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Vážení tená i, vážení lenové Severské spole nos-
ti, vážení milovníci Severu. 

Severské listy se nepozorovan  p ehouply do desá-
tého ro níku. Je to sice ro ník jubilejní, narozeniny 
ale budeme slavit až nap esrok. První íslo Sever-
ských list  totiž vyšlo v kv tnu roku 1998. 

Pravd podobn  jste s radostí uvítali barevnou 
obálku asopisu. Ano, uve ej ované fotografie vy-
padají v plnobarevném provedení opravdu lépe. 
Poda ilo se nám to díky p echodu na modern jší
technologii tisku a také díky zm n  tiskárny. Mo-
dern jší technologie jsou lepší – a také levn jší.
Hlavní podíl však má zvýšení po tu výtisk asopi-
su, které distribuujeme. 

Poda ilo se nám navázat kontakt se sloven-
skou agenturou stoptime, která v kv tnu po ádá
v Bratislav  severský festival Nordfest. Krom  to-
ho, že jde o neoby ejný po in, p ed nímž se skloní 
každý milovník Severu (o náplni Nordfestu se do-
zvíte v lánku v asopise), má po ádající agentura 
zájem prodávat asopis i na Slovensku. Pro naše 
tená e to znamená zv tšení tišt ného nákladu, te-

dy zlevn ní tisku a z toho vyplývající i vyšší kvalita 
a do budoucna i v tší rozsah asopisu. Od spolu-
práce si slibujeme i to, že nám do asopisu budou 
ve v tší mí e p ispívat p átelé ze Slovenska. Jiný 
úhel pohledu ur it  obohatí vaši informovanost o 
severských státech. 

Podíváme-li se na celou v c z druhé, pon kud
prakti t jší stránky, není žádným tajemstvím, že 
v tší ást náklad  na vznik asopisu nese Severská 
spole nost, která je jeho „vlastníkem“ a vydavate-
lem. Protože byla v letošním roce upravena pravi-
dla poskytování dotací z Ministerstva zahrani ních
v cí, má Spole nost p islíbeno na asopis o t etinu 
mén  pen z z prost edk  ministerstva než 
v lo ském roce. Pokud se nepoda í sehnat n jaké
mecenáše i získat peníze jinak, bude vydávání a-
sopisu v druhém pololetí roku ohroženo. 

Ti, co si asopis platí formou p edplatného, ne-
musí mít strach. Protože však redakce chce vyjít 
vst íc i t m, kte í dostávají asopis v rámci lenství
ve Spole nosti zdarma, snaží se všemi silami zajis-
tit vlastní finan ní zdroje, které Severská spole -
nost nebude schopna pokrýt. Zvyšování nákladu a 
distribuce asopisu na Slovensko je jedna z cest. 

Na záv r bych cht l upozornit p ípadné p isp -
vatele do Severských list  na data redak ních uzá-
v rek, která jsou uvedena v tiráži na stránce 33. 
Jestliže jsme d íve s termíny zacházeli pon kud be-
nevolentn ji, díky nové technologii výroby asopi-
su už na žádné kompromisy nem žeme p istupo-
vat.

P íští íslo asopisu vyjde v druhé polovin
ervna, uzáv rka je 15. kv tna. asopis dostanou 

zdarma všichni lenové Severské spole nosti, kte í
do té doby uhradí lenský p ísp vek. Pevn  dou-
fám, že nenastane p ípad z p edchozích let, kdy dí-
ky prázdné pokladn  Severské spole nosti asopis

vyšel v pozd jším termínu. 
Také bychom v letošním 

roce cht li vydat druhé íslo
Severských sešit , nepravi-
delné p ílohy našeho asopi-
su. První íslo obsahovalo sámské legendy z pera 
našeho spolupracovníka Riku Podzemského. 
V letošních sešitech p ineseme tiv jší verzi slav-
ného finského eposu Kalevala tak, jak ji vydalo 
SNDK v roce 1962 v p evypráv ní Vladislava Sta-
novského pro d ti. N kolik ukázek z této knihy 
jsme již v Severských listech p inesli, setkaly se 
s velkým zájmem tená . Budeme Vás v as infor-
movat o možnostech objednání. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 

OPRAVY V MINULÉM ÍSLE
Autor lánku Švédské volby 2006 se moc omlouvá 

tená m SL za hrubou gramatickou chybu, a to p ede-
vším svým student m na FF UK, kterým za podobné ex-
cesy vrací písemné práce k oprav . Chyba vznikla výhrad-
n  na jeho stran . Samoz ejm , že správná forma je 
„strany si p etahovaly“. (jd) 

Dále se redakce omlouvá za n kolik p eklep  p i uve-
dení jména autora a jednoho nep íjemného vypadnutí 
písmene v nadpisu stránky. (ms) 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI

PROB HLÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
2. února 2007 – spole ná návšt va výstavy fotografií Petry Doležalové DOTEKY SEVERU s výkladem au-
torky (zpráva v listu, p ipravujeme rozhovor). 
13. února 2007 – tradi ní setkání HAPPY HOURS s Þórirem Gunnarssonem a zajímavými hosty 
v restauraci Reykjavík (zpráva v listu). 
23. února 2007 – ZAHRANI NÍ OBCHOD FINSKA, beseda s obchodním radou Finského velvyslanectví 
v Praze Jari Makkonenem. 
12. b ezna 2007 – ŠVÉDSKÝ SLABIKÁ , první ást besedy s Janem Maruškou, který se vrátil 
z n kolikaletého p sobení ve Švédsku jako obchodní rada velvyslanectví ( lánek v p íštím vydání). 

PLÁNOVANÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
18. dubna 2007, 17 hodin – p ednáška p ekladatele FRANTIŠKA FRÖHLICHA O DÁNSKÉ LITERATU-

E, Klub Lávka, Praha 1, Novotného lávka 1 (zm na programu vyhrazena), zajiš uje Dánská sekce. 
25. dubna 2007, 16 hodin – BESEDA S A. LIEBERMANEM O ISLANDU, Kulturní d m Vltavská, p ed-
nášková sí , Praha 7, Bubenská 1, metro Vltavská, zajiš uje Islandská sekce. 
17. kv tna 2007 v 17 hodin – setkání u p íležitosti 300 LET OD NAROZENÍ CARLA LINNÉHO, P írodo-
v decká fakulta UK, Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2, p edb žná informace, která bude 
ješt  up esn na, zajiš uje Švédská sekce ( lánek v listu). 

erven 2007 – O SEVERSKÉM ARANŽOVÁNÍ KV TIN, místo a konání bude up esn no, po ádá Island-
ská sekce. 
9. až 13. ervna 2007 – DECHOVÝ KVINTET Z DÁNSKA vystoupí v Praze, místo bude ur eno, po ádá
Dánská sekce. 
24. ervna 2007 – MIDSOMAR NA VLTAV , oslava tradi ního severského svátku na vltavkém parníku, 
místo nalod ní a hodina bude up esn na, zajiš uje Švédská sekce. 
Islandská sekce: upozor uje na konání Pražského quadriennale na pražském Výstavišti ve dnech 14. až 
24. ervna 2007. 
Brn nská pobo ka: redakci Severských list  nebyla oznámena žádná plánovaná akce na rok 2007. 

STALO SE... / STANE SE... 

DOTEKY SEVERU 
Doteky Severu – je název knížky – a zárove  i 

výstavy fotografií, hudby, text  a designu z Norska 
a Islandu od Petry Doležalové, která se konala 
v lednu a únoru 2007 v K ížové chodb  Karolína na 
pražském Ovocném trhu. Sou ástí výstavy byl i 
k est autor iny stejnojmenné knihy. ást expozice 
byla v nována Sám m, nejstaršímu evropskému 
národu žijícímu za polárním kruhem. Do jejich ži-
vot  se autorce b hem n kolika let poda ilo na-
hlédnout a jejich hodnoty uprost ed samoty cht la
touto výstavou zprost edkovat i vám. 

V pátek dne 2. února 2007 uspo ádala Severská 
spole nost komentovanou prohlídku této výstavy. 
Pr vodkyní byla sama autorka Petra Doležalová, 
která se v úvodním slov  vyznala ze svého zaujetí 
Severem. P sobivou dokumentací vztahu a autor i-
na vid ní byly vystavené exponáty z mnoha lokalit 
Islandu a Norska. Po ad byl bohat  navštíven, zá-
jemci si mohli také koupit autor inu knihu se se-
verskými fotografiemi. O zájmu širší ve ejnosti
sv d í také skute nost, že trvání výstavy bylo pro-
dlouženo.

Lidmila N mcová

PETRA DOLEŽALOVÁ A ZDEN K LY KA NA VÝSTAV
DOTEKY SEVERU FOTO JI Í BARTO
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
HAPPY HOURS 

Tradi ní po ad Happy Hours s Þórirem Gun-
narssonem v pražské restauraci Reykjavík se letos 
konal v úterý 13. února 2007 odpoledne. Islandský 
honorární konzul Gunnarsson na n m pohovo il o 
sou asné hospodá ské situaci na Islandu, o esko-
islandských obchodních i turistických stycích a 
upozornil také na n které p ipravované akce sever-
ských zemí v Praze – na filmový festival i hudební 
festival Pražské premiéry – kde bude Island za-
stoupen. V pr b hu p átelského odpoledne s ob-
vyklým pohošt ním vystoupili i pozvaní hosté. 
Vzhledem k omezené kapacit  byl tento po ad p í-
stupný pouze len m Severské spole nosti – i tak 
byly prostory restaurace jako vždy zcela zapln ny.

Lidmila N mcová

PRAŽSKÉ PREMIÉRY ...  
ZACÍLENO NA SEVER 

Ve dnech od 24. b ezna do 1. dubna probíhá v 
pražském Rudolfinu hudební festival Pražské pre-
miéry ... zacíleno na Sever. Jde o p ehlídku vybra-
né soudobé hudby skandinávských a eských auto-
r . Celou akci zaštítil ministr kultury R ve spolu-
práci se zastupitelskými ú ady Dánska, Finska, Is-
landu, Norska a Švédska; na projektu se podílely i 
další instituce. Mnozí skladatelé ze zahrani í p ijeli
na tento festival osobn . Interprety byli z velké ás-
ti p ední eští um lci v etn eské filharmonie a 
jejího šéfdirigenta Zde ka Mácala. Severská spo-
le nost byla požádána o pomoc p i propagaci této 
významné akce. V dalším ísle se k pr b hu festi-
valu ješt  vrátíme. 

Lidmila N mcová

JARNÍ SETKÁNÍ SEKCE
SEVERSKÝCH ZNÁMEK 

14. dubna 2007 od 9,30 hodin prob hne 46. ce-
lostátní setkání len  Sekce severských známek. 

Koná se v K-centru na Senovážném nám stí 23, 
Praha 1 v místnosti . 16 ve druhém traktu. Setkání 
se ú astní lenové sekce, jež ítá 57 len  z eské
republiky a 5 len  ze Slovenska. 

Zváni jsou rovn ž všichni potenciální zájemci 
o Skandinávii i o známky Severu. Na programu je 
velmi zajímavá p ednáška pana Radomíra Kopty 
o sbírce dánských známek, která se bude týkat p e-
devším dvoubarevných ovál . P ednáška bude do-
provázena prohlídkou exponát .

P ij te si rozší it své znalosti o dánských znám-
kách. Sou ástí setkání je i vým nná burza a 
v neposlední ad  i setkání s p áteli.

Ji í Ondrá ek, kontakt: jiriondracek@tiscali.cz 

ÞÓRIR GUNNARSSON S LIDMILOU N MCOVOU   
FOTO JI Í BARTO

JAN MARUŠKA S ÞÓRIREM GUNNARSSONEM   
FOTO JI Í BARTO

V RESTAURACI REYKJAVÍK VLÁDLA POHODA   
FOTO JI Í BARTO
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NORDFEST BRATISLAVA 

Jednou z pozitívnych stránok vša-
deprítomnej globalizácie je nielen 

oraz ahšie prekonávanie komuni-
ka ných bariér medzi u mi z rôz-
nych kútov sveta a vytváranie vz a-
hov na základe toho, o máme na-
vzájom spolo né, ale i toho, ím sa 
od seba odlišujeme. Jemné rozdiely 
a osobitosti jednotlivých kultúr sa 
krásne vynímajú predovšetkým 
v regiónoch s obdobným historic-
kým a geografickým zázemím. V a -
ným príkladom takéhoto regiónu je 
Škandinávia.

Predstavi  jedine nú kultúru tejto a-
rovnej asti Európy si za ambíciu kladie 
prvý ro ník medzinárodného podujatia 
NORDFEST – dni severského filmu, hud-
by a cestovania, ktorý sa uskuto ní v Do-
me kultúry Ružinov v Bratislave v d och
18. až 20. mája 2007. Po as trojd ovej ak-
cie má NORDFEST v pláne oslovi  široké 
spektrum záujemcov o severské krajiny, 
o životný štýl ich obyvate ov a priblíži  vý-
nimo nú atmosféru tohto magického kúta 
sveta predovšetkým mladšej generácii, pre 
ktorú by sa tak mal sta  vhodnou príleži-
tos ou na nadviazanie i preh benie kon-
taktov so Škandináviou. 

V programovej štruktúre zaberá vzh a-
dom na vysokú úrove  a popularitu škan-
dinávskych kinematografií významné pos-
tavenie filmová prehliadka, ktorá je rozde-
lená do štyroch sekcií. V sekcii Nord Nos-
talgia si zaspomíname na nezabudnute nú
spoluprácu ikony svetového filmu Ingmara 
Bergmana s nedávno zosnulým kamera-
manom Svenom Nykvistom, legendárnym 
„maliarom svetla“. Sekciu Nord Classic ve-
nujeme kultovému tvorcovi skvostov au-
torského filmu Aki Kaurismäkimu, pri prí-
ležitosti jeho 50-tych narodenín. Neopo-
menieme ani prehliadku nových titulov 
škandinávskych kinematografií, ktoré svo-
jím bohatým a atraktívnym zastúpením 
pútajú pozornos  na festivaloch po celom 
svete a vyzna ujú sa originálnym, netri-
viálnym, no napriek tomu zrozumite ným
spracovaním univerzálnych tém. Perli kou
potom bude romantická festivalová noc 
s titulmi s témou milostných vz ahov a 
postavenia jedinca v nich, zah ajúca vý-
ber z úspešných škandinávskych romancí 
a romantických komédií posledných ro-
kov, vyzna ujúcich sa vlastnos ami, v aka
ktorým je s nimi loveku dobre i pri opa-
kovanom stretnutí. 

Sú as ou romantickej noci bude aj hudobná a tane ná
alternatíva k filmovému programu, NordMusicParty, ktorá 
potrvá až do skorého rána. Výnimo nou udalos ou Nordfes-
tu bude nepochybne živé koncertné vystúpenie významné-
ho predstavite a severskej scény a hudobná as  programu 
bude vhodne doplnená videoprojekciami záznamov z kon-
certov a hudobných dokumentov. 

Cestovate ská as  programu bude taktiež rozdelená na 
nieko ko astí. V rámci prednášok a následných besied sa 
zaujímaví hostia vynasnažia rozšíri  povedomie o histórii, 
tradíciách a sú asnosti škandinávskych krajín. Priestor do-
stanú udia, ktorí majú priamu skúsenos  s cestovaním po 
týchto krajinách a dokážu sa o u prí ažlivou formou pode-
li . S tým budú spojené i prezentácie cestovných kancelárií, 
geomagazínov a pochopite ne i videoprojekcie dokumen-
tov. Rovnako pripravujeme aj prehliadku dokumentárnej 
a umeleckej fotografie, zostavenej jednak z prezentácie diel 
profesionálnych fotografov, ale príležitos  dostanú i nad-
šenci, ktorí sa budú môc  prostredníctvom sú aže amatér-
skych fotografov a filmárov podeli  o svoje zážitky. Netra-
di nou sú ažou v rámci Nordfestu bude i MiniGraffitiJam, 
ktorá ponúkne priestor pre kontroverzných „writerov“ a ich 
umelecké diela spojené severskou tematikou. 

Nezabúdame však ani na najmladších návštevníkov, pre 
ktorých je pripravený detský program zah ajúci premieta-
nie severských rozprávok, detský kútik s kreatívnym a zá-
bavným programom, ktorého sú as ou bude i sú ažná vý-
stava kresieb na motívy severských rozprávok a legiend, po-
as ktorej predstavia svoje práce žiaci bratislavských zá-

kladných škôl. 
Pestros  programu a s tým spojenú atmosféru celej akcie 

bude dop a  minimarket s bohatou ponukou kníh, CD i
DVD a pre všetkých návštevníkov bude k dispozícii festiva-
lová kaviare , bar i ajov a. Sú as ou NORDFESTu bude i 
„firemná galéria“, v ktorej sa návštevníci budú ma  možnos
zoznámi  so spolo nos ami, ktoré prezentujú produkty fi-
riem zo Škandinávie. 

Atmosféru každého podujatia však vytvárajú predovšet-
kým udia. Prijmite preto naše srde né pozvanie na brati-
slavský NORDFEST a prispejte tak k spoznávaniu 
a zbližovaniu udí, krajín a kultúr. 

Martin Ko iško

Festival Nordfest organizuje: 
stoptime, s. r. o, Kozia 17, Bratislava 
nordfest@stoptime.sk, www.nordfest.sk 

Redakce Severských list  se na pozvání organizátora Nor-
dfestu aktivn  zú astní a bude Vás na stránkách tohoto lis-
tu informovat o jeho pr b hu.

DNI SEVERSKÉHO FILMU, HUDBY A CESTOVANIA V BRATISLAVE
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SKANDINÁVSKÝ D M V PRAZE 

Kulturní program ob anského sdružení 
Skandinávský d m je letos naplánován te-
maticky dle šesti severských oblastí. 

V lednu a v únoru uspo ádali organizáto i pro-
jekt Dánská zima, na kterém se návšt vníci mohli 
prost ednictvím výstav, promítání, p ednášek a de-
bat seznámit s dánskou fotografií, hudbou, filmem, 
literaturou, politikou i p írodou. V b eznu zde p i
p íležitosti Mezinárodního polárního roku 2007/8
prob hlo n kolik akcí v novaných Grónsku a po-
lárním oblastem. A na co se obdivovatelé Severu 
mohou t šit v nadcházejících m sících?

Na duben a kv ten se chystá projekt Norské ja-
ro. Jeho podobu ovlivní nap íklad výro í 100 let od 
smrti norského skladatele Edvarda Griega, p i je-
hož p íležitosti prob hne hudební ve er ve Dvo á-
kov  muzeu v Praze, nebo 13. Mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival Sv t knihy 2007, díky 
kterému nás eká návšt va hned n kolika sever-
ských spisovatel . Jako oby ejn  budou sou ástí
programu výstavy, filmy, p ednášky, tematická se-
tkání a koncerty. 

erven se ponese ve znamení Islandu. Ve Skan-
dinávském dom  budou návšt vníci moci shléd-
nout dva islandské filmy a prohlédnout si fotogra-
fie Zde ka Bakštejna, které netradi n  zachycují 
výjime nou islandskou p írodu. Vrcholem projektu 
bude 6. Islandský den, který uspo ádá Klub island-
ských fanatik  v sobotu 9. ervna v kulturním do-
m  Zahrada. 

tená e Severských list  bychom také rádi upo-
zornili na nov  otev enou knihovnu ve Skandináv-
ském dom . Ve ejnosti je p ístupna každou st edu
od 17 do 19,30 hod. a naleznete zde originální 
i p ekladovou severskou beletrii a odbornou litera-
turu.

PROGRAM
P ednášky, debaty a setkání:
5. dubna 2007, 19 hod. – Švédsko- eské setkání 
11. dubna 2007 v 18,30 hod. – Slavnostní zaháje-
ní projektu Norské jaro
4. dubna 2007, 18 hod. – Setkání se severskými 
spisovateli p i p íležitosti veletrhu Sv t knihy 
2007. Autorské tení a debata s Norem Edvardem 
Hoemem a Dánkou Annette Herzogovou. 
11. dubna a 16. kv tna 2007, 20 hod. – Norský 
Stambord (neformální setkání Nor  a norofil
v Café Nordica) 
17. dubna 2007, 18 hod. – Politická debata: Nor-
sko a EU, ekologická politika Norska 
26. dubna 2007, 18,30 hod. – Cestopisná p ed-
náška – Island 
27. dubna 2007, 18 hod. – Marit Tusviková: Au-
torské tení a debata 

Filmy:
13. dubna 2007, 19 hod. – Utopie – nejvíc lidí ži-
je v ín  / Folk flest bor i Kina 
20. dubna 2007, 19 hod. – Drsné mládí / Ung-
dommens råskap 
9. kv tna 2007, 18,30 hod. – P ednáška Dánky 
Inge Bro Jørgensenové: eská republika – M j
druhý domov 
11. kv tna 2007, 19 hod. – Elling 
18. kv tna 2007, 19 hod. – Velká cena Plochého 
vršku / Flåklypa Grand Prix 
8. ervna 2007, 19 hod. – Smích rack  / Máva-
hlátur
15. ervna 2007, 19 hod. – Með allt á hreinu / 
On Top 
Koncerty:
19. dubna 2007, 19,30 hod. – Tubový kvartet 
„Síla“ – nejen norské jazzové a populární písn
25. kv tna 2007, 18 hod – Islandská poslechová 
diskotéka Vladimíra Zelenky 
31. kv tna 2007 – Hudební ve er u p íležitosti
výro í Edvarda Griega (Muzeum Antonína Dvo á-
ka, Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2) 
Zvláštní akce:
9. ervna 2007, 10–20 hod. – 6. Islandský den, 
Kulturní centrum Zahrada v Praze 11, Malenická 
ul., po ádá Klub islandských fanatik
Zm na programu vyhrazena. 

Prosíme, ov te si aktuálnost programu na in-
ternetových stránkách www.scandinavianhouse.cz 
nebo v Pražském kulturním p ehledu. Všechny ak-
ce, není-li uvedeno jinak, se konají ve Skandináv-
ském dom  ve Zlatnické ulici 10, Praha 1. Vstupné 
se pohybuje od 0,- do 60,- K .

Kontakty: email info@scandinavianhouse.cz, 
telefon 224816680, mobil 605436135. 

Skandinávský d m v Praze je nevýd le né ob an-
ské sdružení (podobn  jako Severská spole nost).
Provozuje severské kulturní centrum a snaží tak 
aktivn  p ispívat k rozši ování a upev ování kul-
turních a spole enských vztah  mezi eskou re-
publikou a skandinávskými zem mi, v etn  Fin-
ska a Islandu. Za tímto ú elem po ádá nejr zn jší
akce se severskou tematikou, které p ispívají k 
vzájemnému mezikulturnímu porozum ní a bližší-
mu poznávání. Skandinávský d m sídlí ve Zlat-
nické ulici v Praze, kde se nachází i sp átelená sty-
lová kavárna Café Nordica a jazyková škola s vý-
ukou severských jazyk . Každý se m že stát jeho 
lenem a tak p ispívat aktivn , pasivn  nebo fi-

nan n  k napln ní jeho idey. V sou asné dob  má 
Skandinávský d m asi 50 individuálních len  a 6 
len  z ad právnických osob (firem). 

NORSKÉ JARO A ISLANDSKÝ ERVEN 
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SKANDINÁVSKÝ D M V PRAZE 

INGUNN SKJØLBERGOVÁ: 
OBRAZY

3. až 30. dubna 2007 
Ingunn Skjølbergová žije a tvo í

v Bergenu, kde provozuje svoji galerii 
s um ním, nábytkem a bytovými do-
pl ky. Její malby zobrazují p írodu
okolí Bergenu: vysoké hory, tmavá 
údolí a deštivé po así. Na n kterých
obrazech zachycuje i m stské prost e-
dí. Výtvarnice užívá p i tvorb  obraz
zvláštní postupy. Maluje p ímo ruka-
ma, ale používá i dláto, kartá e a jiná 
ná adí.

VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH
FOTOGRAFIÍ NORSKO 

12. dubna až 1. kv tna 2007 
V souvislosti s projektem Norské

jaro byla vyhlášena sout ž o nejlepší 
amatérskou fotografii z Norska. Uzá-
v rka byla 5. b ezna a po celý b ezen
probíhalo na internetových stránkách 
divácké hlasování.

ÅGE STEINSET: SURREA-
LISTICKÉ OBRAZY ZE
ZÁPADNÍHO NORSKA 

3. kv tna až 1. ervna 2007 
Åge Steinset (*1938) žije v Leikan-

geru – ve východním Norsku v oblasti 
fjord , kde pracuje jako psycholog. 
Lidé v tomto regionu jej však znají 
p edevším díky jeho obraz m, které 
zde asto vystavuje. Na své výstav
v Praze p edstaví své surrealistické 
obrazy. Hlavními tématy jeho práce 
jsou složité lidské vztahy, které pro-
mítá do zví ecího sv ta.

ZDEN K BAKŠTEIN:
FOTOGRAFIE Z ISLANDU 

5. až 30. ervna 2007 
Výstava barevných a ernobílých

fotografií Zde ka Bakšteina, vít ze fo-
tografické sout žní výstavy 5. Island-
ského dne 2006. Více informací o 
um lci naleznete na jeho interneto-
vých stránkách www.zzz.cz. 

JARNÍ VÝSTAVY VE SKANDINÁVSKÉM DOM

VÝTVARNÍK ÅGE STEINSET FOTO FIRDAPOSTEN.NO

ZDEN K BAKŠTEIN, ISLAND, SKEIÐARÁRSANDUR

sl0701.pub
stránky 8 AzurováPurpurováŽlutáernáAzurováPurpurováŽlutáerná

st eda, 14. b ezna 2007 22:53



Severské listy 1/07 - 9 

EŠI A POLÁRNÍ VÝZKUM 

Výstava z eských expedic do Zem
Františka Josefa, Grónska, Ant-
arktidy, na Island a na Špicberky 
uspo ádaná u p íležitosti Meziná-
rodní polárního roku 2007–8, kte-
rý za al 1. b ezna 2007, p esn
v den zahájení výstavy. 

V augustiniánském klášte e ve 
Vrchlabí byla 1. b ezna 2007 vernisáž 
výstava na téma eši a polární výzkum.
Zajímavá výstava, kterou pod vedením 
dr. Kociánové p ipravili pracovníci mu-
zea KRNAPu, potrvá do 13. kv tna 2007. 

Pro  je mezinárodní polární rok prá-
v  letos? Termín vychází z data minulé-
ho polárního roku, který prob hl už p ed
p l stoletím v letech 1957–8 a který se 
zapsal do historie objevem ozonové díry 
nad Antarktidou. 

A pro  práv  ve Vrchlabí? Krom
praktické stránky v podob  vhodných 
výstavních ploch a odborného personálu 
k tomu p isp la skute nost, že Krkonoše 
jsou spolu s Jeseníky jedinými oblastmi 
u nás, které se mohou pochlubit sever-
skou tundrou v etn  všech geologických, 
botanických i zoologických podobností. 

Mezinárodní polární rok, vzato 
z hlediska globálního klimatického sys-
tému, by m l potvrdit a zpopularizovat 
skute nost, že vlivy, pocházející 
z polárních region , jsou velmi význam-
né a p ímo ovliv ují udržitelný rozvoj 
lidské spole nosti. Pro laickou ve ejnost 
výstava p ináší adu nových informací 
o p sobení našich v dc , objevitel  a 
dobrodruh  v polárních oblastech. 

Vernisáž výstavy zahájil dr. Michal 
Janouch, p edseda polární sekce eské
geografické spole nosti. Osobn  se svý-
mi p ísp vky vystoupil i dr. Fišer, který 
na stanici Mirnyj v Antarktid  zkoumal 
kosmické zá ení, Ing. Josef ehák zná-
mý n kolikaletými výzkumy sv ta pod 
povrchem špicberských ledovc , Nelly 
Rasmussenová, etnografka, která sbírala 
informace u norských Sám  i u Eskymá-
k  v kanadské oblasti Hudson Bay, dr. 
Kocourková, objevitelka dosud nezná-
mých lišejník  jižního Grónska, a další 
znalci Severu. 

Vystavené fotografie, popisy a ukázky 
ze sbírek geologických i etnografických 
jsou zajímav  uspo ádány a organizáto i
nezapomn li ani na ty nejmenší, pro 
které p ipravili po etnou rodinu troll
v jejich skalnatém prost edí.

VÝSTAVA U P ÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO POLÁRNÍHO ROKU 

DR. FIŠER A DR. JANOUCH P I ZAHÁJENÍ

NELLY RASMUSSENOVÁ, LIDÉ Z BAFFINOVA OSTROVA

Návšt vníci výstavy mohou spat it i výzbroj a výstroj doc. 
Josefa Sekyry, kterou používal na svých antarktických expedi-
cích, kompletní vybavení pro pr zkum ledovcových jeskyní – 
i mo ský kajak, který proplul chladným pob ežím Islandu, Al-
jašky, Grónska a ukotky.

Na podzim letošního roku bude výstava eši a polární vý-
zkum instalována v Moravském muzeu v Brn .

text a foto Ji í Havel 
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ZM NY KLIMATU HROZÍ 
ARKTIDA BEZ LEDU? 
Pokud bude lidstvo vypoušt t do atmosféry 
stejné množství skleníkových plyn  jako do-
sud, zmizí z oblasti kolem severního pólu 
do roku 2040 veškerý led. Tvrdí to studie 
amerických v dc  vedených Marikou Hol-
landovou z Washingtonské univerzity, zve-

ejn ná v novém ísle odborného asopisu
Geophysical Research Letters. 

Z etelné snížení množství vypoušt ných sklení-
kových plyn  by mohlo klimatickou zm nu pozdr-
žet, míní Hollandová. Agentura DPA v této souvis-
losti poukazuje na obdobný výzkum evropských 
v dc , kte í definitivní roztátí arktického ledu 
p edpovídají až k roku 2080. „Zm ny budou mít 
vliv na hojnost ryb, které tvo í zna nou ást lidské 
potravy, zvlášt  u p ímo ských národ ,“ íká v dec
Eberhard Fahrbach a upozor uje na možné naru-
šení potravinového et zce.

Po íta ová simulace klimatických zm n severní 
polokoule, kterou uskute nil tým kolem Hollando-
vé, p edpokládá v lét  2040 poslední malé ledovce 
na pob eží Grónska a severokanadských ostrov .
V zimních m sících sice ledovce op t posílí, oproti 
sou asné pob ežní tlouš ce t i a p l metru však bu-
dou mén  než metrové. 

Agentura NASA zve ejnila v zá í 2006 údaje 
meteorologického satelitu QuikScat, který sledoval 
vývoj arktické ledové epi ky. Srovnání m ení
rozlohy ledové plochy ze zimních období let 2004 
a 2005 p ineslo neuv itelné zjišt ní: za jediný rok 
zmizelo v Arktid  14 % rozlohy „v ného“ nebo-li 
trvalého mo ského ledu. To p edstavuje 720 tisíc 
tvere ních kilometr , rozlohu Turecka. Nejv tší

ztráty zaznamenala východní Arktida, kde zmizelo 
50 % oblastí trvalého ledu. Nahrazuje ho slabší tzv. 
sezónní (jednoletý) led. 

Tání arktických ker d sí ekology, je však výhod-
né nejen pro rybá e i námo níky, ale i pro t ža e.
Úbytek ker otevírá takzvanou severní cestu mezi 
Evropou a Japonskem, ta je výrazn  kratší než 
ostatní. O území okolo severního pólu, které skýtá 
dosud nedot ené zásoby ropy a zemního plynu, se 
už adu let p etahuje Rusko se Spojenými státy, 
Kanadou a skandinávskými státy. 

Ruské rybá ské flotily, které brázdí mo e v okolí 
p ístavu Murmansk, už stav jí speciální lod  pro 
lov ryb v Arktid . „Komer ní rybá ství však m že
v Arktid  zp sobit skute nou katastrofu. Pokud se 
lov p íliš usp chá, jediné, co tu rybá i najdou, bu-
dou krevety a olihn ,“ varovala profesorka Jacque-
line McGladeová, editelka Evropské agentury pro 
životní prost edí v zá í na v decké konferenci. Eko-
logové však v í, že za arktickým planktonem, kte-
rý se p esune z mo ského dna blíže k rozmrzlé vod-
ní hladin , postupn  p itáhnou makrely, sledi a 
tresky. 

„Situace ovšem není tak jednoduchá, jak se p e-
vládajícímu proudu v klimatologii zdá,“ píše 28. 
února 2007 na Neviditelném psu Luboš Motl, teo-
retický fyzik p sobí na Harvardov  univerzit . Ve 
svém lánku se zamýšlí nad tím, zda dnešní v da
dokáže ur it, které jevy jsou podstatné a které ni-
koliv. Nep ehlédnutelná skupina klimatolog  tvrdí, 
že r st oxidu uhli itého vede k oteplování, ale zda-
leka ne všichni. 

„Jsem p esv d en, že žádné definitivní záv ry
u init nelze,“ pokra uje ve svém lánku Motl. 
V roce 2001 publikovalo OSN graf, z n hož se zdá, 
že pr m rná teplota Zem  byla více než dev t sto-
letí v podstat  konstantní a kolem roku 1900 m la
prudce vyst elit strm  vzh ru, pravd podobn  vli-
vem p sobení lov ka. „Ukázalo se ovšem, a to 
zejména zásluhou relativních outsider  Stevena 
McIntyra a Rosse McKitricka, že hokejkový graf byl 
postaven na chybných statistických metodách. No-
v jší verze grafu ukazují, že se zm ny ve 20. století 
kvalitativn  neliší od staletí p edchozích.“ V nové 
klimatické zpráv  OSN pro rok 2007 již žádný graf 
není. 

„Nikdo neumí vysv tlit, pro  k oteplování v po-
sledních 25 letech docházelo pouze na severní po-
lokouli, a nikoli na jižní. Nikdo neumí vysv tlit,
pro  se mezi lety 2003 a 2005 ochlazovaly sv tové 
oceány, pro  se od t icátých let ochladilo Grónsko, 
pro  byl rok 2006 o tolik chladn jší než rok 2005, 
pro  globální teplota klesala mezi lety 1940 a 1970, 
kdy lidstvo emitovalo tém  stejn  oxidu uhli itého 
jako dnes,“ pokra uje ve své zpráv  Motl. 

Jan Pretel, klimatolog z eského hydrometeo-
rologického ústavu, upozornil v besed  vysílané 6. 
b ezna 2007 eským rozhlasem na to, že se ob as
v tisku sm šují pojmy. V roce 2001 se klimatologo-
vé shodli na tom, že s 66% pravd podobností lze 
prohlásit, že na globálním oteplování má podíl i 
lov k. Jak velký podíl, to se tehdy nikdo neodvážil 

odhadnout. Dnes jsou o tomto faktu klimatologové 
p esv d eni z 90%. To znamená, že odborníci jsou 
ani dnes vícemén  p esv d eni, že za oteplování 
naší planety m že relativn  hazardní zacházení 
s p írodními zdroji. Ale skute ná míra ovlivn ní 
klimatu lov kem je, mírn e eno, siln  spekula-
tivní záležitost. 

P esto Pretel upozor uje, že ke zm n  klimatu 
opravdu dochází, a a  už je to zp sobeno ímkoliv a 
kýmkoliv, a je to t eba to brát v potaz. Doufá, že 
tentokrát už vezmou politici – a to nejen eští, va-
rování opravdu vážn . „Podklady už jsou dnes na-
tolik pr kazné, že i politici by si jich m li, v uvo-
zovkách e eno, všimnout, a podle nich se tak tro-
chu chovat,“ komentuje Pretel záv ry ze zasedání 
Mezinárodního panelu pro zm ny klimatu v Pa íži
v únoru letošního roku. 

To potvrzuje i jiný klimatolog Ladislav Metelka 
( eský hydrometeorologický ústav) na stránkách 
Britských list . Globální oteplování není žádná fik-
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ce. Druhou ástí problému je otázka, kdo nebo co 
zp sobuje toto oteplování. Jednozna nou odpov
klimatologové neznají, ale ani nep edstírají, že by ji 
znali.

„Historický klimatolog“ Ji í Svoboda 23. února 
2007 publikoval na Neviditelném psu svoji studii, 
ve které se zamýšlí i nad ubýváním pevninského le-
dovce v Antarktid . Z jeho úvah je patrné, že alar-
mující výroky ekologických aktivist i noviná
toužících po senzacích je t eba brát s rezervou a 
prov ovat stejn  pe liv , jako jiné v decké studie. 
„Zaznívají argumenty o ‚jasném‘ d kazu, že globál-
ní oteplení je potvrzeno plujícími ledovci v jihopo-
lárních oblastech. Neexistuje v tší omyl,“ píše Svo-
boda. „Kry se od antarktické pevniny odlamují pro-
to, že jich je prost  hodn . Ledovec není žádná 
mrtvá hmota.“ 

Svoboda tvrdí, že cyklus tvorby t chto obrovi-
tých ker je pom rn  dob e znám. Jedná se o p i-
bližn ty iceti až padesátiletou periodu, dlouhodo-
b  dokumentovanou. Svoboda uvádí, že pevnina, 
kterou J. Cook v osmdesátých letech 18. století ob-
jevil zcela pod ledem, uvid li po dalších 40 letech 
Rusové bez ledu. Britská expedice pod vedením E. 
Shackeltona nem la v roce 1908 problém p iblížit
se k antarktické pevnin  bez ledu. O další dva roky 
pozd ji, op t bez problém , vystoupil na b eh Ant-
arktidy R. Amundsen. Po dalších asi 30 letech m l
však E. Byrd velké problémy p i vylo ování nákla-
du, nebo  k dosažení pevniny bylo nutné p ekonat
nejmén  desetikilometrovou ledovou bariéru. 

Zdá se tedy, že kolísání zaledn ní antarktického 
pob eží nemá nic spole ného s globálním oteple-
ním, nebo  led ubýval i v dob , kdy se o n jakých
zm nách zemského klimatu neuvažuje. Z ejm  je 
t eba opatrn  p istupovat i k ostatním zprávám o 
globálním oteplování. 

Michael Stanovský  

Použito zdroj  a citací z denního tisku, rozhlasu, 
televize a z internetových zpravodajských stránek 
uve ejn ných od zá í 2006 do b ezna 2007. 

PRAV CÍ JEŠT I
NA ŠPICBERKÁCH 
Norové jsou u vytržení. Poda ilo se jim na 
Špicberkách, et zci arktických ostrov
zhruba na p l cesty mezi Norskem 
a severním pólem, odkrýt jedine ný jurský 
h bitov. Našli v n m nap íklad zbytky plesi-
osaur . Tito dravci s obrovskými ploutvemi 
a se zuby ostrými jako dýka, byli p ed 150 
miliony let pro ostatní mo ské tvory tím, 

ím je dnes pro lov ka v mo i lidožravý 
žralok bílý. 

Zkamen lé poz statky pat í dv ma skupinám 
vyhynulých mo ských plaz  – plesiosaur  a ichtyo-
saur . Jedna z koster byla vzhledem ke své velikos-
ti nazvána Monstrum. „Kostra m ila deset metr .
Tvor m l zuby velké jako banány a obratle jako jí-
delní talí e,“ popisuje nález jeden z vedoucích týmu 
badatel  Jørn Harald Hurum z univerzity v Oslu. 

Paleontologové z národního muzea p írodních
v d p i univerzit  v Oslu našli fosilie p i vykopáv-
kách v odlehlé oblasti nejv tšího ostrova Špicberk. 
Podle Jørna Haralda Huruma byla velkým p ekva-
pením hustota poz statk  na tak malém prostoru. 

Ichtyosaurus ili ryboješt r tvo il jakýsi p e-
chod k dnešním delfín m, ovšem používal svislou 
ocasní ploutev k pohybu vp ed. Popis plesiosaur
zase pon kud p ipomíná bájnou obludu ze skotské-
ho jezera Loch Ness. Tito ješt i m li dva páry 
mocných ploutví a vyvinuli se ve dvou druzích – je-
den m l malou hlavu a velmi dlouhý krk, druhý na-
opak ohromnou hlavu a krátký krk. Ti krátkokrcí 
ješt i jsou nazýváni pliosau i. Kostra gigantického 
p edstavitele této skupiny má obratle velikosti jí-
delního talí e a v dolní elisti jsou zuby velké jako 
banány. Fosílie nebyla ješt  vykopána celá, ale jen 
jeho lebka má na délku asi t i metry, což znamená, 
že celé t lo by mohlo p esahovat délku osmi metr
od špi ky umáku až k ocasu. 

„Úžasné na tom je, že tu máme z ejm  úplnou 
kostru. Dosud na sv t  o žádných celých kostrách 
pliosaura nevíme,“ zd raznil doktor Hurum. Nale-
zišt  fosilií tvo í 21 dlouhokrkých plesiosaur , šest 
ichtyosaur  a jeden plesiosaurus krátkokrký. Kos-
terní poz statky byly uloženy v jemnozrnném skal-
ním sedimentu z erné b idlice. „Všechno, co jsme 
našli, je pospojováno. Nejsou to jednotlivé kosti – 
jsou to kompletní kostry,“ poznamenal Jørn Hu-
rum.

Po smrti ješt r  z staly jejich mrtvoly ležet 
v bahn  na dn  hlubokého oceánu, kde se nevysky-
toval kyslík bu  v bec, nebo jen v malém množ-
ství. Neobvyklé chemické složení bahna mohlo 
zp sobit mimo ádné zachování jejich poz statk .

Mo ští ješt i nalezení na Špicberkách se velmi 
podobají mo ským ješt r m známým z jižní Ang-
lie. Podle Huruma není vylou eno, že všichni obý-
vali stejný oceán, a proto nyní v dci cht jí porovnat 
nálezy z obou oblastí, arktické i anglické. 

internetový server sms.cz 
VYKOPÁVKY NA ŠPICBERKÁCH

FOTO ARNE NAKREM, AFTENPOSTEN
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VÝRO Í CARLA VON LINNÉHO 
OSLAVY 300. VÝRO Í NAROZENÍ 
CARLA VON LINNÉHO 
V ned li 28. ledna 2007 byly ve Švédsku ofi-
ciáln  zahájeny oslavy 300. výro í narození 
Carla von Linného. Tento sv toznámý švéd-
ský botanik, léka  a v dec se proslavil hlav-
n  tím, že pojmenoval kolem deseti tisíc 
druh  rostlin a p ibližn  stejn  velký po et 
druh  živo ich . Tím ud lal zásadní krok 
k založení moderní v decké botanické 
a zoologické terminologie. 

Zavedení ustálené nomenklatury pro rostlinnou 
a živo išnou íši usnadnilo t íd ní a další studium 
všech p írodnin. Carl von Linné za al jako první na 
sv t  d sledn  používat jména složená ze dvou 
slov: první jméno rodové ozna ovalo p íbuznost,
druhé bylo vlastním jménem druhu. Osnovou sys-
tému je sled základních kategorií: íše, kmen, t ída, 
ád, ele , rod a druh. Jednotlivé kategorie jsou 

vždy sob  nad azené.
28. leden byl zvolen proto, že podle švédského 

kalendá e slaví v tento den „Karl“ a „Karla“ jmeni-
ny. Zahajovací ceremonie se odehrála za ú asti krá-
le Carla XVI Gustafa a královny Silvie v Koncertní 
hale ve Växjö. Toto m sto leží v jižním Švédsku, 
v oblasti Smålandu, v krajin  tisíc  jezer a hlubo-
kých les . Nedaleko najdeme i u nás známé sklárny 
Kosta, Boda a Orrefors. Ve Växjö chodil Linné 
v letech 1717–1727 do školy. Je zde také uchován 
nejstarší Linného rukopis z let 1725–1727. 

Známý švédský zp vák Ola Salo zkomponoval k 
p íležitosti jubilea symfonii Linnaeus Rex (Král 
Linné). Ta byla ve Växjö provedena za ú asti pia-
nisty Pera Tengstranda. Na zahájení oslav promlu-
vil také poradce britského premiéra Tony Blaira 
pro v decké otázky, profesor David King. 

Oslavy potrvají po celý rok, k jejich vyvrcholení 
dojde v den Linného narozenin na dvou místech, 
v Råshultu a v Uppsale. V Råshultu, v jižním 
Smålandu, se Carl 23. kv tna 1707 narodil jako syn 
luteránského pastora Nilse Ingemarssona a Chris-
tiny Brodersoniusové, jejíž otec byl fará  ve Sten-
brohultu. V Uppsale Linné žil po mnoho let, p ed-
nášel tu na univerzit  a pracoval na n kolika velmi 
d ležitých dílech, která pozd ji vydal v Holandsku. 
Byla mezi nimi i proslulá Systema naturae (Sou-
stava p írody), která tam vyšla díky ekonomické 
podpo e senátora v Leidenu v roce 1735. 

Zakon ení oslav bude 15. prosince v Jukkasjärvi 
ve švédském Laponsku. Toto místo leží asi 20 km 
severovýchodn  od Kiruny a je známé nap íklad
pro sv j ledový hotel. 

CARL VON LINNÉ 
Málokdo ví, jak syn pastora Nilse Ingemarssona 

p išel ke jménu Linné. Ve Švédsku kdyzi panovala 
tradice, podle které si ten, kdo studoval na pastora, 
zvolil nové jméno. Pro vytvo ení tohoto jména bylo 
oby ejn  použito zlatinšt ní jména vsi nebo statku 
odkud rodina pocházela. Dva brat i z mat iny stra-
ny si vzali jméno Tiliander podle lipového stromu, 

ŠVÉDSKÝ KRÁL CARL XVI GUSTAF V DOPROVODU KRÁLOVNY SILVIE VE VÄXJÖ, KDE ZAHÁJIL JUBILEJNÍ ROK LINNÉHO.
AUTOR FOTOGRAFIE: HANS RUNESSON
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který rostl na hranici jejich pozemku (lípa 
je latinsky Tilia). Když Nils Ingemarsson 
odcházel na studia, následoval p íkladu
svých strýc , ale zvolil švédské jméno p ed
latinským (lípa je švédsky lind, ale tehdy 
linn). Aby jméno d lalo latinský dojem, vy-
tvo il slovo Linnaeus.

V roce Linného narození vládl válkami 
zbída enému Švédsku jeho jmenovec, král 
Carl XII, který práv  v tomto roce zapo al
jedno ze svých etných tažení, tentokrát do 
Ruska.

I v Råshultu se žilo chud . Dva roky po 
tom, co se Carl narodil, p evzal jeho otec 
faru po práv  zem elém tchánovi ve Sten-
brohultu. Tam na rodinu ekal nejen dale-
ko v tší a lepší d m, ale na Nilse Ingemar-
sona, náruživého zahrádká e, i možnost v -
novat se své zálib . První znalosti v oblasti 
botaniky Carl získal práv  v krásné otcov
zahrad . M l ty i sourozence, sestra Anna 
Maria se narodila roku 1710, Sophia Julia-
na 1714, bratr Samuel 1718 a nejmladší 
Emerentia roku 1723. 

Carl se odebral do školy ve Växjö teprve 
v deseti letech, do té doby m l domácího 
u itele. Ve škole se moc dob e neu il.
K velkému žalu rodi  se proto nedalo uva-
žovat o tom, že by mohl následovat otce 
v jeho povolání. Z hebrejštiny, e tiny a te-
ologie skoro propadal, v matematice 
a fyzice to bylo lepší, ovšem jeho zájem 
o p írodu byl neutuchající. Znal zpam ti
mnoho latinských názv  rostlin. 

V roce 1727 po absolvování gymnázia 
za al svá univerzitní studia na fakult  me-
dicíny. Kratší dobu studoval v Lundu a pak 
pokra oval v Uppsale. Tam se seznámil 
s teologem a botanikem Olofem Celsiem. 
Profesor Celsius mu p j oval knihy ze své 
rozsáhlé knihovny a oba muži se sp átelili.
Spolu se vydali do Upplandu a za ali sbírat 
rostliny, studovali zv  a minerály. 

Profesorem medicíny v Uppsale byl teh-
dy Olof Rudbeck, který pom rn  chudému 
Carlovi za ídil stipendium a možnost p ed-
nášet v botanické zahrad . Mimo jiné mu 
p j il také knihu O sexualit  rostlin (De se-
xu plantarum), a tím ho p ivedl na cestu, 
která ho proslavila na celém sv t .

Ve 25 letech se Linné vydává do Lapon-
ska, aby o této, tehdy velmi málo známé 
oblasti, shromáždil informace. Kv tena La-
ponska (Flora Lapponica) je jedním 
z výsledk  této cesty. Na další cest , která 
vede do provincie Dalarna, poznává svou 
budoucí manželku. 

V té dob  bylo ve Švédsku obvyklé, že si 
vzd lanci jezdili prohlubovat svá studia do 
zahrani í. Linné se odebral do Holandska, 
kde v Hardevijku dostal ty i dny po p íjez-
du doktorát. Za pomoci mecenáš  vydal 
n která svá nejvýznamn jší díla, nap . Zá-

SOCHA, KTEROU VYTVO IL HANS ENGLUND (NA OBRÁZKU) K OSLAVÁM
300. VÝRO Í NAROZENÍ CARLA VON LINNÉHO.

AUTOR FOTOGRAFIE: INGER MARKLUND, SWEDEN RADIO

klady botaniky (Fundamenta botanica) v roce 1736 a o rok 
pozd ji první vydání Rostlinných rod  (Genera plantarum). 
V Pa íži potom vydal T ídy rostlin (Classes plantarum). 
V zahrani í strávil t i roky, ale stýskalo se mu po vlasti. Po 
návratu dom  si otev el léka skou ordinaci ve Stockholmu 
a rok nato se oženil se svou velkou láskou Sárou Elisa-
bethou Moreausovou. 

Roku 1739 se Linné stal spoluzakladatelem a preziden-
tem švédské Akademie v d a v roce 1741 byl jmenován pro-
fesorem botaniky na univerzit  v Uppsale. P ednášel p íro-
dopis a nauku o lécích, materia medica. K vydání p ipravil
Švédskou kv tenu (Flora Sueica), Švédskou zví enu (Fauna 
Sueica) a Soustavu p írody (Systema naturae). 

V roce 1751 Linné vydal Botanickou filosofii (Philoso-
phia botanica). O dva roky pozd ji vyšlo jeho souhrnné dílo 
O rostlinných druzích (Species plantarum). Toto dílo zahr-
nulo nejen švédské a evropské rostliny, ale i flóru ostatních 
kontinent .

Linné se v noval hlavn  švédským provinciím Lappland, 

LINNÉHO T ÍD NÍ ROSTLIN
 © UPPSALA UNIVERSITY LIBRARY, FOTO OWE WENNMAN
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Dalarna, Öland, Gotland, Skåne a Västergötland. 
M l však tém  p t set žák  a asi dvacet z nich se 
stalo jeho tzv. apoštoly. Ti byli posláni do sv ta,
aby tam pomáhali Linnému v jeho innosti. Cesto-
vali do Jižní Afriky, Japonska, na Jávu atd. Prvním 
z nich byl Christopher Tärnström, který svou cestu 
zaplatil životem po té, co onemocn l ve Vietnamu. 
Linné po n m nazval jeden tropický rostlinný rod: 
Ternstroemia. Torenia zas dostala své jméno po 
Olofovi Torénovi, který pro Linného podnikl cestu 
do Indie a íny. Carl Peter Thunberg se vydal na 
Ceylon. Pehr Kalm procestoval severní Ameriku. 
Anders Sparrman se spolu s Danielem Carlem So-
landerem zú astnil tichomo ské expedice, kterou 
vedl slavný mo eplavec James Cook. Prost ednic-
tvím svých apoštol  získal Linné mnoho znalostí 
o sv t , zárove  se ale sv t dozv d l o n m a o jeho 
práci. 

Pozornost sv ta se skoro vždycky obrací 
k Linnému-botanikovi. Mén  známé je, že Linné na 
svých p ti cestách po Švédsku pozoroval a ve svých 
dílech popsal nejen flóru a faunu, ale také sociální 
situaci a tíživou chudobu v tehdejším Švédsku. 
Skoro neznámá je jeho kniha Diaeta naturalis, je 
to v podstat  kniha o životním stylu. Modernost to-
hoto díla je p ekvapivá i úžasná. Linné nabádá ke 
sportování, snížení spot eby cukru a doporu uje 
pít hodn  vody. Také na výchovu m l moderní a 
laskavé názory, pro d ti doporu oval svobodu 
a hru. 

Jako padesátiletý byl Linné povýšen do šlech-
tického stavu. Koupil panství Hammarby, jihový-
chodn  od Uppsaly a zde trávil š astné chvíle na 
sklonku svého života. Jako profesor botaniky na 
univerzit  v Uppsale vedl univerzitní zahradu. Ze-
m el 10. února 1778 jako jeden z nejslavn jších bo-
tanik  své doby. 

Jana Witthed 

NAHRADÍ PIPI PANA KRÁLE 
ANEB ERNOŠI SE
NA SEVERU NENOSÍ 

Švédští p ívrženci republikánského systému d -
lají všechno možné proto, aby, jinak pom rn  vel-
mi oblíbeného krále Carla XVI. Gustafa a jeho rodi-
nu, nemuseli mít na o ích. Nap íklad necht jí na 
nových mincích mít profil vládnoucího monarchy. 

Rad ji by tam vid li sv toznámou d tskou po-
stavi ku Pipi Dlouhá pun ocha. Nebo alespo  její 
autorku, úsp šnou spisovatelku Astrid Lindgreno-
vou, která napsala i D ti z Bullerbynu nebo Ronju, 
dceru loupežníka.

„Jakou propagací je pro Švédsko král? Pipi ne-
bo Astrid jsou ve sv t  mnohem v tšími a znám j-
šími symboly Švédska než on,“ argumentují. 

To v Norsku mají na knížky s Pipi jiný názor. 
Nap íklad ozna ení tatínka Pipi Pun ochaté jakož-
to „ ernošského krále“ bylo shledáno politicky ne-
korektním a v novém vydání bylo zam n no za 
„král z jižního ostrova“. 

Nejenže problém zam stnal adu lidí, ale další 
se tomu mohou alespo  krátce zasmát. 

Pokud by to n komu p ipadalo jako zbyte ný
krok, ten a  nechá na hlav . My jsme zase vypustili 
z Honzíkovy cesty družstevní vají ko, Norové zas 
te  mají svého krále z jižního ostrova. Sranda 
prost  musí bejt, i kdyby ernoši z jižního ostrova 
na družstevní vají ko nem li. A pro echy je navíc 
prima, že v tom nejsou sami. 

podle Lidových novin 

CARL VON LINNÉ (AUGUSTIN EHRENSVÄRD 1740) © KVA 
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KONEC SM LY ŠVÉDSKÉHO 
GAGARINA
Po t ináctiletém ekání a n kolika odkla-
dech astronaut Christer Fuglesang kone n
odstartoval do vesmíru. 

Dev ta ty icetiletý „švédský Gagarin“ byl kon-
cem roku 2006 ve Skandinávii bezkonkuren n
nejsledovan jším Seve anem. Docent fyziky expe-
rimentálních ástic z Královské technické vysoké 
školy ve Stockholmu se p itom ke kosmonautování 
dostal náhodou – to když jednou ráno v roce 1992 
zahlédl v novinách inzerát, že evropská vesmírná 
agentura ESA hledá zájemce, kte í se cht jí stát as-
tronauty. Christer Fuglesang odeslal p ihlášku – 
a usp l. V letech 1993 až 1996 absolvoval vzd láva-
cí program v Rusku a od té doby se usadil ve st e-
disku NASA v americkém Houstonu. 

Cesta do vesmíru však vedla všemi sm ry, jen 
ne p ímo. Již v roce 1993 byl totiž vybrán jako je-
den ze dvou astronaut  ESA do projektu Euromir 
95, p i n mž se m l o dva roky pozd ji vydat ke 
hv zdám. Nakonec však namísto do vesmíru puto-
val jen do Kaliningradu, kde p l roku pracoval jako 
pozemní koordinátor pro své š astn jší kolegy, kte-
í mu po celou tu dobu posílali pozdravy út chy 

z vesmírné stanice Mir. 
I když byl nakonec za azen do vesmírného pro-

gramu raketoplánu Discovery, držel své krajany 
n kolik dn  v šachu. Poletí? Nepoletí? Christler 
Fuglesand si musel cht  necht  vzpomenout na to, 
jak se jeho „neúsp ch“ v evropském (ruském) 
vesmírném programu stal inspirací k televizní er-
né komedii Percyho slzy, která se dokonce ve ve ej-
noprávní Švédské televizi vysílala na pokra ování.
Televizní Fuglesang se stal symbolem velké sm ly.
Všichni už dávno let li do vesmíru, jen on sám po-
ád kosmonautoval v nadmo ské výšce n kolika

desítek i stovek metr
Opakované odklady startu Discovery vedly k 

nad ji, že by se Percyho slzy mohly do kat pokra-
ování. Št stí však tentokrát stálo na správné stra-

n  a žádný další „p ízemní“ humor na ú et Christe-
ra Fuglesanga se již nekonal. 

Start 10. prosince 2006 byl navzdory t ídenní-
mu zpožd ní nejen úsp šný, ale velkolepý a na po-
hled krásný. Vzhledem k tomu, že se uskute nil ne-
dlouho po p lnoci, zm nily plameny z raketoplánu 
Discovery noc na Mysu Canaveral v jasný den. Lep-
ší symboliku si první Švéd v kosmu – a s ním i další 
ty i nová ci v posádce – snad ani nemohli p át.

Hlavním zadáním p i dvanáctidenní misi byla 
instalace nových solárních baterií na Mezinárodní 
vesmírné stanici ISS. Raketoplán m l však ješt
další úkol, který je práv  pro Fuglesanga velmi 
symbolický – dopravit zp t na zem jednoho z 
t í lenné posádky ISS, který už na ob žné dráze 
strávil p l roku. Konkrétn  n meckého kosmonau-
ta Thomase Reitera, p esn  toho, který p ed jede-
nácti lety „švédského Gagarina“ p i jeho prvním 
plánovaném letu v rámci projektu Euromir 95 od-

sunul jen do role diváka. 
První švédský astronaut Christer Fuglesang ta-

ké své kolegy na ob žné dráze uctil typicky švéd-
ským jídlem. P edložil chod sestavený ze sušeného 
losího masa, k upavého chleba (knäckebrotu) a na 
záv r trochu zázvorové pálenky. Normáln  tvo í jí-
delní ek astronaut  sušené ovoce, energetická ty-
inka a džus k snídani a ku e se zeleninou jako tep-

lý ob d. Fuglesang jako historicky první nejen 
švédský, ale v bec skandinávský astronaut p ipra-
vil svou zm nu ve stravování ve spolupráci s ame-
rickou vesmírnou agenturou NASA. 

Podle lánku Tomáše Sniegon  v LN, redak n  dopln no
foto NASA 
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FINSKÁ SAUNA 
P esn e eno, p išla k nám jako vzdále-

ná d di ka primitivních horkovzdušných 
lázní nomád  severních území Eurasie. Její 
p vod lze nejspíše p edpokládat v irán-
ských hornatinách a oblastech za Uralem. 
Migra ními vlnami praslovanských a ugro-
finských kmen  se dostávala do rozlehlých 
oblastí dnešního Ruska a z Pobaltí i Karé-
lie také do Finska. 

Principiáln  jsou horkovzdušné lázn  týž sta-
vebn  technický produkt jako nomádské lázn ,
ovšem geniáln  p em n né do podoby do zem  za-
hloubeného anebo nadzemního prostoru d evem
obloženého a s topidlem z nakupených kamen .
Podle lokality výskytu se nazývají bu  ba a i sau-
na.

Pokud bychom cht li vypsat sout ž, který z t ch
typ  horkovzdušných lázní k nám p išel d ív, tak to 
byla horkovzdušná láze , kterou si do našich zemí 
p inesli Slované. Ví se o ní již z cestopisu arab-
ských obchodník  z poloviny 10. století našeho le-
topo tu. Ne íkali jí ani ba a, ani sauna, ale láz a,
pozd ji potící sv tni ka apod. Vzala za své v moro-
vých epidemiích. O ruskou láze  ba u se však Ev-
ropa zajímala a modifikovala si ji pod vlivem ím-
ských lázní v tšinou jako ve ejné parní lázn  r z-
ných forem až do nedávné doby. 

Z obrázku je patrno, že t mto lázním schází ob-
ložení st n d evem a že z stává topidlo, již vybave-
né odvodem kou e do komína. Zp sob použití ta-
kové lázn  se tedy dost liší od postupu v saun i v 
bani.

PRO  K NÁM P IŠLA SAUNA A NE BA A

V moderní dob  k nám p išla po první sv tové
válce ba a, kterou si po návratu z Ruska z izovali
legioná i i zajatci ve svých obcích. Šlo však jen 
o ojedin lé p ípady a obecn  byly považovány za 
kuriozitu.

Známost o saun  se dostávala do ostatku Evro-
py a tedy i k nám nejd íve zásluhou úsp ch  fin-
ských vytrvalc  na olympiádách, kte í ve ejn  in-
formovali o saunování jako sou ásti své sportovní 
p ípravy a nakonec i regenerace po denní manuální 
práci, kterou vykonávali. Zásluhou docenta Vojty 
byla první kou ová sauna u nás postavena v roce 
1938, ovšem válka znemožnila její další napodobo-
vání v eských zemích. Sauny ovšem u nás tehdy 
existovaly jako nezbytná sou ást vybavení kasáren 
n meckých okupa ních útvar , ale jen pro vojáky, 
ne pro eské obecenstvo. 

K rozší ení saun došlo u nás až po válce a zprvu 
op t p i in ním doc. Vojty, jehož zkušeností využili 
jeho žáci a z ídili sauny v Brn , na chat  Barborce v 
Jeseníkách, v lázních Karlova Studánka, ale i v T e-
boni, v Praze Na Štvanici a v Podolí. Avšak práv
sauna v Karlov  Studánce vydatn  p isp la k rozši-
ování saun, protože ji navšt vovali láze ští paci-

enti z d lních a hutních provoz  na Ostravsku a 
prosadili si jejich z izování, práv  tak jako obyvate-

HORKOVZDUŠNÉ LÁZN SE VYVINULY Z T CHTO POTNÍCH
CHATR Í..

SLOVANSKÁ (RUSKÁ) HORKOVZDUŠNÁ LÁZE  (BA A)
V SOU ASNÉM POJETÍ.
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lé zpod Prad du. B hem totality bylo v provozu asi 
3000 ve ejných saun, minimáln  rodinných a sko-
ro všechny bylo stav ny svépomocí. Teprve po p e-
vratu p išly na trh u nás i sauny z Finska p es N -
mecko a Švédsko, ale i p ímo ze zem  tisíc  jezer 
a  saun – Finska. Jejich moderní využití principu 
tradi ní sauny a technické provedení saunových 

HORKOVZDUŠNÁ LÁZE POZDNÍHO ST EDOV KU.

FINSKÁ HORKOVZDUŠNÁ LÁZE  (SAUNA) VE FINSKÉM P Í-
RODNÍM PROST EDÍ.

kabin a jejich otopu je dalším d vodem, pro  u nás 
zdomácn la práv  sauna. Není problém po ídit si 
saunu nejen do regenera ních center, ale i do ro-
dinných obydlí. Vzhledem k stoupající oblib  sau-
nování po et saun stoupá a dnes je jich u nás na ti-
síce a bude jist  zajímavé, až budoucí s ítání lidu 
poskytne jejich p esný po et. V sousedním N mec-
ku jich je po etn  dokonce více než ve Finsku. 

Obliby sauny využívají n které komer ní orga-
nizace k usnadn ní prodeje svých výrobk , které 
neprávem ozna ují názvem této horkovzdušné láz-
n  (infra-sauna, sauna-belt apod.). Pravá saunová 
láze  ovšem nem že být vytvá ena jinde než jedin
v saun . Je zásluhou Fin , že si nejen udrželi saunu 
jako sou ást svého života, ale že i p isp li svým 
technickým a estetickým d myslem k jejímu rozší-
ení do celého sv ta.

Kiitoksia saunasta! 
MUDr. Antonín Mikolášek 

nestor saunování v esku

V KAŽDÉ SAUN LZE VYTVO IT NÁLEŽITÉ FYZIKÁLNÍ KLIMA
A P ÍJEMNÉ SPOLE ENSKÉ PROST EDÍ.

VE EJNÁ SAUNA V ESKÉM POJETÍ.
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ŠVÉDSKÉ OSOBNOSTI 
Jev politického „p eb hlictví“, v poslední 
dob  tolikrát diskutovaný v našich sd lova-
cích prost edcích, sehrál i v povále ném
Švédsku klí ovou roli p i vytvá ení systému 
sociálního zákonodárství, tak zvaného mo-
delu folkhemmet, do eštiny p ekládaného
jako Domov pro všechny.

Jakýmsi vyvrcholením tohoto procesu postup-
ného prosazování legislativy, spo ívající nap íklad
v zákonech o p ídavcích na d ti a o zdravotním a 
nemocenském pojišt ní, m l být v druhé polovin
50. let zákon o ATP, allmän tilläggspension, tedy
všeobecném p íplatku k d chodu. Jednalo se o to, 
že do té doby švédský d chodový systém zaru oval
všem ob an m jen pom rn  nízký základní d -
chod, tzv. folkpension, pro všechny stejný. Lidé 
v ú ednických profesích však v penzi vedle n ho
požívali ješt  p íjm  z d chodového p ipojišt ní,
které za n  v produktivním v ku platil jejich za-
m stnavatel – a to se týkalo i ú edník  placených 
z ve ejných rozpo t , zatímco d lníci z pr myslu, 
kte í ve Švédsku v této dob  tvo ili významnou ást 
obyvatelstva, tuto možnost nem li. ATP tak m l
p ipojišt ní na slušn jší d chod ze strany zam st-
navatele stanovit povinn  pro všechny výd le n
inné osoby. Jeho výše m la do zna né míry záviset 

na výši výd lku.
Jednalo se o to, že do té doby švédský d chodo-

vý systém zaru oval všem ob an m jen pom rn
nízký základní d chod, tzv. folkpension, pro všech-
ny stejný. Lidé v ú ednických profesích však v pen-
zi vedle n ho požívali ješt  p íjm  z d chodového
p ipojišt ní, které za n  v produktivním v ku platil 
jejich zam stnavatel – a to se týkalo i ú edník  pla-
cených z ve ejných rozpo t , zatímco d lníci z pr -
myslu, kte í ve Švédsku v této dob  tvo ili význam-
nou ást obyvatelstva, tuto možnost nem li. ATP 
tak m l p ipojišt ní na slušn jší d chod ze strany 
zam stnavatele stanovit povinn  pro všechny výd -
le n inné osoby. Jeho výše m la do zna né míry 
záviset na výši výd lku.

Navrhovaný zákon, se kterým p išla sociáln de-
mokratická vláda v roce 1957, se stal p edm tem 
nejvášniv jšího politického boje mezi levicí a pravi-
cí, jaký Švédsko od dob boj  za všeobecné hlasova-
cí právo nezažilo. Socialisté, kte í zákon p edkláda-
li, byli pro, nesocialisté byli proti. Nebylo o n m
s to rozhodnout ani referendum, ani p ed asné vol-
by v následujícím roce, nebo  síly byly v podstat
neustále vyrovnané. 

N kte í politikové z nesocialistické liberální 
strany folkpartiet, která ve volbách práv  kv li po-
stoji k ATP ztratila ve prosp ch sociální demokra-
cie, však za ali dosavadní politickou linii vedení 
strany týkající se povinného penzijního p ipojišt ní

zpochyb ovat. Stranické vedení „zradil“ i legendár-
ní Herbert Tingsten, šéfredaktor stran  blízkého 
deníku Dagens Nyheter, velký povále ný antisocia-
lista, odp rce myšlenek znárod ování a plánova-
ného hospodá ství, a vyložený „echtpravi ák“
v otázkách obrany a zahrani ní politiky, který se 
o p edsednictvu strany vyjád il v tom smyslu, že 
sám pobírat vysokou penzi a nep át o n co lepší za-
bezpe ení nižším p íjmovým kategoriím je bezcit-
né.

Zákon již d íve prošel první parlamentní komo-
rou a pot eboval i schválení v komo e druhé, která 
ho nejprve odmítla. Síly byly, jak již bylo uvedeno, 
vyrovnané. P ed hlasováním v kv tnu 1959 prohlá-
sil poslanec folkpartiet Ture Königson z Götebor-
gu, že sv j hlas proti ATP v souladu s pokynem své 
strany nedá, a hlasování se zdržel. Zákon prošel, 
za al platit v roce 1960 a stal se na dlouhá léta pilí-
em švédského sociálního modelu a jeho symbolic-

kou „vlajkovou lodí“. N které kruhy uvnit  sociální 
demokracie dokonce považovaly reformní politiku 
za tímto zákonem dokon enou: v této dob  požíva-
lo Švédsko nejvyšší životní úrovn  na sv t , kterou 
mohla v d sledku p erozd lování sdílet v tšina je-
ho obyvatelstva, a zbývalo jen fungující systém do-
la ovat.

Folkpartiet následn  potrestala Königsona tím, 
že ho zbavila jeho poslaneckého k esla. O šéfredak-
torský post p išel v roce 1960 kv li svému postoji 
k ATP i Tingsten. P íchu  paradoxu však v tomto 
kontextu nese stanovisko folkpartiet z tak zvané 
„st edové deklarace“, vydané nedlouho poté p ed
volbami v roce 1960, kde strana podepisuje, že má 
blízko p edstavám sociáln demokratické vlády a že 
souhlasí s velkou ástí provád né reformní politi-
ky, což lze interpretovat tak, že ATP už nevadí celé 
stran .

ATP byl zrušen v 90. letech v souvislosti s p e-
chodem na systém povinného d chodového spo e-
ní do soukromých fond , na který ve Švédsku exis-
tují r zné názory. 

Podle publikací  
Välfärdsåren. Svensk historia 1945–1986 (Göran Hägg)

a Boken om Olof Palme. Hans liv, hans gärning, hans död
p ipravil Jan Dlask 

LEGENDÁRNÍ ŠVÉDSKÝ „P EB HLÍK“, KTERÝ ZM NIL SYSTÉM 
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OLOF PALME A ESKO
30. ledna letošního roku 2007 by 
oslavil své osmdesátiny švédský 
sociáln demokratický politik Olof 
Palme (1927–86), který vedle n -
kolika ministerských funkcí v 60. 
letech a funkce stranického p ed-
sedy p sobil p edevším jako p ed-
seda švédské vlády, a to v obdo-
bích let 1969–76 a 1982–86. 

Palme pocházel ze zámožné 
stockholmské rodiny a již v d tství ovlá-
dal n kolik jazyk : od matky pocházejí-
cí z n mecké rodiny v Lotyšsku se nau-
il n mecky i trochu rusky, a od své 

ch vy francouzsky. Studoval ve Švéd-
sku, Francii a ve Spojených státech, 
a politice se za al v novat již v dob  stu-
dentské, kdy pracoval také jako novi-
ná . Vynikající e ník Palme proslul co-
by politik p edevším svou angažovanos-
tí v mezinárodní politice, do té doby ve 
Švédsku nevídanou: za všechno m že-
me uvést p edevším jeho kritiku USA za 
vedení války ve Vietnamu, která na 
dlouhou dobu ochladila vzájemné švéd-
sko-americké vztahy. Americké bom-
bardování vietnamských vesnic Palme 
mimo jiné p irovnával k zásahu fašist
v Lidicích. Jako politik nem l doma ve 
Švédsku na r žích ustláno: jeho vlastní 
strana ho alespo  zpo átku vnímala s 
ned v rou, p edevším kv li jeho p vo-
du a pon kud jinému politickému stylu, 
než na jaký byli tradi ní sociáln demo-
krati tí odborá i zvyklí. Navíc byl politi-
kem na jedné stran  sice milovaným a 
respektovaným, o emž sv d í sto tisíc 
tém  výhradn  p átelských dopis ,
které za aktivní dobu v politice obdržel, 
v etn  dopis  od d tí a pohlednic z do-
volené, ve kterých mu lidé vyjad ovali 
svou podporu, na druhé stran  ale také 
rovn ž politikem nenávid ným, a to jak 
na pravici, tak v kruzích stojících od so-
ciální demokracie nalevo. 

A  to není p íliš známo, m l Palme 
již od mládí celkem rozsáhlé kontakty 
s naší zemí, a to velmi mnohostranného 
charakteru. 

Ješt  jako studentský aktivista odjel 
v roce 1949 do západní okupa ní zóny 
N mecka seznámit se se situací tamních 
student . P i té p íležitosti navštívil 
i Prahu. Nejednalo se o žádnou zdvo i-
lostní návšt vu, Palmemu šlo p ímo
o zjišt ní pom r , v jakých lidé po roce 
1948 v eskoslovensku žijí. Jak sám 
s étosem íká, v Praze po nocích hledal 
lidi, kte í utíkali p ed tajnou policií, se-
tkával se s d lníky, kterým bylo brán -

no hájit své zájmy, se spisovateli, kte í zakopávali své rukopi-
sy po zahrad , a se studenty vyhnanými z univerzit. P i té 
p íležitosti se seznámil se studentkou Jelenou Rennerovou, 
se kterou vstoupil v prosinci 1949 do zjevn  fingovaného 
manželství, aby jí umožnil odcestovat do zahrani í. S atek
prob hl na poslední chvíli, nebo  o n kolik dní pozd ji se 
zm nil zákon a s atek s cizincem již nebyl pro tehdejší esko-
slovenské ú ady d vodem pro ud lení výjezdního povolení. 
Palme zajistil Jelen  ve Stockholmu byt, ve kterém s ní ale 
nežil. Aby byli Jelenini p íbuzní v Praze ušet eni nep íjem-
nostem, existovalo manželství formáln  až do roku 1952. Je-
lena se stala léka kou, vdala se za švédského léka e a z stala
ve Stockholmu. 

Na ja e roku 1950 se Palme vedle své již d ív jší funkce 
tajemníka studentské organizace SFS (Sveriges Förenade 
Studentkårer – Švédské sjednocené studentské sbory) stal 
p edsedou jejího zahrani ního výboru. V této funkci odjel 
stejného roku jako pozorovatel do Prahy na sv tovou stu-
dentskou konferenci po ádanou mezinárodní organizací IUS 
(International Union of Students), na kterou byla SFS v té 
dob  rovn ž napojena. IUS byla pod velkým vlivem komunis-
t  a jako další delegáti se její pražské konference zú astnili
rovn ž budoucí p ední komunisté E. Berlinguer z Itálie a E. 
Honecker z NDR. 

Ú ast na konferenci, akci režírované komunistickou pro-
pagandou, zjevn  výrazn  ovlivnila Palmeho názory 
a budoucí sm ování. Ve své zpráv  pro organizaci SFS Pal-
me vzpomíná, že celá Praha byla vyzdobena transparenty 
a portréty J. V. Stalina a K. Gottwalda, zatímco jediný, kdo 
nebyl ozdoben, byli obyvatelé Prahy, kte í se se zachmu ený-
mi obli eji a v šedém oble ení tísnili v tramvajích a ve fron-
tách k legalizovaným obchod m erné burzy. Sta í d lníci,
kte í se slzami v o ích tiskli Palmemu ruku, mladé dívky, kte-
ré propašovávaly zoufalé dopisy do pokoj  zahrani ních de-
legát  a všichni další bezejmenní schovaní za fasádou lidové 
demokracie v bec slavnostní náladu nem li.

Prvním e níkem na mládežnické konferenci byl údajn
vysoký severokorejský d stojník, jehož zem  se n kolik týd-
n  nacházela ve válce s jižním sousedem. Severokorejec si na 

OLOF PALME FOTO SVT BILD
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e nickou tribunu p inesl bazuku a dv  další zbra-
n  a sv j projev p ednesl v uniform . Jeho e  prý 
byla velmi nenávistná a vyvrcholila zvoláním „Smrt 
americkým vet elc m v Koreji!“, po emž následo-
vala t icetiminutová demonstrace. V podobné at-
mosfé e pokra ovala i další jednání. e ník m,
kte í podporovali linii Moskvy, se dostalo velkých 
ovací s vyvoláváním Stalinova jména ve stoupavém 
rytmu sborem, ti, kdo m li jiný názor, byli vypíská-
ni. Palmemu nebylo v bec b hem „t ch deseti dní 
šílenství a hysterie“ dovoleno vystoupit. Skupinka 
demokraticky založených delegát  ze Skandinávie 
a n kolika dalších zemí, kterým ostatní nadávali do 
fašist , Hitlerových lokaj  a p ízemní verbeže, byla 
vystavena nep íjemným provokacím, vedeným 
p edsedajícím ze Sov tského svazu. 

K Palmeho pobytu v Praze se váže ješt  jeden 
p íb h: o mnoho let pozd ji, kdy již byl sv tov
známým politikem, dostal do ú adu vlády dopis od 
manželského páru v USA, který vzpomínal na ná-
všt vu Prahy v roce 1950. Manželé psali, že p i pro-
cházce po m st  míjeli Loretu, p ed níž sed l na 
schodišti mladý muž, a ptal se jich, zda už slyšeli 
zvonkohru, že ji sám slyšel ve t i hodiny a te eká
do ty  na další, protože je skute n  nádherná. Pár 
se k n mu posadil a až do ty  hodin s ním pohovo-
il. I Ameri an m se zvonkohra i poklidná atmo-

sféra místa p ed Loretou moc líbila, a jsou mladí-
kovi doposud vd ni za to, že jim o ní pov d l. as-
to p emýšlí také o tom, zda mladík nebyl práv  Pal-
me, nebo  byl ur it  ze Švédska a jeho jméno se 
jménu Olof Palme alespo  velmi podobalo. Dopis 
byl zakon en takto: „Pokud jste to byl Vy, posíláme 
Vám nejsrde n jší pozdravy. Pokud ne, p esto Vás 
mnohokrát zdravíme a d kujeme za to, co jste ud -
lal pro odsouzení pobu ující politiky USA ve Viet-
namu.“ Palme si na setkání p ed Loretou dob e pa-
matoval a svou totožnost pisatel m potvrdil. 

Zkušenosti z propagandistické konference 
v Praze posílily Palmeho již d íve velmi kritický po-
stoj ke komunistickému systému a m ly rozhodují-
cí význam pro formování jeho politického obrazu 
sv ta. P i politické debat  ve švédské televizi v roce 
1965, kde byl Palmemu protivníkem p edseda libe-
rální folkpartiet Bertil Ohlin, se Palme vyjad uje 
v tom smyslu, že to, emu komunisté íkají socia-
lismus, švédská sociální demokracie odmítá. Ko-
munismus znamená režim založený na teroru, kte-
rý je v ostrém protikladu k socialistickému ideálu 
svobody, a krom  toho je neefektivní 
a byrokratický. P ed sociáln demokratickým stu-
dentským klubem Laboreum v Uppsale ve stejném 
roce Palme íká: „V ad  zemí sov tského bloku 
m li komunisté možnost uplatnit teorii marxismu-
leninismu v praxi. Výsledky však nevyzývají 
k následování, spíše ke zd šení. Místo demokracie 
a rovnosti se dostavil teror, nesvoboda 
a potla ování lidských práv. Hovo ilo se 
o plánovaném pokroku. Víme ale, že zem , které 
jsou s námi nejsrovnateln jší, prožívají ekonomic-
kou krizi, výpadky ve výrob  a dokonce úpadek, se 
kterým se zoufale pokouší vypo ádat. Došlo 
k ob tování svobody a demokracie, a zárove  se 

vytratil jakýkoliv pokrok.“ Bezprost edním d sled-
kem Palmeho zkušeností bylo, že se aktivn  p i i-
nil, aby švédská SFS opustila sv tovou organizaci 
IUS, dominovanou komunisty, a spolupracovala na 
založení nové studentské internacionály. 

V roce 1968 sledoval Palme již s d ív jšími zku-
šenostmi z eskoslovenska vývoj pražského jara, 
kde se hovo ilo o „socialismu s lidskou tvá í“, se 
zvláštním zájmem. V té dob  vykonával ve švédské 
vlád  funkci ministra školství a udržoval styky 
s eskoslovenským kolegou Ji ím Hájkem, pozd j-
ším mluv ím Charty 77, jenž sám ovládal švédsky, 
a zárove  už druhou osobou tohoto jména pochá-
zející z našeho území, se kterou n jak p išel do sty-
ku: p i d ív jších studiích na Kenyon College 
v americkém stát  Ohio zakon il Palme svá studia 
vedoucí k bakalá skému titulu kritickým pojedná-
ním o známé knize Hayeka, rakousko-anglického 
ekonoma s moravskými p edky Cesta do otroctví,
kterou se rovn ž zabýval pozd ji v 80. letech 
v poslední etap  své politické kariéry, kdy se toto 
dílo stalo jedním z hlavních programových spis
neoliberalismu. Hned ve er dne 21. srpna, v den 
vpádu sov tských vojsk a oddíl  dalších stát  Var-
šavské smlouvy do eskoslovenska, se Palme 
ú astnil v Malmö velké demonstrace na protest 
proti vojenskému zásahu, která v bec nebyla ve 
Švédsku jedinou, a pronesl projev zahájený 
i zakon ený slovy: „Touhu lidu po svobod  nelze 
potla it násilím. Bude stále žít a nakonec stejn
zvít zí.“ Okupaci eskoslovenska Palme vnímal ja-
ko p íklad velmocenské politiky uplat ované ná-
sledkem rozd lení Evropy do dvou mocenských 
blok , paralelní se svržením demokracie v ecku
a všeobecnou neochotou západoevropských zemí 
tvrd  jednat s pu istickými režimy. Se stejnou ver-
vou Palme pozd ji odsoudil zavedení vojenské vlá-
dy v Polsku v prosinci 1981. 

Praktickou odezvu m ly tyto názory ve št dré 
uprchlické politice, kterou Palmeho Švédsko uplat-

ovalo vedle dalších zemí i v i eskoslovensku. 
Po et echoslovák , kte í po událostech v roce 
1968 našli ve Švédsku sv j nový domov, se pohybo-
val kolem 4500. Traduje se, že se Palme osobn  za-
sadil o vydání malé Pavlíny Po ízkové, budoucí to-
pmodelky, zadržované ú ady v eskoslovensku, je-
jím rodi m, kte í emigrovali na Západ. 

V roce 1975 Palme vytvá í na sch zi se 
stockholmskými d lníky slovní spojení, které se ve 
Švédsku stává jakýmisi legendárními ok ídlenými
slovy. Ministerský p edseda ve ejn  komentuje sty-
ky generálního tajemníka eskoslovenských komu-
nist  Husáka s velitelem tajné policie za ú elem
zni it demokratickou opozici v zemi slovy: „Takto 
spolu hovo í kreatury diktatury!“ 

Olof Palme byl za dosud nevyjasn ných okol-
ností zavražd n 28. února 1986 v okamžiku, kdy se 
spolu s manželkou navracel dom  z kina. Vyšet o-
vání bylo velkou blamáží a zlo in bude navíc 
v blízké dob  již proml en. 

Podle publikace Boken om Olof Palme.
Hans liv, hans gärning, hans död

a dalších zdroj  p ipravil Jan Dlask 
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ŠAHRAZÁD POLÁRNÍCH NOCÍ 
Sámové pat í k posledním národ m Evro-
py, které si zachovaly do sou asné doby p -
vodní zp sob života i vlastní folklór. Cen-
ným zdrojem informací o tomto svérázném 
etniku je kniha Noidova smrt (Pov sti
a pohádky z Laponska), sestavená eským
v dcem Václavem Markem, který prožil 
vLaponsku zna nou ást svého života. 

O sou asné vydání knihy se významn  zasloužil 
Michal Ková -Demeczi, který ji také doplnil doslo-
vem, kde zasv cen  p ibližuje nejen laponské reá-
lie, ale také obecnou problematiku studia mytolo-
gie, jejíž autenti nost je v dob  informa ních dálnic 
a „inicia ní turistiky“ zna n  zpochybn na. Sámo-
vé ostatn  už v pr b hu 19. století p ebírali celou 
adu kosmopolitních nám t , v etn  pohádek zná-

mých také u nás, ale dokonce i v etn Aladinovy
kouzelné lampy.

Noid zmi ovaný v titulu knihy je domorodé 
ozna ení šamana, který dokáže m nit svoji podobu 
a zjevovat se i po fyzické smrti. U ko ovného sám-
ského národa navíc noid plnil funkci jakéhosi ná-
elníka. Záhadný sv t severských bájí je ovšem 

zalidn n (vlastn  spíš „zabytostn n“) množstvím 
dalších nadp irozených potvor, z nichž mimocho-
dem p edstavitelé b lošské civilizace zdaleka nepa-
t í k t m nejsympati t jším a nejmén  bizarním. 

Pro Laponce se u nás za íná používat p esn jší
ozna ení Sámové, Ková -Demeczi ovšem volí po-
dobu Saamijci, která lépe odpovídá domorodé vý-
slovnosti. Ugrofinští Sámové, kte í p išli do Skan-
dinávie z oblastí za Uralem, se navíc d lí na n kolik
dialektových skupin a svou roli hraje i rozd lení
jejich teritoria mezi ty i státy. Z asi padesáti tisíc 
Sám  (rozptýlených na území zhruba p tkrát v t-
ším než naše republika) žije tém  polovina ve Fin-
sku, zbytek v nejsevern jších oblastech Norska 
a Švédska a na poloostrov  Kola, který pat í Rusku. 
V sou asnosti prožívají výrazné národní obrození, 
moderní sámská poezie, tematicky i formáln  do-
sud úzce spjatá s folklorními ko eny, byla p iblíže-
na v asopisu Host 1/98 (pásmo „Náležím v tru 
a domov nosím v srdci“). Laponská mytologie se 
ovšem do kala i filmového zpracování, sv tového
v hlasu dosáhl v padesátých letech film finského 
režiséra Erika Blomberga Bílý sob.

Vztáhnout na knihu Noidova smrt b žná lite-
rární kritéria je ovšem v c ošidná. U knihy svého 
sou asníka m že recenzent vycházet z mnoha spo-
le ných sty ných bod , vzhledem ke komornosti 
eské kulturní scény asto doty ného i osobn  zná. 

Jak ale hodnotit tvorbu vzniklou v podmínkách 
diametráln  odlišných, která je navíc prosta ja-
kýchkoliv literárních ambic v našem smyslu? Men-
talita Sám  je pro nás neproniknutelnou hádan-
kou, dá se však p edpokládat, že mnohé legendy 
byly chápány vyprav i i poslucha i smrteln  váž-
n , což dokazuje také absence jakýchkoli fabula -
ních ornament . Pokud se objeví n jaká rafinova-
n jší struktura vypráv ní, jde v tšinou práv  o p í-

b h p evzatý. Jednoduchost a absence pointy 
u n kterých vypráv ní m že p sobit až komicky 
(viz hned úvodní bajka Medv d a kráva se zvon-
cem), n které pov sti z pozd jší doby však už mají 
blízko ke „skute né“ literatu e – mám na mysli 
hlavn  p íb h Djäkne – Sámský školák, nesmírn
silnou (a ím dál aktuáln jší) tragédii lov ka odtr-
ženého od rodných ko en , která dokáže oslovit 
i okoralého a tradicí zatíženého teoretika žijícího 
v l n  civilizace. Téma útlaku, kterému museli Sá-
mové v minulosti elit, ostatn  právem zabírá 
v knize zna né místo. V i nep átel m p icházejí-
cím z jihu asto zbývala jako jediná zbra  lest – 
proto n které p íb hy kon í z morálního hlediska 
dosti problematicky, viz t eba Chytrý hoch a fará ,
dokumentující odpor domorodc  v i christianiza-
ci. Drsné životní podmínky ostatn  vylu ovaly ja-
kýkoli sentiment, typický pro folklór jiných národ
(i když asto se jednalo o vylepšení romantismem 
ovlivn ných buditel ). S trochou nadsázky m že-
me íci, že Mark v soubor, který vznikl už p ed p l
stoletím, musel teprve ekat, až doroste generace, 
pro kterou pohádky o lidožravých stallech, vycucá-
vajících svým ob tem morek za pomoci zvláštní 
kovové trubi ky, nebudou nijak zvláš  šokující. 

Zájem o exotiku a p írodní národy, který je 
v naší unavené civilizaci vcelku logický, s sebou 
bohužel p ináší množství obskurních, na okamžitý 
zisk zam ených projekt . Knihy z nakladatelství 
Triáda k nim ovšem nepat í a také Noidova smrt
náleží v tomto sm ru k nadpr m ru. Od zdánli-
vých detail , jako je kvalitní vazba (dokonce v etn
látkové záložky a kapitálku), až po informacemi 
nabitý doslov, vysv tlivky, odkazy na odbornou 
literaturu, fotografickou p ílohu i rejst ík zem pis-
ných názv  v etn  ekvivalent  v oficiálním jazyce 
– takže si místa, o nichž se v knížce hovo í, m žete
najít i na b žné map . Zásluhou publikace je neje-
nom p iblížení unikátní Sámjské mytologie, ale 
také p ipomenutí osobnosti Václava Marka, jedno-
ho z mnoha pozoruhodných ech , kte í zanechali 
výrazn jší stopu za hranicemi než ve staré vlasti. 

Jakub Grombí , www.aluze.cz, redak n  upraveno 

Noidova smrt. Pov sti a pohádky z Lapon-
ska. Sebral, uspo ádal a p eložil Václav Ma-
rek. K vydání p ipravil Michal Ková -De-
meczi. Typografie Juraj Horváth. Praha, 
Triáda 2000, Edice Delfín. 304 strany, ISBN 
80-86138-32-1
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NEJSLAVN JŠÍ ESKÁ VELRYBA 
Po jedné listopadové bou i roku 1885 z sta-
la na skalnatém pob eží norského ostrova 
Lyngøy ležet mrtvá velryba. Byla to samice 
plejtváka myšoka (Balaenoptera physalus),
dlouhá p es 22 metr  a vážící více než 4 tu-
ny.

Velrybá ské výpravy bývaly vždy nesmírn  ná-
ro né, a proto se jedna z místních velrybá ských
spole ností hbit  ujala tak snadné ko isti. Maso 
a tuk byly zpracovány b žným zp sobem a kostra 
byla opracována velmi pe liv  pod dohledem od-
borníka z oboru, pana Danielsona. Poté ji lovci 
velryb nabídli muzeím. Požadovali za ni dosti vyso-
kou cenu, 2500 zlatých. Obvykle byly zoologické 
exponáty získávány jinak – zví ata byla asto love-
na a preparována, kdežto koup  pat ila mezi mén
b žné zp soby obohacování muzejních sbírek. 

V pražském Národním muzeu tehdy p sobil dr. 
Antonín Fri  ve funkci editele zoologických a pale-
ontologických sbírek. Jako výborný manažer sprá-
vn  vycítil, že exponát tohoto druhu bude tím nej-
lepším magnetem pro návšt vníky. Vybrat pot eb-
nou sumu na nákup však nebylo snadné, muzeum 
takovou sumou disponovat nemohlo. T i roky po 
smrti velryby, 28. listopadu 1888 ji vystavili v bu-
dov  dnešního Náprstkova muzea. O ty i roky po-
zd ji, roku 1892, byl slavný exponát p evezen do 
Národního muzea. P vodn  zde spo ívala na ma-
sivní železné konstrukci, která musela unést váhu 
4030 kg. P i generální rekonstrukci zoologické 

sbírky v letech 
1965–1967 byla 
naopak zav šena
od stropu na tra-
verzu, kterou dr-
ží deset ocelo-
vých nosník .

Jde o jedinou 
kompletní kostru 
kytovce, jež je 
v naší zemi k vi-
d ní. V dalších 
muzeích jsou vy-
staveny další 
cenné kosti, na-
p íklad v eské
Líp  mají spodní elist velryby grónské – Balaena
mysticetus. Kostra lyngøyského plejtváka tedy již 
ty icet let brázdí strop výstavního sálu savc . B -

hem více než sta let, co ji Národní muzeum vlastní, 
se stala jedním z nejznám jších a nejatraktivn j-
ších exponát , které lze u nás vid t.

Jak už je v echách zvykem, hrála v celém p í-
padu d ležitou roli hospoda. Bratr dr. Fri e, Vác-
lav, byl totiž lenem vlastenecké stolní spole nosti
Jour fixe. Byl také obchodníkem s p írodninami,
ale v tomto p ípad  hrají velkou roli p átelé z hos-
p dky U Gebaur , k nimž mimo Václava pat il p e-
devším Vojt ch Náprstek. Spole nost vyslechla dr. 
Fri e, kterého bratr jednoho dne p ivedl, a dala mu 
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za pravdu – nová budova eského muzea takový 
exponát pot ebuje. 

Nedlouho na to se už v dobovém tisku mohla 
objevit zpráva, oznamující, že: „Jistá spole nos ,
chtíc vlastenecké této povinnosti dostáti, objednala 
hned nejv tšího sv ta tvora, kostru velryby. Vlaste-
necká tato povinnost se pochopiteln  týkala cti e-
ch , zajistit pro nový stánek národní hrdosti d -
stojný obsah. Kostra se za ala p ipravovat na cestu 
do st edu Evropy.“ 

Balení i p eprava probíhaly v n kolika m sících 
roku osmdesátého sedmého. ty i tuny vážící zboží 
bylo v n kolika bednách postupn  p evezeno do 
Prahy. Budova Národního muzea ovšem ješt  ne-
byla dostav na. Aby Pražané mohli exponát obdi-
vovat (což také v hojném po tu inili), byl skelet 
v listopadu osmaosmdesátého roku vystaven v Ná-
prstkov  pr myslovém muzeu, Vojt ch Náprstek, 
jak už bylo e eno, pat il mezi jednoho z mecenáš ,
díky jimž se velrybu poda ilo po ídit. Instalace tr-
vala t i m síce, úsp šné vystavování se protáhlo do 
p íštího roku. Dopl ovaly ho p ednášky profesora 
Bauše a t i olb ímí obrazy, jimiž sv j výklad dopro-
vázel. Stavební práce na budov  Národního muzea 
mezitím pokra ovaly, až byl v roce 1892 budova 
zcela hotova. 

Kone n  p išel as umístit kostru do prostor, 
které jí byly p isouzeny od po átku, tedy do druhé-
ho patra nového muzea. Rozebrat a znovu sestavit 
kompletní dvacetimetrový skelet není jednoduché, 
profesor Fri  jím proto pov il, stejn  jako 
v prvním p ípad , firmu svého bratra a zárove  po-
prosil továrníka F. Pernera, aby za 245 zlatých po-
ídil kostru nedonošeného mlád te. Podle ní se ex-

ponát sestavoval. Pražané mohli zažít i n co v hlu-
bokém vnitrozemí nikdy nevídaného – totiž zá-
pach, typický pro velrybí továrny. Kostra totiž mu-
sela být znovu odmašt na, a protože pro n které
velké sou ásti nebylo vhodných nádob, ošet ovaly
se párou v Ringhofferov  továrn . Tehdy poznali 
obyvatelé Smíchova, jak nevábná m že být roman-
tika velrybá ství.

Na dalších sedmdesát let pak spo inula pražská 
velryba na železné konstrukci. P esn ji do roku 
1967. Tehdy probíhala generální rekonstrukce zoo-
logických sbírek, která se velkou m rou dotkla také 
velrybí kostry. Protože parní odmašt ní nebylo do-
konalé a ze spodní elisti celou dobu odkapával 
tuk, musel exponát projít další konzervací. Ta se 
ovšem provád la modern jšími metodami a na 
míst , stejn  jako celá rekonstrukce, p i níž byla 
zrušena p vodní podp rná konstrukce a kostra by-
la zav šena na deset ocelových nosník  a traverzu 
ke stropu. A v takové pozici ji m žete spat it
dodnes. I když se nedaleko nachází rekonstrukce 
jednoho z nejv tších pštros , t ímetrového no-
vozélandského moa, pov stný exponát Národního 
muzea ur it  nep ehlédnete. 

Zuzana Fialová, Ro Leonardo 
foto: archiv SL 

ESKÉ STOPY 
VE STOCKHOLMU 

Dancemuseet ve Stockholmu na Gustav-Adolfs 
torg uspo ádalo výstavu ivan ického rodáka Alfon-
se Muchy. Zahájena byla 2. února a potrvá do 29. 
dubna 2007. Výstava p edstavuje 161 exponát  – 
plakáty v etn  t ch nejznám jších pro francouz-
skou here ku Sarah Bernhardtovou a princeznu 
Hyacintu, ty i ro ní doby – ale i reklamní návrhy, 
šperky, fotografie um lecké i z rodinného alba. 

Pro obyvatele švédské metropole není tento náš 
p edstavitel secese neznámý, v Historickém muzeu 
se Alfons Mucha p edstavil již roku 1998 – spolu 
s Františkem Bílkem – na výstav Prag med 
Stockholm.

V Moderna Museet, v místnosti v nované sur-
realismu, ve spole nosti malí  Miro, Kleea 
a Dalího visí i obraz Mythe da la Lumière od eské
malí ky Toyen, vlastním jménem Marie ermíno-
vé. Museum moderního um ní tento obraz získalo 
v roce 1970. Zde také v roce 1985 probíhala výstava 
Toyen – výb r z tvorby. V popisu výstavní míst-
nosti je p ipomínáno, že tvorba zde vystavených 
autor  byla ovlivn na psychoanalýzou, jejímž za-
kladatelem je p íborský rodák Zikmund Freud. 

Arnošta Vieweghová 

VIKINGOVÉ MOHLI 
VID T SLUNCE I V MLZE 

Nezvyklý naviga ní prost edek používali na 
svých výpravách za ko istí severští Vikingové. 
Podle ma arského v dce Gábora Horvátha severští 
nájezdníci využívali zvláštního druhu krystalického 
polodrahokamu, píše server britské BBC. Horváth 
n kolik m síc  v Arktid  zkoumal polarizaci sv tla
prošlého krystalem a prokázal, že s jeho pomocí lze 
i za velké obla nosti nebo v mlze ur it, kde se skrý-
vá Slunce. Vikingové nazývali tyto krystaly slune -
ními kameny. Teorie polarizace sv tla dvojlomný-
mi krystaly je známa již tém  40 let. P esto se k ní 
v dci doposud stav li s extrémní ned v rou, uvádí 
dále server BBC. 

Profesor Michael Berry, fyzik z Bristolské uni-
verzity, uvedl pro list The Guardian, že polarizova-
né sv tlo dokáže odfiltrovat množství odlesk
a rozptýleného slune ního sv tla p i zatažené oblo-
ze. Polarizovaného slune ního sv tla zbývá velmi 
málo, nicmén  k navigaci vikinských lodí sta ilo.

BBC, The Guardian  
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ŽENA V ŽIVOT  HENRIKA IBSENA 
Henrik Ibsen, právom považovaný za otca 
modernej drámy, dostal pri svojom narodení 
do vena všetko, o je potrebné k rozvoju tvo-
rivého ducha osobnosti a v jeho prípade sku-
to ne nešlo len o ono známe: „by  v správ-
nom ase na správnom mieste“. 

V roku jeho privítania na svet v malom nórskom 
meste ku Skien na brehu Oslofjordu uplynulo už 14 
rokov od 17. mája 1814, kedy zástupcovia nórskeho 
udu upozornili „svet“, ktorý jednal po francúzskej 

revolúcii a následných vojnách o novom usporiadaní 
Európy, na svoje práva háji  identitu svojej tisícro -
nej kultúry a štátnosti. Novo zvolaný nórsky parla-
ment takmer po 300 rokoch provin nej existencie 
nórskeho územia vyhlásil nezávislos  nórskeho úze-
mia a prekvapil ví aza v bitke pri Waterloo rozde u-
júceho Európu. 

as medzi rokom 1814 a narodením Henrika Ib-
sena v roku 1828 bol v Nórsku vyplnený dozrievaním 
kultúrnych a hospodárskych premien. Prvé z meno-
vaných zohrali jednozna ne významnú pozitívnu ro-
lu v živote budúceho dramatika Henrika Ibsena, dru-
hé, naopak, mali zmiešaný vplyv svojím nemilým zá-
sahom do stability postavenia rodiny, v ktorej Hen-
rik Ibsen vyrastal. 

Je obdivuhodné s akou energiou sa rozlieval pra-
me  slobodnej nórskej kultúry od dvadsiatych rokov 
18. storo ia. Básnici ako Wergeland a Welhaven a 
hus ový virtuóz Bull sa práve v tej dobe nezmazate -
ne zapisujú do pokladnice svetovej kultúry. Na roz-
diel od mnohých iných v Európe malo Nórsko tú vý-
hodu, že navzdory nieko kostoro nej provinciálnej 
existencii v podriadení mocným kultúrno-politickým 
centrám v Dánsku, bolo možné nadväzova  na dedi -
stvo minulosti v aka pokladnici jazykovej a aj na iné 
spriaznenosti škandinávskych krajín. Pre dielo Hen-
rika Ibsena práve toto dedi stvo zohralo najvýznam-
nejšiu úlohu. Odhliadnuc od mnohých ovplyv ujú-
cich faktorov, nechajme v zornom poli len jeden: 
Pre o a ako vyrastajú charaktery postáv žien v Ibse-
nových drámach? 

Nemožno prehliadnu  príklad ako Ibsen už vo 
svojom prvom tvorivom období „historických“ drám 
hlboko prenikol práve do stvárnenia neprekonate -
nej mravnej sily vikinskej postavy ženy – Hjördis z 
Bojovníkov na Helgelande. Nebola to náhoda. 

astejšie sa však hovorí o menách žien z Ibseno-
vých drám z obdobia druhej polovice jeho životného 
diela akoby Deus ex machina v ženskej podobe po-
mohla Ibsenovi k náhlemu prispôsobeniu svojich 
drám k zrkadlovému odrážaniu spolo nosti na line-
árnom zlome troch desa ro í pred vstupom do 20. 
storo ia.

Pre dôkladné pochopenie Ibsenovej tvorby je po-
trebné siahnu  hlboko do studnice nórskych kultúr-
nych dejín. Kedy Henrik Ibsen na jednej strane prijí-
ma signály zo svojho okolia, na druhej strane buduje 
minidrámy scén na vplyve tradícií zvláštností nór-
skych dejín. 

…
„Stávalo sa, že, ke  Henrik Ibsen písal Dom

figúrok (Nora), rozprával svojej žene Suzannah, 
aké šaty mala Nora v tento de . Mohol k udne
poveda : Dnes má modré šaty... alebo zase: Dnes
si vzala zelené. Modely šli s ním celé dni, dokon-
ca i tam, kde to nebolo vhodné a to ho potom pri-
vádzalo do rozpakov v spolo nosti... Potreboval 
asto rok alebo rok a pol na život s postavami 

svojej hry... A potom mal hru hotovú za pár me-
siacov... Ale inak bol nanajvýš duchom prítomný 
v kruhu rodiny. Suzannah asto v jeho prítom-
nosti prednášala básni ky, satirické verše, ktoré 
Ibsena pobavili a naozaj zaujali... Ešte dnes po u-
jem Ibsena ako sa smeje. Bože! ako ona vedela 
rozpráva  s naozaj bohatou fantáziou na ktorú 
budem do smrti spomína . Jej hlas zaujal svojím 
teplom a h bkou citov.“ (Bergliot Ibsen, Tí traja)

...
Z pokusov ibsenovských diletantských mono-

grafov o v tanie sa v jeho milostných zákutiach, 
aby mohli zverejni  objavy v erotickej sfére, ktorá 
„predsa musí“ obklopova  populárneho spisova-
te a, bude vhodné menova  aspo  jeden najtypic-
kejší prípad toho, v akej asto neserióznej rovine 
sa tieto pokusy vedú. 

Emilia Bardach mala 18 rokov, ke  priniesla 
svoj pôvab mladosti a kúzelnej naivnosti na letné 
prázdniny roku 1889 do Colle Isarco 
(Gossensass) vysoko do Alp, ne aleko Brenner-
ského priesmyku. V tom ase, ako už ve akrát 
predtým, tu prebýval, na úteku za chladným, er-
stvým povetrím aj Henrik Ibsen a pamätná doska 
v meste pripomína, že tu dramatik našiel dos  po-
hody pre prácu na svojich dvoch známych die-
lach: Nepriate udu a Divoká ka ka. Tak tomu 
bolo aj v zmienenom roku, ke  sa osemnás ro né 
diev a z Viedne objavilo na scéne v Alpách. Ibsen 
sa asto nechal s úsmevom sprevádza  jej vyvá-
dzaním na ceste pozd ž rie ky Isarco. Zo spomie-
nok a z listov, ktoré jej Ibsen poslal, kde ju nazý-
va princeznou a májovým slnkom v jeho septem-
brových d och (spomienka na spolo ný pobyt v 
Colle Isarco), za ala Bardach budova  bájny zá-
mok, po ktorého chodbách sa potuluje ona a za-
milovaný Ibsen. Je až neuverite né, že stavba jej 
zámku vydržala nielen po as života Emilie Bar-
dach (1871-1955), ale bola sprevádzaná aj celým 
radom publikácií na rovnakú tému. Protektori te-
órie „zamilovaného“ Ibsena tu i v iných prípa-
doch ochotne prehliadali, že Ibsen nešetril v úd-
nymi, obdivnými slovami v listoch ženám (Raff, 
Andersen, Fitinghof a i.). On sám to vysvet oval 
potrebou otvori  si vstup do blízkosti ich duše pre 
poznanie všetkých nuáns modelu pre drámu. Ta-
ké vysvetlenie je i v súlade s ideou jeho básne z r. 
1852, ktorú uverejnil po svojej návšteve v Dráž-

anskej galérii. Vyjadruje tu svoj dojem z poh a-
du na Raffaelovu Madonu. 
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…
Na záver venujme aspo  nieko ko slov 

žene, o ktorej asto nebýva zmienka v sú-
vislosti s úvahou o galérii Ibsenovho diela a 
života, ale predsa len svojím osudom hlbo-
ko ovplyvnila jeho život. Ibsenova matka, 
Marichen Comelia Martine, pochádzala z 
váženej, ekonomicky dobre situovanej meš-
anskej rodiny s kore mi rozpínajúcimi sa i 
aleko mimo Nórska. Bergliot Ibsen pred-

stavuje vo svojich spomienkach jej obraz: 
„Silueta jej postavy bola tmavá s bystrým 
jasom z h bky o í. Nerada bola stredom 
pozornosti a nechcela nosi  na trh svoj ta-
lent na kreslenie a ma bu. Henrik Ibsen 
myslel, že výrazom osobnosti pôsobí rov-
nako ako jeho matka...“

Marichen Comelia M. Altenburg si pri-
niesla s venom do zväzku s obchodníkom 
Knudom Ibsenom zažité pravidlo povin-
nosti sklonenej hlavy ženy pred mužom-
vládcom rodiny. Monarchistický spôsob 
správania Ibsenovho otca presiakol celé 
detstvo budúceho dramatika a bol i prí i-
nou využitia prvej príležitosti k odchodu z 
domu v šestnástich rokoch, ke  otec nebol 
schopný zvládnu  ekonomickú katastrofu, 
do ktorej sa dostal jeho obchod a svojou in-
tolerantnos ou to zrete ne dával najavo ce-
lej rodine a najmä svojej žene. Ibsen si od-
niesol z domova dojmy, z ktorých najsilnej-
šie pre nás zanechal v replike zo svojej hry 
Strašidlá: „Ženy našej doby sú zneuctieva-
né ako dcéry, sestry, manželky, nieje im 
daná možnos  by  vychované a vyrasta
pod a svojho talentu...“ Potreba úniku z 
tie a tyranského prostredia mužskej spo-
lo nosti, ako ju Henrik Ibsen poznal v det-
stve, bola ervenou ni ou jeho drám. Zatia
o vz ah s otcom prerušil – možno, že s ne-
ahkým srdcom – uchoval si vrúcny vztah k 

matke. Ke  matka umiera v r. 1869, vyjad-
ruje Ibsen svoju pokoru, v aku a obdiv 
svojej sestre za starostlivos  o ženu, ktorá 
mu bola taká drahá. 

v Severských listech otišt no
s laskavým svolením historika Ladislava ezní ka. 

Ladislav ezní ek, preklad Ladislava 
Spišiaková, vyber z publikácie vyda-
né k 100 výro iu úmrtia Henrika Ib-
sena, Edícia Mieru . 6, Biblioscandia 
Praha-Oslo-Roma 2006, 16 stran for-
mátu A5 

V Edici Míru vyšlo dosud šest publikací – 
esky, slovensky, anglicky a norsky, n kte-

ré v dvojí jazykové mutaci. Krom  citova-
ného titulu v novaného Henriku Ibsenovi 
to byly: Berta Suttnerová, Oblak 
a mrákota (Antonín Dvo ák), Bjørnson 
aktuální, Romové – nejpronásledovan jší
menšina v Evrop , The Fruits of Terrosism 
(k 70. výro í atentát  v Marseile). 
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DÁNSKÉ OSOBNOSTI 
NICOLAI FREDERIK
SEVERIN GRUNDTVIG 
K lánku Zem  Sørena Kierkegaarda 
(Severské listy 4/2006) je p ipojen
portrét Nicolaie Frederika Severina 
Grundtviga. Tento dánský pastor 
a filosof je otcem myšlenky dnes ve 
Skandinávii populárních nestátních 
Lidových vysokých škol, které jsou za-
m eny p edevším na vzd lávání do-
sp lých.

N. F. S. Grundtvig se narodil 8. zá í 1783 
v Udby, v jihovýchodní Sælandu, v rodin
fará e s dlouhou kn žskou tradicí jak ze 
strany otce, tak matky. V devíti letech p i-
chází do Tyregodlundu, kde z stává 6 let 
a p ipravuje se na latinské škole. Hodn
cestuje po Dánsku, tehdy u n j vzniká vlas-
tenecké cít ní a národní uv dom ní.

Dva roky studoval na latinské škole 
v Aarhusu. Podle n j se ale jednalo 
o ztracený as, kritizoval zkostnat lý školní 
systém, jehož sou ástí je i povinná návšt va
kostela. Prosazuje myšlenku – pry
s latinou, pry  se vším nedánským. Chce za-
vést lidovou poezii, historii, mýty, pov sti,
písn  a tradice, zkrátka lidovou osv tu mís-
to latiny. 

V roce 1800 vykonává státní zkoušku 
v Kodani, odklání se od náboženství. Na 
p ání rodi  p esto studuje kn žství, nicmé-
n  je nábožensky lhostejný. Teologická stu-
dia na n m nezanechala hlubší vliv, ovlivni-
ly jej však p ednášky Henrika Steffena, n -
meckého Dána, profesora v Halle 
a Vratislavi, p edstavitele naturfilozofie. 

Téhož roku se vrací do Kodan , kde po-
hnuté politické pom ry (zejména ztráta 
dánské flotily a válka s Anglií) u n j vyvolá-
vají silné vlastenecké cít ní. V nuje se p e-
devším severské mytologii, považuje ji za 
vrchol poezie, srovnává ji s eckou poezií 
a chce ji oživit. Rok p edtím píše knihu o se-
verské mytologii. Brzy se však od mytologie 
odvrací a p iklání se k ideám k es anství, 
v té dob  je postižen t žkou duševní choro-
bou, ze které se však zotavuje. 

Roku 1811 byl vysv cen na kn ze, stává 
se kaplanem v rodném Udby. V té dob  vy-
tvá í i originální náboženskou filozofii d -
jin. Hledá syntézu k es anství se staroger-
mánskými ctnostmi, obrací se k lidovým 
masám, nebo  v rolnictvu spat oval nositele 
t chto ctností. V roce 1813 si v Kodani ne-
kompromisním luthersko-reforma ním ká-
záním znep átelil církev, jeho názory však 

byly správné a 
byly ocen ny až 
o 40 let pozd -
ji.

Roku 1828 
se vzdal kn ž-
ského ú adu.
Od té doby p -
sobil jako bás-
ník a badatel v 
oboru historie. 
P ekládá sever-
skou historii, 
u í se islandsky, z anglosaštiny p ekládá hrdinský epos 
o Beowulfovi (vznikl kolem roku 700, kolísání mezi k es-
anstvím a pohanstvím, irský nám t, anglický pohled na 

p írodu, 3000 verš , konflikty mezi severskými kmeny v 
6. století) jeho p eklady jsou však kritizovány. Možná ne-
právem, byly po ízeny pro pot eby prostých lidí, tak aby 
pochopili obsah. 

V Anglii Grundtvig podnítil vydávání starých anglo-
saských d l. Angli any obdivuje pro jejich názory 
a zp sob života. P eklady m ly povzbudit dánský národ, 
Dánsko bylo totiž po sedmileté válce s Anglií 1807–14 
zna n  poni ené, v roce 1813 došlo k velkému státnímu 
bankrotu a po uzav ení kielského míru ztratilo Norsko 
a ostrov Helgoland. 

V roce 1829 Grundtvig navšt vuje Britské muzeum 
v Londýn , kde se zabývá studiem anglosaských rukopi-
s . Poté se v nuje lidovému vzd lávání, probírá myšlen-
ky vyšší vzd lanosti prostého lidu, kritizuje humanistické 
vzd lávání, staví humanismus proti lidovému 
a národnímu vzd lání. Preferuje lidové pojetí historie na 
rozdíl od v deckého, vyzdvihuje význam lidové písn
v lidovém vzd lávání a význam mýt  a ság. 

V roce 1844 byla z ízena první lidová vysoká škola, 
avšak teprve v roce 1864 se naplno rozvinula její innost. 
Grundtvig za ni neúnavn  bojoval, obracel se na všechny 
instituce v etn  krále Frederika III. Prosazoval myšlenku 
velkorysého lidového vzd lávání. V lidových vysokých 
školách nevidí systém, ale utvá ení osobnosti. Školy mají 
mít pedagogické jádro. 

První Lidová vysoká škola ve velkém stylu vznikla 
v Sorø v západním Sjællandu. Navšt vovalo ji 20 žák ,
editelem byl kandidát teologie a pracovali tu dva po-

mocní u itelé. Škola m la mnoho t žkostí, setkala se 
s nepochopením okolí i s nedostatkem pen z. Podpo il ji 
však Kristen Kold, který d íve p sobil jako vychovatel 
v r zných rodinách. Grundtvigova manželka doporu ila
koupi statku na venkov  a jeho správcem se stal práv
Kold.

Roku 1866 Grundtvig otevírá ženskou lidovou vyso-
kou školu, ale ta pracuje jen v letních m sících. V roce 
1853 byl jmenován biskupem. N. F. S. Grundtvig umírá 
2. zá í 1872 v Kodani. Zanechal po sob  30 000 hust
popsaných stran rukopisu. Jeho jméno nese budova kos-
tela z roku 1912 Grundtvigs kirke na ulici Tagensvej 
v Kodani. 

Arnošta Vieweghová
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ZDEN K ŠMÍD:
DLOUHÉ NOCI VIKING
P ed Vánocemi vydalo nakladatelství Olym-
pia novou knihu známého spisovatele Zde -
ka Šmída Dlouhé noci viking  aneb vra te
nám rabiát. Autor v ní vypráví se svým ty-
pickým humorem mýty, báje a ságy viking ,
bohy a hrdiny p edstavuje se všemi ctnost-
mi a hlavn  nectnostmi. Poutavou a humor-
nou formou tená m p ibližuje podivn
kruté a fantasmagorické p íb hy ze Skandi-
návie.

Dlouhé noci viking  je již druhá „severská“ kni-
ha tohoto autora. Již d íve publikoval humoristický 
cestopis pod názvem Pro  bychom se neztratili o 
cest  svých kamarád  na Lofoty a zp t. 

V úvodu Dlouhých nocí viking  se autor vyzná-
vá ze své lásky ke Skandinávii a snaží se vysv tlit
i to, pro  jsou nám Seve ané tak blízcí: 

„Vždy  mi sami jsme už Sever, p inejmenším
krajinou, kde žijem. Louky, jezera i v esové plán
Skandinávie mluví k nám srozumiteln ji než vy-
prahlý evropský jih, kde se neuchytí ani m kká trá-
va. Sever d v rn ji oslovuje naše srdce. I t lesným
typem jsme více seve ané. Sexuální zb silost jihu 
nás tolik nezasahuje, zato máme severský sklon 
k pití. A a  to tak leckdy nevypadá, jsme spíš uza-
v ení než užvan ní. V cizích hospodách, na rozdíl 
od jižan , usedneme rad ji k prázdnému než k ob-
sazenému stolu. Máme sever v genech: za to pod -
kujme slovanským, germánským, keltským a b h-
víjakým ješt  prad de k m. A tak v ím, že i 
v našich duších se podivn  kruté a fantasmagorické 
p íb hy o skandinávských bozích, hrdinech a dáv-
ných králích možná dotknou strun, o nichž jsme 
ani nev d li. Ale žádný strach: ani pak se nestane-
me Skandinávci.“ 

„Skandinávští bohové v nás p íliš úcty nevzbu-
dí. Ódin je zlomyslný. Tór je p itroublý zabíje . Vil-
ná dvoj ata Frey a Freyja holdují incestu. I e tí
bohové mají své chyby, jejich severští kolegové jsou 
však horší. Jako by je vyprav i vymýšleli ve vzte-
ku. Pro , o to se v dci dodnes p ou. Možná nás po-
divná morálka severských bájí dráždí, že ji m íme
dneškem: to je správné, to už ne. Ale na našem ku-
latém sv t  není samoz ejmé v bec nic… Možná je 
to ješt  jednodušší: Snorrimu a jeho lidem nebylo 
nic svaté. Drsný Sever velebnosti nikdy nep ál.
Vždy  Skandinávci jsou takoví dodnes – nebýt p ís-
né prohibice v Norsku, chodili by se svým králem 
na pivo.“ 

Eva Kadlecová 

Zden k Šmíd: Dlouhé noci Viking  aneb 
vra te nám rabiát, Olympia 2006, 240 
stran, ISBN: 80-7033-967-5, doporu ená ce-
na 189 K

PER OLOV ENQUIST:  
KNIHA O BLANCHE A MARII 
Pod k estními
jmény obsaže-
nými v názvu 
Enquistova za-
tím posledního 
románu se skrý-
vají Marie Sk o-
dowská-Curie, 
spoluobjevitelka
radia a dvojná-
sobná nositelka 
Nobelovy ceny, 
aBlanche Witt-
manová, oblí-
bená pacientka 
– a milenka? – 
J. M. Charcota, 
léka e pa ížské
nemocnice Sal-
petriere, který 
v poslední tvr-
tin  19. století proslul experimenty s hypnó-
zou p i lé b  takzvané ženské hysterie. (K 
jeho žák m pat il mladý Sigmund Freud 
a jeho ve ejné seance navšt vovala ada
p edních intelektuál  a um lc , nap íklad 
Axel Munthe i August Strindberg.) 

V Enquistov  knize Blanche po smrti údajného 
milence a po propušt ní z nemocnice nastoupí jako 
asistentka slavné polské v dkyn  a stane se její 
blízkou p ítelkyní. Je jí oporou v dob , kdy Marie 
naváže pom r s ženatým kolegou, fyzikem Paulem 
Langevinem, a vyvolá tak skandál, který proti ní 
obrátí ve ejné mín ní, a dokonce ji málem p ipraví
o druhou Nobelovu cenu. Per Olov Enquist jako 
obvykle erpá z autentických dokumentárních ma-
teriál , avšak historické události a osoby mu slouží 
k nastolování obecn  platných, nad asových otá-
zek. Výsledkem je netradi ní milostný p íb h dvou 
žen, které osudov  poznamená jejich vztah 
k p íslušník m opa ného pohlaví – podobn  jako 
nebezpe né zá ení nov  objeveného prvku. 

ms

Rozhovor p ekladatele Zby ka erníka s autorem 
naleznete v asopise Host 2/2007. 

Recenzi p vodního vydání knížky z pera p ekla-
datele Zby ka erníka byla uve ejn na v Sever-
ských listech 3/2004. 
Per Olov Enquist – Kniha o Blanche a Marii, 
p eklad Zbyn k erník, vyšlo ve Vydavatel-
ství Host v Brn  v únoru 2007, ISBN 978-
80-7294-216-9, 224 stran, doporu ená cena 
219 K
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SEVERSKÁ LITERATURA 
MIKA WALTARI: DOHRA 
P i zmínce jména finského autora 
Miky Waltariho (1908–1979) v t-
šin  lidí nasko í název jeho nejú-
sp šn jšího románu Egyp an Si-
nuhet, v n mž prozaik sepsal p í-
b h odehrávající se v Egypt  1300 
let p ed naším letopo tem. Fin-
ský autor byl velmi psavý a eské
prost edí k jeho díl m vst ícné.

P eloženy zde byly nejen další his-
torické romány jako Tajemný Etrusk,
Krvavá láze i Pád Ca ihradu, ale 
rovn ž krimi p íb hy s komisa em Pal-
muem (Kdo zavraždil paní Skrofovou,
Omyl komisa e Palmua a Hv zdy to 
eknou) i pohádky (Bílý slon a jiné 

pohádky, ínská ko ka a jiné pohád-
ky). Nakladatelství Hejkal nyní p ipra-
vuje k vydání také román Tanec na 
hrobech odehrávající se na po átku 19. 
století ve Finsku, které tehdy bylo sou-
ástí carského Ruska. 

Když v roce 1937 publikoval Mika 
Waltari svou „skandální“ psychologic-
kou novelu Cizinec p ichází ( esky po-
prvé 1941 v p ekladu Vladimíra Skali -
ky, podruhé Knižní klub 2005 
v p ekladu Jana Petra Velkoborského), 
ješt  netušil, že jeho manželské drama 
ze syrového, a p ece okouzlujícího fin-
ského venkova vyvolá tak rozporuplné 
reakce.

Novela Cizinec p ichází byla a je 

velmi oce ována, nicmén  Waltari byl vystaven kritice ze stra-
ny církve i politik , nebo  vyzn ní prózy se zdálo málo spra-
vedlivé. Autor nejprve t mto výtkám vzdoroval, nakonec se 
však rozhodl sepsat „pokra ování“ s názvem Dohra (1938), 
které nyní vyšlo v eském p ekladu poprvé. Mravní pokrytec-
tví církve a politik  tak m lo pozoruhodné vyúst ní. Dohra
popisuje vyšet ování p ípadu a soudní p elí ení. Místo ml en-
livého cizince Aaltonena se tak objevuje horlivý mladý ná el-
ník Valkjärvi, dále pak rozšafný doktor Oras, sympatický kri-
minalista Aarne Kangas i postarší soudce Miemonen, který 
potají mlsá karamely, nicmén  jej p edchází pov st p ísného
muže.

Ten, kdo etl novelu Cizinec p ichází, nemusí však nutn
íst i Dohru, což platí také obrácen  – jedná se o autonomní 

texty. Dohromady nicmén  p ipomenou apkova Hordubala
(1933). A to nejen venkovským prost edím, milostným trojú-
helníkem a vraždou, ale rovn ž r znými náhledy na „zlo in
a trest“. I v Doh e se Mika Waltari i p edstavuje jako vynikají-
cí fabulátor a stylista, který díky odváženosti slov p ináší str-
hující etbu podtrženou lahodným p ekladem Jana Petra Vel-
koborského, Lidové noviny sním p inesly rozhovor: 

P ijetí novely Cizinec p ichází bylo velmi kladné 
a zárove  bou livé. Jak bylo p ijato její 
„pokra ování“ – Dohra?
JPV: Op t vesm s kladn , ale mnohem mén  bou liv . Waltari 
v duchu biblického „Dávejte, co jest císa ovo, císa i, a co Boží-
ho, Bohu!“ u inil zadost výtkám moralist  z ad církve 
i politické pravice a levice, kterým vadilo, že žena vražedkyn ,
která smilnila a zabila svého nemocného muže, nebyla potres-
tána. Prost  jim chyb la ta soudní Dohra. 

Ve 20. letech pat il Mika Waltari mezi Nositele ohn .
Šlo o finskou obdobu avantgardy? 
JPV: Dá se to tak íct. I když Nositelé ohn  nebyli názorov  tak 
vyhran ní, a hlavn  tak organiza n  vymezení jako 
„avantgardy“ jinde v Evrop . Byli ovlivn ni finsko-švédským 
modernismem, n meckým expresionismem, ruskou avantgar-
dou a francouzskými prokletými básníky, programovou školu 
však nevytvo ili. Waltari pat il k modernistickoestetické linii. 
Ta ostatn  z stala nejv rn jší p vodnímu zám ru sdružení: 
„Zbavit finskou literaturu provin nosti, otev ít okna do Evro-
py a navázat intenzivn jší kontakty s okolním sv tem.“ 

Waltari je autorem pestrého díla. Napsal n jakou vy-
ložen  nepovedenou knihu? 
JPV: Vyhnu se slovu nepovedený a eknu jen, že Waltari jako 
bytostný prozaik sám záhy seznal, že velký básník z n j nebu-
de, ba n které své pozd jší básn  považoval za jakousi náhra-
du deníku, který si nikdy nepsal. O to piln ji však vzd lával
žánry prozaické a zda ilo se mu jako snad žádnému z jeho sou-
asník  p esv d it tená e i kritiku, že i takzvanou sekundární 

literaturu (detektivky, pohádky i zábavné romány) lze psát ja-
ko literaturu vysoce um leckou.

podle vydavatelských informací  a lánk  Ond eje Horáka v LN 

Mika Waltari: Dohra (Jälkinäytös). P eložil Jan Petr 
Velkoborský. Ilustrace: Ján Petrovi . Knižní klub, 
Praha 2006, 176 str. ISBN: 80-242-1782-1. Doporu e-
ná cena: 199 K
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EDVARD HOEM:  
P ÍB H MATKY A OTCE 
Sou asné norské literatu e se u nás 
zjevn  da í. V posledních letech byla 
do eštiny p evedena díla ady spiso-
vatel , z nichž n kte í – nap íklad Jos-
tein Gaarder i Lars Saabye Christen-
sen – se tu už tak íkajíc trvale zabydle-
li a mají zde v rné p íznivce.

Naproti tomu Edvard Hoem se našim te-
ná m p edstavuje poprvé – a to titulem P í-
b h matky a otce, který v tradi n tivém 
i poctivém p ekladu Jarky Vrbové práv  vy-
dalo nakladatelství Kalich. Dnes osmapade-
sátiletý autor, píšící v nynorsk, v takzvané 
nové norštin , mén  b žné norm  spisovné-
ho norského jazyka, debutoval v roce 1969 
a dnes má na svém kont  n kolik desítek ro-
mán , divadelních her a sbírek básní a esej .
Zpo átku pracoval s experimentální vypra-
v skou technikou, v sedmdesátých letech 
tvo il v duchu tehdy módního sociálního rea-
lismu, v následujícím desetiletí se však – po-
dobn  jako ada jeho skandinávských koleg
– od tohoto proudu odklonil a t žišt  své po-
zornosti p esunul na lidského jedince a to, co 
se odehrává v jeho nitru. 

P íb h matky a otce z roku 2005 je belet-
rizovaná polodokumentární próza, mapující 
životní osudy spisovatelových rodi . Hoem 
se v n m opírá nejen o jejich autentická vy-
práv ní, ale i o adu dalších zdroj  – mimo 
jiné o reference jejich p átel a známých, 
o dochované dopisy a léka ské a novinové 
zprávy. Na základ  faktografických materiál
tak vyr stá p íb h, který postupn  za íná žít 
vlastním, nezávislým životem. 

Ve Švédsku se jako mistr tohoto žánru, ja-
ko neúnavný exploatátor prožitk len
vlastní rodiny proslavil Ingmar Bergman. Za-
tímco však v jeho knihách a filmech zásadní 
roli v mezilidských vztazích hrají vášn , zpra-
vidla destruktivní, nekontrolované 
a nekontrolovatelné, v Hoemov  románu je 
tomu p esn  naopak: jeho rodi e osud svede 
dohromady vícemén  nedopat ením, omy-
lem, takže si navzájem „zbudou“. Otec, laický 
kazatel, se na svých služebních cestách po 
Norsku seznámí s dívkou, se kterou se chce 
oženit, ale kv li závazk m a povinnostem, jež 
oba mají ke svým p íbuzným, ze svatby nako-
nec sejde. Matka, povoláním kucha ka, se za-
se b hem okupace zem  za druhé sv tové vál-
ky zamiluje do p íslušníka n mecké armády, 
který ji p ivede do jiného stavu a pak beze 
stopy zmizí. Práv  v této nep íliš radostné 
chvíli pozná otce a ten ji požádá o ruku. Vede 
ho k tomu spíš rozum než cit, a tak p estože
dostane kladnou odpov , mat in vztah 
k n mu se zpo átku vyzna uje zna nou vlaž-

ností. Všechno se však radikáln  zm ní poté, co otce sra-
zí tramvaj a jeho život visí na vlásku. Tehdy si jeho žena 
uv domí, že jejich „nevášnivé“ manželství má sv j nepo-
píratelný smysl. 

P íb h matky a otce lze ozna it za vzpomínku na ji-
ný, dnes už zaniklý sv t, za jakousi starou fotografii, na 
jakou ob as narazíme, když si doma d láme po ádek.
Navzdory nep enositelnosti zkušenosti, kterou obsahu-
je, si bezpochyby zaslouží, abychom si ji pozorn  pro-
hlédli a uschovali pro následující generace. 

Zbyn k erník

Edvard Hoem, P íb h matky a otce (Mors og 
fars historie), p eložila Jarka Vrbová, naklada-
telství Kalich 2006, doporu ená cena 185 K ,
ISBN: 80-7017-053-0 

EDVARD HOEM 
Básník, dramatik, 

prozaik, p ekladatel
a zarytý odp rce Ev-
ropské unie Edvard 
Hoem (*1949) debu-
toval v roce 1969 sbír-
kou lyrických básní. 
Od té doby obohatil 
norskou literaturu 
o více než dvacet titu-
l  širokého žánrového 
spektra  psaných 
v menšinovém jazyce 
nynorsk.

Edvard Hoem vy-
studoval filosofii 
a literární v du, po 
mnoho let byl spjat 
s divadlem Det Nor-
ske Teatret, kde p so-
bil jako dramaturg i autor, v devadesátých letech p so-
bil jako um lecký editel divadla v Molde. Dramatu se 
však v noval i jako p ekladatel a teoretik, p ebásnil n -
kolik Shakespearových dramat a je autorem biografie 
o norském dramatikovi Nordahlu Griegovi. 

Hoem prozaik se prosadil v roce 1974 románem 
Kjaerleikens ferjereiser (Cesty lásky), jehož tématem je 
st et tradi ního norského venkova a nevyhnutelné urba-
nizace. I další autorovy romány se nesly v duchu spole-
ensko-polickém. Levicov  lad né tituly jako Melding

frå Petrograd (Zpráva z Petrohradu, 1978) vyst ídaly
postupem asu psychologicky a existenciáln  zam ené
romány, z nichž nejvyda en jším je kniha Ave Eva 
z roku 1987. Hoemova psychologizující próza tematizu-
jící otázku lidské identity je asto postavena na intertex-
tualit , román Prøvetid ( as zkoušky, 1984) vychází ze 
Strindbergova dramatu Sle na Julie. 

Edvard Hoem byl za svou literární tvorbu ocen n n -
kolika literárními cenami a již ty ikrát byl nominován 
na Cenu Severské rady za literaturu, naposledy v roce 
2006 za autobiografický román P íb h otce a matky po-
jednávající o vztahu autorových rodi .

Barbora Závodská, www.iliteratura.cz 
foto Johannes Jansson, www.norden.org 
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JAZYKOVÝ KOUTEK 

JAK TO TEDY JE? 
OSLO BEZ OSLA 

Cizí vlastní jména zem pisná zakon ená na -o 
se do eštiny za le ují pom rn  snadno, sklo ují 
se pravideln  podle vzoru m sto: Ebro – bez Ebra, 
Livorno – bez Livorna, Ohio – bez Ohia, Tokio – 
bez Tokia aj. Jména zakon ená na -ó (v pravopise, 
i pouze ve výslovnosti) z stávají naopak nesklon-

ná: Hokkaidó. Pravidlu se áste n  vymyká jméno 
Bordeaux (výslovnost -dó i -do). P estože jedna z 
výslovnostních variant je krátká, uvádí se pouze ja-
ko nesklonné. Tolik na úvod odborná literatura. 

V p ípad  místního jména Oslo pravopis odpo-
vídá tradi ní eské výslovnosti, p esto se velice as-
to setkáváme s nesklonnou variantou. Její užití bý-
vá vysv tlováno snahou mluv ích vyhnout se nežá-
doucí homonymii s obecným podstatným jménem 
osel. Zám rné a striktní užívání nesklonné varianty 
lze ovšem interpretovat i jinak – jako deklaraci už-
šího vztahu k dané jazykové oblasti, kde samoz ej-
m  ke sklo ování nedochází. 

P estože nesklonná varianta je podle platné ko-
difikace nespisovná, v sou asné beletrii p ekládané
z norštiny do eštiny jasn  p evládá. Rovn ž tak na 
kated e skandinavistiky. Podle nakládání se jmé-
nem Oslo snadno identifikujete nadšeného skandi-
navistu. Rozhodn  byl na studijním pobytu, i ješt
lépe na konferenci v Oslo. Do Osla jezdí jenom 
hloupí turisti. A samoz ejm  na dovolenou. Tak si 
to s Oslem zkusme prakticky. Nelíbí se vám 
„kulturní bohatství Osla“, protože se nem žete zba-
vit p edstavy tvrdohlavého lichokopytníka? Zdá se 
vám snad lepší nesrozumitelné „kulturní bohatství 
Oslo“? A co takhle jít na to s p ídavnými jmény? 
Osloské kulturní bohatství. Nebo oselské? Obojí je 
správn , ovšem ruku na srdce, už jste to n kdy sly-
šeli? Nebo použili? 

Jak tedy z pasti sklo ování? Lišácky, nesklo uj-
me! Této nemoci se íká deflektivizace. Plíživ  se 
ší í jazykem, protože je náramn  pohodlná a mluv-
í tuze líní. Skamarádíme se proto s nominativem 

jmenovacím, a jsme z toho venku. Ono sice „kul-
turní bohatství m sta Oslo“ není ve skute nosti
kdovíco, kam se hrabe na Prahu, ale dalo nám za-
brat. Ješt  bychom mohli Oslo p ejmenovat na 
Kristianii (vzor r že), jak se ostatn  až do roku 
1924 hlavní m sto Norska jmenovalo, ale to už je 
pon kud revolu ní jazykové ešení.

Takže tu vlastn  máme vzpouru proti kodifikaci 
– ten, kdo pat í do komunity eských skandinavis-
t , považuje sklo ování jména Oslo za nevhodné. 
Vyjad uje tím vyšší míru zasv cenosti do proble-
matiky – jako by takový mluv í, ekne-li „Byl jsem 
v Oslo“, zárove íkal „…a znám ho líp než vy!“. 

Takové elitá ství v jazyce je mírn e eno legra-
ní. Taky jsem se práv  vrátila z Bergen, no a co? 

lánek byl otišt n v Lidových novinách 

Autorka Pavla Maxová je korektorka LN, nadšená 
skandinavistka. Rubrika o jazykové praxi v LN 

FINSKÉ TRADICE 

PREZIDENTKA S POLITIKY 
DO SAUNY NECHODÍ 
Finská prezidentka Tarja Halonenová mu-
sela z pochopitelných d vod  porušit tradi-
ci, kterou dodržovali všichni její mužští 
p edch dci: p estala p ijímat kolegy ze za-
hrani í v saun .

Finská prezidentka Tarja Halonenová musela 
porušit tradici, kterou dodržovali všichni její 
mužští p edch dci: musela p estat p ijímat své ko-
legy ze zahrani í v saun . „Prezidentka saunu milu-
je, ale nechodí do ní se svými oficiálními hosty,“ 
uvedla její mluv í Maria Romantschuková. 

„Když byla ministryní zahrani í (1995–2000), 
jednala v saun  se svou švédskou kolegyní Lenou 
Hjelmovou-Wallénovou, ale po zvolení do ela stá-
tu v roce 2000 už nikdy s žádným prezidentem do 
sauny nešla,“ dodala. 

Když v lét  2005 navštívil tuto severskou zemi 
ruský prezident Vladimir Putin, u inil tradici za-
dost tím, že se saunoval ve spole nosti prezident i-
na chot  Penttiho Arajärviho. 

P edch dce Halonenové Martti Ahtisaari, pre-
zident v letech 1994–2000, byl a ješt  je velkým 
milovníkem politického saunování. Ahtisaari, kte-
rého nyní Spojené národy pov ily jednáním mezi 
zástupci Kosova a Srbska o budoucím statutu této 
srbské provincie, naposledy probíral politické zále-
žitosti s evropským komisa em pro rozší ení Ollim 
Rehnem práv  v saun .

Velkým pr kopníkem politické sauny i sauno-
vé diplomacie byl také finský prezident Urho Kek-
konen (1956–1982). „Sauna byla základní sou ástí
jeho života,“ tvrdí Olli Rehn. 

zdroj: Lidové a Hospodá ské noviny 
foto Tarji Halonenové: www.lu.lv 

sl0701.pub
stránky 30 AzurováPurpurováŽlutáernáAzurováPurpurováŽlutáerná

st eda, 14. b ezna 2007 22:53



Severské listy 1/07 - 31 

NOROVÉ MIGRUJÍ NA JIH 
Norsko eká asi nejmasivn jší st hování

senior  v historii zem . Sto tisíc Nor , kte í
pot ebují speciální pé i, si své stá í odjede 
užít do teplejších krajin – Turecka 
a Rumunska. 

Na zakázku norské vlády vznikne na n ko-
lika místech v Turecku až 20 komunit pro 
seniory. Celý projekt by m l stát 20 miliard 
dolar  a po dokon ení bude prý ro n  vyd lá-
vat 12 miliard. 

Norská vláda si uv domuje, že v zemi brzy 
nebude dostatek mladých lidí, kte í by se po-
starali o stále rostoucí po et senior . Místo 
aby ú edníci lákali do Norska ošet ovatele ze 
zahrani í, našli stovce tisíc d chodc  druhý 
domov u erného a Egejského mo e.

Kv li tomuto plánu Norové pé i o seniory 
zprivatizovali. P ed dv ma lety pak nabídli 
spolupráci Špan lsku, to však jejich návrh 
nakonec odmítlo. Zem  už totiž má své zkuše-
nosti s množstvím britských senior , kte í
údajn  nadm rn  zat žují špan lské zdravot-
nictví vysokými náklady na zdravotní pé i.

Norská vláda se tedy obrátila na Technic-
kou univerzitu v Anka e, napsal turecký zpra-
vodajský server Today's Zaman. Ta vymyslela 
vlastní projekt, který p edpokládá vybudování 
dvaceti komunit pro seniory v tureckých m s-
tech Cesme, Sivasu a Istanbulu. V každé 
z nich by m lo bydlet 5000 norských senior
a stejný po et tureckých zam stnanc , kte í
o n  budou pe ovat.

První etapa projektu probíhá práv  nyní 
v Rumunsku. Na pob eží erného mo e
v p ístavu Konstanca vyr stá komplex 2000 
dom  nazvaný Norwaycity. Po vstupu Ru-
munska do Evropské unie prý Norové k této 
zemi cítí v tší d v ru a ochotu se tam usadit. 

Projekt, který zast ešuje Technická univer-
zita v Anka e, by m l být hotový do deseti let. 
Jeho auto i tvrdí, že po jeho dokon ení se 
p íjmy z turistického ruchu zdvojnásobí. 

Turecká vláda pro výstavbu uvolnila 240 
hektar  p dy v Izmiru na b ehu Egejského 
mo e. M sto v antice nazývané Smyrna bude 
pro seniory ideální základnou na výlety do 
mnoha míst plných památek, jako je nap í-
klad Pergamon nebo Efez. „Na realizaci celé-
ho projektu máme deset let. Až skon íme,
bude to nejv tší humanitární projekt století,“ 
íká Hüseyin Aksu z Technické univerzity. 

Financování je podle n j zajišt no z norského 
systému sociálního zabezpe ení. Náklady na 
pé i o seniory jsou v Norsku rozd lovány do 
m stských pokladen, kde tvo í až t etinu roz-
po tu, a turecká spole nost, která na projektu 
spolupracuje, už má smlouvy s 50 norskými 
radnicemi.

kat, Lidové noviny  

ISLAND NUTÍ OTCE K PÉ I
Pokud chce matka po porodu na Islandu z stat
doma s dít tem po celou dobu placené rodi ov-
ské dovolené, tamní politiky to v bec nezajímá. 
Podle islandských zákon  se totiž musí doma 
s potomkem vyst ídat oba rodi e.

V praxi to znamená, že t etinu rodi ovské dovolené, 
která dohromady trvá dev t m síc , erpá žena a t etinu 
muž. Kdo z nich se o dít  postará ve zbývající t etin , si 
už dvojice m že rozhodnout sama. 

Podobn  to funguje i v ostatních Skandinávských ze-
mích, které jsou proslulé svou snahou zlepšovat 
v ner zn jších oblastech rovnoprávnost muž  a žen. er-
pání rodi ovské dovolené není v tomto sm ru výjimkou. 
Nap íklad ve Švédsku a v Norsku mohou otcové z stávat
doma s dít tem od roku 1974. Stát otc m platí také i 
„poporodní dovolenou“, která jim umož uje z stat doma 
se ženou prvních pár dní po porodu. 

Ve Švédsku a Norsku trvá státem placená rodi ovská
dovolená celkem t ináct m síc  s tím, že dva m síce si 
musí povinn  vybrat ten z dvojice, který jinak vyd lává
peníze. Neznamená to však, že by po tu dobu mohli být 
doma oba rodi e. Ve Skandinávii mají rodiny s d tmi
lepší pozici i kv li zam stnavatel m, pro které není pro-
blém muže nebo ženu starající se o malé dít  p ijmout
jen na áste ný úvazek. V t chto zemích je proto vcelku 
b žné, že se pár o rodi ovskou dovolenou d lí „p l na 
p l“.

A ukazuje se, že to má smysl. Sociologové ze 
Stockholmské univerzity p ed t emi lety provedli studii 
o mladých rodinách. Zjistili, že mezi páry, kde si muž 
a žena pé i o dít  n jakým zp sobem rozd lili, je 
o t etinu nižší rozvodovost. Tyto dvojice si také ast ji
po izovaly druhé dít  než ty, kde fungovalo tradi ní
uspo ádání.

Jana Machálková, Lidové noviny
foto:  ews.uiuc.edu 
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DÁNSKÝ KALEIDOSKOP 
DÁN M JDE O DISKUZI

Srovnávat pom ry na eské a dánské 
akademické p d  moc nejde. I když podle 
Martiny Javorové, která v dánské Kodani 
tráví letošní akademický rok, by se paralely 
najít daly. Záchody jsou tu stejn  nevábné 
jako na pražské Hv zd  a sprchy ješt  horší. 

„Dánští studenti mi p ipadají velmi zodpov dní
a vypadají, že se opravdu z hodiny na hodinu p i-
pravují a u í se,“ íká Martina v rozhovoru pro Li-
dové noviny. „Ale v pátek a sobotu se samoz ejm
pa í i tady. Bydlím na koleji, která má hodn  ne-
psaných pravidel, rituál  a tradi ních akcí, jako na-
p íklad spole né va ení (každý den jeden va í pro 
ostatní), narozeninové snídan , tématické party.“ 

Dánové jsou víc rezervovaní a rozhodn  se ne-
p etrhnou, aby se s n kým seznamovali a hned se 
kamarádili. Taky prodava ky v obchodech nejsou 
tak usm vavé, jak by si lov k p edstavoval. Zato 
profeso i jsou p átelšt jší a p ístupn jší než 
v esku. Co však oce uji nejvíc, je komunikace 
obecn  mezi školou a studentem. Vše se dá vy ídit
e-mailem a všichni hned a ochotn  odpovídají 
a pomáhají s jakýmikoli problémy. 

„Všechny zkoušky mám ústní, u jednoho p ed-
m tu je známka složena nap l z ústního p ezkou-
šení a nap l z eseje nebo rozboru právního p ípa-
du,“ íká v rozhovoru Martina Javorová. „Nedávno 
Dánové zavedli nová pravidla pro zobjektivn ní
ústních zkoušek. P i zkoušení je p ítomna ješt
jedna nezávislá osoba a student si m že vše nahrá-
vat na diktafon.“ 

Co se týká množství studia a obtížnosti zkoušek, 
studenti hodnotí esko i Dánsko srovnateln .
V Dánsku však jde ale více o to, aby student byl 
schopen diskutovat. Výuka probíhá v angli tin ,
ale intenzivní kurz dánštiny urychlí za len ní do 
každodenního života. Dánové jsou hned vst ícn jší,
když se pokusíte n co zadrmolit dánsky. 

Dánští studenti dostávají od vlády p ísp vek na 
výdaje na studium na vysoké škole a studium jako 
takové je zadarmo. Tento p ísp vek jim v tšinou 
pokryje náklady na ubytování a jídlo. A je zvykem 
si p i studiu vyd lávat? „Skoro všichni dánští stu-
denti, co znám, si n jak p ivyd lávají, íká Martina. 
„Pro cizince je ovšem t žké sehnat si n jakou lepší 
práci. Jsme limitováni jazykem. Ale je možné pra-
covat nap íklad v restauracích a hospodách, tam 
angli tina sta í.“

Podle rozhovoru Ivo Dostála s Martinou Javorovou 
Lidové noviny, íjen 2006 

DÁNŠTÍ MUSLIMOVÉ 
Karikatury proroka Mohameda, kv li nimž 
se p ed rokem strhly protesty v celém mus-
limském sv t , se odrazily ve vztazích mezi 
Dány a tamní muslimskou menšinou. Za-
tímco Dánové mají nyní o muslimech horší 
mín ní než d íve, muslimové tvrdí, že se 
k nim v tšinová populace chová lépe. Odha-
lil to pr zkum institutu Catinet. 

Tém tvrtina Dán  se na muslimy a islám 
dívá negativn ji než p ed otišt ním karikatur 
v listu Jyllands-Posten. Pozitivn jší vztah k musli-
m m naopak uvedla jen t i procenta Dán . Zve ej-
n ní karikatur podporuje 47 % obyvatel, zatímco 
38 % lidí se domnívá, že to byl špatný krok. 

Oslovení v dci dánské muslimské komunity 
zvolili v pr zkumu smí livý tón. Dánové se nyní 
podle nich chovají p átelšt ji a projevují v tší zá-
jem o muslimskou kulturu. „V tšina Dánu za ala 
zjiš ovat, že muslimové jsou lidské bytosti jako 
kdokoliv jiný,“ okomentoval výsledky pr zkumu
koda ský imám Ahmed Abú Laban. 

SOUT Ž V URÁŽENÍ PROROKA 
Na demokraty si islamisté troufnou, na ultra-

pravi áky ne. Dánští karikaturisté, kte í p ed
rokem svými provokativními dílky rozohnili musli-
my po celém sv t , nebyli žádní extremisté. Kresby 
tehdy vadily samy o sob , názorová orientace i
politická p íslušnost kreslí  nehrála roli. Ani tro-
chu muslimy nezajímala. To se te , zdá se, m ní.

Dánská televize odvysílala záb ry srovnatelné 
svým postojem k proroku Mohamedovi s lo skými 
karikaturami, a muslimové – alespo  ti dánští – se 
nebou í. Dali sice najevo, že jim vadí, jak mladí 
lenové ultrapravicové Lidové strany na videozá-

znamu znázor ují proroka Mohameda coby opilé-
ho velblouda, zárove  ale ekli, že žádné protesty 
tentokrát organizovat nebudou. Pro ? Protože Li-
dová strana je známá firma. Všichni p ece víme 
o jejím postoji k muslim m a islámu, zd vodnil
svou zdrženlivost koda ský imám Ahmed Abu La-
ban. Stejný imám, který se loni sebral a odejel ma-
nažovat demonstrace proti karikaturám do Libano-
nu a Egypta. Podobný názor vyslovila i Yildiz 
Akdoganová, mluv í organizace Demokrati tí mus-
limové: „Myslím, že je to p íliš hloupé a absurdní, 
aby to vyprovokovalo demonstrace nebo jiné akce 
muslim .“

Je to zvláštní druh tolerance. Ti, kte í platí za 
chronické radikály, a  si provokují, my se nevzbou-
íme, zní z Dánska. Kdyby se alespo  k takovémuto 

druhu shovívavosti dopracovali muslimové v Nizo-
zemsku, nemusel p edloni p ijít o život radikální 
filma  Theo van Gogh. 

podle denního tisku a agenturního zpravodajství  
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MARI BOINE V PRAZE 
Svátek MDŽ v jeho obskurní reálsocialistic-
ké podob  našt stí odnesl ert do propadliš-
t  d jin. Letošní rok však p inesl p íležitost,
jak – by  o dva dny pozd ji – ženskou sílu, 
krásu a jedine nost oslavit. Do žižkovského 
Paláce Akropolis p ijela norskosámská 
skladatelka, zp va ka a „národní buditelka“ 
Mari Boine. A jako hosta s sebou p ivedla 

eskou zp va ku s orientálním vzhledem i 
jménem – Ridinu Ahmed. Rozhodn  zvolila 
dob e.

Až si lov k íká, zda p edzp va ka, experimen-
tátorka stav jící své um ní na istém vokalickém 
projevu bez doprovodu dalších hudebních nástroj
nenasadila la ku p íliš vysoko.

Ale chyba. Mari je Mari, sámská šamanka, do-
provázená zdatným kvintetem instrumentalist ,
jde na plac. Malá vzr stem, do vysokého stropu sa-
hající svým charismatem, obklopená šamanským 
p lkruhem hudebník . První skladba za íná kyta-
rovou vyhrávkou, p idává se naléhavý, p esto krás-
n  zast ený hlas a výborná rytmika, chvíli extaticky 
gradující, pak zas konejšiv  plynoucí. Band si díky 
vyzrálému muzikantství a tak ka neomezeným hla-
sovým schopnostem dámy od Karasjoku m že do-
volit dlouhé, mnohaminutové skladby, ve kterých 
se i tradi n  odtažité pražské publikum pomalu do-
stává tam, kam jej zp va ka touží zavést – do tran-
su. Vytržení, díky jemuž se Marini dávní krajané, 
sámští noaidde dostávali do „druhého sv ta“. Ko-
lem Mari vlaje ervený šátek, ztepilé nohy 
v koza kách ze sobí k že vydupávají nejstarší, pra-
dávný rytmus, tepot srdce planety Zem , buben 
matky P írody. Slova, zpívaná prastarým, tajem-
ným sámským jazykem, prokládaná tradi ním vo-
kálním joikem, i ikajícím pot kem nadv domí,
nejsou domorodc m od Vltavy srozumitelná, p es-
to však sd lují stokrát více, než anglické promluvy 
b hem pauz (kterým se mnozí v doucn  sm jí,
snad aby zaplašili podivnou duševní trýze , ply-
noucí z blízkosti doteku ehosi nepochopitelného, 
starého a zavrženého.) 

Aktuální Marino album se jmenuje Idjagieddas
(V rukou noci, 2006). Je to však jiná noc, než na 
kterou je zvyklý pražský m š ák. Není to noc plytké 
zábavy, povrchního požírání pomíjívých požitk  na 
út ku p ed všeobjímající odcizeností a agresivitou 
M sta. Je to temná, mrazivá noc v srdci pusté, ne-
kone né a vít zící P írody. Lyže sviští po umrzlém 
sn hu, nad hlavami blikotají tisíce hv zd a sv tél-
kuje zelená polární zá e. Ze tmy vysko í zkroucená 
b ízka, cestu p etne sobí stopa, obzor ur ují oblé 
holé kopce, tvo ící k ivky pro sku ivý vítr. Ei-lé-loj-
ei-lói-le-lojláá! Hlas a kaskáda úder  do bubnu 
p ipomíná orgasmus, p i kterém do matky Planety 
vnikl otec Život. Nevnímám publikum, bolavá zá-
da, nemám ani chu  dlouho tleskat a povykovat. To 
obstarávají v hojné mí e jiní. Z vlastního hrdla se 
dere chraplavý, tichý joik. Hlas souzn ní, pokory 

v i p írod  a vzdoru proti civiliza ním nesmys-
l m. Poslední skladba je smutná a dlouhá jak noc 
zimního slunovratu. Nakonec snad p esto p ijde
nové jaro, i když produkce kon í, ze vzduchu v sále 
jdou na lov ka mdloby a cestou dom  není vid t
ani jediný strom… 

MARI BOINE 
Mari Boine narozená v listopadu 1956 pochází 

z osady Gamehhisnjárga v oblasti Karasjok na sa-
mém severu Norska. Tato oblast je srdcem p vod-
ního národa Sám , p esto v dob , kdy vyr stala,
bylo t žké si tuto identitu uv domit. V místních 
školách se u ilo, že sámská kultura je bezcenná a 
zapomenutá. Marinini rodi e byli siln  k es ansky 
založení,což znamenalo popírání p vodní, p írodní
a animistické kulturní síly národa. Vždy  k es ané
od st edov ku ozna ovali joik a víru v p írodu za 
„dar“ od ábla.

Mari zprvu netoužila být um lkyní, sv j zp v a 
hudbu vnímala jako terapii pro ni samu, vedoucí 
k uv dom ní toho, kým je a odkud pochází. Svým 
projevem však strhla lavinu zájmu o tradi ní kultu-
ru laponského národa. Její první vystoupení p išla
v dob , kdy tento severský národ procitl z asimila -
ní agonie a za al nahlas deklarovat svou sounáleži-
tost a sebeur ení.

LOV K JE SOU ÁSTÍ P ÍRODY
V tšina Boininých písní nejsou v pravém slova 

smyslu tradi ní joiky, ale celý její vokální a hudeb-
ní projev je touto kulturou siln  ovlivn n. Samotná 
hudba, kterou s Mari spoluvytvá í p ti lenný hu-
dební ansámbl, pat í do kategorie „world-music“, 
tedy hudby sv ta. Promítají se v ní nástroje jiných 
tradi ních spole enstev, jako jihoamerické indián-
ské píš aly, i aboriginské didjeridoo. Severská, 
sámská tradice je nejsiln jší práv  v textech, které 
odrážejí p vodní víru v p írodu, v to, že lov k není 
jejím vládcem, nýbrž její sou ástí. Text m nemusí-
me racionáln  rozum t, p esto se Mari da í jejich 
prost ednictvím p ivád t poslucha stvo do transu, 
podobného v dmému vytržení starých sámských 
arod j noáidde.

První nahrávky Mari Boine se nesly v duchu pro-
testu a vzpoury utla ovaného lidu a zapomenutých 
tradic. Pr lom znamenala její druhá deska Gula Gula 
(Naslouchej hlas m Pramatky, 1989), kde se Mari 
naplno p ihlásila k animistickému vid ní sv ta. „Když 
zabijeme naši matku Zemi, zem eme s ní!“ zpívala 
v titulní skladb  alba.

Riku N.Podzemský 

10. b ezna 2007, Palác Akropolis: Ridina Ahmed 
(CZ), Mari Boine (SAM/NOR). 100%. 

Více naleznete na internetových stránkách Sever-
ských list  www.severskelisty.cz. 
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