, někdy až rockově znějících 
úprav doprovázených i tak exotickými nástroji, ja-
ko je banjo nebo australské didgeridoo, od sám-
ských skupin Sančuari, Wimme nebo sester Ursuly 
a Tuuni Länsmanových, které pocházejí ze zapadlé 
sámské vesničky Angeli kdesi na norsko-finských 
hranicích daleko na severu a vystupují ve skupině 
Angelit, která se podle této vesničky jmenuje. Na 
závěr se posluchači dočkali i lahůdky – vzácného 
záznamu joikařů, kteří na podzim roku 2004 na-
vštívili Prahu a společně vystoupili v pražské Redu-
tě, kde předvedli ukázky tradičního joiku z celého 
Laponska – od Norska až po ruskou Kolu. 

„Sámieatnan je domovina jednoho z posledních 

evropských přírodních etnik, Sámů, u nás známých 
spíše jako Laponci. Sámové jsou národem bez stá-
tu, žijí na území čtyř zemí – Norska, Finska, Švéd-
ska a Ruska. Jejich život vždy determinovaly pro 
našince kruté přírodní podmínky života daleko za 
polárním kruhem a v neposlední řadě i útlak ze 
strany majorit,“ píše ve svém článku Mariánské 
dny v srdci Laponska (Severské listy 2/2004) Riku 
Podzemský. Z pera stejného autora pak pochází 
článek Joik – tradiční zpěv Sámů otištěný 
v Severských listech 3/2004. Joik pro Sámy hodně 
znamená, joik je zpěv, joik je hudba, zároveň je 
však mnohem více. Je specifickým výrazovým pro-
středkem, dalším jazykem Sámů, branou mezi 
niternými pocity severského člověka a přírodou, co 
jej obklopuje. Je přírodním hlasem, vším, co spoju-
je svět a lidi živé i zemřelé, něco, co přenáší pří-
slušnost k sámské entitě po tisíciletí. 

Když tu píši o moderním podání joiků, musím 
se zmínit i o české kapele Labutě a krysy, kapele, 
která se pokouší o zvláštní prolnutí laponského joi-
ku s folkovým undergroudem“ české kotliny, o 
hudbu, která možná dobře ilustruje pocity lidí, kte-
ří v Laponsku nechali svoji duši. 12. prosince po-
křtili svoji novou desku s písničkami o lásce k la-
ponskému kraji, k lidem tam žijícím, k tradici, 
k sámským duchům, kteří tam, přece jen, stále 
bydlí… 

Jenda Krysadlo má jedné noci sen a v něm 
hlas v cizí řeči, zní to jako dědův zpěv, hlas severní 
země, když býval ještě dítětem. Jednoho dne se ne-
dokáže ze svého snu probudit, je to silnější než on, 
musí naskočit do vlaku, který jej veze daleko, dale-
ko až na Sever. Tam vstoupí do cizího, chladného 
světa, je jím silně přitahován. Ale bojí se, bojí, ne-
ví, zda může jít dál. Brzy však skrze lišejník pozná, 
že dál jít musí, začíná rozumět řeči tundry, bříz 
a rosomáků… 

Na střeše světa / k sobě si hledám / někoho, 
člověka, / koho tu nemám. / Krásné jste stromy, / 
přírodo němá! / Cesta je zpátky / a smysl nemá… 

Album se jmenuje Tarína (finsky Příběh), na 
internetových stránkách Severských listů budou 
v brzké době ukázky – a pokud budete mít zájem, 
můžeme vám v redakci jeho koupi zprostředkovat. 

Michael Stanovský 

LAPONSKÁ DISKOTÉKA V CHODOVSKÉ TVRZI 
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Prosinec je jeden z nejživějších měsíců, kdy všichni čekají na sníh a těší se naše tradičně nej-
větší svátky – Vánoce. Dobu před Vánocemi každý prožívá trochu po svém, jednu věc však 
máme zřejmě společnou – na místo adventního rozjímání se stresujeme co všechno a jak 
nejlépe stihnout. 

Proto je dobře, že si asi stovka pražských členů Severské společnosti našla 13. prosince čas na společné 
setkání a tradiční oslavu svátku Lucie. Přátelé Severu si připomněli způsob oslav sv. Lucie ve Švédsku, kde 
tento svátek je jeden z nejvýznamnějších. 

Letošní setkání se konalo, stejně jako předloni, na palubě výletní lodi Czechie, při plavbě mezi pražskou 
Štvanicí a Vyšehradem. 

Na palubu slavnostně vyzdobené lodi přinesla poselství světla a naděje na další život Lucie a její dopro-
vod, studenti švédštiny Vysoké školy ekonomické a jazykové školy Ars Lingua. Lucie byla opět krásná, jak 
se sluší a patří, její družina půvabná a důstojná. Jejich příchod a vystoupení, které navodilo švédskou atmo-
sféru, doprovodila živá hudba kapely Backside Swing Big Bandu, resp. její podstatné části. Muzikanti si na-
studovali švédské vánoční melodie a tak významně přispívali k pohodě po celý večer. 

Po té, co byla připomenuta severská 
nálada a tak byly i nasyceny duše návštěv-
níků, přišla na řadu prozaičtější, leč 
neméně ceněná část programu. Laskavou 
péči naší členky Evy Novákové byl připra-
ven klasický švédský glögg, který byl po-
dáván spolu s tradičními perníčky peppar 
kakor. Recept na glögg naleznete v listě 
na jiném místě. V průběhu večera nechy-
běl ani tradiční kviz, opět spojený 
s tradiční tombolou, do které přispěli 
Švédské velvyslanectví v Praze, cestovní 
agentura Euroguide, Severská obchodní 
komora působící v Praze i někteří členové 
Severské společnosti. 

Pavel Dobrovský 
foto Jiří Bartoň 

LUCIE NA VLTAVSKÝCH VLNÁCH 
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Po delší odmlce se zaktivizovaly vzájemné 
přátelské styky mezi Finsko-Českou společ-
ností z Finska (Suomi-Tšekki-seura) a Se-
verskou společností z České republiky. 

Na pozvání Finsko-České společnosti navštívila 
ve dnech 11. až 15. října 2006 pětičlenná delegace 
vedení Severské společnosti Helsinky. Delegaci 
vedla předsedkyně Severské společnosti Marta Ja-
níková, Finskou sekci zastupoval její předseda Ing. 
Jaroslav Holenda spolu s dr. Hanou Kučerovou, 

dále se cesty zúčastnili členové výboru Ing. Michael 
Stanovský a Jana Kulišová. 

Delegaci se dostalo přijetí vskutku na nejvyšší 
úrovni. V nově rekonstruovaných prostorách Čes-
kého velvyslanectví byli všichni přijati českým vel-
vyslancem J. E. Vladimírem Kotzym a jeho chotí, 
setkání se účastnil i kulturní atašé David Mašek 
a zástupci Finsko-České společnosti. Pan velvysla-
nec i jeho choť se živě zajímali o dění jak ve Finsko-
České společnosti, tak v Severské společnosti. Na-
bídli spolupráci i podporu podle možností zastupi-

telského úřadu, ta byla 
později konkretizována 
především v poskytnutí 
vhodné místnosti pro vý-
uku českého jazyka. Výu-
ka pořádaná finskými 
přáteli již probíhá, ne 
však ve vyhovujících pro-
storách, především nesta-
čí kapacita učebny, neboť 
zájem o výuku stále stou-
pá. 
Hovořilo se i o možnos-
tech další vzájemné spo-
lupráce, zvláště v oblasti 
kulturní (hudba) a škol-
ství. Manželka pana vel-
vyslance, sama učitelka, 
připomněla finský pro-
jekt základního školství, 
který může být vzorem 
pro zkvalitnění výuky 
v českých školách. 
Za finskou stranu se roz-
hovorů zúčastnila přede-
vším předsedkyně Finsko
-České společnosti Blan-
ka Lemmetyinen a členo-
vé výboru Leo Bessonoff, 
dr. Heikki Larmola, šéf-
redaktor časopisu Pohled 
do Česka (Näköalla Tšek-
kin) Jari Aula a zasloužilá 
členka společnosti Pirkko 
Järvinenová. Česká stra-
na byla příjemně překva-
pena zjištěním, že všichni 
přítomní Finové a Finky 
hovoří dobrou češtinou. 
Blanka Lemmetyinen se-
známila přítomné s histo-
rií i současností Finsko-
České společnosti. Roku 
1948 byla založena Fin-
sko-Československá spo-
lečnost, která se po roz-

NAVŠTÍVILI JSME FINSKO 

POHLED NA DÓM NA SENÁTNÍM NÁMĚSTÍ V HELSINKÁCH 

POMNÍK PAAVI NURMIHO U HELSINSKÉHO OLYMPIJSKÉHO STADIONU 
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dělení Československa a odchodu slovenských čle-
nů přejmenovala na Finsko-Českou společnost. 
K tomuto aktu byla víceméně přinucena, neboť za-
čátkem devadesátých let se nedokázaly naše dvě 
nově vzniklé republiky dohodnout na vzájemném 
vztahu a podpoře finské společnosti. 

Společnost je samostatná, její sféra zájmu ne-
přesahuje do žádné jiné severské země. Má asi 400 
členů, což je relativně hodně, uvážíme-li, že Finů je 
zhruba polovina, jak Čechů. Pro srovnání, Severská 
společnost má zhruba stejný počet členů, ale její 
sféra zájmu zahrnuje všech pět severských států. 

Finsko-Česká společnost pořádá různé spole-
čenské akce při významných výročích, v minulosti 
organizovala i každoroční zájezdy do České repub-
liky, vydává jednou ročně časopis Näköalla Tšekkin 
a pořádá kurzy češtiny. Na druhou stra-
nu neorganizuje tolik akcí jako Severská 
společnost, členové se schází jen dva až 
třikrát ročně. 

V diskuzi vystoupila předsedkyně 
Severské společnosti Marta Janíkova 
s tím, že Severská společnost velmi vítá 
iniciativu finské strany a česká strana se 
bude snažit zkvalitnit vzájemné vztahy 
např. vytipováním zajímavých míst pro 
návštěvníky České republiky z řad Fin-
sko-České společnosti. Také podpoří vý-
měnu informací o kulturním dění 
v České republice, vzájemnou výměnu 
časopisů i pomoc při zprostředkování 
návštěv výkonných umělců a souborů. 
Informovala o činnosti a struktuře Se-
verské společnosti. O činnosti Finské 
sekce promluvil její předseda Jaroslav 
Holenda. 

Hostitelská finská společnost má 
k dispozici malou a skromnou klubovní 
místnost v prostorách bývalé trafostani-
ce v suterénu jednoho paneláku na se-
verním předměstí Helsinek. Klubovna 
slouží jako kancelář, knihovna, učebna 
i společenská místnost. Zástupci Sever-
ské společnosti tu se svými finskými 
přáteli strávili příjemný podvečer při ká-
vě, karelských pirožcích a finských ná-
rodních zákuscích – skořicových kolá-
čích. Nechyběly však ani české tvaroho-
vé posvícenské koláče s rozinkami 
z kuchyně členek Finsko-České společ-
nosti. 

Podzimní, poněkud pošmournou so-
botou, provedla české přátele po Helsin-
kách drobná Finka, česky mluvící prů-
vodkyně Sirpa Seppälä, ukázala jim nej-
známější pamětihodnosti – Senátní ná-
městí, Skalní kostel a Olympijský stadi-
on, z jehož věže byl velmi pěkný pohled 

nejen na celé město, ale i na ostrovy a ostrůvky da-
leko v moři. Prohlídka města byla ukončena spo-
lečným obědem v salónku „Havel“ restaurace Vlta-
va, největší ze šesti českých helsinských restaurací, 
která byla nedávno otevřena v těsné blízkosti hlav-
ního nádraží. 

Pět dní strávených v Helsinkách uběhlo jako 
voda, poslední den si čeští přátelé vyrazili lodí na 
ostrov s pevností Suomenlina již sami. 

Lze si jen přát, aby znovu započatá spolupráce 
mezi Finsko-Českou společností a Severskou spo-
lečností zdárně pokračovala. 

Hana Kučerová, redakčně upraveno 
foto Michael Stanovský 

  PŘI JEDNÁNÍ NA ČESKÉM VELVYSLANECTVÍ, ZLEVA HANA KUČEROVÁ, 
  SIRPA SEPPÄLÄ, BLANKA LEMMETYINEN A HEIKKI LARMOLA 

  V SALÓNKU HAVEL RESTAURACE VLTAVA, ZLEVA JARI AULA,  
  LEO BESSONOFF A SIRPA SEPPÄLÄ 
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Koncerty členů Klubu moravských sklada-
telů jsou v Brně známé. Posluchači na nich 
udržují kontakt se současnou uměleckou 
hudbou, o niž se bohužel málo dočteme na 
stránkách novin. 

Sobotní koncert konaný 21. října 2006 
v Besedním domě byl slavnostní – opět po 6 letech 
orchestrální a navíc složený pouze z premiér. Pro-
vedení náročných skladeb se ujala Moravská filhar-
monie Olomouc pod vedením mladého dirigenta 
Stanislava Vavřínka. Mezi posluchači jsme zahlédli 
některé členy Severské společnosti, kteří se těšili 
na hudební novinku známého obdivovatele Islan-
du. Závan severu a historie k nim však pronikl až 
na samý závěr večera. 

Málokdy se stává, že se posluchači vážné hudby 
smějí. Při úvodní skladbě Vlastimila Pešky „20 x 
20“ se usmíval celý sál; do díla byly totiž umně za-
komponovány zlomky slavných melodií z 20. stole-
tí bez rozdílu žánrů. Spojení Beatles, Šavlového 
tance, Janáčka a melodie z Vinnetoua vytvořily bi-
zarní směsici jako vtíravou i milou vzpomínku. 
V podobně lehkém duchu se nesla i Preludia pro 
klavír a orchestr skladatele a klavíristy Vlastimila 
Lejska. Jeho „romantický klavír“ se vinul mezi 
hudbou populární, jazzovou a třetím proudem. 
Mezi tato dvě díla byla vložena 4. symfonie pro vel-
ký orchestr (Vítězná) Rudolfa Růžičky. Těžké zá-
važné tóny první arytmické části přešly do zajíma-
vé mollové melodie. Hudební drama, ve kterém se 
plně uplatnil celý velký orchestr, skončilo slavnost-
ně. 

Také IV. symfonie Pavla Slezáka Moravia 
(inspirovaná Sibeliovou Finladií), moderní skladba 
nepravidelného rytmu, se zpočátku vyhýbala melo-
diím. V orchestraci bylo patrné přelévání hudební-
ho akcentu do různých skupin ná-
strojů. V další části přišlo uklidně-
ní s působivým střídáním smyčců 
a žesťů a krásným xylofonovým 
sólem. Zapojení varhan ke konci 
vyznělo impozantně. 

Poslední skladbou večera byla 
očekávaná hudební novinka Ri-
charda Mayera, předsedy brněn-
ské pobočky Islandské sekce Se-
verské společnosti Praha. Z jeho 
díla Symphonia Islandica zazněla 
3. část Con moto e energico. 
Vskutku příhodný název. Zvuko-
malebné hrozivé dunění celého or-
chestru provázely nízké klavírní 
tóny – země se chvěje při výbuchu 
sopky. Pak zaznělo houslové sólo 
s harmonickými dvojhmaty, duně-
ní se znovu rozbouřilo provázeno 
rychlými smyčci. Celý orchestr se 

pak rozezněl krásným sytým zvukem, i když místy 
depresivním, fortissimo se ozvalo v bubnech 
i žestích. (Pro tuto část skladby autora inspirovaly 
novověké dějiny Islandu, spojené s bojem proti 
dánské nadvládě a plné přírodních katastrof, hlav-
ně výbuchy sopek. Islanďané však všechny tyto těž-
kosti překonali. Mayerova skladba není popisná, je 
sevřená pevnou hudební formou, která má svůj 
vnitřní dramatický vývoj. Přesto však svou inspira-
ci nezapře.) Na konci se hudební tok ve svém šumu 
a ruchu náhle zastavil a skončil nádherným harmo-
nickým akordem. Zakončení pro R. Mayera již ty-
pické – naděje a vyrovnání. Škoda, že jsme nemoh-
li slyšet i první dvě části symfonie, inspirované ob-
dobím dávných Vikingů a životem na islandských 
dvorcích. Skladatel ji napsal v roce 2004 k 60. vý-
ročí poválečného osvobození Islandu. 

Výkon Moravské filharmonie Olomouc byl ob-
divuhodný a profesionální. Byla hostujícím tělesem 
i na orchestrálním koncertu klubu před 6 lety, kdy 
ji dirigoval již zesnulý O. Trhlík. S. Vavřínek zvládl 
náročné skladby jistě a s přehledem, vynikl preciz-
ním zvládnutím rozehraného tělesa zvlášť 
v poslední náročné skladbě. S interpretací Mayero-
vých děl má své zkušenosti – uvedl např. jeho I. 
komorní symfonii v Brně za přítomnosti islandské-
ho honorárního konzula. Také klavíristé Jan Ji-
raský (v Lejskových Preludiích) a Milan Bialas se 
svou dcerou Renatou (v Mayerově symfonii, kde 
hrají 2 klavíry) podali výborný výkon; přítomnost 
autorů skladeb a ovace publika umocnila hudební 
zážitek. 

Celý koncert natáčel Český rozhlas, proto ho 
budou mít možnost slyšet brzy posluchači z celé re-
publiky. 

PhDr. Eliška Štaudová  

BRNĚNSKÝ VEČER HUDEBNÍCH PREMIÉR 

  PO KONCERTĚ - RICHARD MAYER SPOLU S DIRIGENTEM STANISLAVEM VAVŘÍNKEM  
  DRŽÍ PARTITURY KOMPOZICE SYMPHONIA ISLANDICA, FOTO ARCHIV R. MAYERA 
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY 

CHRUDIM: FOTOGRAFIE Z ARKTIDY 
Od 6. prosince do 26. ledna 2007 se koná ve vý-

stavní síni Vodních zdrojů v Chrudimi výstava fo-
tografií z Arktidy. Návštěvník si může prohlédnout 
obrázky ze Špicberk, Grónska a severního Švédska. 
Pocházejí z expedic skupiny lidí, která se připravu-
je na pěší dobytí jižního pólu a zatím „trénuje“ 
v Arktidě. 

PRAHA: DOTEKY SEVERU 
Doteky Severu je název neobvyklé výstavy foto-

grafií, hudby, textů a designu z Norska a Islandu 
Petry Doležalové, která se bude konat v Křížové 
chodbě galerie pražského Karolina, Ovocný trh 3. 
Výstava bude přístupná od 17. ledna do 6. února 
2007, otevřeno denně 10 až 18 hodin. 

Součástí výstavy bude i křest autorčiny stejno-
jmenné knihy „Doteky Severu“ a soutěž o výlet do 
Norska s CK Periscope Skandinavia. Část expozice 
bude věnována Sámům, nejstaršímu evropskému 
národu žijícímu za polárním kruhem, který stále 
vyznává původní hodnoty a tradice. Do jejich živo-
tů se autorce během několika let podařilo nahléd-
nout a jejich hodnoty uprostřed samoty by chtěla 
zprostředkovat i vám. Výstava i kniha přináší krát-
ké svědectví o drsné povaze, ale i neuvěřitelné roz-
manitosti Severu. 

Více informací naleznete na internetových stránkách autor-
ky stránkách www.bluewind.cz 

TŘEBEL – KRAJINA PO BITVĚ  
Kniha Třebel (Krajina po bitvě), která právě 

vychází nakladatelství Academia, představuje po-
zoruhodnou studii jedné z bitev třicetileté války, 
která se konala roku 1647 v blízkosti Tachova. 
O této bitvě a své práci členům Severské společnos-
ti vyprávěl autor knihy doc. Václav Matoušek na 
své přednášce. Posléze jim také ukázal zajímavé re-
likty z průběhu bojů v reálném terénu při zájezdu, 
který se konal letos na podzim (viz článek 
a fotografie v minulých číslech SL). 

Autor je představitel poměrně nové vědní disci-
plíny – postmedievální archeologie. V první části 
své studie shrnuje porovnání písemných 
a ikonografických pramenů s výsledky archeologic-
kého výzkumu místa a rekonstruuje průběh bitvy. 
V druhé části pak popisuje vývoji krajiny od pravě-
ku do současnosti jako vzájemném prolínání 
a ovlivňování dějů přírodních a kulturních a 
v případě války i nekulturních. 

Pavel Dobrovský 

Václav Matoušek, Třebel (Krajina po bitvě), 
vydala Academia Praha v roce 2006, cca 
340 str., barevné fotografie v příloze, čer-
nobílé fotografie a plánky v textu, doporu-
čená cena 295 Kč, ISBN 80-200-1466-7 

KNIHY A ČASOPISY 

ČESKÝ DIALOG 
Nezávislý časopis Český dialog již 16 let spojuje 

Čechy doma a ve světě. Nyní vychází jako dvoumě-
síčník. Určitě si jej nenechte ujít, zajímá-li Vás, jak 
žijí Češi po celé zeměkouli, vliv české kultury na 
zbytek světa nebo je-li pro vás minulost vlastního 
národa důležitá. Časopis pomáhá udržovat kontak-
ty s krajany a pomáhá hledat českou identitu ve 
světě. Zároveň s časopisem vyvíjí svoji činnost 
i Mezinárodní český klub. 

Roční předplatné 340 Kč, 30 € do zahraničí, 
ukázkové číslo zdarma. 

Objednat si jej můžete na adrese redakce Čes-
kého dialogu, Sokolovská 179, 190 00 Praha 9, tel/
fax: 266 311 241, email: strizovska@seznam.cz ne-
bo m.fialkova@centrum.cz 

podrobnosti na Internetu: 
www.cesky-dialog.net 

ČESKÝ KALENDÁ Ř 2007 
Již podvanácté vychází tradiční Český kalen-

dář, oblíbená publikaci plná moudrého čtení 
o výročích historických událostí, o osobnostech 
s jubileem v roce 2007 a o české přírodě, památ-
kách a tradicích. Pěkná publikace, která potěší 
i školy a organizátory kurzů češtiny v zahraničí, je 
vhodná jako vhodný doplněk výuky českého jazyka, 
hudební výchovy a českých dějin. 

Cena bez poštovného 129 Kč (tuzemsko), 10 € 
do zahraničí (včetně poštovného). 

Objednat si jej můžete na adrese redakce Čes-
kého dialogu, Sokolovská 179, 190 00 Praha 9, tel/
fax: 266 311 241, email: strizovska@seznam.cz ne-
bo m.fialkova@centrum.cz 

podrobnosti na Internetu: 
www.cesky-dialog.net/kalendar.php 

TERRA BOREALIS 
Velmi pěkná knížka lyrické poezie Johany Lun-

dové inspirované severskou přírodou je doprováze-
na nádhernými akvarely Aleny Šmídové. Obě au-
torky žijí ve Švédsku. Knížku autorky představily 
v listopadu 2006 v knihkupectví Academia Brno a 
v Galerii Diana v Tišnově. Uvedení knihy doprová-
zela i přednáška a beseda o Švédsku, promítaly se 
diapozitivy a četly ukázky z knížky. 
Johana Lundová – Terra borealis, ilustrace 
Alena Šmídová Jonas, vydalo nakladatelství 
Sursum 2006, 40 stran, 17x13cm, doporuče-
ná cena 99 Kč, na www.kosmas.cz k dostání 
se slevou 10%, ISBN: 80-7323-142-5 
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SEVERSKÉ I ČESKÉ STOPY... 

Nobelovo muzeum (Nobelmuseet) bylo otevře-
no v roce 2001 v domě Börshuset na náměstí 
Stortorget na stockholmském Starém městě. 
Seznamuje kromě jiného i s historií udílení 
Nobelových cen. Díky televiznímu pořadu To-
máše Sniegoně České doteky na Nobelových 
cenách se české stopy ve Skandinávii hledaly 
velice jednoduše. 

Dva nositelé Nobelovy ceny jsou všeobecně známí 
– v roce 1959 získal tuto cenu za chemii profesor Kar-
lovy univerzity Jaroslav Heyrovský. Jaroslav Seifert 
dostal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. Šaty 
s bolerkem, které měla paní Heyrovská na slavnostním 
banketu, byly k vidění na výstavě Zrcadlo módy – čes-
ká móda 1940–70 v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Praze na přelomu roků 2000/1. 

Spoludržitelem Nobelovy ceny za chemii se stal 
v roce 1939 Švýcar Leopold Stephen Ruzicka. Ruzicka 
se narodil v Chorvatsku v české rodině. V roce 1989 se 

spoludržitelem Nobelovy ceny za chemii stal 
Američan Thomas R. Cech, vnuk českého ševce 
Josefa Čecha. Nobelovu cenu za medicínu 
a fyziologii získali v roce 1947 manželé Gerta 
a Ferdinand Coriovi, oba se narodili v Praze, 
v době udělení ceny však již byli američtí občané. 
V roce 2004 obdržela Nobelovu cenu za literatu-
ru Elfride Jelineková, dcera českého židovského 
výzkumníka v rakouském zbrojním průmyslu. 

První držitelkou Nobelovy ceny za mír z roku 
1905 je osobní sekretářka Alfreda Nobela Berta 
von Suttnerová, která se narodila v roce 1843 
v Brně v české rodině hrabat Kinských. Na pod-
zim roku 2005 uspořádal Rakouský institut ke 
stému výročí udělení Nobelovy ceny výstavu 
o životě a díle Berty von Suttnerové, výstava se 
byla k vidění v Komenského muzeu v Praze. 

Více na www.nobel.se/nobelmuseum 
Arnošta Vieweghová 

ČESKÉ STOPY V NOBELOVĚ MUZEU 

V Rajhradě u Brna byl v roce 2005 v rekon-
struovaných prostorách benediktinského kláš-
tera otevřen Památník moravského písemnic-
tví. V minulosti zde na Švédy moc rádi nevzpo-
mínali. 

Za opata Augustina Seiferta v roce 1645 měl gene-
rál Torstensson hlavní stan v nedalekých Modřicích. 
Po sedmnáct neděl musel klášter hostit nezvané ná-
vštěvníky a, jak se píše v kronikách, Švédové způsobili 
škodu za 32 500 zlatých. 

Na hřbitově za kněžištěm farního kostela sv. Kříže 
má své oddělení klášter, je zde pochován dr. Béda Du-
dík (1815–1890) – moravský zemský historiograf a 
čestný opat třebíčský. Moravští vlastenci jej vyslali do 
Švédska, kde pobyl čtyři měsíce, navštívil Královskou 
knihovnu ve Stockholmu, zámky Drottningholm, 
Gripsholm, Skokloster, další města Uppsala, Vesterås, 
Strägnäs, Linköping a Lund. Pátral po literárních 
a uměleckých památkách přivezených sem za třicetile-
té války. 

Výsledky bádání sepsal v knize Forschungen in 
Schweden zu Mährens Geschichte – práce vyšla 
v Brně v roce 1852. Na základě obsáhlé korespondence 
asi 150 dopisů mezi B. Dudíkem a šéfem Královské 
knihovny ve Stockholmu G. E. Klemmingem se vrátila 
zpět například Lobkowizova a Bočkova bible a některé 
další rukopisy. Osobní zásluhou B¨édy Dudíka daroval 
král Oskar II. Moravskému zemskému archivu jedena-
dvacet českých rukopisů výměnou za několik rakous-
kých okázalých tisků. Stalo se tak 7. června 1878. 
V nově zpřístupněné historické knihovně rajhradského 
kláštera je mezi 65 000 svazky i několik dalších Dudí-

kových prací. 
V klášterním kostele sv. Petra a sv. Pavla je 

pochován Jiří Jakub Ogilvy. Pocházel ze staré 
skotské šlechty, v roce 1653 obdržel inkolát na 
Moravě. Během obléhání Brna Švédy byl v roce 
1645 velitelem posádky na Špilberku. Po skonče-
ní neúspěšného švédského obléhání byl povýšen 
na plukovníka a do stavu panského. Funkci veli-
tele zastával až do své smrti v roce 1661. 

Arnošta Vieweghová 
autorka je členkou Severské společnosti 

fotografie Bédy Dudíka pochází  
z internetovéEncyklopedie města Brna 

ŠVÉDSKÉ STOPY V RAJHRAD Ě 
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VÁNOČNÍ ČAS 
VÁNOČNÍ GLÖGG 

1.DEN 
2 tyčky skořice vcelku 
10 ks hřebíčku 
1 celý zázvor 
2 lžičky kardamonu 
kůra z jednoho pomeranče 
1,5 dl nekořeněné pálenky nebo koňaku 
      (doporučuje se vodka) 

2.DEN 
1 láhev červeného vína 
2,5 dl cukru krupice 
1 dl rozinek 
0,5 dl nasekaných mandli 

POSTUP: 
1. Kardamon třeba lehce rozdrtit (válečkem na pr-

kénku), do sklenice s víčkem vložit všechno ko-
ření a kůru, nalít na to pálenku, zašroubovat 
víčko a nechat stát v pokojové teplotě aspoň 24 
hodin. 

2. Druhý den přelít přes sítko do hrnce, smíchat 
s vínem, rozinkami a cukrem, pomalu ohřívat – 
ne však do varu. 

3. Servírovat. 
Za zaslaný recept děkujeme dr. Evě Novákové 

LUCIE A VÁNOCE VE ŠVÉDSKU 
Před jedenatřiceti lety vyšel v tehdejší Lido-
vé demokracii článek o předvánočním ob-
dobí ve Švédsku. Zdá se, že je poplatný 
i dnešním dnům. 

LUCIE NOCI UPIJE 
Znáte ten smutek, když se člověku definitivně 

zavřou dveře pohádek a bájí a jen s trochou nostal-
gie závidí dětem spontánní důvěru ve vysněné svě-
ty? Je vám třicet, čtyřicet, děti provádíte pohádko-
vým světem, nebo je z něj vyvádíte a myslíte si, že 
vás už nic nemůže překvapit. Já jsem si zajel pro 
překocený mýtus svých představ do Göteborgu. 

Když moje matka obrací stránky kalendáře, ne-
opomene nikdy komentovat jména sváteční lidový-
mi průpovídkami. A tak už od nejranějšího dětství 
vím, že Svatá Markéta hází srp do žita, že Svatá An-
na přináší chladna zrána, a také že Lucie noci upije 
a dne nepřidá, protože ho nemá. Chudák Lucie 
v mé dětské fantazii! Zůstala mi po ní dodnes naiv-
ní vzpomínka na šerednou babiznu, živící se tmou, 
snad dokonce příbuznou všech těch bájných trollů, 
příšerných trpaslíků a trpaslic z pustých a nehos-
tinných končin Skandinávie. 

Právě ve Švédsku jsem však poznal, že Lucie je 

krásná jako obláček, mladá jako lidský sen o životě. 
Tak ji znají Seveřané a tak mi ji představili. Je asi 
také statečná a krása jí dodává mimořádné moci. 
V zemi, kde se v zimě při jasných dnech, jakým byl 
v Göteborgu letošní 13. prosinec, koulí slunce už 
kolem druhé odpoledne skoro po zemi a vrhá své 
ostré paprsky velmi nepříjemně do očí jakoby od-
spoda, je Lucie symbolem světla. Je hrdinnou 
a přece tak křehkou bojovnicí, která učiní přítrž 
rozlétající se vládě tmy. Proto ji Seveřané mají rádi, 
proto ji oslavují – Lucie je světlo, světlo je život. Na 
této staré pravda všeho, co se na světě hýbá, co dý-
chá, je založena i švédská tradice: Všechny Lucie, 
Lucky a Lucinky, které dovrší věk 18 jar, ze všech 
měst, městeček, vesnic i samot z celého kraje, blon-
ďaté, zlatovlasé a taky pár brunet, projde jednotli-
vými soutěžními koly volby královen krásy, až do 
slavného finále. Göteborská oblast je měla právě 
v sobotu v moderní hale Scandinavium. 

Finálových Lucií bylo sedm jako trpaslíků. Ze 
zvětšených „umělecky kolorovaných“ podobenek se 
usmívaly na chodce z oválných zlacených rámů ve 
výkladních skříních trošku naivně přihlouplým 
úsměvem. I to bylo sympatické. Trochu jsem si za-
tipoval a vsadil bych na „pětku“ nebo „sedmičku“. 
V druhém případě bych vyhrál. 

„Sedmička“, tedy slečna Lucie Helena Gustafs-
sonová, zvolená nejkrásnější Lucií, dostala v hale 
Scandinavium na hlavu korunu ze svítících svíček. 
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Ke svému triumfu přijely dívky v čele průvodu 
městem, užaslým divákům v hale se představily na 
saních, jež pro všechny Mikuláše, dědy Mráze a St. 
Nicolause zkonstruoval snad sám Walt Disney. 
Když bylo po všem, docela prozaicky se svými 
„dvorními dámami“ zasedla k volantu automobilu 
Volvo. Ve dvou vozech to odjela děvčata někam 
oslavit. 

VÁNOČNÍ OSLAVY 
Slavení patří ve Švédsku k Vánocům a Seveřané 

si na těchto svátcích dávají zvlášť záležet. Pod hes-
lem „God jul“ jsou pro obchody a nákupní středis-
ka obdobím konjunktury s dveřmi otevřenými až 
do pozdního večera. Ve Švédsku, stejně jako všude 
na světě, nastaly dny rodinných nákupů, které mají 
jako kdekoliv na zeměkouli, kde je vánoční tradice 
dodržována, podobný průběh: ženy se seznamem 
v ruce, aby se na nikoho a na nic nezapomnělo, 
jsou hnacím motorem, muži slouží jako nosiči, jimž 
vrozená nechuť k nákupovým manévrům čiší 
z obličejů stejně jako jejich druhům na jiných rov-
noběžkách a polednících. Ten mumraj, nával, str-
kání a váhavé rozhodování se neliší od předvánoč-
ních zážitků Pražanů, Vídeňáků, Pařížanů. Vánoce 
jsou prostě Vánoce… 

Zmatek z obchodních domů se vylévá i do göte-
borských ulic. Z ničeho nic za doprovodu řízené ka-
pely pochodují hlavní třídou světlovlasé mažoretky 
v kratičkých sukýnkách a s nohama tak modrýma 
od mrazu, jako by je vytáhly ze Severního moře, za 
nimi děti převlečené za všelijaké skřítky a skřety, 
kapela, děvčátka, dívky a skoroslečny se stříbrným 
věnečkem ve vlasech, nebo dokonce se svítící ko-
runkou z elektrických svíček na hlavě, oblečené 
v bílých řízách – to jsou další Lucky, jejichž čas ješ-
tě nepřišel. 

Nadsazené ceny alkoholu i prachmizerný sorti-
ment silnějších nápojů jsou odůvodněné. Převládá 
– pokud vůbec někde je na pultě – pivo 
v plechovkách a příšerně barevné likéry, které sa-
my o sobě vzbuzují hrůzné představy o následcích 
po jejich požití. Obrovské pasáže v nákupním cent-
ru v Göteborgu, pěkně vyhřáté i osvětlené, jsou 
dlouho do noci přehlídkou opivněných „týnejdžrů“, 
tedy chlapců a dívek od 12 do 17 let. Stačí jim pár 
plechovek nápoje, který doma známe s pořádnou 
čepicí od pípy, aby ztropili pořádný rámus. Když 
jsem viděl tři policisty, jak ten binec kolem sebe 
smířlivě pozorovali, aniž by sáhli k boku po dů-
kladném pendreku z bílé gumy, pak jsem měl do-
jem, že jde o nevinné řádění školní třídy o hlavní 
přestávce za asistence benevolentního profesorské-
ho sboru. S alkoholismem mají Švédové své zkuše-
nosti. Po dvou večerech, které jsem v Goteborgu 
zažil, bych málem uvěřil, že dělicí bílé nepřerušo-
vané čáry na chodnících jsou určeny pro mládence 
a panny, kteří ve svém povzneseném stavu mají po-
tíže se zachováním přímého směru a rovnováhy. Ve 
skutečnosti tento pruh odděluje chodce od cyklistů. 

Emerich Mach, Göteborg, 
Lidová demokracie, 20. prosince 1975 

redakčně kráceno 

NA ISLANDU ZAČALA 
POHANSKÁ ZIMA 
Pára stoupala ze slavnostní večerní obětní 
tabule. Hosté trpělivě čekali na pokrmy 
z koňského masa, krvavý puding a játrové 
párky, které byly požehnány předtím, než 
byly předloženy na stůl. 

Na Island dorazila zima. Ještě dřív, než první 
sníh zavál ulice Akureyri, a než reykjavíčtí výrostci 
mohli vyzkoušet první led na rybníku v centru, 
oslavili v sobotu 21. října 2006 islandští vyznavači 
pohanského vikinského náboženství, členové Is-
landské pohanské společnosti Ásatrúarfélagið, 
první zimní den. Podzimní oběť Haustblót byla při 
té příležitosti oslavována v Mörkin v Reykjavíku. 

Většina hostů byla oblečena v současném šatě. 
Někteří však vypadali, jako by si právě odskočili 
z vikinských dob. Tito tradicionalisticky odění mu-
žové měli na sobě hladké vlněné košile nebo svetry 
z islandské vlny. Někteří přišli s dlouhými vlasy 
a vousy. Ženy v bílých šatech s barevnými zástěra-
mi byly ozdobeny šperky. Mezi muži i ženami byl 
nejoblíbenějším šperkem náhrdelník či přívěšek ve 
tvaru Tórova kladiva, zlatý nebo ze sobího parohu. 

Náčelník se dvěma asistenty stál před oltářem, 
kněz s rohem zdobeným runami, který byl naplněn 
pivem, požehnal pohanské bohy, shromáždění 
i jídlo, napil se piva z rohu a pokropil jím oltář. Vy-
cpaný havran usazený na tyči shlížel na kruhový ol-
tář se sladkostmi. Místo slavnosti osvětlovaly pou-
ze svíčky, což zvyšovalo mystickou atmosféru se-
tkání. 

Po zvolání hlavního kněze „Heill Ódni“ (Odin je 
svatý), které účastníci ozpakovali následovalo zvo-
lání „Heill Freyju,“ (Freyja, bohyně lásky, je svatá) 
a sál reagoval stejně, jako by byl ozvěnou. Poté 
kněz prohlásil slavnost za zahájenou a nastal ho-
dokvas. 

Haustblót je jednou z pěti slavností, kterou po-
hané během roku slaví. Kromě tohoto prvního zim-
ního dne je to první letní den, zimní a jarní sluno-
vrat a Thorrablót, který připadá na prostředek zi-
my. 

Pohanská společnost Ásatrúarfélagið byla zalo-
žena začátkem roku 1970, ale náboženství Ásatrú 
(www.asatru.is) vychází z norské mytologie staré 
stovky let. Je to náboženství, které praktikovali 
dávní vikingové. 
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Někteří členové považují Ásatrú spíš za životní 
styl společného příjemného trávení času. Islanďa-
né jsou prý v hloubi srdce pohané, přesto, že se na-
venek hlásí ke křesťanství, které zde zapustilo koře-
ny již v roce 1000. 

Nejvyšší kněz Ásatrů Hilmar Örn Hilmarsson 
vysvětluje, že být pohanem znamená být odpověd-
ným a být tolerantní k ostatním. Stále roste počet 
členů této společnosti, cílem společnosti však není, 
aby Ásatrú převládlo. 

Mezi Islanďany i cizinci vzrůstá obliba svateb-
ních obřadů podle pohanských zvyků. Pro uzavření 
takového manželství není podmínkou, aby oba no-
vomanželé byli pohané, mohou patřit k jakékoliv 
náboženské skupině. Již brzy budou mít pohané na 
Islandu svůj vlastní svatostánek, kde budou pořá-
dat své obřady a slavnosti. Bude stát v Reykjavíku 
poblíž restaurace Perlan. 

Pavekl Dobrovský 
zdroj: Eygló S. Arnarsdóttir na www.icelandreview.com 

 

PŘISTĚHOVALCI DOSTANOU 
VELBLOUDY 

Jihonorské město Løten chce nakoupit dvacet 
velbloudů, aby umožnilo přistěhovalcům z jižních 
zemí lépe se integrovat do společnosti. Chov vel-
bloudů na mléko, maso a kůži poskytne nezaměst-
naným imigrantům práci. Velbloudi navíc přilákají 
turisty, takže z chovu bude mít zisk i město. Obecní 
radu však čeká nelehký úkol: aklimatizovat zvířata 
na mnohem nižší průměrné teploty, než na jaké 
jsou zvyklá. 

Wenche Stensethová, vedoucí uprchlického tá-
bora Løten asi 120 km na sever od Osla, kde žije 
zhruba stovka uprchlíků převážně za Somálska 
a Súdánu, požádala orgány místní správy o jeden 
milion norských korun (necelých 3,5 milionů čes-
kých korun) z fondu na projektový úkol velbloudí 
farmy. 

„Pokoušíme se myslet trochu jinak,“ řekla Sten-
sethová zpravodaji agentury Reuters. 

Michael Stanovský 

NORSKÁ LÉČEBNA MUSELA 
VYMÍTAT „HODNÉ“ DUCHY 

Zní to jako scénář fantastického filmu, ale vede-
ní léčebny v norském Porsgrunnu si dlouho nevě-
dělo rady se stížnostmi svých pacientů, které strašil 
duch. Povolalo proto do svých služeb speciálního 
kněze, který vymítá ďábla a duchy. V léčebně prý 
strašila mrtvá sestra, která svůj život zasvětila paci-
entům onoho zařízení. 

Zřízenci i pacienti prý ducha sestry nejen často 
viděli, ale dokonce cítili vůni sestřina nezaměnitel-
ného parfému na chodbách. Léčebna v norském 
Porsgrunnu však prý nehostila ve svých zdech jedi-
ného ducha. „Chci zdůraznit, že ti duchové nebyli 
zlí,“ zdůraznila novinářům ředitelka zařízení Sigrid 
Oyenová. 

Vidění duchové prý byli přátelští, ale někteří 
pacienti cítili, že je to trochu děsivé, když zažívají 
něco, co není běžně považováno za normální. Dům 
s pečovatelskou službou byl postaven v roce 1930. 
Za více než sedmdesát let se v něm vystřídala řada 
zaměstnanců i pacientů. Vedle mrtvé sestry lze na 
chodbách léčebny spatřit i malého chlapce a dvě 
starší ženy, které se stále ptají, zda je vše 
v pořádku. 

„Modlil jsem se a všem nabízel požehnání,“ po-
psal svou vymítací praxi místní luteránský kněz 
Morten Edvardsen. Podle něj však zmínění ducho-
vé nebyli ani trochu podobní tomu, čím diváky živí 
televize. 

Pavel Dobrovský, zdroj novinky.cz  
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ŠVÉDSKÉ VOLBY 2006 
Letošní rok 2006 byl pro Švédské království 
rokem volebním, a tak se jeho obyvatelé tak 
jako obvykle po každých čtyřech letech ode-
brali třetí zářijovou neděli k volebním ur-
nám. Je potřeba rovněž poznamenat, že 
současně s volbami sněmovními se ve Švéd-
sku vždy konají i volby krajské a komunál-
ní, což je zajisté mnohem spořivější a také 
přehlednější způsob výběru politických zá-
stupců, než v naší zemi. 

Švédský politický systém je příkladným systé-
mem poměrným, ve kterém hrají důležitou roli 
především politické strany, z nichž nejsilnější je 
tradičně švédská sociální demokracie, která v zemi 
s výjimkou období let 1976–82 a 1991–94 vládne 
nepřetržitě již od třicátých let minulého století. 
V poměrném systému rekordní nadpoloviční větši-
nu však strana získala jen v roce 1968, a tak se mu-
sela vždy spoléhat na podporu svých menších ideo-
vých spojenců, kteří se ale sami nikdy vlády neú-
častnili. Především jde o levicovou stranu Vänster-
partiet, která kdysi nesla přídomek komunistická, 
a v posledních letech také zelených, které si doká-
zala získat výrazným ekologickým programem. 
V politologické terminologii tak tvoří tyto tři strany 
jakýsi levicový blok, jehož protiváhou je opoziční 
blok nesocialistický s pravicovými konzervativci, 
tzv. Umírněnými a křesťanskými demokraty a se 
středovějšími lidovci a centristy. (V názvech stran 
není možné hledat paralely se stranami českými: 
křesťanští demokraté se rekrutují především 
z menších protestantských církví stojících mimo 
donedávna státní švédskou luteránskou církev, li-
dovci jsou liberály podobného profilu jako má ně-
mecká FDP, a centristé v podstatě zastupují švéd-
ské prostředí agrární). 

Letošní rok zastihl vládní sociální demokraty 
v pozici jak výhodné, tak nevýhodné. Ekonomika 
roste se šesti procenty, zatímco inflace se drží na 
jednom a půl procentu. Země je hodnocena jako 
druhá nejlepší na světě co do péče o životní pro-
středí. Velké problémy však působí nezaměstna-
nost především mladých lidí, způsobená také nefle-
xibilním systémem s velkými ochranářskými opat-
řeními ve prospěch zaměstnanců a s vysokými ná-
klady pro toho, kdo chce vlastní zaměstnance mít. 
Navíc byla sociální demokracie po dvanácti letech 
u moci diskreditována různými skandály, od čas-
tých útěků nebezpečných vězňů z nápravných zaří-
zení až po jmenování příbuzného předsedy vlády 
do vládní agentury pro vědu či nezvládnutou eva-
kuaci  švédských státních příslušníků 
z jihovýchodní Asie po katastrofách způsobených 
vlnami tsunami v prosinci roku 2004. V této situa-
ci opouští největší švédská nesocialistická strana 
Umírněných pod vedením předsedy Fredrika Rein-
feldta tradičně papouškovanou neoliberální rétori-
ku o všespasitelném snižování daní a osekávání so-
ciálního státu a povážlivě se rozkročí do politického 

středu, stane se skutečně umírněnou. Reinfeldt 
prohlašuje, že nechce mohutný švédský sociální 
stát zrušit, pouze modifikovat a zpružnit. V praxi 
toto zpružnění znamená snížení určitých sociálních 
dávek – ale zase zvýšení jiných, snížení povinných 
odvodů zaměstnavatelům a větší motivaci mladých 
nezaměstnaných k hledání pracovních míst tím, že 
nástupní plat bude větší než podpora 
v nezaměstnanosti, takže se pracovat vyplatí. Soci-
ální demokracie dokáže na tento program reagovat 
jen výroky o “zvyšování solidarity“, které nezname-
ná nic jiného než další zvyšování vybraných sociál-
ních dávek bez konkrétního cíle kromě cíle získat 
další voliče. Daně mají být v Reinfeldtově progra-
mu nové pravice snižovány především nižším 
a středním příjmovým skupinám, tedy úplně nao-
pak, než to má v programu volební tahák české 
pravice o rovné dani. Přátelštější postoj Umírnění 
zaujali i k tradičním levicově chápaným tématům 
jako je rovnoprávné zastoupení žen, ochrana práv 
nejrůznějších menšin (národnostních, jinak sexuál-
ně orientovaných či zdravotně postižených) nebo 
životní prostředí: zde se jak levice, tak pravice sho-
dují na tom, že je třeba dále a více podporovat vý-
robu energií z obnovitelných zdrojů a především 
zvýhodňovat používání motorových vozidel na al-
ternativní pohon. „Noví umírnění“ navíc přestali 
na veřejnosti vystupovat jako strana upjatých kra-
vatkářů, kteří na vše mají jen jedno jediné možné 
řešení, a začali se prezentovat v uvolněnějším stylu, 
a to nejen v oblékání: krédem bylo co nejvíc se při-
blížit lidem, naslouchat a netvářit se, že vše ví nej-
lépe oni sami jako politici. A co bylo možná nejdů-
ležitější, spolu se třemi dalšími nesocialistickými 
uskupeními vytvořil skorosocialista Reinfeldt blok 
Aliance, který na rozdíl od dřívějších voleb, ve kte-
rých si tyto strany spíše vzájemně přetahovali své 
voliče, vystupoval jednotně. 

Výsledek? Nejvíce hlasů získala sociální demo-
kracie, avšak čtyřem nesocialistickým stranám 
sdruženým v Alianci se přece jen podařilo před-

FREDERIK REINFELDT, NOVÝ ŠVÉDSKÝ PŘEDSEDA VLÁDY 
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běhnout celý levicový blok se skórem 178 ku 171 
parlamentnímu křeslu a novým předsedou vlády se 
stal jednačtyřicetiletý Reinfeldt: v demokracii ne-
vyhrává nutně nejsilnější, ale ten, kdo dá dohroma-
dy nadpoloviční většinu. Vedle absolutního vítěz-
ství bloku Aliance dosáhl nový předseda vlády dal-
šího prvenství: rekordně největšího počtu hlasů 
pro svou vlastní stranu v její historii vůbec. Celko-
vý výsledek je těsný, avšak stejně těsná bývala 
i dřívější vítězství levice. O nějaké radikální změně 
v politickém myšlení Švédů proto nemůže být řeči: 
politologové poukazují na stírání rozdílů mezi pra-
vicí a levicí, alespoň v rétorické rovině, a někteří 
dokonce Reinfeldtovo vítězství považují za prosa-
zení myšlenky sociálního státu a posílení socialis-
tické vize. Nezklamaly tradiční levicové obvody na 
severu Švédska s velkou převahou dělnického oby-
vatelstva, ani luxusní stockholmské čtvrti Dande-
ryd či Lidingö, ve kterých socialisté tradičně neza-
bodovali, ani akademická města Lund či Uppsala, 
která volí hlavně zelené či liberály. Na druhé straně 
se však ukazuje, že švédský politický systém je 
v posledních několika desetiletích mnohem náchyl-
nější k obměně politické barvy vlády než býval dří-
ve – v letech 1932–76 ve Švédsku neexistoval jiný 
než sociálnědemokratický ministerský předseda, 
což je rekordních čtyřiačtyřicet let. 

Zajímavé je srovnání s výsledky voleb konaných 
v roce 2002, na kterém je vidět, že ve volbách le-
tošních spíše ztratila levice (pokles zhruba 7 %), 
než získala pravice (přírůstek zhruba 4 %). Tuto zá-
ležitost vysvětluje fakt, že určité procento levico-
vých voličů k volbám nepřišlo či volilo strany, které 
se do parlamentu nedostaly, a to se týká především 
mladé strany feministické, jejíž přívrženkyně byly 
letos zjevně unaveny z příliš mužského předsedy 
sociální demokracie, který má na základě svého 
arogantnějšího chování pověst buldozeru, Jiřího 
(švédsky Görana) Perssona. Malá odbočka – již 
dlouho bylo plánováno, že Perssona v jeho funkci 
nahradí populární ministryně zahraničí Anna 
Lindhová, která však byla v roce 2003 tragicky za-
vražděna, a tak předsedou zůstal nadále Persson. 
Vänsterpartiet zase ztratila kvůli kostlivcům minu-
losti ve svých skříních: švédská veřejnoprávní tele-
vize odvysílala rok před volbami reportáž, ve které 
nechala hovořit dokumenty o velmi čilých kontak-
tech této bývalé komunistické strany s jejími ně-
kdejšími Parteigenossen z východoněmecké SED, 
i dávno zapomenutý projev současného předsedy 
strany Larse Ohlyho z 80-tých let, v kterém pova-
žoval za důležitější kubánský boj proti americkému 
imperialismu než ochranu lidských práv v této ze-
mi. Ani nesocialisté se však nevyhnuli skandálům: 
v závěru kampaně se zjistilo, že se liberálové nezá-
konně napojili na počítačovou databázi sociálních 
demokratů, ze které čerpali důležité informace. 

Předseda Persson oznámil svůj brzký odchod 
z čela strany a již se hovoří o novém předsedovi – 
či spíše předsedkyni. Předseda vlády Reinfeldt zase 
oznámil svůj plán snižování daní, rovněž neza-
městnaneckých a nemocenských podpor 
a odprodej státních podílů ve velkých společnos-

tech. Vedle toho dojde i k určitému propouštění 
pracovníků z veřejné správy. Získané prostředky 
mají být směrovány na rozhýbání pracovního trhu 
a oživení podnikatelského sektoru. Vzpamatuje se 
v budoucnu levice po letošních prohraných vol-
bách? Dokáže Reinfeldt vysvětlit euroskeptickým 
Švédům výhody členství jejich země v Evropské 
unii, jak to stojí v jeho programu, a ustojí první 
skandály členů své vlády či svůj na navyklou švéd-
skou neutralitu až příliš vstřícný vztah k NATO, 
který jistě vyvolá v určité části veřejnosti velmi ne-
gativní reakce? Ustojí své reformy, které sice nevy-
padají nijak drasticky, ale až tak kosmetické také 
zase nebudou, neboť to ve Švédsku nebývá zvy-
kem? Na tyto otázky dá odpověď až čas. Nejbližší 
řádné volby se konají v roce 2010. 

Jan Dlask 
Autor je vysokoškolský učitel na FF UK 

KOMUNÁLNÍ VOLBY NA ISLANDU 
Slovan všude bratra má – aneb Polka kandi-
duje do městské rady v Reykjavíku. 

Možná, že brzy budou mít lidé, kteří se roz-
hodli žít v daleké severské zemi, lepší pod-
mínky pro zapojení do islandské společnos-
ti. Přispět k tomu chce i polská zdravotní 
sestra, která kandiduje do reykjavícké 
městské rady. 

Týden po komunálních volbách v Česku se ve 
dnech 27. a 28. října konaly podobné volby i na Is-
landu. Tam nedávno oznámila svoji kandidaturu 
do městské rady i polská imigrantka, Grazyna Ma-
ria Okuniewska. Ve svém volebním programu uvá-
dí, že se zaměří na zlepšení postavení imigrantů 
a chce být reprezentantem stále rostoucího počtu 
imigrantů na Island, dále má v programu vzdělává-
ní a otázky zdravotnictví. Okuniewska se o přízeň 
voličů uchází na kandidátce pravicové strany Nezá-
vislosti. 

Tato zdravotní sestra přišla na islandský West 
Fjord před 15 léty z Gdaňska. Nejprve pracovala tři 
roky v továrně na zpracování ryb, pak se dostala ke 
své profesi zdravotní sestry. Od roku 2002 žije 
v Reykjavíku. Odborné vzdělání si prohlubuje na 
Islandské univerzitě. Je členkou výboru Společnos-
ti cizích žen na Islandu. Pracovala též jako překla-
datelka pro Intelektuální centrum v Reykjavíku. 
V interview pro list Morgunblaðið (www.mbl.is) 
řekla, že by přistěhovalcům měly být nabídnuty 
lepší kurzy islandského jazyka a mělo by se jim do-
stat poučení, jak funguje islandská společnost. 

Chtěla by také dosáhnout toho, aby se děti ve 
školách více učily o jiných kulturách, které vedle 
sebe na Islandu žijí. Podle paní Okuniewské je ja-
zyk klíčem k úplnému zařazení cizinců přicházejí-
cích do islandské společnosti. Islanďané jsou ote-
vření a mnoho z nich mluví anglicky, ale proto, aby 
se přistěhovalci stali plně zapojenými občany, je 
rozhodující znalost islandštiny. 

 Pavel Dobrovský podle www.icelandreview.com 
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FINOVÉ SCHVÁLILI  
EUROÚSTAVU 

Finský parlament 5. prosince 2006 podle oče-
kávání ratifikoval velkou většinou ústavní smlouvu 
Evropské unie. Stát, který v současné době unii 
předsedá, se tak stal šestnáctým státem unie, který 
dokument schválil. Pro ústavu hlasovalo 125 po-
slanců z celkem dvousetčlenného parlamentu. 
K tomu, aby dokument vstoupil v platnost, je zapo-
třebí, aby jej ratifikovalo všech 25 členských států 
EU. Ve dvou – Francii a Nizozemsku – však byl lo-
ni na jaře v referendech odmítnut. Naposledy byla 
evropská ústavní smlouva ratifikována letos 9. 
května v Estonsku. 

Česká republika patří mezi země, které zatím 
nerozhodly, jestli se o evropské ústavě bude vůbec 
rozhodovat, ani zda se tak případně stane 
v referendu, nebo o ní bude hlasovat parlament. 

zdroj  Lidové noviny 

ÅLANDY NEJSOU V EU DOSTA-
TEČNĚ REPREZENTOVÁNY 
Ålandská ministryně pro evropské záleži-
tosti Britt Lundbergová uvedla pro ČTK, že 
Ålandské ostrovy by měly být v institucích 
Evropské unie více zastoupeny. 

Ålandské ostrovy jsou autonomní oblastí 
Finska a jako jeho součást vstoupily v roce 
1995 do EU. O vstupu do Unie ale rozhodo-
vali obyvatelé Åland v referendu. Ålandské 
ostrovy mají vlastní vládu, parlament 
a vlajku. Oficiálním jazykem je švédština. 
Autonomní statut mají od dvacátých let 20. 
století. 

Ålandy ne-
smějí samostat-
ně rozhodovat 
o záležitostech 
týkající se za-
hraniční politi-
ky, právního a 
soudního systé-
mu a daní. Vše-
chny ostatní ob-
lasti jsou v pra-
vomoci åland-
ských autonom-
ních orgánů. Ve 
velmi specific-
kých případech 
má finský prezi-
dent právo zru-
šit ålandský zá-
kon. 

V současné 
době z Åland 
ozývají hlasy, že 
ostrovy nejsou 

v EU dostatečně zastoupeny. Britt Lundberg pro 
ČTK uvedla: „Evropská unie zná jen státy. Finsko 
a Ålandy ale mají paralelní vlády. Od vstupu jsme 
s tím měli už mnoho problémů.“ 

Posledním vážnějším problémem, který pobou-
řil ålandské politiky, byl zákaz prodeje žvýkacího 
tabáku v Unii. Finsko tabák zakázalo, ale na Ålan-
ských ostrovech dál platil zákon, který jeho prodej 
umožňoval. Nakonec Ålanďané ustoupili 
a příslušný zákon zrušili, aby se nedostali do roz-
poru s evropským právem. 

V případě, že je ålandský zákon neslučitelný 
s evropským právem, EU žádá o nápravu finskou 
vládu. Platí ale, že Finsko nemůže kromě výše zmí-
něných oblastí žádným způsobem přijímání záko-
nů na ostrovech ovlivňovat. Ministryně k tomu do-
dává: „Byl to náš zákon, ale my se ani nemohli brá-
nit. Zastupovalo nás Finsko, které už samo žvýkací 
tabák zakázalo a myslelo si, že náš zákon je špatný. 
Bylo to velmi frustrující – kdybychom neustoupili, 
museli bychom platit pokutu.“ 

Ålandy usilují o lepší zastoupení v institucích 
EU. Své zástupce mají pouze v poradním orgánu 
Unie – ve Výboru regionů. Chtějí, aby finská vláda 
přistoupila na to, aby jeden poslanec do Evropské-
ho parlamentu byl volen na Ålandských ostrovech. 
Zda se k tomu kroku Finsko, které právě EU před-
sedá, odhodlá, není vůbec jasné. 

zdroj euractiv.cz 

Portál euractiv.cz je internetový projekt Insti-
tutu pro evropskou politiku Europeum.  
Institut pro evropskou politiku Europeum 
(1998) je nezisková, nepolitická a nezávislá insti-
tuce. Zaměřuje se na otázky evropské integrace a 
s ní související transformaci politického, ekono-
mického a právního prostředí v České republice. 

DOBOVÁ  POHLEDNICE ALAND  



Severské listy 4/06 - 21 

 

 

KAROSA NA ISLANDU  
A VE FINSKU 

Český turista může být na Islandu příjemně 
překvapen. Společnost Karosa z Vysokého Mýta 
získala v roce 2004 zakázku na vývoz 34 nízkopod-
lažních autobusů do islandského Reykjavíku ve 
speciální úpravě pro zdejší podnebí. Podle infor-
mací ze stránek www.karosa cz v roce 2005 vyvezla 
prvních 17 autobusů. 

O autobusy Axer a turistické autokary LC 956E 
z Karosy projevili před časem zájem i Finové, 
v současnosti by měly být v provozu u pěti finských 
dopravců. Podle Libora Doubka z Karosy není cel-
kový počet českých autobusů ve Finsku velký, důle-
žité však je, že je hodně zákazníků. Například firma 
Vainio ze Sala koupila po 90 letech věrnosti značce 
Volvo autobusy z Karosy. 

Prototyp linkového autobusu Arway najel mi-
nulou zimu osm tisíc kilometrů převážně 
v arktických podmínkách u laponského jezera Ina-
ri. Ve městě Rovaniemi a dál na sever v městečku 
Ivalo bylo patnáct až pětadvacet a někdy 
i sedmatřicet stupňů pod nulou, tedy ideální počasí 
pro testování aut a autobusů. „Zkušenosti 
z Laponska využijeme pro sériovou výrobu řady 
Arway a také pro její arktickou úpravu,“ vysvětlil 
zkušební technik Miroslav Čihák zpravodaji deníku 
Mladá fronta Dnes. Autobusy prodělaly před odjez-
dem důkladnou přípravu. Čihák dodal, že testování 
znesnadňovalo velmi husté sněžení, zledovatělý 
povrch silnic, ale také krátký, šestihodinový den. 

Firma Karosa se od příštího rohu přejmenuje 
na Iveco ČR podle svého nového stoprocentního 
vlastníka. 

Michael Stanovský 
foto Pavel `Reh8k 

FINSKÁ MYLLYKOSKI PAPÍRNU 
NEPOSTAVÍ 

Finská společnost Myllykoski, která plánovala 
postavit v Opatovicích nad Labem velkou papírnu 
s 250 zaměstnanci, se rozhodla přesunout svůj in-
vestiční záměr do Německa. ČTK to sdělil Radim 
Kovács ze společnosti AMI Communications, která 
finského výrobce zastupuje. Důvodem přesunu je 
zpoždění a nejistota při schvalování výstavby 
v Opatovicích. Investice za zhruba 13 miliard korun 
by byla druhou největší letos ohlášenou investicí 
v Česku. 

Úřední proces byl podle investora neúměrně 
vleklý a trval více než rok. Rozhodnutí má návaz-
nost i na současnou restrukturalizaci společnosti, 
od níž si Myllykoski slibuje mnoho výhod. Přesun 
projektu do jihoněmeckého Plattlingu, kde již fir-
ma provozuje jednu ze svých papíren, umožní zcela 
nový energetický koncept papírny, kromě toho má 
být dosaženo také dalších dodatečných synergií. 

(Na vleklosti procesu se podílela i nejistota vý-
stavby související spalovny odpadu v Opatovicích, 
velký odpor místních obyvatel vůči papírně 
i spalovně a jisté necitlivosti přístupu Pardubické-
ho kraje i samotného města Pardubice k místnímu 
obyvatelstvu při prosazování výstavby. Připomínky 
byly i k velké dopravní zátěži do doby, než bude 
v lokalitě vybudována nová rychlostní komunikace 
– poznámka redakce SL). 

Radio Praha, 30. října 2006 
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DOBRODRUZI SEVERU 
Legendární ruský parník pojme-
novaný po ruském mořeplavci 
Semjonu Ivanoviči Čeljuskinovi 
(cca 1700–1760) měl pohnutou 
historii. 

V letech 1933–1934 se vydal na 
svoji první – a zároveň poslední – 
cestu podél severního pobřeží SSSR 
s úkolem prozkoumat severní moř-
skou cestu a pobřežní oblasti 
v průběhu jediného vegetačního ob-
dobí. Expedici vedl vědec a polární 
badatel Otto J. Šmidt a námořní kapi-
tán V. I. Voronin. Oba muži podnikli 
společně už jednu úspěšnou plavbu 
po severní mořské cestě, a to v roce 
1932 na ledoborci Sibirjakov, a ještě 
o dva roky dříve výzkumnou výpravu 
do Karského moře, tehdy na ledobor-
ci Georgij Sedov. 

Úkolem parníku Čeljuskin bylo 
v letním období proplout z Murman-
sku do Vladivostoku severní cestou. 
Do té doby tudy proplulo jen několik 
ledoborců, a tak Čeljuskin měl být 
první obchodní lodí, která to dokáže 
a otevře tuto cestu dalším obchodním 
lodím. 

Protože moře tu na několik letních 
měsíců rozmrzá, organizátoři věřili, 
že během této doby stihnou doplout 
z Murmansku až do Vladivostoku. Po 
7000 kilometrech cesty však parník 
v Beringově úžině uvízl v ledu a byl 
s ním zanesen zpět do Čukotského 
moře. V únoru 1934 jej rozdrtily ledo-
vé kry a u mysu Severnyj se potopil. 

Ten, kdo si vymyslel tento úkol, 
bezostyšně hazardoval s majetkem 
a lidskými životy. Už tenkrát se prostě 
muselo vědět, že bez pomoci ledobor-
ců nemá normální parník proti arktic-
kému ledu šanci. Ovšem komunistic-
ká propaganda byla ochotná obětovat 
cokoliv, jen aby dokázala, že je nejlepší. Také šlen-
drián a “objektivní příčiny“ způsobily, že v době, 
kdy loď měla vyplouvat z Murmansku, se stále ješ-
tě brouzdala někde v Leningradě nebo v Kodani. 
Z Murmansku vyrazil Čeljuskin směrem na východ 
až 10. srpna – a zbývaly mu pouhé dva měsíce na 
proplutí celé severní cesty. 

Celá cesta byla „naplánována“ a prováděna 
s nedostatky hraničícími s naprostým amatéris-
mem a hazardem, který byl možný snad jen 
v podmínkách komunistického Sovětského svazu. 

Čeljuskin byl úplně nový parník. Bylo dost se-

bevražedné zkoušet úplně novou loď za takto ex-
trémních podmínek. Projevily se některé výrobní 
vady, do lodi začalo zatékat, jakmile se poprvé se-
tkala s ledem. Loď bylo třeba stále utěsňovat. Jed-
nu trhlinu ale už utěsnit nešlo. 

Přestože hlavním úkolem Čeljuskinu bylo pro-
plout severní cestou, dostal ještě několik úkolů 
vedlejších, které jej poměrně dost zdržely. Vezl ně-
kolik set tun materiálu pro ledoborec Krasin, které 
bylo třeba ručně přeložit. Výprava s sebou vezla ta-
ké několik vědců, které měla vyložit na Wrangelově 
ostrově – k němu se však již nedostala. 

PARNÍK ČELJUSKIN PŘEZDÍVANÝ RUSKÝ TITANIC 



Severské listy 4/06 - 23 

 

 

Čeljuskin nakonec doplul na své možnosti zá-
zračně daleko, a dokonce se mu podařilo protnout 
pomyslnou čáru oddělující Severní ledový oceán od 
Tichého oceánu – a tehdy výprava hrdě oznámila 
Moskvě, že úkol byl splněn. Tady plně platí staré 
české přísloví o chválení dne před večerem. Co je 
platné, že se výprava dostala tak daleko, když právě 
tady beznadějně uvázla v ledu a následovalo přezi-
mování a následné ztroskotání. 

Neschopný kapitán lodi Voronin nechal povalo-
vat na palubě 100 tun černého uhlí, které první 
bouře spláchla do moře. Posádka tak musela vy-
myslet, kde ušetřit co nejvíc tepla, aby se s uhlím 
vydrželo až do jara. Přestože bylo pravděpodobné, 
že se může potopit. Přesto nebyla evakuace lodi ni-
jak předem připravena a jakmile ke katastrofě do-
šlo, nikdo vlastně nevěděl, co má dělat. Za to, že se 
nakonec podařilo vyložit potřebnou část zásob, lze 
poděkovat jen soukromé iniciativě některých členů 
posádky, kteří se za noci tajně na ztroskotání při-
pravovali a budovali na ledě zásobárny a stavěli 
stany. V kritických situacích si totiž kapitán vůbec 
nevěděl rady, a jakmile se loď potopila, všichni 
marně čekali na nějaký rozkaz. Mnohem lépe 
z toho vychází Otto Šmidt, známý vědec, který 
svým neformálním přístupem dokázal mnohem 
víc, než kapitán svou autoritou, kterou málokdo 
uznával. Trapné pro tehdejší sovětskou moc bylo 
i handrkování, zda má být těžce nemocný Šmidt 
převezen k léčení na Aljašku… 

Posádka Čeljuskina ale měla tehdy obrovské 
štěstí. Všech 104 lidí včetně de-
seti žen a dvou dětí, které se na-
rodily během plavby, se zachrá-
nilo. Na plující kře si vybudovali 
ledový tábor, kde v nesnesitel-
ných podmínkách přežívali celé 
dva měsíce a také se v něm do-
čkali záchrany. Z ledové pasti je 
v březnu vysvobodili letci, kteří 
museli na nouzové dráze na le-
dové kře přistát čtyřiadvacet-
krát, aby do bezpečí přepravili 
celou expedici. Za svou odvahu 
se sedm nejstatečnějších pilotů 
stalo prvními Hrdiny Sovětské-
ho svazu v historii. 

Není se co divit, že hrdým ti-
tulem hrdina Sovětského svazu 
nebyl oceněn nikdo z posádky 
lodi, ale vyznamenáni byli letci, 
kteří posádku zachránili. 

První pokus vyzvednout ale-
spoň části Čeljuskina ze dna se 
udál v roce 2004 k sedmdesáté-
mu výročí potopení lodi. Teh-
dejší expedice však skončila to-
tálním neúspěchem – vrak lodi 
na dně vůbec nenalezla. 

Další pokus v roce 2006 byl 
již úspěšnější. Vědci bádali 
v oblasti potopení lodi více než 
týden. „Nakonec potápěči vy-

nesli ze dna na hladinu několik součástí vraku, 
podle nichž bude potopená loď určitě identifiková-
na,“ řekl ruským agenturám šéf expedice Alexej 
Michajlov. Podle fotografií a videozáznamů jsou si 
však badatelé už nyní v podstatě jistí, že našli právě 
Čeljuskin. Druhá podobná loď se podle nich v tom 
místě nepotopila. 

Po více než sedmdesáti letech se z padesátimet-
rové hloubky podařilo vyzvednout kus zábradlí 
z paluby lodi a část krytu palubní šachty nebo sys-
tému ventilace. Díly nyní poputují do dánských lo-
děnic Burmeister & Wain, kde byl parník postaven. 

upraveno podle adrex.cz a LN 
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SEVESKÝ FILM 
ALEXANDER AHNDORIL:  
REŽISÉR 

Ingmar Bergman se ve své tvorbě nikdy neroz-
pakoval čerpat z vlastních prožitků včetně těch nej-
intimnějších. Například ve Scénách z manželského 
života a Nevěře přenesl na filmové plátno své ně-
kdejší milostné eskapády, ve Fanny a Alexandrovi 
zase exploatoval traumatické zkušenosti z dětství. 
Zabrousíte-li však na webové stránky, na kterých 
se s Mistrovým požehnáním shromažďují veškeré 
materiály o jeho díle a životě, zjistíte, že kolonka 
označená slovem SOUKROMÉ na rozdíl od všech 
ostatních zeje z větší části prázdnotou. Enigmatic-
ký Švéd zjevně sice s oblibou vydává sám sebe i své 
bližní všanc, je ovšem zvyklý rozhodovat o tom, do 
jaké míry a jakou formou se tak bude či nebude dít. 

To ovšem neplatí v románu o Bergmanovi, kte-
rý pod názvem Režisér nedávno vydal mladý švéd-
ský autor Alexander Ahndoril. Navzdory titulu zde 
Bergman ve skutečnosti není ten, kdo řídí a určuje 
běh věcí, ale „pouhý“ herec, vykonavatel role, 
i když, pravda, role hlavní. 

Na začátku šedesátých let minulého století, 
v době, kdy se Ahndorilova kniha odehrává, Berg-
man začínal být uznávanou osobností a sklízel prv-
ní vavříny – mimo jiné tehdy získal Oskara za film 
i. Avšak místo, aby se konjunkturálně vezl na vlně 
úspěchů, rozhodl se natočit Hosty večeře Páně, dí-
lo, které u jeho přátel a spolupracovníků i u něho 
samého vzbuzovalo mučivé pochyby a nejistotu. 
Jeho protagonistou je farář, který ztratil víru 
v Boha, a lze v něm tudíž spatřovat alter ego režisé-
ra hledajícího cíl svého směřování. 

Tvůrce ovšem do farářovy postavy zároveň pro-
mítl svého otce, luteránského pastora Erika Berg-
mana, k němuž ho poutal značně ambivalentní 
vztah, často ústící do konfliktů. V době natáčení fil-
mu se však k němu pokoušel najít cestu, usmířit se 
s ním a využít ho jako „odborného poradce“. 

Druhou dějovou linii tvoří Bergmanovo man-
želství s klavírní virtuoskou Käbi Lareteiovou. 
V důsledku jeho dobře známého kladného vztahu 
k ženskému pohlaví se i tento vztah vyznačuje na-
pětím – ve vzduchu mimo jiné celou dobu visí 
otázka potenciální nevěry. 

Ačkoli Režisér jednoznačně spadá do kategorie 
beletrie, staví na doložených faktech. Jako jejich 
zdroj autorovi posloužila Bergmanova filmová 
a literární díla, deníky a dopisy Bergmanovy matky 
Karin, životopis jeho otce, autobiografické práce 
Käbi Lareteiové či publikované dojmy a poznámky 
nedávno zesnuvšího Vilgota Sjömana, který se na-
táčení Hostů zúčastnil jako asistent režie. 

Román se vyhýbá jakékoli bulvárnosti, nicméně 
obsahuje i pikantní detaily typu zmínky o jizvě po 
císařském řezu na břiše Käbi Lareteiové. Snad prá-
vě to režiséra, toho skutečného, natolik „vytočilo“, 

že přerušil svou chronickou nekomunikaci 
s okolním světem a Ahndorilovi zatelefonoval, aby 
si to s ním vyřídil. Později údajně „změkl“ a vyslovil 
se o knize s uznáním. V jednom interview ji ale na-
opak označil za „nudnou a totálně nezajímavou“. 
Těžko říct, jestli proto, že ho skutečně tak málo 
oslovila, nebo naopak proto, že narazila kosa na 
kámen. 

Zbyněk Černík, 13. listopadu 2006 
Autor je překladatel ze švédštiny 

ART FILMY NA DVD 
Vydavatelství a distribuční společnosti Aero-

films, Artcam a Zóna společně připravily nový vy-
davatelský počin s názvem Kolekce 666. Díky jejich 
spojení bude každý měsíc na český trh s filmy na 
DVD uveden jeden nový artový titul. Od září 2006, 
kdy Kolekce 666 odstartovala, už vyšly filmy Dvojí 
život Veroniky Krzystofa Kieslowského, Idioti dán-
ského režiséra Larse von Triera a Stvořeni pro lás-
ku režiséra Wong Kar-waie. 

Všechny tituly z Kolekce 666 mají pouhé dva 
výhradní prodejce, tím „kamenným“ jsou pražská 
filmová galanterie Terryho ponožky v prostorách 
kina Světozor ve Vodičkově ulici a výhradním in-
ternetovým prodejcem je e-shop na stránkách 
www.kolekce666.cz. Na Slovensku dvd distribuuje 
e-shop www.dvdbest.sk. Písemný kontakt – Edice 
666, Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. Filmy z Kolekce 
666 stojí 555 Kč, tedy cena srovnatelná s DVD 
v běžné distribuci. 

Rozsáhlejší a výrazně levnější počin připravilo 
již před delší dobou vydavatelství Levné knihy 
KMa, které vydalo již celou řadu starších, ale velmi 
kvalitních filmů na DVD (Bergman, de Sica, Fellini,
…). Filmy této edice sice nevynikají oslnivou kvali-
tou, jde o digitální přepis pocházející nejspíš 
z dílny České televize, přesto si milovník těchto fil-
mových skvostů rád DVD koupí. Prodávají s totiž 
za jednotnou cenu 99 Kč. Prodejny Levné knihy 
jsou po celé republice, na internetových stránkách 
www.levneknihy.cz je elektronicky obchod 
a kontaktní poštovní adresa je KMa s. r. o., 
K Červenému dvoru 24, 130 00 Praha 3, tel.: 283 
000 251, fax 283 000 253. 

ms 
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SVĚTLA V SOUMRAKU 
Poslední kladný hrdina podle Akiho Kau-
rismäkiho. 

Nový film kultovního finského režiséra Akiho 
Kaurismakiho Světla v soumraku je posledním dí-
lem volné trilogie o obyčejných hrdinech, kteří na-
vzdory neutěšeným podmínkám stále věří ve své 
sny o lepší budoucnosti. Po filmech Mraky odtáhly 
a Muž bez minulosti pokračuje režisér v tentokrát 
kriminálně okořeněném vyprávění příběhu člově-
ka, jehož poklidný život se od základu změní ná-
hodným střetem s nevlídnou skutečností. 

Život nočního hlídače Koistinena se odvíjí 
v nudném koloběhu, který díky jeho čestnosti, dob-
rotě a soucitu občas naruší snad jen předem pro-
hraná rvačka v zájmu spravedlnosti. Jednotvárná 
práce, osamělý domov a pivo u stánku po návratu 
ze služby jsou jeho každodenní rutinou. Jednoho 
dne ale Koistinen potkává ženu, která vplyne do je-
ho života s takovou přirozeností, jako by jim bylo 
setkání souzené a vše náhle vypadá nadějněji. 
Dlouho ale netuší, že se mu stane osudnější, než by 
si sám dokázal představit. Namísto osudové lásky 
ho však čekají jen zločinecké intriky. Přes všechnu 
nespravedlnost si však Koistinen zachovává svou 
čest i naději. Je typickým kaurismäkovským hrdi-
nou, který navzdory době, zlu a nepřízni osudu zů-
stává jedním z posledních světel v soumraku. 

Film byl slavnostně uveden v soutěžní sekci le-
tošního MFF Cannes. Film přichází do českých kin 
ve finském znění a s českými titulky. Premiéra bu-
de 4. ledna 2007. 

Michael Stanovský 

Světla v soumraku (Laitakaupungin valot), 
Finsko 2006, 78 minut 
Režie, scénář, střih: Aki Kaurismäki 
Kamera: Timo Salminen 
Zvuk: Jouko Lumme, Tero Malmberg 
Hrají: Janne Hyytiäinen, Maria Heiskane-
nová, Maria Järvenhelmiová, Ilkka Koivula, 
a další. 

14. DNY EVROPSKÉHO FILMU 
Čtrnáctý ročník Dnů evropského filmu odstar-

tuje 25. ledna 2007 v pražském kině Světozor zla-
topalmovým film z Cannes filmem Zvedá se vítr 
režiséra Ken Loache, pravděpodobně za Loachovy 
osobní. 

Festival bude pokračovat v pražských kinech 
Světozor a Aero bude, od 25. ledna do 4. února 
2007 bude k vidění na padesát filmů ze současných 
i budoucích členských zemí Evropské unie. Po 
skončení pražské části se celý festival přesune do 
Brna, kde se bude od 5. do 13. února 2007 promítat 
v Sále B. Bakaly a v kině Scala. Paralelně s Brnem 
proběhnou i Ozvěny 14. DEF v Olomouci, Uher-
ském Hradišti, Českých Budějovicích a nově i 
v Boskovicích a ve slovenské Skalici. 

Všechny filmy budou uváděny v původním zně-
ní, většina také s anglickými titulky, a budou přes 
sluchátka tlumočeny do češtiny. 

Podrobný program a všechny důležité informa-
ce najdete od začátku ledna 2007 na internetových 
stránkách www.eurofilmfest.cz, tištěné programy 
budou od půli ledna zdarma k dispozici ve všech 
festivalových kinech, na všech pořádajících amba-
sádách a na dalších místech. 

Michael Stanovský 
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FINMARK - KLENOT SEVERU 
O Norsku se říká, že je nejkrásnější zemí 
Evropy. Příroda je zde opravdu rozmanitá, 
vytvořila překrásné fjordy, vodopády, le-
dovce, průzračná jezera a řeky či náhorní 
plošiny připomínající měsíční krajinu. 
V nejsevernější oblasti – za polárním kru-
hem – se nachází poslední evropská divoči-
na. Na mapě je toto území, svou rozlohou 
48 637 km² větší než Dánsko, vyznačeno ja-
ko Finmark a původní obyvatelé, kteří stále 
dodržují své staleté tradice, této oblasti ne-
řeknou jinak, než Saamieatnan (Země 
Sámů). 

JEDINEČNÍ SÁMOVÉ 
Původ těchto zvláštních a milých lidí zůstává 

zahalen tajemstvím. Legendy Sámů vypráví o tom, 
že se jejich národ zrodil přímo z ledu, který silou 
svých žhavých očí roztavila Maddarakka, paní lás-
ky. Tak poetické je to jen v legendách, jisté jsou 
však nedávno zveřejněné závěry mezinárodního vý-
zkumného týmu, který pomocí genetické archeolo-
gie zjistil, že se Sámové nepodobají žádným lidem 
na Zemi. Jejich geny tvoří samostatnou větev po-
myslného stromu lidského rodokmenu. Výzkum 
dokazuje, že předkové dnešních Sámů byli první li-
dé, kteří osídlili sever Evropy před více než 10 000 
lety. V době, kdy se kontinentální ledovec rozpouš-
těl a zmenšoval, se vydali přes dnešní Finsko dál na 
území nynějšího Švédska a Norska, kde vytvářeli 
zemědělské osady. 

Kromě Norska obývají Sámové území Švédska, 
Ruska a Finska a jejich počet se odhaduje na 70 
000. V Norsku jich žije většina, přibližně 40 000, 

z čehož ve Finmarce asi polovina. Snad k tomu při-
spívá i fakt, že zde mají pro svůj tradiční život, spo-
jený s vlastnictvím sobů, zákonem dané nejlepší 
podmínky. Celých 97 procent půdy ve Finmarce 
vlastní stát a Sámové mohou se svými soby volně 
překračovat a setrvávat v územích, které si jejich 
skupiny (siidy) složené z několika rodin v minulosti 
rozdělily. 

BOJ O SOBY 
Sobí stáda si dnes drží pouhých deset procent 

Sámů. Celkově žije na území Finmarce asi 
79 000 sobů a jedno stádo může mít kolem 200 

až 600 kusů. Jejich počet se velmi liší a téměř ni-
kdo vám neprozradí, kolik sobů vlastní. Jednak to 
není podle nich zdvořilé, zároveň si často drží více 
zvířat, než dokládají úřadům. Dochází totiž k jejich 
obrovskému přemnožení a následnému negativní-
mu vlivu na přírodu. V některých místech je vege-
tace téměř zničená. Před deseti lety dokonce vláda 
nabídla rodinám značnou odměnu (asi půl milionu 
NOK), pokud se svého stáda zbaví a prodají ho na 
porážku. Mnoho z nich toho využilo (a někdy 
i zneužilo – ne všechny soby totiž prodali), ovšem 
podle stejného zákona měli v případě neúspěchu 
v hledání jiné práce nárok na podporu a pokud by 
se ani pak sami neuživili, byl by jim po pěti letech 
umožněn návrat k sobům. Dnes se tomuto vládní-
mu kroku lidé smějí. 

VOLÁNÍ DIVOČINY 
Poznala jsem Sáma, který velikost svého stáda 

prozradil a navíc nám ukázal i místo, kde s nimi 
v horách žije. 
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Niels pro nás přijel na sněžném skútru, oděn 
v dlouhém kožichu i botách ze soba, na hlavě tra-
diční červenomodrou čepici se střapcem. Ten svým 
umístěním na pravé nebo levé straně symbolizuje, 
zda je muž ženatý či ne. Později mi ovšem se smí-
chem prozradil, že střapec občas přehazuje. Hustě 
sněžilo a kolem nás se rozprostíraly nekonečné bílé 
pláně. Dlouho jsme jeli po zamrzlé řece a pak zamí-
řili do hor. Sebejistě s námi kličkoval mezi malými 
břízami a keříky a stále se staral, zda je nám teplo. 
Nos jsem zabořila do jeho sobího kožichu 
a vnímala nekonečný klid rušený pouze zvukem 
motoru. Znenadání se uprostřed planiny objevil 
plot a za ním bouda, velká asi třikrát tři metry. Za-
stavili jsme u ní a Niels nás pozval dál. Vevnitř pa-
noval nepředstavitelný nepořádek skládající se 
z mnoha vlněných ponožek, kůží, spacích pytlů 
a použitého nádobí. 

„Tady žiji přes zimu už od dětství,“ prohlásil 
a vzpomínal dál: „Má matka mě porodila na cestě 
v horách. Šla pomalu několik kilometrů za zbytkem 
skupiny jen s malým stádem sobů a když na ni při-

šly bolesti, zastavila. Postavila laavo (tradiční stan) 
a úplně sama mě přivedla na svět. Druhý den ji vi-
děli příbuzní jít s malým uzlíčkem dál. Byla to moc 
silná žena,“ usmál se Niels. Dnes je mu 62 let, tvrdí 
o sobě, že má úžasné zdraví, jen jeho zuby o tom 
moc nevypovídají. Lépe řečeno jejich zbytek. Všim-
la jsem si, zeje to u Sámů typické. Bouda, kde Niels 
v zimě zůstávaje velmi skromně zařízena. Najdete 
zde tři palandy, stůl, malou kuchyňku a kamna. 
Vodu získává z rozpuštěného sněhu. Na počátek 
třetího tisíciletí ukazuje snad jen skútr, mobilní te-
lefon a světe div se, televize. Za chvilku zadrnčel 
mobilní telefon. „Aha, má žena volá.“ A pokračoval 
v sámském jazyce, vnímala jsem jen, jak k ní hezky 
promlouval. Dozvěděla jsem se, že žije v Karasjoku, 
hlavním městě Sámů, a vyrábí tradiční umělecké 
předměty z březového dřeva a boty ze sobí kůže. 

LETNÍ VEDLEJŠÁK 
Koncem dubna se Niels vždy společně se ženou 

a svým stádem čítajícím asi 200 sobů přesouvají na 
nejsevernější cíp evropského kontinentu, k moři 
kousek pod Severní mys (Nordkapp). Cesta trvá asi 
tři týdny, postupují hlavně v noci, kdy je chladněji 
a sníh není tak rozbředlý. Přes den většinou odpo-
čívají. Sobi se přeplaví na ostrov, takže jejich maji-
telé mají celé léto volné a mohou se věnovat svému 
obchodu se suvenýry. Na rozdíl od let minulých, 
kdy jim zvířata na obživu stačila a jejich maso, kůži 
a mléko směňovali s ostatními lidmi za jídlo, dřevo 
a další zboží potřebné k životu, si dnes musí částeč-
ně vypomáhat příjmem z jiného zaměstnání nebo 
z turistického ruchu. Niels nám také prozradil, že 
již druhým rokem s sebou na tyto pozoruhodné 
cesty bere malou skupinu turistů. Jejich počet se 
pohybuje kolem osmi a během cesty se mohou sku-
piny střídat. Část jde předem, staví laavo a chystá 
jídlo a ostatní pokračují se stádem. Tradiční laavo 
občas vymění za útulné chatky se saunou, chytají 
ryby a Niels je seznamuje s historií a zvyky svého 
národa. Mezi ty nejvýraznější patří i typický zpěv 
Sámů, joik. 

HLAS PŘÍRODY 
Technicky je joik vokalickou hudební formou, 

při které se používá hrdelního zpěvu a velkých to-
nálních intervalů. Tradičně však znamenal daleko 
více. Na jedné straně byl a stále je specifickým vý-
razovým prostředkem, dalším jazykem Sámů, bra-
nou mezi jejich niterními pocity a přírodou. Joi-
kem lze vyjádřit temperament člověka, ale také je-
ho vztah k lidem, zvířatům a místům. Je přírodním 
hlasem, který dokáže přenést emoce, uvítat den, 
utišit dítě, vyjádřit lásku a smutek, ale i uklidnit so-
bí stádo. Joikerovou úlohou je vytvořit atmosféru, 
vyjadřující člověka nebo místo, o kterém zpívá. 
Úžasné na něm je, že se při něm smí stále improvi-
zovat, měnit slova, rytmus a přidávat své vlastní 
pocity. 

V době před šířením křesťanství tvořil joik důle-
žitou součást náboženských rituálů, při nichž ša-
mani dotvářeli zvuk joiku rytmickým bubnováním. 
Působilo to velmi magicky. To byl jeden z důvodů, 

NIELS PRO NÁS PŘIJEL NA SNĚŽNÉM SKÚTRU, ODĚN 
V DLOUHÉM KOŽICHU I BOTÁCH ZE SOBA, NA HLAVĚ TRADIČ-
NÍ ČERVENOMODROU ČEPICI SE STŘAPCEM. TEN SVÝM 
UMÍSTĚNÍM NA PRAVÉ NEBO LEVÉ STRANĚ SYMBOLIZUJE, 
ZDA JE MUŽ ŽENATÝ ČI NE. POZDĚJI MI OVŠEM SE SMÍCHEM 
PROZRADIL, ŽE STŘAPEC OBČAS PŘEHAZUJE 
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proč po nástupu křesťanství v 17. století joik zákon 
zakázal. Byl chápán jako výraz barbarské víry. 

ŽENY NA ŠPIČCE 
Joik a také jazyk Sámů lze stále častěji slyšet 

nejen ve Finmarce, ale také v médiích. Karasjok se 
pyšní vlastním Sami rádiem, k němuž patří 
i televizní studio. Po staletích utiskování 
a potlačování původních tradic této menšiny začali 
v roce 1946 vysílat pět minut denně na vlnách Nor-
ského národního rádia (NRK). Tehdy sídlilo rádio 
jižněji v Tromsø. V Karasjoku funguje teprve od 
roku 1976 a dnes vysílají v sámštině šest hodin. Ve 
studiu sedí převážně ženy, které mi s pýchou 
v hlase prozradily, že procentuálně nejvíce vzděla-
ných žen z celého Norska žije právě zde. Vzdělání 
je pro Sámy zásadní také proto, aby si mohli 
v politice bránit svá práva. „Někteří chlapi by nás 
nejraději viděli vyšívat,“ dodala s úšklebkem mladá 
redaktorka. „A co dělá váš manžel?“ zeptala jsem se 
jí. „Chová soby, ale už jsem se s ním rozvedla,“ ona 
na to. Emancipace dorazila až sem. 

SÁMOVÉ NEZNAJÍ ŠPATNÉ PO ČASÍ, 
POUZE ŠPATNÉ OBLEČENÍ 

Dříve jsem si neuměla představit trávit celé dny 
v teplotách přesahujících mínus dvacet stupňů. 
Překvapilo mě proto, když jsem se dozvěděla, kolik 
zimních aktivit venku lidé rádi a často provozují. 
Po příletu do Alty jsem zjistila, že má zimní výbava 
tady neobstojí. Přežít místním obyvatelům totiž 
umožňuje několik vrstev vlny, přičemž první z nich 
mají přímo na těle. Taje velmi jemná a nekouše. 
Následuje fleece, silný vlněný svetr, nepromokavé 
kalhoty a bunda. Na nohou většiny z nich uvidíte 
na první pohled trošku legrační, ale neskutečně 
teplé a příjemné boty ze sobí kůže, do nich opět vl-
něné ponožky. Vyzkoušela jsem je a nechtěla jiné. 
Kromě toho, že hřály, se v nich krásně chodilo i 
v hlubokém sněhu. U rukavic 
platí totéž, do pořádného mra-
zu patří nejlépe dva páry vlně-
ných palčáků a tenké nepro-
mokavé navrch. A na hlavu sa-
mozřejmě pořádnou ušanku. 

TUNDROU SE PSÍM 
SPŘEŽENÍM 

Takto teple oblečeni jsme 
vyrazili na dvoudenní cestu 
přes největší náhorní u Finn-
marksvidda (500 m nad mo-
řem). Jízda se psím spřežením, 
neboli mushing, je nejen oblí-
benou zábavou pro turisty i 
místní obyvatele, ale přede-
vším sportovní disciplínou. 

Mariella, sedmatřicetiletá 
kamarádka mého průvodce, 
přišla před deseti lety z Osla na 
sever, aby si splnila svůj sen – 
pracovat jako musher a pořídit 

si vlastní husky tým. Kromě toho zde našla i svého 
životního partnera. Kdysi se u něj ucházela o práci, 
dnes vychovávají dvě děti. V malé vesnici Langfjor-
dbotn, vzdálené hodinu cesty autem od Alty, vlast-
ní mléčnou farmu, k tomu chovají smečku čtyřiceti 
aljašských huskyů. Každým rokem s nimi absolvují 
tisícikilometrový mezinárodní závod Finnmarkslo-
pet a mimo to nabízejí turistům výlety se psím 
spřežením, které se mohou protáhnout až na něko-
lik dnů. 

Mariella zapřáhla psy ke dvěma saním a vyrazili 
jsme. První kilometry jsem strávila zabalená ve va-
ku vystlaného našimi zásobami a kožešinami. Ces-
ta přes zamrzlá a zasněžená jezera připomínala po-
hádku o Ledové královně. Všeobjímající ticho na-
rušoval jen zrychlený psí dech a zvuk saní proráže-
jících si svou stopu. Vnímala jsem jen nekonečný 
klid bílých plání. Po mnoha kilometrech jsme mi-
nuli skupinku, která se právě radovala z obrovské-
ho lososa vyloveného z vysekaného otvoru v ledě. 
„Tady je můj ráj na zemi,“ prozrazuje Mariella. 
„Vždycky jsem hodně cestovala, žila jsem v Paříži, 
v Londýně i v severní Austrálii. Po dvou letech ta-
dy, v čase, kdy se obvykle probouzela má touha 
měnit místo, jsem zjistila, že už nikam jinam ne-
chci. Úplně mě to tu změnilo,“ zasmála se. Zastavili 
jsme, psi se vesele chladili ve sněhu a my si udělali 
malý piknik. Mariella vytáhla z batohu několik po-
línek dřeva, vyhrabali jsme si schod ve sněhu na 
stráni a usedli na sobí kožešinu. Rozdělali jsme 
oheň a termosky s čajem. Opečené párky zabalené 
v chlebové placce chutnaly skvěle. Obloha se začala 
červenat a sníh dostával namodralý nádech. Pokra-
čovali jsme v cestě, tentokrát jsem se ovšem chopi-
la saní sama a Mariella odpočívala ve vaku. Myslela 
jsem, že to bude daleko těžší zvládnout úlohu 
mushera. Připomínalo mi to spíše vyvažování rov-
nováhy s občasným během do mírných svahů 
a několika povely, které se lze snadno naučit. 
V sobích botách, pravda, to občas podklouzlo. Je-
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jich spodní část totiž nemá pevnou podrážku, pou-
ze srst namířenou proti sobě. 

TRADIČNÍ MÍSTA PRO UNAVENÉ 
POUTNÍKY 

Setmělo se a naše výprava dorazila k několika 
srubům do místa nazývaného Mollisjok. Horské 
sruby patří k tradicím Finmarce. První z nich byly 
postaveny ke konci 18. a začátkem 19. století 
a sloužily pro odpočinek poštovním kurýrům pře-
cházejícím horské plošiny. Jednotlivé chaty byly od 
sebe vzdálené vždy najeden den chůze. Kolem roku 
1870 začal stát tyto chaty pronajímat. Nájemce měl 
právo v jejich okolí chytat ryby, obdělávat půdu 
a využívat dřevo z lesa. Jeho povinností bylo po-
skytovat přístřeší procházejícím cestujícím. Sruby 
byly postaveny velice jednoduše a měly pouze dvě 
místnosti. V jedné z nich žila rodina, která vlastnila 
dekret. Ve druhé místnosti musela být vždy na-
chystána březová polena na podpal a lůžko se sobí 
kůží a byla určena pouze pro cestující královské 
úředníky. Ostatní cestující měli nárok na ubytování 
v kuchyni nájemce. 

Před válkou bylo ve Finmarce postaveno asi 50 
těchto horských chat. V té době tam nevedly žádné 
silnice, pouze značené stezky. Část z nich byla za 
války zničena, ale některé převzali a přestavěli po-
tomci původních nájemců. 

Osada Mollisjok je jednou z nejstarších. Upro-
střed panenské přírody, desítky kilometrů od nej-
bližší silnice, stojí přímo u řeky několik červených 
chat. Jednu z nich kdysi otec Klimenta, osmdesáti-
letého Sáma, který zde žije, zachránil před zapále-

ním ustupujícími Němci 
tak, že ji rozebral 
a rozházel po okolí. Když 
se situace uklidnila, srub 
opět postavil. Kliment je 
mezi místními lidmi zná-
mý pro svoje zajímavé 
historky a pověstný smysl 
pro pořádek, pro Sámy 
tolik netypický. Polínka 
u krbu jsou dokonale vy-
rovnaná a každá věc má 
své místo. Kromě útulné 
chaty nám nabídl tradiční 
saunu s vůní březového 
dřeva a koupelí v potoce. 
Bylo mínus pětadvacet 
a nad námi tančila polár-
ní záře… 

DVANÁCT MĚSÍCŮ 
Intenzita tohoto sever-
ského fenoménu se zvy-
šuje v období polární no-
ci, které trvá od konce lis-
topadu do konce ledna. 
V té době jsou barvy po-
lární záře nejkrásnější 
a psychicky nahrazují li-

dem slunce. Během dne není úplná tma, na obzoru 
modře vypadající krajiny prosvítá oranžový pruh. 
Polární záře se objevuje a opět mizí. Klouže po ob-
loze jakoby ve vlnách a doprovází ji tichý zvuk při-
pomínající sypoucí se písek. V dokonalém tichu 
horské tundry jí lze dobře naslouchat. 

Pravého slunce si lidé užijí v období polárních 
dní, tedy od května do konce července. 

V zimě jsou také velmi oblíbené výlety na běž-
kách nebo na sněžných skútrech. Finmark nabízí 
stovky vyznačených tras, z nichž velká část vede 
přes jezera, kde se dá velmi dobře rybařit. Legen-
dární řeka Tana tekoucí podél hranic Norska 
a Finska, je v Evropě nejbohatší na lososy. Hlavně 
v létě sem vyráží spousta rybářů. Řeky jsou také 
oblíbeným místem pro rafting a kayaking. Letní se-
zona končí začátkem září, kdy se tundra zbarví do 
neuvěřitelných barev a stává se inspirací pro foto-
grafy. V té době se začíná přibližovat čas na cestu 
sobů zpátky do hor a koloběh roku pokračuje dál. 

Je mnoho bohatství, které Finmark nabízí, a to 
nejen svou rozmanitou krajinou. Jsem vděčná, že 
jsem mohla poznat národ, kterému se přes všechny 
roky útlaků podařilo zachovat své propojení 
s přírodou. Možná se zdá jejich život až příliš jed-
noduchý, jeho hloubka je však obrovská. 

text a foto Petra Doležalová 
Vstyle, Volvo magazín, jaro 2005 

redakčně kráceno, úplná verze je  
na našich internetových stránkách 

Autorka je šéfredaktorkou časopisu Vstyle, foto-
grafka a cestovatelka po Severu 
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ISLANDSKÁ P ŘÍRODA 
VŠE DŮLEŽITÉ O ISLANDSKÉ KV Ě-
TENĚ ANEBO RYCHLOKURS PRO 
LAIKY 

Květenou (též flórou) se rozumí soubor 
všech rostlin, které rostou volně v přírodě 
na určitém území. Jedná se o druhy jak pů-
vodní, tak druhy cizí, které příslušnou kvě-
tenu obohatily přičiněním člověka, ať úmy-
slným či neúmyslným. Podle knihy Květena 
Islandu z roku 1983 roste na tomto ostrově 
celkem 512 druhů rostlin, z toho 485 je pů-
vodním (27 druhů jsou přivandrovalci). 

Autorem této publikace je botanik Áskell Löwy, 
který měl vřelý vztah k naší republice. Udržoval 
přátelské vztahy s botanikem prof. Emilem Hada-
čem a lichenologem (odborník na lišejníky) prof. 
Zdeňkem Černohorským. Oba tito Češi působili na 
Islandu v roce 1948. Profesor Hadač působil na Is-
landu již během vegetační sezony 1936 a 37, kdy 
prováděl botanický průzkum polostrova Reykjanes. 
Výsledky své pětiměsíční terénní práce zpracoval 
ve své disertační práci. Tiskem vyšla jeho Květena 
poloostrova Reykjanes až v roce 1949. Na Island se 
vrátil znovu až v roce 1948, kdy s sebou vzal celou 
přírodovědnou expedici. Jejím nejstarším členem 
byl Zdeněk Černohorský, který na Islandu objevil 
několik nových druhů lišejníků. Češi tak přispěli 
k poznání květeny Islandu nejen v oboru cévnatých 
rostlin, ale i lišejníků či hub. 

Na internetové stránce www.floraislands.is lze 
najít pěknou galerii islandských rostlin. V úvodu se 
zde píše hluboká pravda (nejen) o islandské květe-
ně, že nikdo přesně neví, kolik rostlin na Islandu 
roste. Zatímco vegetace cévnatých rostlin 
(kapradiny a kvetoucí rostliny) je relativně dobře 
prozkoumaná, tak výzkum dalších skupin rozhod-
ně není ukončen. Týká se to především poznání 
flóry hub a řas (především sladkovodních 
a terestrických). Na Islandu totiž není žádný od-
borník, který by se věnoval výzkum řas nebo někte-
rých skupin hub (pro laika – především těch, které 
nemají klobouk a třeň). Řadu objevů nových druhů 
zde učinili cizinci, kteří zde trávili dovolenou nebo 
krátce pobývali. K nim lze počítat i členy českoslo-
venské expedice z roku 1948. 

JE KVĚTENA ISLANDU BOHATÁ? 
Pro lepší pochopení zkusme porovnat počet 

rostlin rostoucích na Islandu a v naší republice. 
Naše květena čítá přes 3 500 druhů a je tedy 

sedmkrát bohatší. Co je příčinou druhové chudosti 
Islandu? Druhová rozmanitost se od rovníku smě-
rem na sever snižuje, ale i při porovnání květeny ji-
ných území, která mají srovnatelné klimatické pod-
mínky zjistíme, že islandská květena je druhově 
chudší. Zde hraje významnou roli skutečnost, že se 
jedná o ostrov a jeho zalednění během poslední do-

by ledové bylo velmi rozsáhlé. Druhy, které 
v důsledku drsných klimatických podmínek odtud 
ustoupily a pak se z důvodu izolovanosti ostrova už 
nebyly schopny se po ústupu ledovce vrátit. 

Island je ostrov hodně vzdálený od kontinentů. 
Přítomnost moře je i dnes velkou překážkou pro ší-
ření rostlin. Květena Islandu má mnohem blíže ev-
ropské květeně, ale zajímavá je i přítomnost něko-
lika severoamerických druhů, které v Evropě ne-
rostou. Z nich je nejnápadnější vrbka širolistá 
(Chamaenerion latifolia), rostlina nápadná karmí-
novým květy bohatě porůstající náplavy island-
ských řek. 

Island je mladý ostrov, po ústupu zalednění ne-
měla řada druhů ani dost času kolonizovat znovu 
tento ostrov. Větší část povrchu ostrova je pokryta 
čtvrtohorními horninami. Velké plochy jsou pokry-
té lávou starou pouhé stovky let. 

Island je relativně malý ostrov, takže i když se 
sem dostanou např. semena nějaké rostliny 
z Evropy či Severní Ameriky, ještě se zde nemusí 
uchytit a přežít první sezonu. Nepříznivě tomu na-
hrávají klimatické podmínky. Přestože se Island 
omýván teplých Golfským proudem a průměrné 
teploty na ostrově jsou o až devět stupňů vyšší, než 
v jiných srovnatelných zeměpisných šířkách, pro 
přežití některých druhů to nestačí. Nepříznivě pů-
sobí i neustálý vítr, který jednak ochlazuje a jednak 
zvyšuje respiraci a tak se může stát, že rostliny na 
Islandu trpí žízní. Proto je označení pustého vnit-
rozemí chladnými pouštěmi je na místě. 

ZEMĚ, KDE NEROSTOU STROMY 
Alespoň takoví velikáni, na které jsme zvyklí 

u nás doma. Jedinými domácími dřevinami, které 
připomínají strom jsou bříza svalcová (Betula tor-
tuosa) a jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Jinak 
dřevin roste na tomto ostrově rozhodně víc. 
I drobné keříky vřes, borůvka, brusinka, šicha jsou 
dřeviny. Údajně lesy na Islandu vykáceli první 
osadníci. Jednalo se však o porosty, kterým se říká 
křivolesy a název jasně vypovídá o tom, jak asi vy-
padaly. Kmeny stromů jsou pokroucené díky nepří-
znivým klimatickým vlivům a nedorůstají velké 
výšky. Často jsou jen o něco vyšší než dospělý člo-
věk. Pro růst stromů je velmi důležitá délka vege-
tační sezony. Jejich dlouhodobé přežití, a týká se to 
i druhů dovezených a vysazovaných je nutné, aby 
alespoň po dobu 100 dní v roce byla teplota vyšší 
než pět stupňů. Proto na Islandu mohly březové 
(křivo) lesy růst jen na místech, která jsou chráně-
ná, např. před větry skalní stěnou. Příkladem, jak 
takové lesy mohou vypadat, mohou být porosty na 
severovýchodě ostrova u Ásbyrgi. Na jihu ostrova 
jsou pěkné lesy např. v národním parku Skaftafell. 
Mají i bohaté bylinné i mechové patro a uprostřed 
léta jsou plné květů i hub. 

Vhodné prostředí pro růst stromů umožňují 
i větší města. Domy stejně jako skály, působí jako 
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ochrana před větry a mikroklima je teplejší. To je 
způsobeno odrazen slunečních paprsků od tma-
vých ploch, pokrytím zemského povrchu asfaltem 
či betonem. Průměrně bývá mikroklima města o 20 
C teplejší. Právě ve městech jsou vysazovány nepů-
vodní dřeviny. Mimo města je jim daří docela 
dobře i v Þingvelliru v zákrytu trhliny Allmangjá. 
Na Islandu dobře roste např. severoamerické dru-
hy jedle arizonská (Abies lasiocarpa) a topol chlu-
patoplodý (Populus trichocarpa), které i ve své do-
movině rostou také v chladnějších částech, často 
zasahují až na Aljašku. Mnohem více se při vý-
sadbách používají keře, a to nejen dovezené, ale 
i domácí druhy. Sazenice dřevin se pěstují na jedi-
ném místě na ostrově, ve výzkumné lesnické stani-
ci v Hallomrmstaður na východě, která se zabývá 
hledáním dřevin vhodných pro Island. 

Městské prostředí a vlastní zahrádky si Islanďa-
né rádi krášlí pěknými květy. Hledáním vhodných 
rostlin pro výsadby se zabývají botanické zahrady. 
V Reykjavíku vznikla až v roce 1961 a zajímavé jsou 
skleníky otevřené až v roce 1990, v kterých jsou 
převážně vysazeny dřeviny. Jedná se o dřeviny, 
které u nás například běžně vysazujeme do živých 
plotů (tis, hlohyně, bobkovišeň) a které by mimo 
skleníky nepřežily zimu. Starší a větší botanická za-
hrada je na severu v Akureyri (založena roku 1912, 
plocha 3,6 ha). Přestože Akureyri leží severněji má 
pro růst rostlin lepší podmínky. Má především vyš-
ší počet slunečních dní a je chráněno před větry. Za 
pozornost stojí oddělení islandské květeny nebo 
sbírka vrb a topolů. 

Po návštěvě Islandu se může nezasvěcenému 
zdát, že kvetoucích rostlin tu sice není mnoho, ale 
určitě o to více zde roste mechů a lišejníků. Bohu-
žel ani to není pravda. Květena mechorostů je tvo-
řena asi 600 druhy a květena lišejníků něco přes 
700 druhů. 

Z těchto dvou skupin by měl každý milovník Is-
landu znát určitě islandský mech. Toto lidové jmé-
no se používá pro lišejník pukléřku islandskou 
(Cetraria islandica), která roste hojně všude 
v Evropě a je téměř kosmopolitním druhem. 
V životě Islanďanů hrála velmi důležitou roli, pro-
tože jí používali k přípravě některých pokrmů, mle-
li z ní mouku, kterou přidávali do obilné mouky ne-
bo používali na pečení tradičního vánočního peči-
va. Skutečným islandským mechem je druh, který 
porůstá bohatě lávová pole a připravuje je pro 
osídlení dalšími druhy rostlin. Jmenuje se zoubko-
čepka mechovitá (Racomitrium lanuginosum), 
špička jejího listu je bezbarvá a dává polštářům 
stříbrošedý nádech. Rozsáhlé koberce zoubkočepky 
pak dávají islandské krajině její typický vzhled 
a barvu. 

Naděžda Gutzerová 

autorka je členkou Severské společnosti, botanička 

zoubkočepka mechovitá 
(Racomitrium lanuginosum) 

pukléřka islandská 
(Cetraria islandica) 
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ČESKO-LOTYŠSKÝ SLOVNÍK 
NA PULTECH KNIHKUPECTVÍ 

Letošní veletrh Svět knihy přinesl mnoho zají-
mavých novinek především milovníkům severoev-
ropské knižní kultury. Jednou z nich byl také nový 
Česko-lotyšský slovník, který se na knižním veletr-
hu objevil na prodejních pultech jako první moder-
ní slovník mezi češtinou a lotyštinou (a nepočítáme
-li malý, běžně nedostupný Entnerův Slovníček 
česko-lotyšský z roku 1928, tak také skutečně jedi-
ný). Vydání tohoto velkorysého projektu nezname-
ná jen zaplnění dlouho přehlížené mezery v české 
lexikografii, je také příznivým signálem, že i pro 
uživatele malých a z komerčního hlediska relativně 
nelukrativních jazyků (lotyština má zhruba 1,3 mi-
lionu rodilých mluvčích) mohou vznikat kvalitní ja-
zykové příručky. Tohoto záslužného činu se chopilo 
nakladatelství LEDA, které slovník vydalo za pod-
pory lotyšského Státního fondu kulturního dědic-
tví. 

Slovník obsahuje přibližně 23 000 hesel na 365 
stranách A4, podle tradičního dělení je tedy rozsa-
hu spíše středního. Na první pohled je zřejmé, že se 
jedná o precizní překladový slovník zpracovávající 
nejen paradigmatickou, ale i syntagmatickou 
stránku jazyka: v rámci možností omezených pouze 
jeho rozsahem přináší totiž také podstatné infor-
mace o valenci, funkci, frazeologii a kolokabilitě 
i kontextuální charakteristice jednotlivých lexémů, 
lotyšské ekvivalenty jsou často doplňovány výstiž-
nými příklady, které dobře znázorňují jejich použití 
v praxi. Heslová slova i překladové ekvivalenty jsou 
komentovány rovněž s ohledem na jejich stylovou 
platnost a případnou expresivitu. Z hlediska funkce 
se jedná o slovník spíše kódovací – tedy vhodný 
především pro českého uživatele, je však velmi 
vstřícný i vůči uživateli lotyšskému. 

Je zřejmé, že Česko-lotyšský slovník je určen 
především odborné veřejnosti – překladatelům, 
tlumočníkům a studentům filologických oborů, 
kteří v něm najdou velice kvalitní pomůcku ke své 
práci. Jsem si však jista, že jej i přes výše zmíněnou 
překážku ocení také veřejnost širší, neboť slovníko-
vá část je uživatelsky velmi příjemná a pokrývá 
praktickou a hlavně moderní slovní zásobu. Sečte-
no a podtrženo, celkový dojem z nového Česko-
lotyšského slovníku je velmi pozitivní, jedná se 
o výbornou práci na vysoké úrovni. Nezbývá než 
doufat, že bude brzy doplněn stejně zdařilým pro-
tějškem lotyšsko-českým. 

Mgr. Hana Vaňková 

kompletní recenzi slovníku naleznete 
na našich internetových stránkách 

Sandra Nikuļceva: Česko-lotyšský slovník / 
Čehu-latviešu vārdnīca, LEDA 2006, 420 
stran, dopoučená cena 690 Kč, na interne-
tových knihkupectvích sleva cca 10 %, ISBN: 
80-7335-069-6 

ESKYMÁCKÁ POEZIE  
PLNÁ NARVAL Ů A ZIMY 
V říjnu 2006 se na okruhu Českého rozhla-
su Vltava vysílala četba z eskymácké poezie. 

Eskymáci, nebo lépe Inuité, jak jsou od roku 
1977 oficiálně označováni, obývali po tisíciletí ne-
hostinné severní oblasti Severní Ameriky, Aleutské 
ostrovy, Grónsko a také i Laponsko. Inuité jsou 
jedním z nejmenších a nejzáhadnějších etnik na 
světě. Neměli psaný jazyk a až do 18. století téměř 
žádný kontakt s okolním světem. Jejich existence 
závisela na schopnosti přizpůsobit se tvrdým pod-
mínkám. A inuitská poezie je odrazem jejich života. 
Krátké léto je hnalo do vnitrozemí lovit zvěř a ryby. 
Na zimu se vraceli zpět na pobřeží lovit mořské 
savce. Velmi dlouho si udrželi tradiční způsob živo-
ta, a tak i písně, které začátkem století sesbíral ba-
datel Knud Rasmussen, jsou plné kajaků, harpun, 
oštěpů, ulovených narvalů a útočících ledních med-
vědů. Ale i kvílejícího větru, strašlivé zimy, nemocí 
a hladu. 

Do češtiny převedl inuitskou poezii v polovině 
šedesátých let Ladislav Novák. Jeho Písně Vrbový-
ho proutku vycházejí právě z díla Knuda Rasmus-
sena a jeho žáka Paula Emila Victora. Novák pře-
kládal především z německých a francouzských 
převodů, ale přihlížel i k eskymáckému znění.  

Mezi Inuity je (nebo alespoň bývala) poezie při-
rozeným vyjadřovacím prostředkem. „Všecičko ve 
mně je píseň. Nadejchnu se a zpívám,“ říká 
v úvodu knížky Písně Vrbovýho proutku lidový 
zpěvák, který dal jméno celému souboru. Hlavním 
poetou inuitského společenství byl šaman, kouzel-
ník, který písněmi zaháněl zlé duchy a oslavoval ty 
dobré. Inuitská poezie na první čtení zaujme vel-
kou otevřeností i šíří témat, pro evropské ucho je 
nečekaně krutá, lidé umrzají, umírají hlady, 
v některých básních se objeví i kanibalismus. Ob-
raznosti a metaforiky v této poezii mnoho není, 
převažuje přímé pojmenování, lidé, věci a děje 
všedního dne. 

Karolína Jirkalová, Týdeník Rozhlas 40/06 

UČEBNICE ISLANDŠTINY 
A ZAHRANIČNÍ KNIHY 

Náš čtenář Petr Pádivý upozorňuje na zajímavý 
český internetový obchod s anglickou literaturou 
na internetové adrese www.books.musicabona.cz. 
Kromě anglických knížek zde najdete například 
učebnici islandštiny Colloquial Icelandic od Daisy 
L. Neijnmannové (k dispozici je i audionahrávka), 
nebo takové poklady jako Zoegův slovník staré is-
landštiny apod. Cena knížek není nikterak malá 
(učebnice islandštiny za 800 Kč), ani dodací lhůty 
nejsou moc krátké. Ale potěšitelné je, že takový ob-
chod v naší republice vůbec existuje. V dnešní době 
není problém objednat podobné knížky v zahraničí, 
třeba i u vydavatele, český obchod je však jedno-
dušší a spolehlivější. 
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU  
Předplatné časopisu na jeden rok (4 čísla) je v České re-
publice 165 Kč, do zahraničí 325 Kč (11 €). 
Objednávku nám pošlete na adresu administrace Sever-
ské listy, Dřenice 51, 537 01 Chrudim. Potřebujeme znát 
pouze adresu plátce a případně i adresu příjemce časopi-
su. Časopis můžete objednat také emailem na adrese 
predplatne@severskelisty.cz nebo na telefonním čísle 
603 538 168. Nejlépe je však časopis objednat elektro-
nickou cestou přes Internet na adrese 
www.severskelisty.cz/abonence. Další informace a zálo-
hovou fakturu Vám zašleme po přijetí objednávky. 
V redakci máme i omezený počet starších čísel Sever-
ských listů. Napište, zamailujte nebo nám zavolejte pro 
podrobnější informace. Starší čísla zasíláme za 20 Kč 
plus poštovné a balné. Co nám ještě zbývá naleznete také 
na Internetu na adrese www.severskelisty.cz/starsi. 

SEVERSKÁ SPOLEČNOST 
Členové Společnosti mají předplatné Severských listů 
zdarma v rámci svého členství. Časopis je jim zasílán po-
té, co uhradí roční členský příspěvek. 
Veškerou agendu Severské společnosti včetně rozesílání 
pozvánek vyřizuje sekretářka Severské společnosti Jana 
Kypová, tel: 234 683 555, 
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz 
Agendu brněnské pobočky vyřizuje její tajemnice  
Mgr. Věra Konrádová, tel: 543 240 728. 
 
PŘIHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLEČNOSTI 
Přihlášku si vyžádejte na adrese Severská společnost, 
Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15 nebo přes odkaz 
na internetové stránce Severské společnosti 
www.severskaspolecnost.euweb.cz. Přihlášky a členské 
příspěvky vyřizuje sekretářka Severské společnosti Jana 
Kypová , tel: 234 683 555,  
email: sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz. 
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
Členské příspěvky byly stanoveny Valnou hromadou na 
200 Kč ročně, studenti a senioři v důchodu mají příspěv-
ky poloviční. Noví členové kromě ročních příspěvků platí 
ještě jednorázové zápisné ve stejné výši. 
 
SEVERSKÁ SPOLEČNOST NA INTERNETU 
Internetová adresa Severské společnosti je: 
www.severskaspolecnost.euweb.cz, 
email: info@severskaspolecnost.euweb.cz. 
 
KONTAKTY NA VEDENÍ SEV. SPOLEČNOSTI 
předsedkyně Marta Janíková: 
predseda@severskaspolecnost.euweb.cz 
vedoucí jednotlivých sekcí: 
danska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz  *) 
finska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz  *) 
islandska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
norska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
svedska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 

*)  Nemá běžně k emailu přístup, pokud mu pošlete zprávu 
emailem, bude vytištěna a předána k vyřízení v písemné for-
mě. 
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ZEMĚ SØRENA KIERKEGAARDA 
Dánsko – země Sørena Ki-
erkegaarda, kde jsou du-
chovní státní zaměstnanci. 
V niterné vřelosti Veronice 
Kramperové. 

Dánsko je země ležící v se-
verní Evropě rozkládající se na 
Jutském poloostrově a cca. 400 
ostrovech (Sjælland, Fyn, Lol-
land, etc.) Rozloha země je 
43 094 km² a počet obyvatel 
cca. 5,3 milionu. Království 
Dánsko je konstituční monar-
chií, které vládne královna Mar-
kéta II. Součástí království je 
formálně Grónsko a Faerské os-
trovy. Hlavním městem je milio-
nová Kodaň ležící na severový-
chodním cípu Sjællandu, která 
je známá svými přístavními ka-
nály a sochou malé mořské víly. Druhým největším 
městem je téměř čtvrtmilionový Århus ležící na 
Jutském poloostrově a třetím největším pak Oden-
se na ostrově Fyn, rodiště H. C. Andersena. Od 
roku 1973 je Dánsko členem Evropské unie, refe-
rendem však odmítlo jednotnou evropskou měnu 
a ponechalo si svoji dánskou korunu. 

Tak jako celé západní křesťanstvo, i Dánsko by-
lo na samotném počátku novověku katolické. Pro-
testantismus, učení dr. Martina Luthera, pronikalo 
do Dánska z jihu, ze severního Německa. Přijetí 
protestantismu de iure bylo politickým rozhodnu-
tím – roku 1526 král Frederik I. prohlásil Dánskou 
církev za nezávislou na papeži, hned následující 
rok povolil v království činnost evangelickým kaza-
telům a ač mělo oficiálně jít o koexistenci obou vy-
znání, král sám rušil a zabíral katolické kláštery. 
Katoličtí biskupové se několikrát pokusili zastavit 
postup Luterství tím, že do Dánska zvali německé 
katolické vzdělance. Takto byl pozván i Erasmus 
Rotterdamský, který však pozvání odmítl s odů-
vodněním, že „cesta je velmi dlouhá a říká se, že li-
dé jsou v těch krajích hrubí“. Ačkoli po úmrtí Fre-
derika I. v roce 1533 vypukla politická krize a ná-
sledovala série ozbrojených konfliktů mezi zastánci 
obou vyznání, z mocenského zápasu vyšel vítězně 
Christian III., který Koruně podrobil bohaté statky 
katolické církve, Luteránství bylo prohlášeno za 
státní vyznání a král byl prohlášen za hlavu nově 
vzniklé státní církve, čímž se všichni duchovní ná-
rodní církve stali de iure jeho úředníky. Křesťanství 
získalo národní charakter, roku 1550 byla vydána 
Bible Christiana III, první kompletní překlad Pís-
ma do dánštiny, bohoslužby byly slouženy v dánšti-
ně, do národního jazyka byl přeložen i kancionál 
a postupem času vznikla samostatná společenská 
třída duchovních, kteří byli zaměstnanci krále, ja-
kožto hlavy národní církve. O tři století později na 
tyto duchovní-státní zaměstnance, dánskou lute-

ránskou národní církev a celé 
toto oficiální „křesťanstvo“ ve 
svých spisech a článcích ostře 
zaútočí Søren Kierkegaard. 
Vůbec prvním textem, který 
Kierkegaard publikoval, byl ro-
ku 1834 článek v Kjøbenhavns 
flyvende Post o emancipaci žen. 
(Cf. Hansen-Stecher, M. (ed.): 
Dictionary of Literary Biogra-
phy, Volume 300: Danish Wri-
ters form the Reformation to 
Decadence, 1550–1900, Detroit 
2004, p. 313.) V roce 1840 se za-
snoubil s Reginou Olsenovou, 
po roce však zasnoubení zrušil 
a odjel do Berlína. Pobytem 
v Berlíně začala Kierkegaardova 
agilní spisovatelská činnost, po 
jistou dobu téměř každý rok vy-

dával minimálně jeden filozofický spis. Svým filo-
zofickým dílem se později stal otcem křesťanského 
existencionalismu. Roku 1835 si do svého deníku 
zapsal: „Co mně vlastně chybí, je to, aby se mi 
ujasnilo, co mám dělat, ne to, co mám poznat…Jde 
mi o to, abych porozuměl svému určení….jde o to 
nalézt pravdu, která by byla pravdou pro mne, 
nalézt tu ideu, pro niž bych chtěl žít i umřít. Co by 
mi pomohlo, kdybych vypátral tak zvanou objek-
tivní pravdu…?“ Touto ideou, pro kterou by mohl 
žít a za kterou by byl ochoten i zemřít, se mu stalo 
křesťanství. Když byl po jisté době hotov s filozofií, 
nasměroval svoji intelektuální snahu ke křesťan-
ství, k obraně křesťanství v jeho novozákonní po-
době. Tezí o paradoxu zaútočil proti spekulativní 
racionalistické a idealistické teologii, ostře kritizo-
val oficiální „křesťanstvo“, dostal se do sporu s pas-
torem N. F. S. Grundtvigem a pak i s profesorem a 
později biskupem Martensenem, s nímž se přel o 
pojem pravého svědka pravdy. V kodaňských uli-
cích i v bulvárním plátku Korzár byl zesměšňován. 
Kierkegaardův útok na oficiální „křesťanstvo“ byl 
tak prudký a spor o křesťanství tak intenzivní že 
Kierkegaard v říjnu 1855 zkolaboval v Kodani na 
ulici, 11. listopadu pak zemřel v nemocnici. Po-
hřben byl na kodaňském hřbitově Assistens Kirke-
gaard. Několik měsíců před svojí smrtí, 15. červen-
ce 1855, napsal: „…křesťanství vůbec není. Taková 
vášeň, které je třeba, aby člověk v úplném osamo-
cení, v poměru odporu k lidem obrátil se pouze 
k Bohu…, taková vášeň se již nevyskytuje. Druh li-
dí, jaký nyní žije, nesnesl by něco tak silného, jako 
je křesťanství Nového zákona…“ 

Martin Damašek, Vartov, Kodaň 

Toto je jen úryvek z práce Martina Damaška, 
kompletní text s  řadou vysvětlivků a obrazovým 
materiálem naleznete na našich internetových 
stránkách. 

N. F. S. GRUNDTVIG 



LOFOTY VE FOTOGRAFII 

V květnu 2006 jsme se vypravili na skoro neplánovanou cestu do Norska (www.nohme.cz/lofoty.htm). Na 
výletě nám velice přálo počasí, pršelo jen velice málo, na Lofotech bylo chladněji, kolem 10 stupňů, 
v Norsku pak dva dny byly na zdejší poměry téměř tropické. Jeli jsme autem, naloženi šatstvem a jídlem. 
Druhého sice ubývalo, ale zato přibývalo kamení. 

Lubomír Novotný, Švédsko 
další fotografie Lubomíra Novotného naleznete na internetové adrese www.nohme.cz 

Odkazy na Internet  ●  www.lofoten-startside.no  ●  www.lofoten-info.no  ●  www.visitvesteralen.com 

Å Reine 

Heningsvær 






