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EDITORIAL 
Vážení tená i,

Finsko slaví v t chto dnech 
90 let nezávislosti. Severská 
spole nost uspo ádala 28. lis-
topadu podve erní setkání s 
novým finským velvyslancem 
v Praze. Pan Hannu Kyröläi-
nen odpov d l na pon kud
po ouchlý dotaz z pléna – a na kom vlastn  tu ne-
závislost slavíte – velmi lakonicky. Na všech! 

U p íležitosti finského výro í se i v naší republi-
ce p ipravuje ada akcí a po ad . A  se to moc neví, 
máme s tolik vzdáleným Finskem mnoho spole né-
ho. Nap íklad pohnutou povále nou historii. Fino-
vé byli na stran  poražených, my na stran  vít zné.
Jisté vazby jistých politik  na Sov tský svaz nako-
nec zap í inily, že jsme na tom byli stejn  bled ,
možná ješt  h . Nakonec z toho Finové vybruslili 
lépe, asi dlouholeté zkušenosti s východním med-
v šenosti s východním závislost na velkém medv -
dovi z východu tu byla… 

Projekt Kulturní festival Finská zima, který po-
ádá Skandinávský d m pod záštitou Velvyslanec-

tví Finské republiky, zahrnuje spoustu akcí, n kte-
ré se po ádají ve spolupráci s mimopražskými mu-
zei, dokonce i se Slovenským rozhlasem. Do pro-
jektu se zapojilo i eské centrum (to pražské, niko-
liv pobo ka ve Stockholmu). „Jedním z hlavních 
bod  kulturního festivalu bude City Home – výsta-
va architektury obytných dom  ve Finsku, kterou 
po ádáme ve spolupráci s Muzeem Finské archi-
tektury z Helsinek, je toho ale mnohem víc,“ podo-
týká Helena Benýšková, p edsedkyn  Skandináv-
ského domu. 90 let samostatnosti Finska bude 
uct no adou p ednášek a diskusí na téma finská 
historie i sou asnost. Stranou nez stane ani finská 
literatura i hudba. Nebudou chyb t ani ukázky 
finské kinematografie. Na v tšinu akcí je vstup vol-
ný. Rozhodn  doporu ujeme se n kterých akcí se 
zú astnit.

Severská spole nost p ipravila na p íští rok tra-
di n  nejen adu zajímavých akcí, ale i další Val-
nou hromadu. Seznam po ad , které se poda ilo
potvrdit ješt  p ed odevzdáním asopisu do tisku, 
naleznete na následujících stránkách. 

Na záv r mi dovolte, abych redakci i všem spo-
lupracovník m a autor m, kte í bez nároku na ho-
norá  pro nás píší nebo „trpí“, že jejich lánky otis-
kujeme, pod koval u p íležitosti ukon ení desátého 
ro níku Severských list . Máme za sebou deset let, 
b hem nichž se nám, alespo  v to doufám, poda ilo 
asopis dostat na slušnou úrove , a  jsem v to ni-

kdy, díky omezeným financím, moc nedoufal. í-
kali mi n kte í, že jsme m li slavit p ed rokem. Ni-
koliv. Tak jako t etí tisíciletí nastalo na p elomu let 
2000 a 2001 (a  v tšina lidí to slavila o rok d íve),
tak jubileum m žeme slavit až po deseti letech. 
A to bude n kdy na ja e…

Michael Stanovský, šéfredaktor 

REPLIKOU STARÉ HELSINSKÉ TRAMVAJE JUMBO SE
DNES M ŽETE SVÉZT I V B ŽNÉM PROVOZU

sl0704.pub
stránky 3 P ímá 1: ernáP ímá 1: erná

úterý, 4. prosince 2007 07:14



4 - Severské listy 4/07 

NÉZÁVISLÉ FINSKO 1917–2007 
KULTURNÍ FESTIVAL 
FINSKÁ ZIMA 2007-8 

Kulturní festivalu Finská zima je za polovinou. 
Venku se ochladilo, fouká, ob as i sn ží. Možná jste 
práv  vylezli z avanto (díra v ledu na koupání i plavá-
ní, do které se Finové no í p ed a po saun , ti odváž-
n jší dokonce i bez sauny), na hlav  máte pipo (finský 
asto ru n  pletený klobou ek), dlan  si zah íváte 

o vo avý glöggi (ko en ná obdoba našeho sva áku) 
a ekáte, až se v troub  dope e ve erní laatikko
(doslova šuplí ek, finská zapékaná specialita, na kte-
rou má každá finská maminka – a tatínek, nezapomí-
nejme, že jsme na severu – ten zaru en  nejlepší re-
cept, tak jako u nás na bramborový salát). Cítíte? 
A co nás ješt eká:
Jean Sibelius + Karelská a kalevalská ženská 
lyrika v sou asné finské etno hudb
8. leden 2008, 18.30, eské Centrum Praha, Rytí ská
31, Praha 1, p ednášky Igora Javorského (redaktor 
Slovenského rozhlasu, rádio Devín) a Jána Malého 
(Priatelia Fínska na Slovensku), hudební ukázky 
a videoprojekce. 
Finský film Zajíc v rok (Jäniksen vuosi, 1977)
11. leden 2008, 19 hod., Skandinávský d m, Zlatnická 
10, Praha 1, vstup volný 
Vazby mezi eskou a finskou architekturou ve 
20. století 
14. leden 2008, 18,30 hod., eské Centrum Praha, Ry-
tí ská 31, Praha 1, p ednáška Zde ka Lukeše. 
Diskuse: Budoucnost p ekladu finské beletrie 
17. leden 2008, 18,30 hod., Skandinávský d m, hosté 
p ekladatelé Markéta Hejkalová, Vladimír Pisko , Jan 
Petr Velkoborský, moderuje Jan Dlask. 
Fin Mika Waltari 
23. leden 2008, 18,30 hod., Skandinávksý d m, p ed-
náška Markéty Hejkalové – doba, život a knihy sv -
toznámého spisovatele. 
Finský film Zamrzlá zem  (Paha maa, 2005) 
 1. únor 2008, 19 hod., Skandinávský d m
Výstava olejomaleb mladé finské malí ky: Ta-
ru Innanenová – „Captain“ 
do 28. února 2008 v Galerii Café Nordica, Zlatnická 
10, Praha 1. 
Výstava: Finsko – nejen váno ní
do 30. ledna 2008, Muzeum Vyso iny, Havlí kovo ná-
m stí 19, Havlí k v Brod. 
Výstava City Home – architektura obytných 
dom  ve Finsku
10. leden až 8. únor 2008, eské Centrum Praha, Ry-
tí ská 31, Praha 1, ve spolupráci s Muzeem finské ar-
chitektury. 

Akce z projektu Kulturní festival Finská zima po-
ádá Skandinávský d m pod záštitou Velvyslanectví 

Finské republiky.

90 LET NEZÁVISLOSTI 
FINSKA

Finsko... Suomi... Zem  tisíc  jezer prožívá 
letos jubilejní rok. 6. prosince uplyne 90 let od 
vzniku nezávislého státu, Finské republiky. 

Osudy našich zemí v nedávné minulosti byly 
dosti podobné. S tím rozdílem, že zatímco nám 
vládli Habsburkové ty i století, po porobení 
finských kmen  Švédy kolem roku 1154 žilo Fin-
sko pod švédskou nadvládou 700 let, až do roku 
1809, kdy po prohraném vále ném tažení Švéd-
sko postoupilo finská území carskému Rusku. 
Vzniklo autonomní Finské velkoknížectví. V ze-
mi byly vytvo eny vlastní správní orgány, z 
nichž nejd ležit jší byl Zemský sn m. V roce 
1812 se místo Turku staly hlavním m stem Hel-
sinky. Carský nevolnický systém našt stí nedo-
sáhl až do Finska, které postupn  za alo hledat 
vlastní identitu. K posílení národního pov domí
zásluhou básníka Eliase Lönnrota v roce 1849 
do zna né míry p isp lo vydání Kalevaly, eposu 
sestaveného ze zachovalých karelských run – 
zp v  a básní. V druhé polovin  19. století se v 
dosud výlu n  agrární zemi za ínaly objevovat 
náznaky pr myslu. Z iniciativy Zemského sn -
mu se v roce 1906 poda ilo dosáhnout p ijetí
unikátního zákona, jímž finské ženy jako první v 
Evrop  a druhé na sv t  získaly volební právo. 

Týž Zemský sn m dne 6. prosince 1917 vydal 
prohlášení nezávislosti. Rada lidových komisa
pod vedeném Lenina prohlášení p ijala a roz-
hodla uznat suverenitu Finska.V m sících lednu 
až kv tnu 1918 došlo sice mezi „rudými“ a „bílý-
mi“ oddíly ruských revolu ních a finských vlád-
ních jednotek tém  k ob anské válce, pod vede-
ním Carla Gustava Mannerheima se však „bí-
lým“ poda ilo krvavé st ety ukon it. Parlament 
mladého státu zvažoval formu státního z ízení
zem  a v roce 1919 se sjednotil na ustavení Fin-
ské republiky. 

Poprvé v d jinách se jako nezávislý stát se 
Finsko pustilo do budování zem , zakládání a 
zdokonalování svého hospodá ského potenciá-
lu. V t icátých letech minulého století pod vli-
vem nastupujícího n meckého fašizmu došlo 
však k vývoji, který se osudov  dotkl i finského 
státu.. Po uzav ení známé smlouvy s hitlerov-
ským N meckem Sov tský Svaz, se kterým Fin-
sko v roce 1932 uzav elo smlouvu o neúto ení, 
vystoupil najednou s územními požadavky na 
východní hranici zem . Když Finsko požadavky 
odmítlo, v listopadu 1939 následoval útok. Zdá-
lo se tém  neuv itelné, že malé Finsko v tzv. 
„zimní válce“ dokázalo vzdorovat sov tské p e-
sile až do b ezna 1940. Finskou armádu vedl C. 
G. Mannerheim. Nedalo se však vyhnout pode-
psání p ím í za velmi tvrdých podmínek, mj. 
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odstoupení Karelie a ostrov  ve Finském zálivu. 
Když potom N mecko v ervnu 1941 napadlo So-
v tský svaz, rozezlení Finové vstoupili do války na 
stran  N mecka s úmyslem získat zp t území, o 
které p išli oním b eznovým p ím ím. Nicmén
po zdrcující porážce n meckých vojsk v roce 1943 u 
Stalingradu se finské vedení rozhodlo ustoupit od 
spojenectví s N meckem. Na scénu vstoupil op t
maršál Mannerheim, který vyst ídal prezidenta 
Risto Rytiho. P erušil styky s N meckem a v zá í
1944 podepsal p ím í se Sov tským svazem. Pod-
mínky byly op t p ísné: Karelie a oblast Petsama 
p ipadly Sov tskému svazu a Finsko se zavázalo 
zaplatit 300 milion  dolar  reparací. Proti n mec-
kým jednotkám, operujícím na severu zem  musela 
finská armáda bojovat od podzimu 1944 do jara 
1945. P ed svým definitivním stažením do Norska 
neopomn li N mci vypálit všechna obydlí v Lapon-
sku v etn  m sta Rovaniemi. 

Kone n  nastal mír a Finsko mohlo za ít psát 
nové, š astn jší stránky svých d jin. Nastala p íle-
žitost pro využití zvláštního rysu finské povahy: í-
ká se mu „sisu“ – houževnaté, energické nasazení, 
n co jako eský fortel. Maršál Mannerheim p sobil
až do roku 1946 jako prezident republiky. Hluboko 
se zapsal do pov domí finského národa, není divu, 
že v rámci akce finské televize v roce 2007 byl zvo-
len nejv tším Finem všech dob. 

Po n m se prezidentského ú adu ujal Juha Pas-
sikivi, který se úsp šn  zhostil nelehkého úkolu po-
ložit základy povále né stabilizace zem  a za al bu-
dovat v minulosti chyb jící d v ru v dobré soused-
ské vztahy se Sov tským svazem. 

V t chto intencích pokra oval po dlouhé období 
let 1956–1981 prezident Urho Kekkonen. Krom
toho jeho snahou bylo zd razn ní finské neutrality. 
Musel postupovat nesmírn  citliv , aby nenarušil 
velmi zd raz ované dobré vztahy s východním 
sousedem, ale sou asn  postupn  a trp liv  budo-
val v pov domí sv ta obraz neutrálního Finska. K 
jeho úsp ch m lze p ipsat i nemalý hospodá ský
kredit, vytvá ení perspektivní a prosperující ekono-
miky, která si v ni em nezadala s ostatními bohatý-
mi státy severní Evropy. 

Po zániku bipolárního sv ta si Finsko vedlo roz-
vážn . Po roce 1990 se sice nedalo zabránit zasta-
vení hospodá ského r stu, ale již za n kolik let se 
poda ilo dosáhnout oživení. Po ob anském refe-
rendu v roce 1995 se Finsko stalo – sou asn  se 
Švédskem a Rakouskem – lenem Evropské unie, 
od 1. b ezna 2002 nahradilo finskou marku euro. 

Jaká je finská realita práv  te , v roce 90. výro-
í nezávislosti? V ele státu stojí žena, prezidentka 

Tarja Halonenová, zvolená v lednu 2006 na druhé 
šestileté funk ní období. Ve dvaceti lenném kabi-
netu premiéra Mattiho Vanhanena drží 11 k esel
ženy – ano, milé dámy, 11 ministry  (nap . vnitra, 
zdravotnictví, dopravy, školství, spravedlnosti, ži-
votního prost edí a další)! Finsko pat í mezi nejú-
sp šn jší zem  Evropské unie. Jeden ukazatel za 
všechny: v roce 2006 hodnota vývozu p esáhla do-
voz o 8 miliard eur. Pracuje se na velkorysém ener-
getickém programu. V prosinci 2003 finská vláda 

rozhodla o výstavb  5. bloku jaderné elektrárny o 
výkonu 1 600 MW v lokalit  Olkiluoto. Sousedé 
Finska se do rozhodování o t chto otázkách ne-
vm šují, blokáda hranic by v severských podmín-
kách byly nemyslitelná. Finsko jako první zem  na 
sv t  vy ešilo asto diskutovaný problém jaderné-
ho odpadu: v Olkiluoto je již v hloubce 500 m ve 
skalním masivu vybudováno úložišt  vyho elého
jaderného paliva. Pon kud negativní jsou ukazatele 
míry inflace (8 %) a nezam stnanosti (8,4 %). 

Naše vztahy s Finskem jsou tradi n  výborné. 
Finské výrobky, kultura, sport jsou sou ástí našeho 
života. Kdo by nevlastnil mobil zna ky Nokia, ne-
p ipil si kvalitní finskou vodkou Finlandia, neza-
znamenal zprávu o tom, že nejv tší a nejmodern j-
ší lo  sv ta, Freedom of seas, byla vyrobena ve fin-
ských lod nicích, kdo nevid l alespo  jeden z film
režiséra Aki Kaurismäkiho nebo se neradoval z le-
tošního úsp chu Kimi Räikkönena, pilota formule 
1?

Žel nezbývá nám prostor pro zevrubn jší zmín-
ku o skv lé finské p írod , která by si vyžadovala 
n kolik stránek. Je pot šitelné, že našt stí se p ís-
n  dbá o to, aby pr myslový r st, zavád ní nejmo-
dern jších technologií ani ovzduší, lesy ani jezera 
nenarušily. A tak pokra uje symbióza pracovitých, 
úsp šných, p átelských lidí a jejich jedine ného 
prost edí.

P áním p átel Severu a Finska zvláš  p i této 
p íležitosti je, aby kouzelný mlýnek št stí Sampo z 
Kalevaly bezporuchov  sloužil Finsku i nadále. 

Klára Kmochová 

SLAVNÝ FINSKÝ PREZIDENT URHO KEKKONEN
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI

Vážení p átelé,

op t se p iblížil konec roku a s tím i ohlédnutí za inností
Severské spole nosti.

Všem našim len m d kuji za zájem o akce, které pro 
n  p ipravujeme. Mám za to, že vyjmenovávat všechny le-
tošní by bylo zbyte né. N které byly navšt vovány v hoj-
ném po tu, n které mén , ale vždy Vás zaujaly. Ne vždy se 
poda ilo uspo ádat akce týkajících se všech severských ze-
mí, což je zapot ebí v p íštím roce napravit. Obracím se 
proto na Vás, leny naší spole nosti, abyste nám sd lili,
které akce Vás nejvíce zaujaly a co by bylo vhodné zlepšit. 
S podrobn jší zprávou o innosti spole nosti od poslední 
Valné hromady budete seznámeni na následujícím setkání 
v lednu 2008 v Klubu Lávka. 

Mimo jiné jsme zaznamenali, že ne všem vyhovuje as
za átku akcí a navrhují pozd jší, nebo  nemohou p ijít
kv li své pracovní dob . Problém je, že v oblíbeném míst
našich setkání, v divadelním sálu Klubu Lávka, se asto
konají p edstavení a ne vždy se poda í najít volný ve erní
termín. I nad tím se budeme muset v p íštím roce zamys-
let a pokusíme se najít ešení a p ípadn  i zm nit místo 
konání.

Dotaci na innost Spole nosti, a p edevším vydávání 
Severských list , dostáváme každoro n  od Odboru kul-
turních a krajanských vztah  Ministerstva zahrani ních
v cí, (za což jsme velmi vd ni), až ve 2. tvrtletí, což zna-
mená, že vydání jarních ísel asopisu musí být financová-
no z p ísp vk len . Po vstupu do Evropské unie musíme 
p edkládat pro ud lení dotace konkrétní projekty na další 
rok s tím, že pokud jsou schváleny, ud lená dotace je pou-
ze do výše 70 %, i mén , a 30 % musíme získat formou 
lenských p ísp vk  nebo sponzorských dar  sami. len-

ské p ísp vky tuto ástku zdaleka nepokrývají a tak si na-
p íklad i náš šéfredaktor musel opat it finance na toto 
tvrté íslo sám. Proto je nezbytné navrhnou zvýšení len-

ských p ísp vk . Chápeme, že to je opat ení je nepopulár-
ní. Musí o tom však rozhodnout Valná hromada spole -
nosti, která se koná ve tvrtek 17. ledna 2008 v 17,30 hod. 
v sále VTS. Na Valnou hromadu Vás srde n  zvu a dou-
fám, že Vás p ijde co nejvíce, abychom mohli na základ
Vašich p ipomínek naši práci zlepšit a pop ípad  získat do 
ad výboru zájemce o tuto dobrovolnou, ale prosp šnou 
innost. Nové spolupracovníky, kte í se zajímají o zem

Skandinávie a p icházejí s novými nápady a kontakty na 
skandinávské firmy, rádi p ivítáme.

Osobn  bych cht la pod kovat t m len m výboru, 
kte í s velkým zaujetím akce p ipravovali, a zvlášt  pak 
šéfredaktorovi Severských list  a internetových stránek za 
propagaci Spole nosti, která se stále více dostává do pov -
domí našich spoluob an .

Na záv r mi dovolte, vážení p átele, lenové a p íznivci
Severské spole nosti, abych Vám jménem výboru 
i jménem svým pop ála p íjemné prožití váno ních svátk
a mnoho zdraví, úsp ch  a spokojenosti v novém roce. 

T ším se na setkání s Vámi na dalších akcích v roce 
2008. 

Marta Janíková, p edsedkyn  Severské spole nosti

P IPRAVUJEME 
Plán akcí p ipravovaných pražskou 
pobo kou na 1. pololetí roku 2008:
•  Královna Dagmar, prof. Miloslav Klíma, 
prorektor AMU (únor). 
•  Vystoupení dánského hudebního souboru 
(jaro).
•  Novinky dánské literatury, František 
Fröhlich, Robert Novotný. 
•  P ednáška Historická výro í Islandu, doc. 
Helena Kade ková.
•  Novinky islandské literatury. 
•  Projekce islandského filmu s besedou. 
•  Happy Hours s Þórirem Gunnarssonem 
(v jednání). 

Plán akcí p ipravovaný brn nskou
pobo kou na rok 2008
•  Valná hromada pobo ka Brno (únor). 
•  Spole ná oslava svátku Midsommar 
( erven).
•  Tradi ní Lucia Fest (prosinec). 
•  Zájezd do Švédska na vernisáž brn n-
ských výtvarnic (v jednání). 
•  Finsko – tradice námo ní dopravy 
a finská muzea. 
•  Islandský ve er – Sága o sv. Olavovi. 
•  Cesta po Grónsku – na kajaku i p šky. 

SLOVO P EDSEDKYN

POZVÁNKA
VALNÁ HROMADA 

SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
Datum konání: 17. ledna 2008 v 17,30 hod 

Místo konání: budova VTS, sál . 417 
Novotného lávka 5, Praha 1 

(hned vlevo vedle Klubu Lávka) 

Ú ast všech len  je pot ebná. Na progra-
mu je zpráva o innosti a hospoda ení, vol-
ba nového vedení Spole nosti na další ob-

dobí a úprava Stanov Spole nosti.
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Brn nská pobo ka Severské spole nosti uspo á-
dala 19. dubna Finský ve er. Na programu byla 
p ednáška Tamary Sedlá kové Dny námo nictva
a národní svátky ve Finsku. Po p ednášce ná-
sledovala beseda k uvedeným témat m.

P ednášku s ukázkami z d l a života Carla von 
Linného p ipravila MUDr. V ra Schöblová. P ed-
náška zahrnovala Linného studentská léta až po 
povýšení do šlechtického rodu. Linné byl jedním ze 
zakladatel  V decké akademie a jejím prvním 
p edsedou. Roku 1741 se stal profesorem medicíny 
a botaniky v Uppsale. Carl von Linné je v Uppsale 
velmi váženým dodnes. 

Poslední týden v kv tnu se lenové zú astnili 
vernisáže výstavy obraz  Jarmily Haklové-
Bully, malí ky p vodn  z Brna, která dnes bydlí ve 
švédském Kalmaru. Výstavy se paní Haklová-Bulla 
zú astnila osobn .

23. ervna se konal Midsommar – svátek Slu-
novratu – již tradi n  na brn nské p ehrad .
V Švédsku je oslava tohoto svátku velice oblíbená, 
svátek ale má ko eny hluboko v temných d jinách
pohanské Evropy. Lidé zdobí své p íbytky, lod
i kostely kv tinami a b ezovými ratolestmi. Staví se 
májky, kolem májek se tan í, zpívá a hoduje. 

Dr. Richard Mayer uvedl 14. zá í v no ním kon-
certu na Ro Vltava svoji orchestrální skladbu Is-
landská symfonie.

13. listopadu se konal Švédský ve er – beseda 
ke 100. výro í narozenin Astrid Lindgreno-
vé, prozai ky a spisovatelky d tské literatury. P i-
pravujeme ukázky z CD nahrávky a videofilm 
z jejího života a tvorby. 

23. listopadu se v K ížové chodb  Nové radnice 
v Brn  uskute nila p ednáška dr. Ladislava ezní -
ka na téma eští muzikanti Josef Šedivý 
a Vilemina Nerudová v život  E. Griega.

24. listopadu se konal ve spolupráci s Agentu-
rou Musica Viva slavnostní koncert Pocta Edvar-
du Griegovi. Konal se u p íležitosti oslav 100. vý-
ro í v Besedním dom  pod záštitou J. E. Petera 
Rædera, velvyslance Norského království v Praze, 
Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravské-
ho kraje a Romana Onderky, primátora M sta Br-
na.

Poslední akcí tohoto roku byl již tradi ní Lu-
cia-Fest konaný 15. prosince p ipravený MUDr. 
V rou Schöblovou 

V ra Konrádová 

Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI

ROK 2007 V BRN

STALO SE... 

PROB HLÉ AKCE SEVERSKÉ SPOLE NOSTI V POSLEDNÍM TVRTLETÍ 2008 
2. íjna 2007 – Edvard Grieg – norský Smetana a Dvo ák. V po adu v rámci projektu ke 100. výro í úmrtí 
Edvarda Griega vystoupil barytonista Filip Bandžak. Muzeum Bed icha Smetany, Praha 1. 
22. íjna 2007 – O dánském princi, který se stal norským králem, promítání tv filmu o dánském princi 
Karlovi který se stal prvním norským králem Håkonem VII. 
5. listopadu 2007 – spole ná návšt va výstavy Codex Gigas – áblova bible, která je vystavena v Národní 
knihovn  Praha. 
22. a 23. listopadu 2007 – pražská a brn nská p ednáška historika Ladislava ezní ka o eském hudeb-
níkovi Janu Šedivém (1804–1877), u iteli Edvarda Griega. 
24. listopadu 2007 – Pocta Edvardu Griegovi – slavnostní koncert v Brn  pod záštitou velvyslance Nor-
ska, jihomoravského hejtmana a brn nského primátora. 
28. listopadu 2007 – podve erní setkání s velvyslancem Finské republiky J. E. Hannu Kyröläinenem 
a noviná em Kari Jyrkinenem u p íležitosti 90. výro í nezávislosti Finska. 
4. prosince 2007 – Nahrávka klavírního díla B. Smetany v Dánsku, poslechová p ednáška prof. Ivana 
Klánského.
12. prosince 2007 – oslava svátku sv. Lucie na Vltav  na lodi Czechia. 
15. prosince 2007 – Lucia Fest – oslava svátku sv. Lucie v Brn .
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24. kv tna 2007 se uskute nil spole enský
ve er v Zemanové kavárn  v Brn  u p íleži-
tosti zahájení výstavy Jarmily Haklová-
Bulla ze švédského Kalmaru.

Svými n žnými a p esto dynamickými kresbami 
i malbou nám výstavu s názvem Cesty fantazie 
p edstavila malí ka paní Jarmila Haklová-Bulla ze 
Švédska, roda ka z Brna. 

Sou ástí ve era byla malá módní p ehlídka. Ve-
er zašti oval starosta brn nského Králova Pole 

a svaz Moravských podnikatelek. Výstava trvala až 
do 20. srpna 2007 a pak do 8. listopadu pokra o-
vala v kavárn  Chat noir na Lidické ulici. 

Paní Jarmila se narodila v roce 1936 v Brn  Ža-
bov eskách, vystudovala Um leckou pr myslovou
školu v Brn  (1951–55), Akademii výtvarných um -
ní v Praze (1955–57), následn  grafický kurs 
v Žilin  u profesora Fero Krále. 

V roce 1968 emigrovala do Švédska a v roce 
1978 dále ješt  studovala v Mnichov  u prof. An-
drease Raucha. 

Paní Jarmila žije s manželem na jihovýchodním 
pob eží Švédska v m st  Kalmar a na blízkém ost-
rov  Ölandu pracuje ve svém ateliéru, což je 
úchvatné místo zá ící v lét  sv tlem a barvami, kte-
ré ji dává mnoho podn t  k tvorb . Inspirací jí ne-
ní jen švédské prost edí, ale i vzpomínky a nyn jší 
pobyty v rodné zemi spole n  se zážitky z dalších 
cest, které stále podniká. 

Již v roce 1950 p i její první samostatné výstav
„Um ní doby“ (výstavní sí  Brno na eské ul.) na-
psal spisovatel dr. Jaromír Tome ek mimo jiné, 
„kresby, které vidíte na st nách výstavy, pulsují ži-
votním vzruchem. Bohatá invence d tské duše na-
chází v nich projev nevšedn  rušný a p itom nás 
udivuje, jak výjevy jsou zachyceny v nejzajímav j-
ších situacích a jak jsou len ny a skloubeny v lad-
ný celek.“ 

Tato slova stále platí i v sou asné dob  pro zku-
šenostmi vyzrálou tvorbu malí ky v níž z stává
mladá dív í duše. Její tvorba nás nutí zamyslet se 
nad podivuhodnými možnostmi, jak v kresb , tak 
ve všech použitých technikách, kdy z stává obrov-
ský lidský náboj ztvárn ný n žnou a citlivou rukou 
autorky, jež jí bylo poskytnuto z prýštící studánky 
nadání, které obohatila svojí profesionalitou. 

Se stejným nábojem p ipravila autorka obrazy 
pro výstavu v Zemanové kavárn  2007. Rodnému 
m stu p edstaví p edevším figurální kresby kombi-
novanou technikou s tématy nap .: moravského 
tance, výjevy k básním z Kytice, ale také, sv tlo
a lehkost st edomo í, ukázky krásy t la v pohybu 
i odrazy lidské duše. 

Nezbývá než pop át paní Jarmile ješt  mnoho 
let, nadále takto nabité tvorbou s obrovskou inven-
cí.

text a foto V ra Jonášová 

Samostatné výstavy: 
Mimo jiné: Galerie „Um ní doby“ Brno 1950, 

Jazz Club Brno 1960, Redakce „Smena“ Bratislava 
1966, Galeria Alba, Ronneby Brunn 1972, „von 
Sághy“ Heidelberg 1975, Nemocnice Gullberna, 
Karlskrona 1975, Kalmar Konstmuseum 1978, 
„Rackargarden“ Kalmar 1978, Galerie um leckých
klub  Växjö 1980, Zahradní výstava Dunö, Kalmar 
1984, Galerie „Papillon“ Bern 1988, Galleri Fors, 
Kalmar 1990, Galerie „Barcelona“ Bad Reichnhall 
1994, Hossmo, Kalmar 1995, Kalmarský zámek 
1997, „Eksgarden“‚ Öland 1999, 

Malá královopolská galerie Brno 2000 
a další….. 

Spole né výstavy: 
Mladí eští um lci, Zlín, Divadlo poezie Brno, 

Um lecká galerie Bratislava, Sydosten Kalmar, 
Konstmuseum 1973–81, Liljevalchs Stockholm, 
Eksjö Museum, Skälby Gard, Kalmar Um lecký
spolek Emmaboda, Um lecký spolek Nybro, Um -
lecký spolek Oskarshamn, Nyslott, Malmö Muse-
um atd…. 

Techniky
Kresba, grafika, akvarel, pastel, olej, murální 

malba (al fresco a sgrafito), keramika, skulptura, 
sklodesing.

JARMILA HAKLOVÁ-BULLA 
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Když mi v p lce íjna p išla pozvánka na 
Finský ve er v pražské kavárn  Slavie spo-
jený s vernisáží maleb brn nské výtvarnice 
V ry Jonášové, pot šilo to mé srdé ko. P á-
telé v dí, že Finsko mi v mysli uvízlo ze se-
verských stát  nejhloub ji. Tím se pochopi-
teln  omlouvám ostatním severským stá-
t m, ale n co lov k musí mít nejradši. 

Ve tvrtek 25. íjna 2007 se ve Slavii sešli p íz-
nivci Finska, p išel i finský rada vyslanectví Frank 
Hellstén, p išli p átelé paní Jonášové, p išli výtvar-
níci, pozváni byli i zástupci finských komunit u nás 
a v neposlední ad  i zástupci Severské spole nosti.

Paní V ra Jonášová má na svých internetových 
stránkách ukázky n kterých prací, mezi nimi 
i malby na hedvábí. To je zvláštní technika, pokud 
se nemýlím, byla hojn  rozší ena v ín  a v Japon-
sku p edevším v dob , než m li k dispozici papír. 
V dnešní dob  se lov k s hedvábím, jako podkla-
dem pro výtvarné práce, setkává spíš na malova-
ných šátcích než na obrázcích. 

V ra Jonášová však hedvábí používá velmi as-
to – nahrazuje jí papír nebo plátno. Tentokrát se 
inspirovala spíše než svojí láskou k Finsku, kultur-
ním prostorem tradi ní kavárny Slavie i prot jšího
Národního divadla. V tšina maleb je na téma diva-
dla, nechybí ani finské motivy (nap . obrázek dívky 
sestupující do jezera s názvem Po saun ). Proto se 
výstava také jmenuje Finsko a divadlo. Díla plná 
výjev  z divadelních prken s klauny a šašky mají 
sv ží barevnost, iší z nich radost ze života. Malby 
na hedvábí doprovázejí fotografie finské krajiny 
a jezer v okolí jihofinského p ístavního m sta Kot-
ky.

Na finském ve eru vystoupil p vecký sbor Kir-
viset z Haminy, m ste ka na jihovýchod  Finska, 

kousek od Kotky. T icet d tí a student  po té, co 
týden spole n  cestovali a poznávali naši vlast, za-
vítali i do Prahy a ve Slavii zazpívali n kolik fin-
ských písní – n které doprovodili na repliky sta-
rých finských lidových nástroj . Celý sbor má cel-
kem 41 len , do eska jich p ijelo jen t icet.

P íjemný podve er moderovala sama výtvarni-
ce V ra Jonášová, do finštiny tlumo il Vladimír 
P iklopil, eský muzikant, který už dlouho ve Fin-
sku žije. Paní Jonášová pod kovala vedení kavárny 
Slávie, že jí umožnilo obrazy vystavit a uspo ádat
toto setkání s malým kulturním programem. Rada 
finského velvyslanectví Frank Hellstén pop ál vý-
stav  hodn  úsp ch . Na uspo ádání ve era se po-
dílela firma eský granát Turnov, která v novala
sboru miniaturu královských klenot  zdobených 
polodrahokamy, každý ú inkující dostal i drobný 
dárek na památku Prahy. Dárky obdobn  p edal
editel pan Kolombo s dcerou. 

text a foto Michael Stanovský 

V ra Jonášová studovala malbu a výtvarné tech-
niky studovala LŠU, rok na SUR v Brn  a dále se 
v tomto oboru vzd lávala soukrom . Ráda pracu-
je v oleji i pastelu, v nuje se akvarelu, ale p ede-
vším kombinované technice na hedvábí, také obo-
ru návrhá stvi p írodních materiál . Je lenkou
Um leckého sdružení Parnas, pracuje v jeho um -
lecké rad , od roku 1999 vede Malou Královopol-
skou galerii jako kurátorka. V roce 2002 založila 
brn nskou spole nost výtvarník  a um lc  Tri m,
ve které je prezidentkou. Vystavuje doma 
i v zahrani í (Malta, Finsko), její práce jsou za-
stoupeny v soukromých sbírkách v Kanad , USA, 
Rakousku, Švýcarsku, N mecku, Švédsku 
a Finsku. 

Mgr. Lenka Urbánková, www.veraoriginal.com 

FINSKÝ VE ER S PANÍ JONÁŠOVOU VE SLÁVII 
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Na letošní rok p ipadá 100. výro í úmrtí 
norského skladatele sv tového v hlasu Ed-
varda Griega (15. 6. 1843 – 4. 9. 1907). K to-
muto výro í Severská spole nost p ipravila
projekt zahrnující p ednášky i koncerty. 

První po ad s názvem Edvard Grieg – norský 
Smetana a Dvo ák se konal 2. íjna 2007 v Muzeu 
Bed icha Smetany. Písn  Bed icha Smetany, Anto-
nína Dvo áka a Edvarda Griega na n m zazpíval 
mladý barytonista Filip Bandžak za klavírního do-
provodu Iryny Rom nské. P vec získal v roce 2006 
na mezinárodní p vecké sout ži Antonína Dvo áka
1. cenu v sout ži junior  a Cenu Viléma Zítka, která 
se ud luje nejmladšímu z nejúsp šn jších eských
ú astník  sout že. I z jiných sout ží v zahrani í si 
p ivezl vav íny. Ú astníci, kte í zcela zaplnili mu-
zejní sál, ocenili krásný hlas i p ednes mladého 
um lce. Mezi mnoha významnými hosty byla i paní 
Blanka Lemmetyinen, p edsedkyn  Finsko- eské
spole nosti z Helsinek. 

Úvodní slovo o Griegov  vztahu k našim nej-
p edn jším skladatel m p ednesl místop edseda
Spole nosti Bed icha Smetany dr. Václav N mec. 
Záv re né ovace i ohlasy potvrdily vysokou úrove
po adu i stálou oblibu skladeb Edvarda Griega 
u eského obecenstva. 

Lidmila N mcová

POCTA EDVARDU GRIEGOVI 
V rámci projektu Severské spole nosti se 
v Brn  uskute nil vzpomínkový po ad ke 
100. výro í úmrtí hudebního skladatele Ed-
varda Griega. 

V pátek 23. listopadu. se lenové Severské spo-
le nosti sešli v k ížové chodb  brn nské Nové rad-
nice, aby se zú astnili p ednášky historika dr. Ladi-
slava ezní ka o eských muzikantech v život  Ed-
varda Griega. ezní ek hovo il o Josefu Šedivém 
a Vilemín  Nerudové-Normanové, která pocházela 
z brn nské hudební rodiny a v život  E.Griega m la
zna ný význam. P ednášku na stejné téma p edne-
sl Ladislav ezní ek i o den d íve pražským len m
Severské spole nosti.

V sobotu 24. listopadu pak celý projekt završil 
slavnostní koncert Pocta Edvardu Griegovi. Um -
lecká agentura Musica Viva ve spolupráci se Sever-
skou spole ností uspo ádala koncert v Besedním 
dom  jako upomínku na nedávné výro í úmrtí nor-
ského skladatele a dirigenta Edvarda Hagerupa 
Griega. Koncert se konal pod záštitou Jeho Exce-
lence Petera Raedera, velvyslance Norského krá-
lovství v Praze, Ing. Stanislava Juránka, hejtmana 
Jihomoravského kraje a pana Romana Onderky, 

primátora statutárního m sta Brna. Koncert byl za-
azen i do celosv tového kalendá e kulturních akcí 

Grieg Year 2007.
V úvodu koncertu zazn la Sonáta F-dur, op. 8 

pro housle a klavír v podání houslového virtuosa 
Bohuslava Matouška, kterého na klavír doprovázel 
Petr Adamec. Dále zazn la díla J. B. Foerstera a A. 
Dvo áka. K ob ma skladatel m m l Grieg p átel-
ský vztah. V záv ru koncertu si návšt vníci vyslech-
li Dvo ákovu skladbu Te Deum v podání 135 len
sboru a orchestru Czech virtuosi pod taktovkou Lu-
bomíra Mátla, se sólisty sopranistkou Markétou 
Mátlovou a basistou Tomášem Krej ím. P edstavi-
lo se rovn ž P vecké sdružení Moravských u itel ,
Mátl v akademický sbor a Moravský komorní sbor. 

Krom len  Spole nosti se koncertu zú astnila
i široká brn nská ve ejnost, zástupce Jihomorav-
ského kraje a také len zastupitelstva Magistrátu 
m sta Brna, J. E. Peter Raeder s chotí ap edsedky-
n  Severské spole nosti paní Marta Janíková. 

V ra Konrádová 

PROJEKT SEVERSKÉ SPOLE NOSTI KE 100. VÝRO Í ÚMRTÍ ED-
VARDA GRIEGA 
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EDVARD HAGERUP GRIEG – 
NORSKÝ SMETANA A DVO ÁK
Úvodní slovo na po adu Severské spole -
nosti 2. íjna 2007 v Muzeu Bed icha Sme-
tany v Praze ke 100. výro í úmrtí skladatele 

Edvard Hagerup Grieg zem el ve svém rodném 
m st  Bergenu p ed 100 lety, 4. zá í 1907. Bylo mu 
64 rok . Významné výro í této nejv tší hv zdy na 
norském hudebním nebi lze p ipomínat r znými
zp soby. Pokusme se p iblížit si ho prost ednic-
tvím jeho vztahu k nejv tším hv zdám na hudeb-
ním nebi eském – Bed ichu Smetanovi a Antoní-
nu Dvo ákovi. Oprávn nost tohoto pokusu by mn
jist  schválil m j sta i ký dobrý p ítel Josef Bohu-
slav Foerster, mimochodem jeden z mála ech ,
který s Griegem navázal p ímý písemný kontakt 
a který v roce 1890 jako první na sv t  o Griegovi 
napsal a publikoval zasv cenou monografii. 

Dovolte mi v této souvislosti uvést vý atek z ji-
ného Foerstrova medailonku o norském skladateli. 
Na malé ploše v n m najdeme dvakrát uvedena 
všechna t i drahá jména spole n :

„Vzácný dar zp vu jdoucího k srdci byl dán 
v mí e svrchované Edvardu Griegovi. Jako Smeta-
na a Dvo ák byl Grieg rozeným melodikem. V tom 
spo íval jeho význam. Mýlí se posuzovatelé, kte í
neum li objeviti a pochopiti, v em a jak hluboce 
práv  melodik Grieg mluví za svoji dobu. 

Nem že býti sporu o tom, že každý um lec
srostl se svým asem, že kultura doby, v níž žil a 
tvo il, zra í se v jeho díle. Rovn ž je nepopiratelné, 
že každý významný um lec dovedl dáti výraz ide-
ám, které v jeho dob  ovládaly lidstvo. 

Edvard Grieg, skladatel – lyrik, básník a p ítel
sn ! Jak jej srovnati a sepnouti s periodou kvasu 
a reformace spole enského útvaru, s p echodní do-
bou, plnou bou livého rozmachu? Kde hledati tó-
ny, jež by ladily harmonicky se st íbrnou strunou 
toho blouznivého p vce? A p ece je nasnad , jak 
odhaliti onen tajemný souhlas: net eba než odkrýti 
ko eny Griegovy melodiky, jež vyklí ila z jeho rod-
né p dy, vyprýštila z praz ídla všeho melodického 
fondu – z lidové písn . Což nemuselo darovati sto-
letí, které právem nazýváme stoletím národností, 
Nor m Griega, Polák m Chopina, ech m Smeta-
nu a Dvo áka?“

Podobn  jako Smetana se Edvard Grieg zasv til
hudb  už v útlém v ku. Jeho matka byla hudebn
vzd lána a v Bergenu se piln  zú ast ovala hudeb-
ního života jako sólová p vkyn  i uznávaná klaví-
ristka; byla první Edvardovou u itelkou. Ve škole – 
jak se sám pozd ji vyjád il – nijak nevynikal až na 
hodiny zp vu. Tam potkal patrn  prvního echa ve 
svém život  – Jana Šedivého, rodáka z Hlásné T e-
bán  (1804–1877), který se v Griegov  rodném 
m st  usadil již n kolik let po studiích na pražské 
konzervato i a prožil tam p es p l století až do své 

smrti – 13. íjna 1877 (rovn ž kulaté výro í).
Již od svých patnácti rok  se Grieg po p t let 

vzd lával v hudb  na konzervato i v Lipsku. Žil tak 
po t i roky jižn ji než Smetana, který v té dob  p -
sobil v Göteborgu. Po absolutoriu v Lipsku pobýval 
Grieg ješt  t i roky v Kodani, aby tu dále studoval 
u skladatele Gadeho. Smetana tohoto dánského ko-
legu p i svých cestách mezi Prahou a Göteborgem 
v Kodani n kolikrát navštívil a na svých koncertech 
uvád l jeho skladby. První informace o Smetanovi 
mohl tedy Grieg získat práv  od Gadeho. Niels 
Wilhelm Gade (1817–1890), též absolvent lipské 
konzervato e, byl tehdy považován za nejautorita-
tivn jšího p edstavitele hudebního skandinavismu 
a Grieg se u n ho cht l oprostit od vlivu svých ne-
skandinávských u itel  z Lipska. Pravou norskou 
strunu však pomohl Griegovi odkrýt až jeho norský 
kolega Rikard Nordraak (1842–1866). 

Grieg i Smetana m li ovšem ješt  jednoho spo-
le ného známého, na kterého se shodou okolností 
oba obrátili, když dosáhli p ibližn  stejného v ku
(24 až 25 rok ). Byl to slavný Franz Liszt. Oba ho 
obdivovali jako klavíristé i skladatelé; a on jim ob -
ma poskytl pot ebnou morální záštitu práv  v do-
b , kdy ji pot ebovali. Vztah Liszt v ke Smetanovi 
– i vzhledem k menšímu v kovému rozdílu (13 let) 
– se postupn  zm nil v p átelství. Ovšem mladý 
Grieg p i osobním setkání v ím  v roce 1870 
Liszta musel p ímo ohromit svým jedine ným kla-
vírním koncertem a-moll (Liszt jej tehdy zahrál 
p ímo z listu!). Podle n kterých pramen  (m že
však jít o literární fikci) se práv  p i p ehrávce to-
hoto koncertu Franz Liszt Griegovi zmínil o Bed i-
chu Smetanovi. 

Grieg v zájem o Smetanu pokra oval. Po ná-
všt v  jednoho koncertu v lipském Gewandhausu 
napsal 24. ledna 1896 svému p íteli Frantsi Beye-
rovi: „V era ve er jsme slyšeli Vyšehrad – symfo-
nickou báse  od Smetany; skladbu v mnoha sm -
rech nádhernou, kterou složil lov k, jenž zem el,
aniž by dosáhl uznání, jakého si zasloužil. Napsal 
smy cový kvartet Z mého života, m li byste p im t
Halvorsena, aby ho hráli. Smetana ohluchnul 
a náhle slyšel pronikavé t í árkované e.“ Johan 
Halvorsen byl tehdy hudebním editelem Národní 
scény v Bergenu. 

Primárius eského kvarteta Karel Hoffmann 
vzpomínal na spole né ú inkování s Griegem na 
komorním koncertu ve Vídni dne 16. prosince 
1896: „…Koncert dopadl k nejpln jšímu jeho 
(Griegovu) uspokojení“. Chválil si naše provedení 
kvarteta Smetanova a Dvo ákova a prohlásil se za 
velkého obdivovatele obou skladatel ; v jaké však 
nadšení uvedla jej naše interpretace jeho smy co-
vého kvarteta, t žko popsati. S up ímnou otev e-
ností se vyjád il, že „ eský a jeho temperament se 
valn  shodují… jest prý nep ítelem suchého 
a st ízlivého akademického hraní, má rád nadšení 
a teplo.“ 
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P i své první oficiální návšt v  Prahy v roce 
1903 se Grieg podle dobového sv dectví velice zají-
mal o poslední dobu Smetanova života. P i druhé 
a poslední návšt v  Prahy o 3 roky pozd ji se také 
setkal se sborem Hlaholu, v jehož podání slyšel – 
jak si pe liv  poznamenal do svého deníku – i dva 
sbory Smetanovy. 

Také pro vzájemný vztah Edvarda Griega a An-
tonína Dvo áka byl po ruce renomovaný spole ný
známý – Johannes Brahms. Grieg mohl slyšet Dvo-
ákovy skladby už b hem svých n kolika lé ebných

pobyt  v Karlových Varech (první je bezpe n  da-
tován roku 1881 – dokonce tam Dvo ák tehdy krát-
ce zavítal tém  v téže dob ). Grieg sám pozd ji
v nekrologu o Dvo ákovi uvedl, že jeho jméno po 
prvé etl na titulním list  Moravských dvojzp v .
Ve zmín ném nekrologu uvedl též jedine ný osobní 
zážitek: „Nikdy nezapomenu na znamenité prove-
dení jednoho z nejkrásn jších Dvo ákových d l pro 
sbor, sóla a orchestr Stabat mater na hudebním 
festivalu v Birminghamu v roce1888. Dirigoval 
Hans Richter a jeho nadšení se postupn  p enášelo 
na všechny ú inkující a poslucha e.“

K prvnímu osobnímu setkání Griega s Dvo á-
kem došlo zcela náhodn  ve Vídni koncem devade-
sátých let 19. století. Dvo ák byl tehdy z ejm  svým 
osobitým zp sobem pono en do vlastních myšle-
nek a nereagoval p im en  na Griega, š astného
p íležitostí kone n  tvá í v tvá  pozdravit mistra, 
s nímž ho v té dob  už spojovala sv tová sláva. (V 
té se jim vyrovnal další vrstevník – Petr Ilji aj-
kovskij, s nímž se oba – zcela nezávisle – sp áteli-
li.) Dobrotu Dvo ákova srdce a duše poznal Grieg 
až v Praze v b eznu 1903 – Dvo ákova dcera Mag-
da p ednesla na koncert  v Rudolfinu n kolik Grie-
gových písní za autorova klavírního doprovodu 
a Dvo ákovi pozvali vzácného hosta do svého bytu 
v Žitné ulici. Grieg tehdy také navštívil v Národním 
divadle p edstavení Rusalky. Zaujalo ho, že nám t
opery pochází od H. C. Andersena, jehož poezie in-
spirovala už dávné Griegovy písn , jimiž kdysi 
v Kodani vyznával lásku své sest enici a pozd jší
choti i oddané interpretce Nin  Hagerupové. 

O rok pozd ji p ijal Grieg s up ímnou lítostí 
zprávu o Dvo ákov  skonu a v norském asopise
Verdens Gang 13. 5. 1904 uve ejnil neoby ejn
v elý obsažný nekrolog, kde mj. uvedl, že „Anto-
nína Dvo áka si budeme vždy p ipomínat jako jed-
nu z mála velkých osobností naší doby“. 

Bylo by možno dlouho a podrobn  rozebírat 
mnohé shodné rysy v curriculu vitae Edvarda Grie-
ga s životopisy jak Smetanovým (spíše v první po-
lovin  života), tak i Dvo ákovým (spíše v druhé po-
lovin  Griegova života). Mohli bychom – quod erat 
demonstrandum – p inést mnohé d kazy, že Grieg 
pro norskou kulturu a národ znamená tolik, co pro 
naši kulturu a pro náš národ znamenají Smetana 
s Dvo ákem. Jeden rozdíl je však bohužel patrný: 
Grieg našel u svých spolurodák  uznání a morální 

i hmotnou podporu pom rn  mnohem d íve, než 
se takového ocen ní dostalo u nás ob ma našim 
nejvýznamn jším skladatel m. Jak p itom nevzpo-
menout na trpký Sov v verš o osudu Smetanov  – 
„kdož ústrky t  p ivítali z Göteborgu“. Ovšem po-
chopení všech t í skladatel  ve sv t  m lo také svá 
úskalí. Ješt  v roce 1930 (asi už v p edtuše svého 
budoucího významného postu na Goebbelsov  mi-
nisterstvu propagandy) n mecký muzikolog Hans 
Joachim Moser napsal o Griegovi a Smetanovi: 
„Oba jako velmist i malých národ  se podle m í-
tek velkých muzikálních národ  musejí po ítat jen 
mezi milounké mist í ky (Liebenswerte Kleinmeis-
ter).“ as vyjevil pravdu. Hv zdy Griega, Smetany 
i Dvo áka zá í dnes na evropském a sv tovém kul-
turním nebi. 

Dejme te  zaznít jejich písním. Poznáme nejlé-
pe, že všichni t i si byli velice blízcí nejen jako lidé, 
ale – jak správn  uvedl J. B. Foerster – i jako um l-
ci.

Václav N mec

LADISLAV EZNÍ EK: ESKÁ
KULTURA A EDVARD GRIEG

Publikace v novaná
snad nejslavn jšímu
norskému komponis-
tovi a vynikajícímu 
klavíristovi je vydá-
vána u p íležitosti
100. výro í jeho úmr-
tí. Život a dílo Edvar-
da Griega, jeho vazby 
na eskou kulturu 
a obdiv k p vodní
eské lidové hudb ,

stejn  jako obsáhlou 
korespondenci se sla-
vnými komponisty i
hudebníky, jakými 
byli nap . „královna 
houslí“ Wilma Nor-

man-Nerudová, nejslavn jší houslová virtuoska 19. 
století, Josef Bohuslav Foerster, eský skladatel, 
hudební pedagog a spisovatel i František Augustin 
Urbánek, zakladatel jednoho z nejvýznamn jších
hudebních nakladatelství v echách. V knize je kla-
den d raz na dosud neznámé dokumenty o u iteli
hudby E. Griega, známém dirigentu bergenské 
filharmonie a prvním komponistovi hudby ke hrám 
Henryka Ibsena, Ferdinandu Giovanni Schediwém 
(Janu Šedivém). 
Ladislav ezní ek: eská kultura a Edvard 
Grieg, Vydavatelství Epocha 
www.epocha.cz, formát 200x210, cca 56 
stran, listopad 2007 
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Z AKCÍ SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
ÁBLOVA BIBLE V PRAZE – SEVERSKÁ SPOLE NOST U TOHO 
Ve spolupráci s Národní knihovnou v Praze 

uspo ádala Severská spole nost v pond lí 5. listo-
padu 2007 pro své leny mimo ádnou prohlídku 
nejv tší knihy sv ta rukopisu známého jako Codex 
Gigas nebo též áblova bible. Mezi leny Spole -
nosti byl o návšt vu velký zájem, p ihlásilo se 90 li-
dí.

Díky laskavé a ob tavé spolupráci pracovník
Národní knihovny, zejména pana Ivo Mirošovské-
ho, m li všichni, kdo p išli, dostatek asu si v dob ,
kdy je výstava pro ve ejnost uzav ena, prohlédnout 
nejen vlastní vzácný exponát otev ený na své nej-
znám jší stránce, té s barevnou kresbou erta,
podle n hož bývá také nazývána áblova bible, ale 
i doprovodnou výstavu a film o této neobvyklé kni-
ze, která vznikla v podlažickém klášte e poblíž 
Chrasti na Chrudimsku. 

Mimo ádnost expozice zd raz uje skute nost,
Královskou knihovnu ve Stockholmu opustila tato 
kniha od doby, kdy byla v dob  30leté války odve-
zena do Švédska, jen t ikrát. Nyní je to pot etí
a prý naposledy, kdy ji Královská knihovna – švéd-
ská Národní knihovna zap j ila do ciziny. V Praze 
bude kniha vystavena až do 6. ledna 2008. 

Ti, kte í by si v Kodexu Giga rádi zalistovali, 
mají virtuální možnost. Celá áblova bible je digi-
talizována a je možné na stránkách www.nkp.cz 
nebo p ímo na www.kb.se/codex-gigas/cze. 

Pavel Dobrovský 
foto z výstavy Michael Stanovský 

MAKETA ÁBLOVY BIBLE 
V esku vzniká maketa nejv tší rukopisné kni-

hy sv ta, áblovy bible. Není to však um lecká ko-
pie, ta by byla velmi nákladná. Reprodukováno je 
pouze 200 z 624 stran, ostatní jsou bílé. 

Maketa byla poprvé vystavena na listopadovém 
knižním veletrhu a literárním festivalu Libri v Olo-
mouci. Podle mluv ího veletrhu Petra Albrechta se 
dá p edpokládat, že maketa poté skon í v Národní 
knihovn , která v sou asné dob  vystavuje originál 

áblovy bible. 
Psaní áblovy bible prý jejímu tv rci 

v podlažickém klášte e trvalo pouhou jednu noc. 
Její maketa vzniká v n kolika dílnách více než m -
síc. Zatímco originál áblovy bible je psán na per-
gamenu, maketa vzniká na papíru; asi není u nás 
dost osl  na pergamen. Stejn  jako kdysi podlaži tí
mniši obtížn  shán li pergamen, ani listy tak velké-
ho formátu na dnešní maketu nebylo jednoduché 
získat. Nakonec je vyrobily Olšanské papírny. Ko-
žené desky a vazbu vytvo il um lecký kniha  Ji í
Fogl. Sama maketa vzniká vysoce kvalitním digitál-
ním tiskem, její cena dosáhne 350 tisíc korun. 

Podle Radia Praha a Lidových novin, listopad 2007 
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JEAN SIBELIUS (1865–1957) 
50 LETÉ VÝRO Í ÚMRTÍ

eská filharmonie uctila 2. listopadu 2007 
památku nejv tšího finského hudebního 
skladatele Jeana Sibelia uvedením jeho nej-
znám jší symfonie v koncertním sále praž-
ského Rudolfina. Symfonie . 2 D-dur za-
zn la v brilantní a provedení eského fil-
harmonického orchestru za p ítomnosti
velvyslance Finské republiky J. E. Hannu 
Kyröläinena a dalších len  finského velvy-
slanectví. Na slavnostní koncert byla pozvá-
na též Severská spole nost.

Jean Sibelius (1865–1957), titan finské hudby, 
zasti uje všechna jména finského hudebního sv ta.
„Netrénovaný král Finska“, tak bývá nazýván tento 
syn zem , který sv j malý národ proslavil daleko za 
hranicemi. Proto v Helsinkách najdete Sibeliovu 
akademii, Sibeli v pomník, Sibeliovu ulici. Také 
Sibeli v týden, který se po ádal ješt  za um lcova
života každoro n  v ervnu. Každý rok se na Sibe-
li v týden do Helsinek sjížd jí nejlepší hudebníci 
z celého sv ta, aby provedli díla velkého um lce 
spolu s ostatními díly sv tových mistr .

Hudební kritici se marn  snaží za adit Sibelia 
do n jaké školy, nakonec pro n  z stává p ece jen 
p íliš velkým hudebním novátorem. N kterým se 
zdá jeho hudba p íliš kontrastní, neoby ejná, spíše 
filozofická než tryskající z lidského srdce. Platí to 
p edevším o jeho symfoniích, kde Sibelius proti 
vžité form  uvedení základního tématu v expozici, 
jeho analýzu a variace, volí metodu kontrastu, tj. 
seznamuje poslucha e nejprve s nesouvislými prv-
ky, které postupn  staví v mohutný celek. Tím do-
sahuje grandióznosti nedosažené nikým od dob 
Beethovenových, bývá proto nazýván nejv tším 
symfonikem po Beethovenovi. 

Jiní vytýkají Sibeliovi nep vodnost a p ílišnou
kosmopoliti nost. Tato výtka padá, uv domíme-li 
si, že Sibelius sice vyšel z n meckých romantik ,
stal se však národním romantikem. Vždy  jeho prv-
ní díla nemohla být inspirována ni ím národn jším
než Kalevalou. Jsou to hlavn Legendy z Kalevaly,
Labu  tuonelská a Lemminkäinen v návrat.
A brzy na to Finlandia. Tato epochální suita obráží 
tolik probouzejícího se národního cít ní Fin , že ji 
cenzo i rad ji zakázali ihned po prvním uvedení. 

Kdo poznal Finsko, rázem mu p i poslechu Si-
beliovy hudby na mysli vytane kouzlo nekone ných
jezer a hvozd , p ed o ima se mu rozvine divukrás-
ný obraz finské krajiny. Tak opravdov  je Sibeliova 
hudba spjata s finskou p írodou.

Sibelius byl velký snílek s neoby ejn  citlivou 
a bujnou fantazií. Rád se toulal sám nebo s p áteli
hlubokými lesy a zvlášt  v noci se mu zjevovali les-
ní sk ítci, trolové, arod jnice i všelijaké no ní po-
hádkové p íšery, jejichž zvuky pak zakomponoval 
do svých d l. Sám o sob íkal: „Pat ím mezi ty ne-

š astníky, kte í vnímají neoby ejná siln  jarní 
crescendo a podzimní diminuendo.“ 

P estože v tšinu svých nesmrtelných d l Sibeli-
us zkomponoval v první polovin  svého života, ne-
mluví se mnoho o tomto období. 

Sta í pam tníci vám mohou vypráv t nejednu 
zajímavou historku ze života mladého Sibelia, který 
platil za bou liváka a jeho záliba v šampa ském
a dobrých doutnících byla všeobecn  známa. Jako 
veselý spole ník byl asto zván do spole nosti, kde 
udivoval svým širokým rozhledem a znalostí sedmi 
jazyk , což mu umožnilo v novat se krátce 
i diplomatické innosti.

T žká nemoc však zasáhla do jeho mladého ži-
vota, p ekonal jí natolik, že se pozd ji ve výborné 
kondici dožil neuv itelných 92 let! 

Po átek 20. století znamenal obrat v Sibeliov
život . Dostal státní d chod, takže mohl zanechat 
vyu ování na konzervato i v Helsinkách a cele se 
v novat skladatelské innosti. Rozhodl se odejít 
z Helsinek, kde nem l pot ebný klid ke své práci 
a odst hoval se do vily v Tuusule nedaleko Helsi-
nek. Tady v š astném kruhu rodinném prožíval ješ-
t  dlouhá léta svého života. Na zahrad  této vily spí 
dnes sv j v ný sen, uprost ed své milované finské 
p írody.

Hana Ku erová
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ERLEND LOE: DOPPLER 
Nová kniha z vydavatelství Vakát. P íb h se 

odvíjí od zdánliv  bezvýznamné události – pádu 
z kola. Hlavní hrdina Doppler se však v d sledku
tohoto zážitku dostává do hluboké osobní krize. 

eší ji tím, že se uzav e do sebe, opustí dosavadní 
pohodlný zp sob života, ženu a d ti a rozhodne se 
odejít z m sta – do les  v okolí Osla. Spole nost
mu zde d lá losí mlád , jehož matku Doppler zabil, 
aby ve svém novém bydlišti nezem el hladem. Ke 
spokojenosti mu chybí už jen nízkotu né mléko… 
Doppler je absurdní i vtipný p íb h o lidské osam -
losti, o soukromém protestu proti spole nosti, pro-
ti bezduchému konzumu, proti tomu, co se považu-
je za správné a korektní. 
Erlend Loe: DOPPLER, p eklad: Kate ina
Krišt fková, Nakladatelství Vakát , 
132 stran, ISBN 978-80-903815-3-7 
doporu ená cena 189 K

UKÁZKA
Pot eba mléka se stala akutní a já nakládám do 

batohu patnáct kilo losího masa a vydávám se dol
k Ullevaalskému stadionu. Mlád  kluše za mnou, 
ale já íkám p ísn , že to nejde. Musíš po kat tady, 
íkám. ekej, opakuju nadmíru z eteln , jako kdy-

bych mluvil k nechápavému dít ti. Jsem zarostlý 
a špinavý a už sám o sob  vypadám nápadn , ješt
abych p išel s losem v záv su. Uklidni se, íkám,
nebudu pry  dlouho. Ale ono se neuklid uje. Ne-
chce, abych odešel. Chudák losík, íkám. Ty si mys-
líš, že t  chci opustit, ale to já nechci. Jdu jenom do 
obchodu pro mléko a n kolik dalších v cí, které 
pot ebujeme. Nijak to na n j nep sobí. V o ích má 
strach a já cítím, že m  znepokojuje, že na mn
mlád  tak visí. Myslel jsem si, že jsou losi samo-
statn jší. Mlád  se ke mn  p imyká takovým zp -
sobem, na který asi nejsem p ipravený. Za ínám
vy ítat mrtvé matce, že s sebou vzala mlád  na vý-
let, uprost ed lovecké sezony a tak v bec. Kde ne-
chala hlavu? 

O AUTOROVI 
Erlend Loe (1969) pat í k nejvýrazn jším 

a nejpopulárn jším osobnostem sou asné norské 
literatury, je považován za nejvýznamn jšího p ed-
stavitele tzv. nového naivismu, sm ru, který vznikl 
v 90. letech 20. století jako reakce na p eestetizo-
vání literatury. S kladným hodnocením literárních 
kritik  se setkal hned jeho první román Tatt av 
kvinnen (Uchvácen ženou) z roku 1993, který se 
v roce 2007 do kal i filmové podoby. Závratný 
úsp ch u kritiky a tená  mu p inesl ale až jeho 
druhý román Naiv. Super. (Naivní. Super.), vydaný 
roku 1996 ( esky Dopln k v roce 2005). Román se 
stal skute ným bestsellerem, byl p eložen do desí-

KNIŽNÍ KOUTEK 
tek jazyk  a také eské vydání potvrdilo potenciál 
autorova stylu: psát jednoduše o složitých v cech.
V roce 1999 vyšel román L (L) o dnešních mladých 
mužích, jejich hrách, soupe ení p átelství. Romá-
nem Fakta om Finland (Fakta o Finsku) z roku 
2001 se autor vrátil ke svému již typickému tématu 
osam lého hrdiny a jeho vztahu ke sv tu, k druhým 
lidem, k sob  samému. Stejného hrdinu i stejný 
specifický humor má kniha Doppler, vydaná v roce 
2004 ( esky nakladatelství Vakát, 2007), následu-
jícího roku vyšlo její volné pokra ování Volvo Las-
tvagnar (Nákla áky Volvo). Za svou tvorbu obdr-
žel Loe adu prestižních literárních ocen ní.

MIKA WALTARI:  
TANEC NA HROBECH 

Dosud neznámý historický román slavného 
finského spisovatele se odehrává v roce 1809, kdy 
se Finsko stalo sou ástí carského Ruska a bojovalo 
o to, aby se nerozplynulo v barbarské východní íši,
nýbrž si zachovalo svá západní práva a svobody. 
Jádrem d je je vzplanutí ruského cara Alexandra I. 
k mladé a krásné Ulle, dce i finského venkovského 
šlechtice. Alexandr je okouzlující milovník, obdivo-
vaný dobyvatel a prozíravý politik, ale také otco-
vrah, který chorobn  dychtí po moci a stejn  cho-
robn  se bojí její ztráty, chladnokrevný samovládce 
nad miliony lidských život , ale hlavn
a p edevším geniální herec, který se v zájmu Ruska 
neštítí ni eho. Waltari knihu napsal v roce 1944, 
kdy Finsko bylo ve válce se Sov tským svazem, ale 
obraz mocenské politiky Ruska, který kniha p iná-
ší, je neuv iteln  zajímavý a aktuální i dnes. 

V recenzích se o knížce píše: „Pro n j byl Tanec
na hrobech vlastn  p ípravou – zru n  vykresle-
nou freskou, která zachycuje krati ké historické 
údobí, zárove  v druhém plánu pe liv  rozebírá 
postavení národa, který se podvoluje siln jšímu.
Vícevrstevné d jové linie jsou dalším typickým 
znakem slavn jších Waltariho d l, která Tanec na 
hrobech následovala.“ (Irena Zemanová, HN) 
Mika Waltari: Tanec na hrobech (Tanssi 
yli hautojen), p eložila Markéta Hejkalo-
vá, ilustrace Petr Urban, Nakladatelství 
Hejkal 2007, 208 stran, váz. s p ebalem,
ISBN 978-80-86026-44-2 
doporu ená cena 219 K
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BED ICH JANÁ EK (1920–2007) 
BED ICHU JANÁ KOVI IN ME-
MORIAM
V minulém ísle Severských list  jsme in-
formovali o úmrtí Bed icha Janá ka, varha-
níka p sobícího ve švédském Lundu. K této 
osobnosti se nyní vracíme v obšírn jším

lánku. Ve švédském Malmö se v sou asné
dob  otevírá pam tní sí  Bed icha Janá -
ka.Tato událost je vyvrcholením úcty 
k tomuto eskému um lci, kterého Švédové 
i eši považují za svého. Co tomu p edchá-
zelo?

Ve dnech 28. až 29. zá í 2007 se ve švédském 
Lundu uskute nila velká vzpomínková akce na to-
hoto proslulého koncertního varhaníka a skladate-
le eského p vodu, profesora a sbormistra, který ve 
v ku 87 let v tomto m st  3. ervna 2007 zem el.
Hlavním organizátorem byla jeho manželka Elisa-
bet Wentz – Janá ková. Cílem události, nazvané 
Hommage á Bed ich Janá ek 1920–2007 
PRAG–LUND mající úrove  festivalu, bylo se-
známit ve ejnost s jeho známým i dosud nezná-
mým dílem a upozornit na skute nost, že by nem l
být po ukon ení svého života zapomenut. 

V echách a bývalém eskoslovensku se tak 
málem stalo. P ipome me proto, kým Bed ich Ja-
ná ek byl. K varhan m se dostal už jako mladý 
chlapec a vyškolil se nejen na pražské konzervato i,
kde se v 18 letech stal i jejím profesorem, ale i 
v mistrovské škole B. A. Wiedermanna a u prof. V. 
Kurze. B hem svých koncertních turné v echách,
na Slovensku a posléze v cizin , emigroval z obavy 
nemožnosti dále cestovat po komunistickém p e-
vratu v roce 1948 do Švédska, kde se oženil 
s dcerou luteránského pastora Wentze a odtud pak 
podnikal koncerty po celé západní Evrop  i v USA. 
V Americe také nato il pod taktovkou Rafaela Ku-
belíka i varhanní part ke Glagolské mši svého jme-
novce Leoše Janá ka.

A  po otci protestant, uskute nil v roce 1968 
v ím  koncert pro tehdy z Prahy vyhošt ného es-
kého katolického primase kardinála Josefa Berana. 
V cizin  byl Janá ek dostate n  znám, psal o n m
tisk, jeho skladby byly uvád ny v rozhlase, pozd ji
se stal i lenem mezinárodní varhanní poroty. Ve 
vlasti však o n m jako o emigrantovi nesm la pad-
nout ani zmínka. 

P esto se jeho jméno poda ilo umístit do Hu-
debního slovníku. Do ech nesm l a koncertní tur-
né ve vlasti tak mohl obnovit až po roce 1989. as-
to sem pak p ijížd l a naposledy hrál v echách 
a na Morav  v roce 1998, pak sem jezdil už jen sou-
krom  za svou rodinou. 

Ve Švédsku vyst ídal jako chrámový varhaník 
n kolik p sobiš  (Göteborg, Hässleholm,…), až za-
kotvil v univerzitním Lundu, kde se stal hlavním 

dómským varhaníkem a pak prvním zástupcem, 
aby se místo doprovázení astých bohoslužeb mohl 
v novat více koncertní innosti. Pro další nov  po-
stavený kostel v opa né ásti m sta složil kantátu 
k slavnostnímu otev ení a byl i tam stejn  jako 
v dómu sbormistrem i varhaníkem. P i bohoslužb
také zavedl improvizaci, která pozvedla jejich úro-
ve  zejména v mezi asech mezi bohoslužebnými 
úkony, kdy se nezpívalo a k interpretaci klasických 
varhanních skladeb chyb l dostate ný prostor. 
S p ibývajícím v kem a postupující záke nou ne-
mocí se v posledních letech v noval ve svém sou-
kromí již pouze skládání a úprav  skladeb orchest-
rálních pro varhany (nap . Largo z Novosv tské 
symfonie A. Dvo áka, symfonická báse  Tábor B. 
Smetany,…) nebo vytvá ení žalmových doprovod .

B hem dvou dn  tedy prob hla v lundském dó-
mu, kde dlouhá léta p sobil, celá ada koncert ,
orientovaných na jeho skladby nebo na autory, je-
jichž díla rád hrával. K úvodnímu koncertu p ijel
do Lundu jeho p ítel, profesor pražské konzervato-
e Jan Hora s manželkou, který krom  p ednesu

Janá kových skladeb udivil švédské publikum 
i brilantním p ednesem moderních a technicky vy-
soce náro ných skladeb Petra Ebena. Po koncert
mu Elisabet Janá ková v novala vzácnou „relikvii“ 
z poz stalosti svého manžela, jíž byla jediná docho-
vaná malá píš ala z p vodních varhan v pražských 
Emauzích, na kterých se Janá ek u il hrát až do je-

BED ICH JANÁ EK   FOTO INGEMAR D. KRISTIANSEN
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jich vybombardování na konci 2. sv tové války 
u svého profesora B. A. Wiedermanna, který tam 
byl regenschorim. Ve Švédsku je mnoho eských
vzácností ješt  z doby t icetileté války, které nám 
Švédové nyní zap j ují, ale nevrací. Janá kova
manželka, která je Švédkou, však šla p íkladem
v tom, když prohlásila, že tato z ech odvezená pa-
mátka se zase do ech vrátí. 

B hem soboty byly pak dopoledne v katedrále 
provedeny skladby, které Janá ek upravil nebo 
v p ípad  žalm  zhudebnil v podání švédského var-
haníka Janäke Larsona a mezzosopranistky Heléne 
Björngren. Na specifické motivy Janá kových skla-
deb p edvedl následnou varhanní improvizaci sou-
asný hlavní dómský varhaník Tomas Willstedt. Je 

nutné podotknout, že Janá kovy skladby nejsou 
„ultramodernou“, ale p es lehce moderní kabát za-
chovávají klasickou harmonii a spíše motiv nebo 
myšlenka jsou originální. Hrálo se na nové varha-
ny, postavené vedle presbytá e se zhruba 30 
rejst íky, i na p vodní velké a zrekonstruované na 
krucht , mající 4 manuály a stovku rejst ík  (p ed
rekonstrukcí jich m ly tém  300 a Janá ka p ed
lety na ízená rekonstrukce proto mrzela). V tu do-
bu zde bylo nejvíce poslucha , vracejících se p ed
polednem ze sobotního tržišt  a je zde zvykem zajít 
si na chvíli odpo inout na koncert. Zárove  byla 
v krypt  dómu zp ístupn na výstava Janá kových
d l z posledních let i zcela nových dosud nezná-
mých, které jeho manželka nechala vydat tiskem 
v sousedním Norsku. Prezentováno bylo i CD 
s nahrávkou varhanního díla skladatele Guillmanta 
v Janá kov  podání na dómských varhanách 
a vydaná publikace. 

V p ilehlé budov  vedle chrámu uspo ádala po 

koncertech po adatelka setkání Janá kových p átel
a koncertních p íznivc  p i kávovém pohošt ní, 
p átel ze Švédska i z okolních zemí se sešlo tolik, že 
kapacita míst zdaleka nesta ila. P epln ný sál 
sv d il i o lidské stránce profesora Janá ka, který 
byl pro svou skromnost a družnost velmi oblíben. 
Mezi hosty byl p ítomen i Janá k v synovec 
s manželkou – oba také varhaníci, kte í sem p ijeli
z jiho eského Tábora a zú astnili se všech akcí, 
z nichž si do ech krom  jedine ných zážitk  odvá-
želi i dosud neznámé skladby svého strýce, které 
p ed svým úmrtím sta il dokon it. V podve erních
hodinách vystoupili v katedrále ješt  dva profeso i
konzervato e ze sousední dánské Kodan , paní 
Grethe Kroghová a pan Hans Fagius se dv ma zá-
v re nými koncerty, sestavenými z díla Dietricha 
Buxtehudeho, protože ten byl Janá kovým oblíbe-
ným skladatelem a Janá ek byl astým interpretem 
jeho díla.Tyto dva poslední koncerty stejn  jako 
úvodní vynikaly brilantností p ednesu p esto, že 
každý z koncertujících m l své osobité pojetí tech-
niky hry. Všichni koncertující hráli na nové menší 
varhany, na velké zahrál jen Tomas Willstedt a Jan 
Hora.

Ve ve erních hodinách pak byly v p ístavním
m st  Malmö, kde Janá ek asto koncertoval 
v chrámu sv. Petra a které je od Lundu vzdáleno asi 
60 km, oznámeny p ípravy k vybudování Janá ko-
vy pam tní sín  v pokoji, který obýval u svého p í-
tele Anderse G. Äkessona. Otev ena má být práv
nyní. Mají být v ní umíst na všechna jeho díla 
a dokumenty z jeho celoživotní innosti.Ve vile, 
kde se toto malé muzeum p ipravuje, se také na-
cházejí malé již tém  historické dvoumanuálové 
mechanické varhany. 

Jan Procházka 

NOVÝ KOSTEL V LUNDU - HELGEANDSKYRKAN - VE KTERÉM JANÁ EK P SOBIL, FOTO ARCHIV SL 
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HISTORIE SEVERU 
O DÁNSKÉM PRINCI, KTERÝ 
SE STAL NORSKÝM KRÁLEM 
Podle stejnojmenného filmu, který v listo-
padu 2007 m li možnost shlédnout lenové
Severské spole nosti v p vodním norském 
zn n se švédskými titulky a eským komen-
tá em.

„Ze svého místa na v nosti vidím, že to byl 
krásný p íb h. Mám dojem, jako by to bylo v era,“
íká Lovisa, Karlova matka. 

25. listopadu 1905 je prvním dnem dánského 
prince Karla v roli norského krále Håkona VII. 
„Chudák hoch. M j syn, který postrádá královské 
schopnosti, se má stát králem v cizí zemi,“ íká 
matka Lovisa. Vnuk dánského krále Kristiána IX., 
zvaného „tchán Evropy“, jehož syn Georg se stal 
králem v ecku, dcera Dagmar se provdala za cara 
Alexandra III. a dcera Alexandra za anglického 
krále Eduarda, vstupuje nyní do norské Kristiánie. 

A kdo jsem já? 
Jsem švédská princezna Lovisa provdaná za 

dánského prince Frederika. Dánští p íbuzní m  na-
zývají Labutí, nebo  mám dlouhý krk. Budu vypra-
vovat o svém druhém synovi a o tom, jak nakonec 
nastoupil na tr n.

Jmenoval se Kristián Frederik Karel Georg Val-
demar Axel a narodil se 3. srpna 1872. íkalo se 
mu však Karel po mém otci, Karlu XV., králi Švéd-
ska a Norska. M j otec zem el bez mužských d di-
c  a tak tr n p evzal jeho neoblíbený bratr Oskar. 
P ed smrtí mi otec ješt ekl: „Loviso, pokud zanik-
ne unie Švédska a Norska, nezapome , že tv j syn 
bude mít právo na norský tr n.“

Nikdy nezapomenu na dánskou královnu, která 
mne a Frederika kritizovala za špatnou výchovu 
d tí. Naše d ti jsou prý nep ijatelní a zapáchají. 
Kristián byl horší a ke všemu podobný své matce, 
navíc lhal a oba brat i by zkrátka ob as zasloužili 
výprask. M la dojem, že naše d ti jsou jako divoká 
zv . Kristián byl podle ní lenoch a malý Karel zase 
hlupák.

Princ Karel se ve Fredensborgu setkal mimo ji-
né se svou sest enicí Maud, o t i roky starší anglic-
kou princeznou, avšak ta ke špinavým 
a nevychovaným dánským princ m necítila žádné 
sympatie.

Když bylo Karlovi 13 let, pochopil, že musí pro-
jít p ísnou výchovou, a koliv není následníkem 
tr nu. „Vystuduješ v námo ní škole a tam t  nau í
disciplín ,“ ekla mu Maud, když m l vyplout na 
první cvi nou plavbu. Princ m l vlastní kajutu 
a osobního u itele a to se velícímu d stojníkovi ne-
líbilo. Zdál se mu nezralý a jeho chování d tské. 

Roku 1896 odplul s fregatou „Jylland“ na Zápa-
doindické ostrovy. Cesta mu dodala postavení 
a životní zkušenost, ale nesta ila na to, aby ud lal

zkoušky na námo ní d stojnickou školu. Nebyl 
zdaleka výte ným žákem. K p ekvapení své matky 
se umístil jako druhý, ovšem jen díky svým privile-
giím prince, ve skute nosti byl nejhorší ve t íd .
(Jak je to možné, že m j syn je tak nenadaný?). Ka-
rel byl velice pozadu za svými kamarády ve vývoji 
a znalostech, ale byl velmi sv domitý a vše d lal,
jak nejlépe dovedl. 

Od kapitána bylo velice milé, že aspiranty po-
zval dom . Karel se zamiloval do jeho mladší dcery 
Tully, což pro n j nebyla vhodná partie, ale to ne-
byl ten nejhorší problém. 

17. íjna 1891 se konala ve škole oslava. Alkohol 
tekl proudem, což Karl v u itel vid l nerad, zatím-
co kapitán tvrdil, že víno a oslavy slouží námo ní-
k m ke cti. B hem oslavy se Karel odebral do své 
ložnice. Na schodech uslyšel hádku mezi opilým 
kadetem, ležícím na posteli, a d stojníkem na in-
spekci, který kadetovi na ídil, aby vstal. Ten se zve-
dl a drze odpov d l: „Sakra, co je ti do toho?“ D -
stojník v zu ivosti kadeta ude il, a ten za al krvá-
cet. Karlovi bylo na ízeno, aby krev ut el. Kadet se 
m l zvednou a umýt. Místo odpov di šel ale ke 
sk íni a vyndal pistoli. Namí il ji proti svému elu,
obrátil se na Karla a ekl: „Tak to bude nejlepší.“ 
Tato situace pak byla Karlovou no ní m rou. íka-
lo se, že kadet m l kapavku a jeho slabošství vedlo 
k sebevražd . Princ Karel ho nemravn  p itahoval.
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O trnáct let pozd ji se 
ukázalo, že kulka, která 
ukon ila kadet v život, 
málem zabránila Karlo-
vi stát se norským krá-
lem.

Nejnáro n jší plav-
bu jako námo ní d stoj-
ník podnikl Karel na ja-
e 1895, m lo se plout 

k severnímu pólu. Kapi-
tán nem l Karla 
v oblib , mstil se mu za 
jeho p vod a nazýval jej 
„suchozemským kra-
b e m “ .  K a r e l  s i 
v dopisech Tulle na toto 
zacházení st žoval 
a rovn ž se zmi oval
o tom, že si ji jako chu-
dou dívku nem že vzít 
a že je pravd podobné,
že mu na dvo e hledají 
vhodnou princeznu. 

Po p íjezdu do Kodan , v d l, že už se s Tullou 
nebude moci nikdy setkat. Kdyby tak mohl být jed-
nu zimu oby ejným lov kem a nikoliv princem 
Karlem. Rad ji by se plavil po mo i, než tan il na 
t ch otravných bálech. Sám však našel ešení. N -
kolikrát za den navšt voval zámek Bernstoff, kde 
pobývala princezna Maud se svou matkou, korunní 
princeznou Alexandrou. Jak Karel, tak jeho bratra-
nec Georg, se Maud dvo ili.

„Milá Tullo, trpím hroznou nemocí, jsem straš-
n  zamilován,“ píše. Maud trávila plno asu úvaha-
mi o Dánkách, které jsou podle ní nejoškliv jší
a nejh e oble ená stvo ení, jaká kdy vid la. Stejn
jako Karel se nudila až do doby, než spolu za ali
jezdit na kole. 22. íjna napsal Karel velice osobní 
dopis: „Milá Tullo, drž se. Jsem nejš astn jší osoba 
na této zemi. Požádal jsem sest enici Maud o ruku 
a ona laskav ekla – ano.“ 

Maud je tedy zasnoubená s milovaným Karlem. 
„A  je B h vždy s námi a a  se naše láska nikdy ne-
zm ní“, napsala si do modlitební knížky. Karel si 
zapsal velké „M“ do kalendá e k jejím narozeni-
nám. Svými ambicemi všechny p ekvapil, Maud 
byla dcerou budoucího anglického krále. Dobrá 
partie pro pr m rného námo ního d stojníka 
s nejhorším možným vysv d ením. 

22. ervence 1896 se konala v Buckingham-
ském paláci svatba, na britské pom ry pr m rná,
jen s n kolika stovkami host . Mnozí íkali, že 
Maud vypadala výborn , ale ve skute nosti p sobi-
la jen mén  bezvýrazn  než obvykle. Po svatb  se 
odebrali do Norfolku. Eduard a Alexandra jim v -
novali vilu Appleton. Zde m la Maud bydlet 
v dob , když byl Karel na mo i. Ve skute nosti však 
m li žít v Dánsku. Karel p ijal jméno Charles 
a vyhovovalo mu, že náleží k britské aristokracii. 
Nadále si dopisoval s Tullou, která byla jeho d v r-
nicí. „Ani nevíš, jak jsem š astný, že tady m žu být 
se svou milou.“ Bylo to jako v nejkrásn jším romá-

nu. Maud byla také š astná se svým báje ným an-
d lem Charlesem. Nemohla pochopit, že je provdá-
na za tak elegantního muže. Karlovi se v Anglii líbi-
lo a anglické námo nictvo na n j ud lalo velký do-
jem. Maud se radovala, že je doma v tak krásné ze-
mi, která je úpln  jiná než to strašné Dánsko. Sku-
te n  si Karel myslel, že ho Angli ané p ijmou?

Na sklonku léta 1896 dorazil do Kristiánie král 
Oskar, aby oslavil návrat cestovatele Nansena, kte-
rý se p iblížil více než kdokoliv jiný k severnímu 
pólu. Polární badatel Norsko proslavil. D ímající
íše se probudila, Norové žádali v unii rovnopráv-

nost se Švédskem. P ed branami zámku jásaly da-
vy. P i pohledu na hrdinu král prohlásil, že nastal 
velký okamžik. Vrhl se Nansenovi do náru e, a ten 
byl dojat, nebo  tušil, že se p iblížil konec norsko-
švédské monarchie. 

Po p ti m sících pobytu v Appletonu š astné
dny skon ily. P ed vánocemi p ijeli novomanželé 
do svého domu v Kodani a Maud za ala s úpravami 
v byt . Z Anglie si p ivezla mnoho ozdobných p ed-
m t , vše m lo být co nejvíce anglické. Všechny 
Karlovy pokusy, aby se Maud v Dánsku líbilo, vy-
zn ly naprázdno. Objevily se žalude ní potíže. 
„M la jsem se snažit o d ti hned po svatb , te  se 
toužím vrátit dom . Navíc je venku strašná zima 
a uvnit  p etopeno,“ st žovala si. Dob e se snášela 
jen s tchánem a tchyní. Maud tla il korzet, trp la
nechutenstvím, byla unavená a i královna se obá-
vala o její zdraví. Doufala, že odjedou do teplých 
krajin. Bylo jí jasné, že vnou e by u dvora p ivítali.
Dosud však na vytvo ení rodiny nijak nesp chala 
a te  už žádné cesty po lázních a francouzské Rivi-
é e nepomáhaly. 

Vše by bylo bezvadné, kdyby byla moje žena 
zdravá, ale žádné stopy zlepšení, píše Karel. Prin-
cezna ležela po dobu svých dn  v posteli. Co 
s princeznou, která neot hotní? Všude je plno krá-
lovských potomk , ale u zde ani po šesti letech 
manželství nic. Ani pro Karla nebyli ale po návratu 

KORUNOVACE HÅKONA VII A KRÁLOVNY MAUD (22. ERVNA 1906) 
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potomci to nejd ležit jší, hlavn  se cht l stát ang-
lickým námo ním d stojníkem. Obdržel však p e-
kvapující zprávu – p íkaz jet na šest m síc  na Fal-
ster a na ty i m síce v zim  na Fyn. Jeho sny 
o britském námo nictvu byly na as odloženy. 

Chudák Maud to také nem la lehké. Celá krá-
lovská rodina se musela zú astnit p ednášky cesto-
vatele Nansena o cest  na severní pól. S lor onem
p ed o ima musela poslouchat o velrybím tuku 
a jak jedli psy a myli se v medv dí krvi. Nakonec si 
s hrdinou pot ásli rukou. 

Roku 1901 zem ela vládkyn  nejmocn jší íše
sv ta, královna Viktorie, Maudina babi ka. Tchán, 
strýc Eduard, se ke Karlovi choval jako k synovi, 
ale p esto ho pasoval pouze na estného d stojní-
ka, což je pouhý bezcenný titul. Karlovy sny, stát se 
anglickým d stojníkem, vzaly za své. Te  se musel 
soust edit na to, aby si opat il d dice. Nikdo vlast-
n  neví, co se stalo, je to dodnes záhadou. Maud 

zatím dlela na Appletonu ve š ast-
né nev domosti. Je zamilována víc 
než d íve, je na Karla pyšná, jak je 
krásný a v zemi milován. Opravdu 
spokojená ale nebyla. Trápila ji 
tlouš ka a hlavn  toužila být zdra-
vá. Manželé, a  žili v p epychu, ne-
byli stále š astni. Karel se vrátil do 
Dánska, Maud odjela do Londýna. 
Léka  ji v tajnosti poslal do nemoc-
nice na klidovou terapii. Práv
když Karel ve e el se svými rodi i,
dostal telegram od léka e, který 
mu sd luje, že Maud je na tom 
mnohem lépe, a aby hned p ijel,
což 17. íjna 1902 ud lal. Nevid l
princeznu dva m síce a te  m li
spolu být jeden ve er. O p t dní 
pozd ji opustila Maud nemocnici 
ve viditeln  lepším stavu, 30. íjna
se vrátila vlakem do Appletonu. 
Byla kulat jší a zdrav jší. Matka 
Alexandra rozhodla, že nebudou 
slavit Vánoce v Kodani jako obvyk-
le.
Najednou p išlo sd lení, že Maud 
v lét  porodí a po prvním radost-
ném p ekvapení vyvstaly dohady, 
jak m že porodit, když je nemoc-
ná, a zda je v bec t hotná? O v ci
se tedy ml elo a 2. ervence 1903 
se Maud narodil zdravý syn. Porod 
trval 44 hodin. 
Karel byl paralyzovaný obavou, že 
ztratí svou lásku. asem se vše 
zm ní, ale zatím m l z malého smí-
šené pocity. V Dánsku byli velmi 
skepti tí. Nikdo nevid l Maud t -
hotnou a dlouho trvalo, než se dít
dostalo na dánskou p du. íkalo
se, že Maud není matkou a Karel 
otcem. Je Karel sterilní? Byla um -
le oplodn na? Nebo to stihl Karel 
za jeden ve er po šesti letech bez-

d tnosti? Co myslíte? 
Národ, který se spokojí s velkými slovy a akcep-

tuje, že jeho suverenita je napadena, je pro po-
sm ch celého sv ta, ekl Nansen a v únoru 1905 
ve ejn  požadoval osamostatn ní Norska. 

„Nikdy jsem nezapomn la, na slova svého otce, 
Karla XV., že m j syn bude mít nárok na norský 
tr n.“

Ale jak to ud lat? Samostatné Norsko bude 
v evropských monarchiích d ležitým lánkem. Král 
Oskar byl starý a unavený a necht l mít problémy. 
V b eznu se stal norským ministerským p edsedou
bojovný rejda  Michelsen z Bergenu, muž inu stej-
n  jako Nansen. Zatímco v Norsku nastalo pozdvi-
žení, byl Karel v Dánsku a klidn  si plachtil na mo-
i. Tulle byla jmenována dvorní dámou a všude je 

doprovázela. Tvrdil, že mu pomohla odstranit jeho 
chyby. Bez ní by nebyl tím ím je. 

Michelsen zosnoval v parlamentu p evrat, sesa-
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dili krále a unie po sto letech zanikla. Stane se krá-
lem n který z Oskarových syn  nebo to bude dán-
ský Karel anebo, v nejhorším p ípad , se stane 
Norsko republikou? Michelsen pochopil, že stabili-
ta Norska spo ívá na podpo e evropských monar-
chií. Šlo o to, zvolit správného následníka tr nu,
který by se pod ídil národu a kterého by akcepto-
valy evropské monarchie. Za ala hra o tr n. Když 
se Karel vrátil z mo e, ješt  nev d l, do jaké hry 
bude zatažen. V ervnu se stal norský konflikt 
p edm tem hovor  v královských rodinách 
a vznikly obavy, aby se Norsko opravdu nestalo re-
publikou. Král Eduard se doslechl, že by Karel 
mohl být kandidátem, a vyzýval ho, aby nabídku 
p ijal. Pro britské impérium by bylo výhodné mít 
dceru norskou královnou. 

Po pár týdnech si Karel napsal do kalendá e
„Velká noc“. V tajnosti se setkal s norským vyslan-
cem, který mu nabídl, aby se s Maud stali králov-
ským párem Norska. Ujistil ho, že lepší národ než 
Norové neexistuje. Pozoruhodné bylo, že Karel 
projevil zájem i p esto, že Norsko byla chudá 
a studená zem .

Ješt  nebylo vhodné s tím ve ejn  vystoupit, 
král Oskar se oficiáln  tr nu nevzdal. Jak ekl jeho 
u itel – jakou má Karel budoucnost v Dánsku? Ka-
rel upozor oval, že Maud musí každý rok na pár 
m síc  vyjet za teplem, sám za sebe však žádné vý-
hrady nem l a souhlasil se zm nu svého i synova 
jména. Maud byla nadšená. Je lepší být norskou 
královnou než dánskou princeznou, a navrhla, aby 
korunní princ dostal jméno Olav – a tak se také 
stalo. Karel souhlasil pod podmínkou, že souhlas 
dá i dánský král. Kristián IX. však požadoval, aby 
vše bylo podle pravidel a ne d íve, než švédský král 
Oskar abdikuje. Ten by rád Karla vid l na tr n ,
republika by byla osudová, ale až po abdikaci 
a poté, kdy se vzdá veškerých práv na tr n pro sv j
rod. Situace v obou zemích byla napjatá. Norsko se 
obávalo invaze ze Švédska. S Karlem jako norským 
králem nemohlo Švédsko vál it, proto vyzývali Kar-
la a Maud, aby p ijeli ihned do Norska. Král Edu-
ard s tím souhlasil. Kristián IX. se cht l vyhnout ja-
kémukoliv konfliktu, i kdyby to stálo jeho vnuka 
norský tr n. Tam za al tlak na republiku. Nansen 
se setkal s Karlem, se kterým si vzájemn  porozu-
m li, p esv d oval ho, aby odjel do Norska a usedl 
na tr n. Karel ovšem necht l odjet bez svolení své-
ho d de ka, považoval by to za dezerci. Líný princ, 
který cht l žít ob anským životem, je na cest  stát 
se energickým králem. 

14. íjna p edložil Nansen výsledek své cesty do 
Londýna. Jestliže Karel získá rychle tr n, zaru í
Eduard suverenitu. Tato Nansenova cesta zp sobi-
la, že parlament m l rychle p istoupit k volb  krále. 
Socialisté a republikáni požadovali lidové hlasová-
ní, což si p ála také dánská královská rodina, aby 
nebyla dot ena švédská královská rodina. 

Bez formálního souhlasu Dánska nem lo smysl 
hlasovat. Socialisté zpochyb ovali volbu Karla 
a také to zda je malý princ normální. Odborná ex-
pertiza však tyto námitky zpochybnila. U Karla vy-
vstal problém se skandálem v kadetní škole p ed 14 

lety. Nebyl ale nalezen žádný d vod, aby byl spojo-
ván s pohlavní nemocí i homosexualitou. Nálada 
parlamentu se rychle m nila. Nebude-li král dosa-
zen ihned, stane se Norsko republikou. 

Nansen se op t chopil vyjednávání a odjel do 
Kodan  p esv d it prince, aby nastoupil na norský 
tr n co nejrychleji a ne ekal na hlasování. Ale Ka-
rel se nedal a m l podmínku, že bude zvolen refe-
rendem. Z nezralého hocha se stal zralý muž, jehož 
Nansen stále víc respektoval. 

27. íjna 1905 abdikoval král Oskar a ihned bylo 
vyhlášeno referendum. V den hlasování se rodina 
sešla v Kodani na Amalienborgu. Výsledky se do-
zv d li den poté, dostavilo se 75 % voli , z toho 
80 % bylo pro Karla. Parlament lidové hlasování 
potvrdil. Z Kodan  poslal Karel telegram – se svo-
lením krále akceptuji tuto volbu, stanu se norským 
králem, volím jméno Håkan VII. a pro svého syna 
Olav. 

19. listopadu nemohl Karel spát, druhý den se 
m l setkat s uvítacím výborem a p ednést první e
jako monarcha. Byl velice nervózní a požádal 
o pomoc svého bývalého u itele, se kterým se do-
hodl na ukon ení projevu slovy „vše pro Norsko“. 

Poslední slova švédského a norského krále Kar-
la XV. se tedy naplnila. P ivítání na norské p d
bylo fantastické, sešlo se na 30 tisíc ob an .

„Ze svého místa na v nosti vidím, že to byl 
krásný p íb h. Jako zázrak. Jsem š astná, že se m j
syn stal nakonec norským králem.“ 

Irena Karlsson, Renata Budilová, Marta Janíková

všechny fotografie z wikipedie a archivu SL 
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CODEX GIGAS – ÁBLOVA BIBLE 
NOVÝ JERUZALÉM 
A ÁBLOVO NEMLUVN

V pond lí odpoledne jsme se v chodbách Kle-
mentina sešli v oblíbené sestav : obyvatelé Chrasti 
na hromadném zájezdu za osmým divem sv ta,
který spat il sv tlo sv ta v Podlažicích. Nechyb l
ani pan starosta Tomáš Vagenknecht a editel 
chrastenského muzea dr. Schütz, tentokrát se 
ú astnil prohlídky, abych ekl nekonven n -
nekonven ních debat i Petr Pithart, muž který má 
lví podíl na tom, že expozice je v Praze, že se švéd-
ská strana nechala p emluvit, potla ila obavy, že 
jim lstiví echové Codex Gigas už nikdy nevrátí, 
když byl uloupen, ale jak vid t – echové jsou vel-

korysost sama, co jsme si, to jsme si, když píšeme 
rok 2007 a ne rok 1648, že? 

T žko íci o té výstav  samotné cosi objevného 
a p evratného. Je p ipravena pe liv , s mnoha nád-
hernými a vzácnými exponáty, jimž dominuje 
a kraluje obrovská k titelnice z p vodního podla-
žického kláštera, nemluv  o mnoha nádherných 
st edov kých i pozd jších knihách, na nichž patr-
no, že vznikaly nejenom z hluboké pot eby víry, ale 
také z p esv d ení, že vzd lání není nikdy dost, ale 
také s láskou a pé í dnes už neznámých písa , kte-
í v tichu a šerosvitu scriptoria malovali písmeno 

za písmenem a obrázek za obrázkem – abych tak 
ekl ku v tší sláv  Boží a radosti (až dodnes) nás 

všech. A to nemluvím o „trezoru“, komnat  tajupl-
né a opevn né, kam vstupuje jen deset návšt vní-

k , aby se podívali na portrét ábla,
jak tvrdím já – prvního áblova mi-
minka v literatu e, které vyplazuje, po 
vzoru všech uli ník , hned dva jazyky 
najednou a povaluje se na své stránce 
v plenkách a v jakési pletené st edo-
v ké nemluvn cí epici, ve v né spo-
kojenosti, že díky tomu portrétu jsou 
dnes slavné Podlažice i Chrast, echy 
i Švédsko.Takže e eno s notnou dáv-
kou licence: ona i ta t icetiletá válka 
p ece jen k n emu byla. 
T žko íct, co si vlastn lov k myslí, 
když hledí na tu slavnou a prastarou 
knihu, která tak v rn  doprovází ev-
ropské d jiny. Následný pocit se sklá-
dá z rozpak , co si s tím dojmem 
vlastn  po ít, tak hodn  z úcty, tak 
mnoho z obdivu a také otázky, jakže 
ten Velký písa  vlastn  tohle všechno 
a práv  tak zru n  a dovedn  sepsal. 
Kolik desítek let na to pot eboval
a jaký zázrak zp sobilo, že ru n  psa-
né litery jsou – jakoby je n kdo vytis-
kl. Ponechme v d , aby z otazníku 
u inila te ku nebo vyk i ník. Myslím, 
že pro tuto chvíli úpln  posta í, když 
spokojen ekneme, že výstava Codex 
Gigas je úsp šná a možná více než 
úsp šná a že jist  mnoho lidí si ekne 
ob as s námi: stáli jsme odjakživa 
u kolébky dnešní Evropy. Tedy pokud 
nebudeme trvat na tom, že p ed ob-
rovskou knihou stojíme pravd po-
dobn  u kolébky áblíka. A kdo z nás 
ho tak trochu v sob  nemá, že? Nebo
život lidský se odjakživa pohybuje 
kdesi mezi dobrem a zlem, nebo chce-
te-li – mezi and lem a áblem.
Codex Gigas toho d kazem.

Karel Moudrý, eský rozhlas, Leonardo
foto z výstavy áblova Bible M. Stanovský 
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JAK TO VLASTN  BYLO… 
„V íjnu 2001 švédský parlament po ádal pravi-

delné setkání p edsed  evropských parlament .
P ilet l jsem o n co d ív, tak mi bylo nabídnuto n -
kolik možností doprovodného programu. Mezi tím 
též švédská Královská knihovna. Já jsem nev d l,
co tam je. Pak m  vedli tém  posvátn  dol  do 
podzemí. A tam mi ukázali n co, co ozna ili za 
švédský národní poklad. Nejuctívan jší kulturní 
památka ve Švédsku. A vedle byl panel, t icet, ty-
icet ádk , a pár slov, t i, ty i – „Podlazice 

(Bohemia)“. Já jsem se jich na to ptal – a oni o tom 
nic nev d li. A m  už v tu vte inu napadlo, že tady 
je n co v nepo ádku. Ale že v nepo ádku je to, že 
o tom Švédové nic nev dí, že je to ani nenapadlo. 
Vysv tlit, ukázat, co jsou Podlažice, co to byli Bene-
diktýni ve 13. století, i u nás a v Evrop . Odjížd l
jsem tehdy s rozhodnutím, že to tak prost  nene-
chám,“ íká místop edseda senátu Petr Pithart 
v dokumentu o áblov  bibli, který vysílala eská
televize. 

Tomáš Vagenknecht, starosta m sta Chrast, 
v dokumentu pokra uje: „Prvotní popud, kterým 
bylo naše m sto osloveno, nastal zhruba p ed ty -
mi lety. Tehdejší p edseda senátu Petr Pithart nás 
navštívil s tím, že ve švédské Královské knihovn  je 
vystaven Codex Gigas. K Podlažicím, kterou jsou 
dnes sou ástí našeho m sta, se Codex Gigas váže 
svojí legendou i obrovskou výjime ností, neb je to 
dneska prakticky nejv tší kniha sv ta. Vlastn  díky 
Pithartovi jsme mohli navštívit švédskou knihovnu 
a díky tomu jsme byli i u prvních jednání mezi pra-
covníky švédské Královské knihovny, eským vel-
vyslanectvím ve Stockholmu v ele s paní Marií 
Chatardovou a naším m stem. Navázali jsme jed-
nání o tom, zda by nemohla kniha p ijít do ech
a zda by nemohla být do budoucna studována 
a dostat se vlastn  k meritu v ci – pro  ta kniha ta-
dy vznikla a jaký je 
vlastn  její skute ný vý-
znam.“

„Když jsem se kon-
cem roku 2002 poprvé 
p išla p edstavit tehdej-
šímu editeli Královské 
knihovny, ekl mi: Vel-
vyslanc m obvykle uka-
zuji áblovu bibli, ale 
co ukážu vám? Ujistila 
jsem ho, že se velmi rá-
da na toto známé dílo 
podívám,“ íká na strán-
kách Pozitivních novin 
Marie Chatardová, bý-
valá velvyslankyn  naší 
republiky ve Stockhol-
mu, dáma, která vyvinu-
la tak velké diplomatic-
ké – i jiné – úsilí, že bez 
jejího p isp ní by áb-
lova bible do naší re-

publiky asi nep icestovala. „Vid la jsem nádhernou 
knihu otev enou na stránce s obrázkem ábla,
nicmén  z pochopitelných d vod  hermeticky za-
v enou ve speciální vitrín . V ten moment se zrodi-
la myšlenka digitalizace a velmi nesm le 
i zap j ení. Ale cesta p ed námi byla ješt  dlouhá. 
Domnívám se, že úsp ch je výsledkem spole né
práce eské diplomacie, editel  obou národních 
knihoven a podpory eských politik  v pr b hu je-
jich návšt v Švédska.“ 

Další d ležitý krok u inil v b eznu 2005 bývalý 
premiér Ji í Paroubek, když ve Stockholmu oficiál-
n  požádal o zap j ení tého vzácné památky. 
„Chceme si ji pouze p j it, samoz ejm  to není re-
stituce majetku,“ poznamenal tehdy p ed noviná i
s úsm vem. O Bibli jednal i premiér Mirek Topolá-
nek na své návšt v  ve Stockholmu v dubnu 2007. 

Praha 19. zá í roku 2007. Po 359 letech se Co-
dex Gigas za p ísných bezpe nostních opat ení ze 
Švédska p ece jen vrátil do zp t ech. I když jen na 
výstavu v prostorách Nádní knihovny v pražském 
Klementinu, tedy do míst, kde si v osudné dny roku 
1648 zapsal do deníku jezuitský kn z slova: 
„Neš astný soumrak, kdy Švédové vále nou lstí 
a pro svou nedbalost obsadili Malou stranu s Hra-
dem.“

„Kdybychom si m li všecko vracet, tak bychom 
p íští desetiletí nic jiného ned lali, jen po izovali
seznamy a vraceli si to. Bu te si jisti, že bychom se 
mezi tím pobili, a to ne jednou… To prost  nejde. 
Ale co si myslím, že je možné – takováto gesta 
u jednotlivých památek, když t eba n jaký stát 
chce zlepšit vztahy s jiným státem, jsou gestem 
dobré v le. Vrátit si to ale nem žeme. To bychom 
museli p epsat celé evropské a sv tové d jiny. M -
že nám to být líto, ale to je asi tak všechno,“ íká
Petr Pithart v záv ru televizního dokumentu. 

Michael Stanovský  
foto archiv SL 
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CODEX GIGAS – ÁBLOVA BIBLE 
JEŠT  JEDNOU K NÁROK M
NA ÁBLOVU BIBLI ANEB 
PRÁVNICKÉ OKÉNKO 

Když se podle dobových záznam  ukázala 
v listopadu roku 1618 nad prostorem dnešního N -
mecka kometa a setrvala na obloze údajn  30 dní, 
vyvolalo to mezi obyvatelstvem obavy a strach 
z budoucnosti. Konflikt, který se vzáp tí rozho el,
vešel do d jin evropských i sv tových pod ozna e-
ním t icetiletá válka. 

Reminiscence na onen osudový st et mezi dv -
ma protipólnými politickými tábory zahalený do 
masky války mezi protestanty a katolíky se mo-
mentáln  op t dostává do centra pozornosti nejen 
zapálených nordist , nýbrž i široké ve ejnosti.

P í inu k tomu zavdalo p edevším zap j ení
doslova a do písmene gigantického díla eského
potažmo sv tového písemnictví tzv. áblovy bible 
(Codex Gigas) Švédským královstvím. 

Na tiskové konferenci, která se konala p i p íle-
žitosti zahájení výstavy tohoto literárního klenotu, 
se první dotaz týkal možnosti vrácení áblovy bib-
le zp t do eské republiky, na jejímž území vznikla. 
A  je tomu už bezmála více než 350 let od momen-
tu, kdy švédské vozy nap chovány poklady pochá-
zejícími z kunstkomory Rudolfa II. opustily hranice 
eských zemí, poznámky a komentá e n kterých

návšt vník  výstavy sv d í o tom, že pocit lítosti 
nad ztrátou vynikajících um leckých p edm t
z Pražského hradu je po ád živý. To oprabvdu nee-
xistují n jaké právní smlouvy, které by nám umož-
nily dostat švédský lup zp t!

Ochrana kulturních památek je v sou asnosti
samoz ejm  právn  zajišt na, a to jak na vnit-
rostátní, tak na mezinárodní úrovni. Jde-li o první 
úrove , má R ve svém národním zákonodárství 
upravenu nejen otázku pé e o kulturní statky 
(nap . zákon o archivnictví), ale velkou pozornost 
v nuje i ochran  kulturních p edm t  p ed neo-
právn ným i nezákonným vývozem (nap . celní 
zákon). Na poli mezinárodním je vedle dvoustran-
ných dohod o vzájemné kulturní spolupráci klí o-
vým právním instrumentem tzv. Haagská úmluva 
na ochranu kulturních statk  za ozbrojeného kon-
fliktu z roku 1954, kterou m žeme nalézt ve Sbírce 
zákon  pod signaturou 94/1958 Sb. 

Haagská úmluva spole n  se svými dv ma Pro-
tokoly ( R aktuáln  ratifikovala i II. Protokol) po-
skytuje kulturním statk m pom rn  zna ný stupe
ochrany. Signatá i úmluvy se zavazují šet it
v p ípad  vále ného konfliktu nejen kulturní statky 
na území svém, nýbrž i na území ostatních smluv-
ních stran. Úmluva také obsahuje možnost opat it
významné kulturní památky z etelným symbolem 
(ne nepodobným skotské vlajce), který má mít pro 
vojáky vál ících stran stejnou ú inky jako znak 

erveného k íže, tj. vojska by se m la zdržet palby 
i poškození objektu takto ozna eného.

Zmi ované právní normy chránící kulturní d -
dictví jsou však vesm s produkty až 20. století. 
Uplatn ním sou asné právní úpravy na problém 
legálnosti i ilegálnosti švédského odvozu áblovy 
bible z ech by došlo k porušení principu zákazu 
retroaktivity (zp tné platnosti) právních norem. 
Jak kdysi formuloval významný jurista Max Huber 
v jednom ze svých právních nález , okolnosti p í-
padu je nutno posuzovat vždy právem, které platilo 
v daném okamžiku. 

V 17. století p irozen  žádné podobné úmluvy 
na ochranu kulturních statk  neexistovaly. Vzniká 
tak otázka, jaký byl dobový právní názor na zaba-
vování cenností armádami znep átelených stran. 
V daném ohledu m žeme up ít pozornost k práci 
výte ného holandského právního myslitele a sou-
asníka t icetileté války Hugo Grotia, který bývá 

nazýván otcem mezinárodního práva. Grotius v 
jednom ze svých st žejních d l De iure belli ac pa-
cis libri tres (T i knihy o právu vále ném a míro-
vém) p ipomíná, že sou ástí práva vále ného je 
i právo na vále nou ko ist. Jelikož Hugo Grotius v 
podstat  komentoval tehdy užívané oby eje a zvyky 
práva vále ného, m žeme na jeho spis pohlížet ja-
ko na zachycení platného oby ejového práva první 
poloviny sedmnáctého v ku.

P i posuzování otázky „ukradeno i odvezeno“ 
hraje svou nezanedbatelnou roli také aspekt asu.
P esn ji e eno, je pot eba znát okamžik, kdy se 
Švédové prokazateln áblovy bible zmocnili. V 
daném ohledu je pro nás rozhodující datum 24. íj-
na 1648, kdy došlo k podepsání Vestfálského míru, 
který formáln  ukon il t icet let trvající konflikt. 
Pokud by se ist  teoreticky Švédové dostali k Bibli 
až po tomto datu, kdy již režim vále ného práva 
neplatil, nemohlo by být jejich po ínání kvalifiko-
váno jako legální nárok na vále nou ko ist. Avšak 
vzhledem k faktu, že švédskou soldatesku v ele s 
generálem H. Ch. Königsmarckem zastihla zpráva 
o uzav ení míru v okamžiku, kdy již n jaký as
Hrad any spole n  s Pražským hradem okupovali, 
dá se p edpokládat, že v té dob  byly i poklady 
z rudolfínských sbírek ve švédských rukou. 

Na základ  výše uvedeného se autor t chto ád-
k  domnívá, že nemáme v ruce natolik silný právní 
argument, abychom mohli žádat áblovu bibli po 
zp t. Podle všeho Švédové nabyli um lecké cennos-
ti v souladu s tehdejším právem vále ným a tudíž 
legáln . Rozhodl-li by se tedy n kdy v budoucnu 
švédský stát áblovu bibli do eské republiky vrá-
tit, jednalo by se o projev jeho nejlepší v le, nikoliv 
o povinnost vydat p edm ty neprávem odcizené. 

Jaroslav Knot, redak n  kráceno

autor je právník, pracuje na Ministerstvu zahra-
ni ních v cí R
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Z FINSKÉ HISTORIE 
DE  NEZÁVISLOSTI 
(ITSENÄISYYSPÄIVÄ)

Fíni si ku d u nezávislosti razili pomerne dlhú, 
strastiplnú a „krvavú“ cestu. Fínsko sa vo svojej 
histórii striedavo ocitlo viackrát pod vplyvom 
Švédska, i Ruska. Na cestu nezávislosti nastúpilo 
v asoch I. svetovej vojny. Po vojne Fínsko patrilo 
pod vplyv Ruska a jeho osud nebol pre krajiny 
Trojdohody k ú ovým; bol vnútornou záležitos ou
Ruska. Avšak situácia vo Fínsku sa za ala meni
a odpor k Rusku za ínal silnie . Túto nervozitu 
(predovšetkým) študentov podporovalo porazené 
Nemecko. Práve nemecká podpora vyústila do vzá-
jomnej fínsko-nemeckej dohody, pod a ktorej mali 
nemecké ozbrojené sily vyškoli  fínskych vojakov. 
Rusko si uvedomovalo rodiace sa autonómne mys-
lenie Fínov, z tohto dôvodu považovali ú as  na 
manévroch za vlastizradu, ktorú trestali smr ou.
Silu národného obrodenia dokazuje fakt, že aj na-
priek takémuto zastrašovaniu mnoho Fínov výcvik 
podstúpilo. Neskôr sa z nich vytvoril prápor gar-
dových myslivc , ktorý sa stal základom fínskej ar-
mády a prispel k ví azstvu v nasledujúcej ob ian-
skej vojne (1918). Po ruskej revolúcii, kedy ruský 
cár Mikuláš II. musel abdikova , zavládol v Rusku 
chaos, ktorý bez váhania využili národnomysliace 
sily Fínska. Po ruskom súhlase do asnej vlády 
vzniká vo Fínsku nový senát, konštituuje sa nová 
vláda so širokou podporou takmer všetkých politic-
kých strán. V ele vlády stál sociálny demokrat Os-
kari Tokoi. Opä  je však fínska spolo nos  rozdele-
ná v otázke, i vytvorenie takéhoto ve kokniežactva
je posta ujúce, alebo treba žiada  úplnú autonó-
miu. Rusko z bezpe nostných dôvodov samozrejme 
takúto verziu odmietalo a rozpustilo fínsky parla-
ment. Národne cítenie vo Fínsku už bolo v takom 
štádiu, že Fíni sa postavili na odpor a rozhodnutie 
Ruska neakceptovali. Vo Fínsku zavládli nepokoje 
a štrajky za jeho osamostatnenie. Situácia sa zlep-
šila až po alšej ruskej revolúcii, tzv. Ve kej októb-
rovej, kedy sa moci v Rusku ujali bo ševici. Medzi-
tým sa parlamentnej vä šiny ujala fínska pravica, 
ktorá po októbrovej revolúcii odmietala ideu spolu-
práce s bo ševikmi a podobne ako pred ou avica,
usilovala sa i ona o samostatnos . De ,,D“ prišiel 6. 
decembra 1917, kedy fínska vláda vyhlásila nezávis-
los  a fínsky parlament jej rozhodnutie samozrejme 
schválil. Na túto chví u to bolo však jednostranné 
vyhlásenie a ostatné štáty odmietli prija  Fínsko 
ako samostatný štát, dokia  tak neurobí mocné 
Rusko. Fínski predstavitelia boli ochotní pre nezá-
vislos  urobi oko vek, a tak koncom roku 1917 
(30. decembra) odchádza delegácia do Petrohradu 
vyjednáva  s ruskou bo ševickou vládou. V tej chví-
li nikoho ani nenapadlo, že už koncom toho istého 
roku uzná Rusko Fínsko ako samostatný štát. Po-
mohla tomu Leninova myšlienka,,o práve národov 

na sebaur enie“. A ako inak mohli dokáza , že to 
myslia vážne. Nesporne významný bol i fakt, že Le-
nin v revolu ných asoch využíval fínske mestá ako 
svoj úkryt. Naozaj v hodinu dvanástu 31. decembra 
1917 Rusko oficiálne uznalo samostatnos  Fínska, 
a tak sa od 1. januára 1918 mohla,,meni  mapa Eu-
rópy.“ Situácia vo Fínsku bola aj na alej dramatic-
ká, nako ko sa rozpútala ob ianska vojna erve-
ných ( avica, podporovali spojenie s Ruskom) 
a bielych (pravica, podporovali vybojovanú nezá-
vislos ) gárd. V tomto období do bojov vstupuje 
v alšej histórii Fínska významný muž, a to Carl 
Gustav Emil Mannerheim, ktorý na ele bielych 
gárd s podporov Nemecka doviedol pravicu 
k ví azstvu a ervených vyhnal do Petrohradu. Na-
stolenú otázku: monarchia i republika? vyriešila 
ústava kompromisu z roku 1919. Následne bola 
v Estónsku podpísaná mierová dohoda s Ruskom, 
kedy bola potvrdená autonómia Fínska i priebeh 
jeho hraníc. Fíni však dodnes ako Itsenäisyyspäivä 
oslavujú práve 6. december. 

Sú na tento de  ve mi hrdí a dodnes ho oslavu-
jú ako sa patrí. Každoro ne možno vidie  6. decem-
bra po celom Fínsku horie  svie ky v národných 
farbách, vztý ené zástavy. Národné oslavy za ínajú
vztý ením,,modrého kríža“ na helsinskom vrchu 
Tähtitorni, pokra ujú omšou v helsinskej katedrále 
a banketom s najznámejšími osobnos ami spolo-
enského života. Výnimkou nie sú ani po etné vo-

jenské prehliadky. 
To ko ku D u nezávislosti Suomi. Verím, že sa 

mi podarilo negova  chýry, že Fínsko nemá histó-
riu. Má a naozaj bohatú. 

Daniel Dudinský 
foto - Alexandr v pomník na helsinském tržišti (ms) 
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CESTUJEME PO FINSKU 
NAJJUŽNEJŠIE MESTO FÍNSKA 
Fínsko sa oraz viac dostáva do povedomia 
Stredoeurópanov. Nie len ako krajina ti-
chých a utiahnutých, tzv. chladných udí,
ale skôr ako krajina nepoškvrnenej prírody. 
Ako krajina, v ktorej žijú udia v harmónii 
s prírodou, dokonca v ktorej príroda má na-
vrch. Tým, že tento proces spoznávania naj-
krajšieho z najkrajších je ešte len na svo-
jom za iatku, pri otázke týkajúcej sa fín-
skych miest si udia spomenú na Helsinki – 
ako hlavné mesto, Turku – ako niekdajšie 
hlavné mesto s množstvom kultúrnych pa-
miatok, Rovaniemi – spájane primárne so 
Santa Clausom, sekundárne s polárnym 
kruhom, a samozrejme Lahti – ako stredi-
sko zimných športov. 

Mne sa podarilo tak nejako ne akane navštívi
druhý septembrový týžde  krajinu tisícich jazier. 
Po desiatich rokoch túžby sa sen stal skuto nos ou
a moja noha sa dotkla fínskej zeme. Aký pocit? Pre 
m a neopísate ný, pre iných ni ím výnimo ný.
Ke že sme vo Fínsku mali strávi  len 4 dni, bolo 
potrebné spravi  zodpovedný program, ktorý by 
nám Fínsko predstavil z poh adu metropolitného 
i prírodného. Samozrejme v om nesmeli chýba
už vyššie uvedené mestá ako Helsinki, Turku, i
Rovaniemi. Ale ke že som sa k Fínsku nedostal ná-
hodne, vedel som vybra  i také miesta, ktoré Vám 
ponúkne máloktorá cestovná kancelária, hoci stoja 
za to. i už z h adiska ich historického príbehu, 
kultúrnych pamiatok, geografickej polohy alebo sú-
asnosti. A tak som Helsinki, Turku a Rovaniemi 

doplnil o Hanko, Oulu a Savonlinnu. 
Ako som písal, Helsinki, Turku a Rovaniemi asi 

netreba nejako výnimo ne predstavova . Oulu ma 
nejako výrazne neoslovilo a Savonlinna je téma sa-
mostatnej kapitoly. V tomto lánku Vám chcem 
predstavi  Hanko. 

Hanko, po švédsky Hangö je najjužnejším mes-
to Fínska. Práve pri tomto meste je dôležité uvies
aj švédsky názov, ke že švédske hovoriace obyva-
te stvo tu tvorí vä šinu. Rozprestiera sa najjužnej-
šie spomedzi miest kontinentálneho Fínska, ba ani 
Ålandy nie sú južnejšie. Toto bolo prvé plus pre za-
hrnutie mesta do nášho programu – stá  na najjuž-
nejšom mieste vo Fínsku. Hanku sa turistickí 
sprievodcovia venujú len na pár riadkoch. Uvedú 
práve jeho geografickú polohu, vymenujú pár his-
torických pamiatok a možnosti ubytovania sa. Ale 
Hanko je omnoho viac. 

o sa týka histórie, Hanko je v dejinách Fínska 
hlboko vryté a spája sa s obdobím Zimnej vojny so 
Sovietskym zväzom (1939–1940). Predmetom voj-
ny boli územné nároky Sovietov, ktorý žiadal stra-
tegické oblasti v Karelskej šiji – vzh adom na blíz-
kos  k Leningradu, ako i územie prístavného mesta 

Hanko. Vzh adom na svoju polohu i fakt, že ide 
o prístav, ktorý celoro ne nezam za, bolo najideál-
nejším miestom kontroly vstupu do Fínskeho záli-
vu, o zohralo významnú úlohu v ase rozpínania 
sa nacistickej Nemeckej ríše Adolfa Hitlera. Fíni 
samozrejme neboli ochotní vyhovie  týmto náro-
kom východného suseda. Ten však nemienil zo 
svojich požiadaviek ustúpi , a tak vznikol ozbrojený 
konflikt, dnes známy ako zimná vojna. Svojím prie-
behom bol prekvapením nie len pre samotný So-
vietsky zväz, ktorý predpokladal vyriešenie situácie 
v priebehu 10–12 dní, ale aj pre Fínsko a ostatných 
jeho „kvázi“ spojencov. Ozbrojený konflikt trval 
105 dní a preukázal oddanos  fínskych udí pre 
svoju krajinu. Nemalú úlohu v týchto bojoch zohra-
la i osobnos  fínskeho života – gen. C. G. Manner-
heim. Nakoniec bolo Fínsko porazené, i ke  straty 

sl0704.pub
stránky 26 P ímá 1: ernáP ímá 1: erná

úterý, 4. prosince 2007 07:14



Severské listy 4/07 - 27 

boli vy íslené nasledovne: 25 000 m tvych
na strane Fínska a v roku 1970 Nikita Chruš-
ov priznal, že v zimnej vojne zomrelo až cca 

1 000 000 sovietskych vojakov. Stratégia C. 
G. Mannerheima teda hovorila jasnou re ou.
Oblasti v Karélii boli odstúpené ví azovi, av-
šak Hanko bolo prenajaté na 40 rokov (v ro-
ku 1947 opä  pred asne vrátene Fínsku). 
V Hanku na pobreží stojí pomník (vplyvom 
asu a nadvlády Ruska v pozmenenej podo-

be) pripomínajúci i vylodenie sa nemeckej 
armády v roku 1918, v asoch fínskej ob ian-
skej vojny. 

Na Hanko si sta í pod a m a v programe 
vy leni  polovicu d a. Spomedzi historic-
kých pamiatok treba ur ite navštívi  luterán-
sky kostol z roku 1892 a hne  ved a stojacu 
Vodárenskú vežu. Vodárenská veža v našich 
zemepisných šírkach tý iaca sa v neobvyklej 
ervenej (tehlovej) farbe slúži zárove  i ako 

vyhliadková veža. V prípade priaznivého po-
asia je krásny výh ad na pobrežie mesta, 

prístav i na rozprestierajúce sa Baltské more 
(resp. Fínsky záliv). Asi najatraktívnejšou 
a najvyh adávanejšou pamiatkou mesta je 
tzv. Hauensuoli. Ide o skalný útes nazývaný 
aj ako „kniha hostí“. Do tejto skaly už mini-
málne od 15. storo ia námorníci a obchodní-
ci vyrývali svoje mená, rodové alebo iné 
symboly. V sú asnosti je ich odhalených už 
viac ako 600. Pozor, pod a mne dostupných 
informácii sa dá k tomuto nezvy ajnému
dielu udskej ruky dosta  len po vode 
(vodným taxíkom). 

V prípade návštevy Hanka je neodpusti-
te ným hriechom nenavštívi  miestne pláže. 
Hoci voda v mori nedosahuje teploty juž-
ných morí, v lete sú pláže zaplavené domá-
cim obyvate stvom, dokonca cez víkendy 
sem kvôli plážam prichádza nieko ko tisícok 
Fínov z okolitých oblastí. Vzh adom na môj 
posezonny pobyt vo Fínsku som sa už kúpa
nestihol. Doniesol som si však dva kamene 
pripomínajúce ružové pláže, pár fotiek 
a nezabudnute né zážitky. V prístave pome-
dzi lny, plachetnice a jachty bolo vidie  ma-
lé pokojné medúzy. Takže pláže stoja za to! 
Zaujímavos ou je i to, že vo vesmíre krúži 
planétka s priemerom 29 km nesúca meno 
Hanko. Objavil ju fínsky astronóm Yrjö Väi-
sälä 25. septembra 1941 v Turku. 

Hanko bolo v našom programe po letisku 
vo Vantaa prvou zástavkou po as putovania 
Fínskom. Nejde o rozsiahlu metropolu, kul-
túrne centrum ani mesto zaplavené u mi. 
Je to mesto, kde je o pozrie , ale zárove  je 
tu možnos  užíva  si samotu a pokoj. Sadnú
si na lavi ku, h adie  na vlny mora 
a rozmýš a . Je to mesto, ktoré nie je typicky 
fínske, ale patrí neodmyslite ne k Fínsku.  

Daniel Dudinský 
foto Daniel Dudinský a archiv SL 

viac informácii na www.hanko.fi 
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HISTORIE SEVERU 
NAJSTARŠIE OSÍDLENIE 
FAERSKÝCH OSTROVOV 

Zelené Faerské ostrovy, ve ne zahalené hmlou, 
Európania až do konca 5. storo ia nepoznali. Naj-
staršia história tohto súostrovia v severnom Atlan-
tiku je nejasná a opradená mnohými mýtami. 
Predpokladá sa, že ako prvý oboplával ostrovy írs-
ky svätec Brendan so svojimi 60 mníchmi po as se-
demro ného putovania severným Atlantikom v 6. 
storo í. Svätý Brendan spomínal miesto, ktoré po-
menoval „Vtá í raj“. Je možné, že ide práve o Faer-
ské ostrovy, ktoré vynikajú hustými vtá ími koló-
niami (pozn. 1.). 

Na prelome 7. a 8. storo ia ostrovy opakovane 
navštevovali mnísi z Írska, ktorí h adali pohanov 
túžiacich po obrátení na božiu vieru a k ud na roz-
jímanie. Íri totiž prijali kres anstvo už v 5. storo í a 
v nasledujúcom období vynikali intenzívnou misij-
nou innos ou. Plavili sa na korakloch, lnoch
v tvare širokej misy s prútenou kostrou a potiahnu-
té hovädzími kožami. Ich výhoda bola dobrá ovlá-
date nos  vo vlnách a priestrannos , takže sa v nich 
dal preváža  aj tovar, i zvieratá. Íri ovládali latin-
skú vzdelanos  a na ostrovoch pustovní ili, pesto-
vali ovos a priniesli ovce. Bola to výlu ne mužská 
populácia a tak vždy išlo o krátkodobé avšak pravi-
delne sa opakujúce osídlenie (pozn. 2).

V roku 793 za ína obdobie vikinských nájazdov, 
kedy severania po prvý krát spustošili pobrežie 
Ve kej Británie. V nasledujúci rokoch prepadali írs-
ke a škótske pobrežie, oskoro pristáli aj na Faer-
ských ostrovoch a írskych mníchov vyhnali.  

Naneš astie pre historikov sa pramene pouka-
zujúce na rannú históriu ostrovov po as stáro í
stratili. Najstarší text, ktorý zah a zmienku 
o Faerských ostrovoch napísal írsky mních Dicuil 
žijúci vo Franskom krá ovstve. Vo svojom diele Li-
ber de Mensura Terrae (O meraní zemegule) napí-
sanom v roku 825, spomína „zbožného muža, kto-
rému sa oplatí veri  a ktorý za priaznivého vetra 
plával v malej lo ke dva dni a dve letné noci 
a napokon pristál na ostrovoch. Niektoré z nich sú 
dos  malé, vä šinou oddelené úzkymi prielivmi“.

Tie boli pod a Dicuila osíd ované írskymi 
mníchmi a zárove  ohrozované nájazdmi vikingov. 
Môžeme sa domnieva , že autor píše práve 
o Faerských ostrovoch.

Hlavný zdroj poznatkov o najstaršej histórii 
ostrovov je však Sága o Faer anoch (Føroyinga-
søga), ktorá bola napísaná v 13. storo í na Islande 
a popisuje udalosti približne v rokoch 900–1000. 
Je však otázne, ko ko z nej sa zakladá na pravde, 
ke že sa zachovala v troch rôznych odpisoch. Pod-
a jedného z nich sa po as panovania nórskeho 

krá a Haralda Krásnovlasého (885–933) usadil na 
ostrovoch prvý nórsky kolonista (landnámsmaður)
Grímur Kamban (pozn. 3).

Sága hovorí, že to bol prvý muž, ktorého noha 
vstúpila na ostrovy a že z vlasti ušiel pred krá ovou
krutovládou. Je však isté, že osadníci z Nórska pri-
chádzajú na ostrovy už po roku 800, teda skôr, ako 
sa píše v ságe. Boli to zvä ša sedliaci, ktorí zo svojej 
vlasti ušli pred lúpežníkmi a tyraniou. Prví Faer a-
nia našli na ostrovoch relatívne mierne podnebie 
s množstvom zrážok. Za ali chova  divoké ovce, 
ktoré tu zostali po mníchoch a v hojných stádach sa 
potulovali po ostrovoch. Faerská vlna sa stala dôle-
žitým vývozným tovarom. K ich alším zdrojom 
obživy patril rybolov, lov ve rýb a vtákov, zber vtá-
ích vají ok a pestovanie nenáro ných po nohos-

podárskych plodín, najmä ja me a. Keramiky sa 
zachovalo málo. Tunajšia hlina je nekvalitná a pri 
nedostatku stromov bola neustále núdza o materiál 
na pálenie. Prevládali nádoby z mastenca, dováža-
ného zrejme z Nórska. Ostrovania tiež plietli košíky 
z borievok. Kov sa musel taktiež dováža . Ako me-
na slúžilo striebro, no neskôr aj cudzokrajné min-
ce. Obydlia boli podlhovasté kamenné domy, 
s ohniskom uprostred a s lavicami po stranách. 
Starí Faer ania praktikovali polyteistické severské 
germánske náboženstvo. Bohom boli asto obeto-
vané jedlá a nápoje, no zriedkavo aj zvieratá, i do-
konca udia. Svojich m tvych pochovávali, pri om
padlý v boji dostal pravdepodobne vztý ený ná-
hrobný kame  a lovek, ktorý zomrel prirodzene, 
kame  ležiaci. Zo za iatku 9. storo ia pochádza aj 
najstaršia tunajšia písomná pamiatka – runový ka-
me , ktorý je však dodnes nerozlúštený.

sl0704.pub
stránky 28 P ímá 1: ernáP ímá 1: erná

úterý, 4. prosince 2007 07:14



Severské listy 4/07 - 29 

Skuto nos , že sa na Faerských ostrovoch usa-
dili udia z Nórska potvrdzuje alší runový kame ,
ktorý sa už jazykovedcom podarilo pre íta . Našiel 
sa v dedinke Sandavágur na ostrove Vágøy a píše 
sa na om nasledovné: „Thorkil Onundsson, muž 
z Rogelandu na východe, sa usadil na tomto mies-
te.“

Hlavná pris ahovalecká vlna prebehla medzi 
rokmi 880 a 900, ke  faerská populácia dosahova-
la viac než 3000 obyvate ov. Na polostrove Þinga-
nes, ktorý je dnes starou as ou hlavného mesta 
Tórshávnu, sa Faer ania od prelomu 9. a 10. storo-
ia pravidelne zhromaž ovali na súdnom zasadaní, 

Løgþingu. Jeho úlohou bolo schva ova  zákony 
a rieši  spory. V tejto dobe bolo tradíciou zvoláva
snem na neobývanom mieste, aby nikto zo zú ast-
nených nemal výhodu domáceho prostredia. Þin-
ganes túto podmienku sp al a Løgþing sa stal po-
as 10. storo ia zabehnutou inštitúciou. Berúc 

v úvahu fakt, že Faerské ostrovy boli objavené skôr 
než Island a pris ahovalci si so sebou priniesli sta-
robylé nórske práva, Løgþing musel by  založený 
skôr ako islandský Alþing, ktorý za al pôsobi
v roku 930. Ide teda o najstarší parlament 
v Európe. Právo stretáva  sa na sneme mali muži 
zo všetkých kútov ostrovov. Pri prijímaní zákonov 
sa inšpirovali v zákonoch ich pôvodnej vlasti. Naj-
významnejším právom bolo starobylé nórske po-
nohospodárske právo – Gulatinsgslógin, ktoré 

vzniklo v západnom Nórsku. Právo bolo z generá-
cie na generáciu odovzdávané ústne a písomnú for-
mu nadobudlo až okolo roku 1100. Snem mal aj 
svojho predsedu (Løgsøgumaður). Nemal volebné 
právo a musel vynika  skvelou pamä ou, ke že vý-
nosy snemu sa nezapisovali, ale Løgsøgumaður ich 
všetky držal v hlave. Do roku 1035 mal parlament 
kontrolu nad celým súostrovím.

Na prelome 10. a 11. storo ia sa za ína kristiani-
zácia ostrovov. Pod a Ságy o Faer anoch sem 
kres anstvo v roku 999 priniesol Sigmundur Bres-
tisson, ktorý tak urobil na základe rozhodnutia 
nórskeho krá a Ólava I. Trygvassona. Pod a tradí-
cie bol Sigmundur prvý Faer an, ktorý konvertoval 
na kres anstvo. Zo za iatku údajne predkladal nové 
myšlienky v Løgþingu, o narazilo na nevô u
a takmer bol zavraždený. oskoro zmenil taktiku 
a po as šírenia nového náboženstva, ho sprevádza-
la ozbrojená družina. Vzdorným ná elníkom dával 
na výber bu  kres anstvo, alebo popravu. Okolo 
roku 1000 rozhodol Løgþing o prijatí kres anstva
na Faerských ostrovoch. V ságe sa alej píše, že 
v roku 1005 napadol významný ná elník menom 
Tróndur i Gøtu Sigmundura na vlastnom pozemku 
a ten sa dal na útek. Plával z ostrova Sandvík na 
Sudurøy, kde ho vy erpaného zavraždil a okradol 
jeden farmár.

Ku kristianizácii ostrovov výrazne dopomohol 
nórsky krá  Ólav II. Svätý (1015–1028). V roku 
1035 sa Faerské ostrovy stali nórskou provinciou 
a získali vlastného biskupa. Novo založené biskup-
ské sídlo v Kirkjubøuru na ostrove Stromøy sa stalo 
dôležitým kultúrnym a politickým strediskom 
ostrovov. V tunajšom k azskom seminári sa vzde-

lávali faerskí k azi, medzi nimi aj Sverre, neskorší 
nórsky krá  Svere Sigurdsson (1177–1202). Tím 
najstaršie, tzv. vikinské obdobie histórie ostrov 
kon í.

Mgr. Juraj ervenka
ilustra ní foto z Faerských ostrov  Michael Stanovský 

Poznámky:
(1) Romantické teórie hovoria, že k ostrovom sa 

mohli priblíži  rímski obchodníci plávajúci zo Škót-
ska už v 3. storo í n. l. Na štyroch rôznych mies-
tach Islandu sa totiž našlo pä  medených rímskych 
mincí z tohto obdobia, pochádzajúcich z Británie. 
Na Islande však boli objavené spolu s nálezmi 
z vikinskej doby a tak sa zrejme na ostrov dostali až 
s kolonizátormi okolo roku 900.

(2) Mnísi zrejme pravidelne cestovali aj na Is-
land a niektorí z nich využívali Faerské ostrovy ako 
medzistanicu.

(3) Meno Grímur má isto severský pôvod, no 
Kamban je keltské. Legendárny prvoosadník mal 
zrejme keltsko-nórsky pôvod. Na ostrovoch pri zá-
padnom pobreží Škótska, na Hebridoch a ostrove 
Man, žilo zmiešané škandinávsko – keltské obyva-
te stvo. Grímur Kamban pochádzal pravdepodob-
ne z tejto asti Európy. 
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KNIŽNÍ KOUTEK 
LEENA LEHTOLAINENOVÁ: 
ZASN ŽENÁ ŽENA 

První ze série detektivek s energickou komisa kou Ma-
riou Kallio se odehrává ve Finsku na p elomu tisíciletí 
a spojuje v sob  prvky civilní severské detektivky, z níž se 
hodn  dozvíme i o b žném život , s tradicí anglickou, kde 
do sou asných zlo in asto zasahují dávné události. Ze zá-
me ku nedaleko Helsinek, v n mž p sobí feministické 
vzd lávací centrum, jednoho dne zmizí známá psycholož-
ka…
Z finštiny p eložila Markéta Hejkalová. Vyjde 
v Nakladatelství Hejkal koncem 
ledna 2008

LEENA LEHTOLAINENOVÁ 
Leena Lehtolainenová se narodila v roce 1964 ve vý-

chodním Finsku. Absolvovala Helsinskou univerzitu, 
v diserta ní práci analyzovala práci Eevy Tenhunenové, 
další finské autorky detektivek. Krom  psaní je Lehtolaine-
nová aktivní i jako kriti ka, lektorka a fejetonistka. Debu-
tovala v roce 1976 ve svých dvanácti letech s románem pro 
mladé tená e A kde se vzal, tu se vzal kv ten (Ja v akkia 
onkin toukokuu). V roce 1993 za ala psát seriál detektivek 
s hlavní postavou Mariou Kallio, první byl Má první vraž-
da (Ensimmainen murhani). Serie detektivek s Mariou 
Kallio ítá dnes osm knih, t i další jsou romány a sbírka 
krátkých povídek. Její knihy vyšly francouzsky, holandsky, 
n mecky, švédsky, ínsky, špan lsky a nyní i esky. 

V KRAJINE VETROV, 
V KRAJINE TIE OV

Lucian O kovský ze slovenského Po-
pradu, milovník severských ps  a nadšený 
mušer, podnikl n kolik cest do Grónska, 
seznámil se tam s n kolika zajímavými 
Gró any a podnikl n kolik expedic. Zážit-
ky z první a druhé tsiilagské expedice se 
psím záp ahem ve východním Grónsku 
popsal v knížce nazvané V krajine vetrov, 
v krajine tie ov dopln né barevnou foto-
grafickou p ílohou i mapou.

Na první pohled jsem si ekl – tuctový 
cestopis, jakých jsem etl mnoho. Ovšem 
po n kolika úvodních odstavcích m  vy-
práv ní O kovského uchvátilo. Nesmírn
p íjemné vypráv ní o p átelství 
s „najmutým“ místním pr vodcem, vy-
práv ní, ze kterého iší láska k severským 
tažným ps m, vypráv ní o dnešním život
lidí odkázaných na krátké léto, kdy se 
musí p ipravit na dlouhou zimu. V knížce 
se dozvíte nejen zážitky z n kolikadenních
„výlet “ se psím sp ežením, ale i spoustu 
zajímavého z tradic Gró an .

„Grónsko. Obyvatelia vo východnej 
asti tejto krajiny si dodnes zachovali prv-

ky pôvodnej materiálnej kultúry, ktorá sa 
zakladá na love morskej zveri a rybolove. 
V zime dodnes používajú pri cestách za 
zverou psie záprahy a v lete harpúnujú 
z kajakov ve ryby narvaly. Zú astnil som 
sa týchto lovov na tulene a adové medve-
de na jar a kladení sietí a lovov narvalov 
v jeseni. Táto kniha nie je cestopisom, ani 
zdrojom encyklopedických poznatkov 
o Grónsku. Sú v nej len zážitky a dojmy 
z mojich prvých ciest po Grónsku. Pre 
m a osobne sú viac ako zážitky a dojmy 
zo športovej a dobrodružnej dovolenky,“ 
íká Lucian O kovský o své knížce. 

Michael Stanovský 

Na našich internetových stránkách si 
m žete p e íst ukázky z knížky. 

Lucián O kovský: V krajine vetrov, 
v krajine tie ov, Vydavate stvo L. 
O kovský 2002, ISBN: 80-968730-
1-6, na Internetu se dá sehnat za 
251 až 340 Sk. 
Našim tená m v echách m že-
me zprost edkovat nákup této kníž-
ky za 210 K  + poštovné a balné. 
Pište, mailujte, volejte do redakce. 
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EDWARDSON ÄKE:  
VYM N NÁ TVÁ

Severská krimi. Erik Winter vyšet uje neobvykle krutou 
vraždu, která se stala jen pár dom  od jeho bytu. Byl nalezen 
zavražd ný manželský pár, ob ti sedí na pohovce a drží se za 
ruce, s obli eji obrácenými k sob . K tomu hudba zn jící
z nekone ného pásku a pe liv  naaranžovaná scéna na míst
inu. Všem len m vyšet ovacího týmu je brzy jasné, že pa-

chatel musí být t žce psychicky narušený – tím spíše, že se 
Wintera osobn  pokouší zatáhnout do p ípadu. A když pak 
vyšet ovatelé poznají, že vraha musí hledat ve vlastních a-
dách, cítí se být Winter zahnán až na hranici svých psychic-
kých sil. Ale nejen komisa  sám se ocitá ve velkém nebezpe-
í…

Edwardson Äke: Vym n ná tvá , edice Severská 
krimi, Moravská Bastei MOBA Brno, 376 stran, 
ISBN 978-80-243-2872-0 

DAN TURELL: 
VRAŽDA V TEMNOT

Severská krimi. V koda ské tvrti Ves-
terbrø s jejími bary, putykami 
a podivnými existencemi se vždycky žilo 
pon kud drsn ji a živ ji než ve zbytku Ko-
dan . Ale dv  vraždy ve dvou dnech jsou 
p ece jen za hranicemi p ijatelného, míní 
komisa  Ehlers. P i svém vyšet ování na-
razí na podez elého reportéra bulvárního 
plátku, který pravd podobn  ví víc, než je 
policii ochoten p iznat…

Dan Turell: Vražda v temnot , edi-
ce Severská krimi, Moravská Bas-
tei MOBA Brno, 288 stran, ISBN 
978-80-243-2871-3
doporu ená cena 239 K

DAN TURELL
Dan Turell (1946–1993) pracoval jako 

spisovatel a noviná . V Dánsku se pozd ji
stal kultovní postavou. Jeho velkolepým 
životním dílem je zejména Strý ek Dan-
ny. Detektivní série o neznámém noviná i
znamenala skute ný pr lom. Se spoustou 
ironie, erným humorem a velkým citem 
pro dánskou duši se mu poda ilo vytvo it 
ve své zemi postavu soukromého detekti-
va. Navíc dokázal do dánského prost edí
kongeniáln  p esadit americkou tradici 
detektivního žánru. 

EDWARDSON ÄKE 
Edwardson Äke (1953) se narodil ve 

švédském Vrigstadu. Je to jeden 
z nejznám jších sou asných švédských 
autor , za ínal jako mnoho ostatních spi-
sovatel  studiem literatury a žurnalistiky. 
Už 20 let je uznávaným noviná em 
a autorem literatury faktu, pracoval i jako 
reportér na St edním a Blízkém Východ
pro OSN. V 90. letech se vrhl na psaní be-
letrie, a je v tom tak dobrý, že p ednáší
kurzy tv r ího psaní na univerzit
v Göteborgu. V tomto m st  také žije se 
svou rodinou. Hlavní postavou jeho de-
tektivních p íb h  v tradici Mankella ne-
bo Marklundové je policejní komisa  Erik 
Winter. Objevuje se zatím v sedmi kni-
hách. N které švédská televize plánuje 
zfilmovat. Kupodivu se v tšina odehrává 
v Göteborgu a okolí. 

KNIŽNÍ KOUTEK 
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CESTUJEME PO SEVERU 
OSTUDA AŽ ZA POLÁRNÍ KRUH 
Timo Reinuvo ze Správy NP Urho Kekkonena 

íká: „Chování eských skupin z lo ské zimy 
je nám tem k zamyšlení.“

Obliba laponské pustiny mezi eskými milovníky 
nedot ené p írody stoupá. Fráze jak vyst ižená
z reklamních pouta  „adrenalinových“ cestovek na-
byla letošního léta však hrub  nelichotivého význa-
mu. eši op t dokázali, jak dostát pov sti vyžírkov-
ského národa. 

10. ervence 2007 otiskl finský deník Kaleva lá-
nek, který hýbnul žlu í krom m  zhruba t em tisí-
c m tená  – pov tšinou finských milovník  lapon-
ského vandrování, kte í od té doby navštívili interne-
tové diskusní fórum Vaellusnet.com. 

Podstatou lánku bylo sd lení, že eské mnoho-
hlavé skupiny okupují v rámci svého putování lapon-
skými národními parky unikátní sí  otev ených sru-
b , tzv. autiotup, zdarma p ístupné všem dle prasta-
rého nepsaného „práva pro všechny“. 

Toto právo v kostce íká, že p íroda a její plody 
jsou k volnému užívání pro všechny, kte í se cítí být 
její sou ástí a definuje mj. možnosti sb ru lesních 
plodin, lovu ryb pro okamžitou spot ebu, jakož 
i právo na p enocování ve stávajících otev ených sru-
bech. Místní obyvatelé jsou samoz ejm  za toto prá-
vo vd ni, nebo  vyjad uje jakousi nepsanou doho-
du, která mezi lov kem a p írodou ve Skandinávii 
funguje už po staletí. Fungovat ale nemusí nadlouho, 
pokud barba i z jihu budou k výkladu tohoto práva 
p istupovat jako eské cestovní kancelá e slibující 
„dobrodružství v divo in “ a jejich klienti, jimž je 
svatá jen vlastní pohoda a co nejnižší položka v ko-
lonce výdaj .

Správa finských les  Metsähallitus spravující v t-
šinu finských národních park  údajn  p ed lo skou
zimní sezonou tlumo ila „práva pro všechny“ eským
cestovním kancelá ím. „Cílem bylo ješt  p ed zimní 
b žka skou sezonou zvýšit pov domí o možnostech 
užívání krás našeho kraje,“ ekla ve výše zmín ném 
lánku Aini Magga z Centra služeb v Saariselkä. 

T žko íci, zda práv  toto tlumo ení práv, i jen 
„správný timing“, zp sobilo, že se minulou zimní se-
zonu za ali eští turisté v Laponsku chovat, jako by 
jim tato dobrá zem pat ila. Ba co h  – správný 
správce a majitel zem  by nedopustil to, co se 
v realit  odehrává: 

Skupiny eských turist , mnohdy p evyšující ka-
pacity srub , se usalaší v otev eném srubu. Zde se 
rozloží na n kolik dn , a koli v každém srubu jsou i 
v angli tin  psané instrukce užívání, ze kterých 
i polointeligent pochopí, že „tupa“ je ur ena jen 
k jednomu p enocování; pokud je výrazn  špatné po-
así, tak ke dv ma. P ípadní dorazivší místní dobro-

druzi byli asto ze srubu echy vykázáni s tím, že „je 
už plno“. Když už se po n kolika dnech potomci hu-
sit  zvednou, z stává po nich srub plný odpadk ,

použité toaletní papíry na dvorku a voda 
v kbelících, která po vychladnutí srubu zmrzne 
a kbelík roztrhne. eské tlupy plýtvají d evem,
jakož i plynem, který je uvnit  k dispozici. Neu-
v domují si, jak obtížné je tyto komodity do od-
lehlých, silnic i cest zcela prostých oblastí dostat. 
Timo Reinuvo, šéf správy národního parku Urho 
Kekkonena rozkládajícího se v kraji Inari cca 
350 km severn  od polárního kruhu konstatuje: 
„Autiotupy by t mito skupinami nikdy nebyly 
využívané, kdyby tato služba byla placená!“ 

„Sruby jsou p edevším ur eny jednotlivým 
putujícím,“ íká dále Aini Magga. „V nejoblíbe-
n jších destinacích p ináleží k v tšin  otev e-
ných srub  uzam ená ást k pronajmutí, jejímž 
cílem je práv  dop edu naplánovaný pobyt orga-
nizovaných v tších skupin.“ 

Riku N. Podzemský, ervenec 2007 

Redak n  kráceno, na internetových stránkách 
naleznete i reakce n kterých eských cestovek 
a názory našich tená
(www.severskelisty.cz/cesty/cest0093.htm)

PESKIHAARAN AUTIOTUPA, NP URHO KEKKONENA
FOTO T6ELA, FLICKR.COM
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P EDPLATNÉ ASOPISU

P edplatné asopisu na jeden rok (4 ísla) je v eské re-
publice 165 K  (5,90 €), na Slovensku 276 Sk, do zahra-
ni í 475 K  (16,80 €) *). lenové Severské spole nosti
zdarma.
Objednávky zasílejte na adresu administrace Severské 
listy, D enice 51, 537 01 Chrudim. asopis m žete objed-
nat také telefonicky na ísle 603 538 168, emailem na 
adrese predplatne@severskelisty.cz, nebo elektronickou 
cestou p es Internet www.severskelisty.cz/abonence.
Další informace a pokyny k platb  Vám zašleme po p ije-
tí objednávky. 
V redakci máme i omezený po et starších ísel, zasíláme 
je za 20 K  plus poštovné a balné. Podrobnosti na Inter-
netu: www.severskelisty.cz/starsi.
Predplatné na Slovensku: 
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doru o-
vate  Slovenskej pošty. www.slposta.sk/page/58
tel/fax: 02/54 41 89 58, e-mail: predplatne@slposta.sk
Kontakt: Zuzana Kro anová – krocanova@slposta.sk

SEVERSKÁ SPOLE NOST

Kontaktní poštovní adresa: Severská spole nost,
Hornom cholupská 42, 102 00 Praha 15. 
Internetová adresa Severské spole nosti je: 
www.severskaspolecnost.euweb.cz,
email: info@severskaspolecnost.euweb.cz.
Kontakty na vedení Severské spole nosti:
p edsedkyn  Marta Janíková: 
    predseda@severskaspolecnost.euweb.cz
vedoucí jednotlivých sekcí: 
    islandska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
    norska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
    svedska.sekce@severskaspolecnost.euweb.cz 
Ostatní lenové vedení email a Internet nepoužívají. 

LENSKÁ AGENDA, P ÍSP VKY, ASOPIS
Veškerou agendu Severské spole nosti v etn  rozesílání 
pozvánek a lenských p ísp vk  vy izuje sekretá ka Se-
verské spole nosti Jana Kypová, tel: 234 683 555.
Agendu brn nské pobo ky vy izuje její tajemnice
Mgr. V ra Konrádová, tel: 543 240 728. 

len m Severské spole nosti asopis zasíláme díky dota-
cím MZV R zdarma v rámci jejich lenství, ovšem až 
poté, co uhradí ro ní lenský p ísp vek Spole nosti.

lenské p ísp vky byly stanoveny Valnou hromadou v 
roce 2005 na 200 K  ro n , studenti a senio i mají p í-
sp vky polovi ní. Noví lenové krom  ro ních p ísp vk
platí ješt  jednorázové zápisné ve stejné výši. 

P IHLÁŠKY DO SEVERSKÉ SPOLE NOSTI
P ihlášky a lenské p ísp vky vy izuje sekretá ka Sever-
ské spole nosti Jana Kypová , tel: 234 683 555, email: 
sekretarka@severskaspolecnost.euweb.cz, kontaktní
adresa: Severská spole nost, Hornom cholupská 42, 
102 00 Praha 15. P ihlášku a podrobnosti nalezne i na 
Internetu www.severskaspolecnost.euweb.cz.

SEVERSKÉ LISTY • ÍSLO 4/2007 

Vychází tvrtletn , ro ník 10 (Sobí noviny ro ník 17) 

Obsah lánk  nevyjad uje nutn  stanovisko redakce, ani 
vedení Severské spole nosti. Auto i p ísp vk  odpovídají 
za obsah a ru í za uvád né informace. Uve ejn né mate-
riály podléhají platnému Autorskému zákonu. P etišt ní
lánk  je možné pouze se svolením redakce. 

Vydává: Severská spole nost, I O: 18627234 
ve Vydavatelství Michael Stanovský, I : 44437773 

Adresa redakce: D enice 51, 537 01 Chrudim, 
  email: info@severskelisty.cz,
  Internet: www.severskelisty.cz

Kontaktní adresa na Slovensku:
  stoptime, s.r.o., Kozia 17, 811 03 Bratislava 
  email: info@severskelisty.sk,
  Internet: www.severskelisty.sk

Šéfredaktor a editor: Ing. Michael Stanovský,
  tel: 603 538 168, 466 652 460, 
  email: stanovsky@severskelisty.cz. 
Redaktor a tajemník redakce: Ing. Pavel Dobrovský, 
  tel: 724 645 248, email: dobrovsky@severskelisty.cz.
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CESTUJEME DO GRÓNSKA 
INVAZE ESKÝCH TURIST  DO GRÓNSKA 

Manželé Klempí ovi, lenové Severské spole nos-
ti, specialisté na polární oblasti, letos v lét  p ipravili
a pr vodcovali dva zajímavé zájezdy do Grónska. 
V rámci Mezinárodního polárního roku 2007–8 je 
zrealizovala cestovní kancelá  Periscope Skandiná-
vie. Pro n koho to možná m že být senza ní. Invaze 

eských turist ! Ubytovací kapacita 100% obsazena 
echy. Kde? V opravdové p írod , v osad  Atâ v zá-

padním Grónsku! 

Pro  práv  Grónsko?
Probíhající klimatické zm ny na naší planet  nejvíce zasahují 
oblasti tohoto nejv tšího ostrova sv ta, a  n kdo tvrdí že ne, 
my íkáme opak a to z vlastní zkušenosti. Vždy  do Grónska 
jezdíme (pardon, létáme) již t ináctým rokem a to vždy na del-
ší dobu. A na tomto divukrásném ostrov  jsme cht li trochu 
pootev ít pohled turist m z ech do p írody i do života plného 
historie, odvážných výzkumných cest, za poznáním toho 
„neznámého“.

Pro  Atâ? Co to je? Kde to je?  
P vodn  inuitská (eskymácká) osada, která existovala již více 
jak 150 let s 60–70 obyvateli, zanikla p ibližn  p ed 60 lety. 
Minulost osady p ipomíná pár d ev ných k íž  na h bit vku
a zkušeným zrakem se dají ur it i zmizelé základy drnových 
obydlí. P istát se dá pouze u velkých balvan  na b ehu. Samo-
z ejm  žádné um lé molo, jen obrovské kameny. Plavba lodí 
z Ilulissatu trvá p ibližn  4–5 hodin. Je to 60 km na sever od 
Ilulissatu. Naprosto istá a zatím ni ím neposkvrn ná p íroda.
V povále ných letech (1949–50) tu stála francouzská polární 
stanice slavného polárního badatele Paul Emila Victora. Za 
malou vyvýšeninou je krásné jezero Tasersuaq. Samoz ejm
s tou nej istší vodou, pitnou, je dlouhé asi 7 km. A ješt  velká 
zvláštnost: to il se tady film Cit sle ny Smilly pro sníh – slav-
ný bestseller spisovatele Hoega. 

Jaký hotel? Restaurace? 
Hotel tu není, restaurace také ne. Ubytování v chat  a pak ješ-
t  v další chat , velmi jednoduše za ízené. Celkem maximáln
pro 14 osob. A stravování výhradn  z „domácích zdroj “. To 
znamená erstv  ulovené ryby z mo e nebo z jezera, tule ,
velryba, pižmo . Jen ty brambory a zelenina byly dovezené. 
Také pivo. Ta „restaurace“ byla spole ná jídelna v bývalé po-
lární stanici. Mytí v isté í ce, pramenící z jezera. Velmi stu-
dené.

Co jste vid li zajímavého?
V mo i tulen , velryby, polární lišky, letní hekticky rozkvetlou 
polární p írodu, množství hub. A pak jednu fantastickou udá-
lost! Když v zálivu pár desítek metr  zakotvila obrovská ledová 
hora, asi tak 50 metr  vysoká. Najednou se ozvaly zvuky p i-
pomínající d lost elecké salvy. To ta obrovská hora za ala 
praskat, pukat, odlamovaly se nesmírn  velké, n kolik desítek 
tun vážící bloky ledu a ten obrovský kopec se za al vrt t
a p esouvat t žišt . Potáp l se a znovu se vyno oval. Máme to 
na filmu. 

A co ješt ?
Co více? Ten fantastický klid. Vzdálenost od civiliza ních jev

techniky. Signál na mobily neexistuje. 
Na ? Jen zvuky p írody. Vítr, ranní ta-
jemné závoje mlhy lemující krajkovím 
okolní hory, zur ící í ka, v mo i lovící 
ptáci a št kající polární lišky. Také ko-
má i! To je jist  negativum polární p í-
rody v letním ase.

Turisté? Byli spokojeni? 
Podle ohlasu první i druhé skupiny to 
jist  byly nesmírn  silné zážitky. V et-
n  plavby na ostrov a zp t mezi plující-
mi ledovými horami a mo em plném 
ledu. Dokonalá pastva pro fotografy 
a filma e. Také jsme se snažili p iblížit
historii, kulturu i sou asný život Gró-

an . P i následném pobytu v Ilulissa-
tu návšt vou muzea Knuda Rasmusse-
na, Zionova kostela, no ní plavba za 
p lno ním sluncem. Mimochodem na 
místech kde jsme pobývali, bylo slunce 
24 hodin denn .

Budou se zájezdy opakovat?  
Spole n  s cestovní kancelá í Periscope 
Skandinávie jsme všem zú astn ným
p ipravili životní zážitky. Na mnoho zá-
jemc  se nedostalo. Snad v p íštím ro-
ce 2008. Problém je s ubytovací kapa-
citou a také s lodní p epravou. A leten-
ky? Bude-li zájem jist  to s našimi zná-
mými v Ilulissatu op t domluvíme. 
Snad ješt  vylepšíme. 

s Alenou a Jaroslavem Klempí ovimi
rozmlouvali JK a AK 

Qujanaq! to v grónštin  znamená d -
kujeme a Tikiluarit! Vítejte! Samoz ej-
m  v Grónsku! 
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