
Textové přílohy

I. Fabule románu Puukkojunkkarit: kuvauksia nyrkkivallan ajoilta

První část

Järvelän Santra   (Santra Järvelä)

Příběh, odehrávající se v polovině 19. století, čtenáře nejdříve seznamuje s hrdinkou 

jménem Santra Järvelä, která nedávno dosáhla sedmnácti let a její ubikace se často stává 

cílem nočních návštěv nápadníků. Santra však o žádného z nich nejeví zájem. Santřin otec 

s macechou přemýšlejí o nejvhodnějším ženichovi a z dvojice kandidátů nakonec vítězně 

vyjde Ella Kuivanen. I přes svou nechuť Santra svolí a s Ellou se zasnoubí, když jí jednu 

noc přinese zásnubní dary. Dívku však začne navštěvovat mladý hospodář Valee Laitala, 

který se jí na rozdíl od Elly zamlouvá. Santra se s názorem na snoubence svěří rodičům, ti 

jsou ale nesmlouvaví a odmítají o věci dále mluvit. 

Junkkarit   (Bandité)

Děj se přesouvá do sauny jednoho z obyvatel vesnice, ve které se po alkoholovém 

dýchánku právě budí čtyři mladí muži: Esa Karhu, Ella Kuivanen, Antti Iikka a Koipi-

Siukku. Rozhodnou se, že je čas pořádně se najíst, a pošlou Anttiho, aby ukradl ovci muži 

jménem Tommi Kasari. Když se Antti vrátí s kořistí, muži se nají, uloží ke spánku a ráno 

po probuzení přemítají, kam se dál vydají.

Palanen jokapäiväistä   elämää (  Kousek každodenního života)

Čtenáři se představuje Vennu Kari, vzor všech místních puukkojunkkarit. Do jeho 

domu přicházejí čtyři muži z předchozí kapitoly. Vennu rozdává karty a rozlévá pálenku, 

zatímco hosté se chlubí ukradenou ovcí. Vennu tento čin neschvaluje a vysvětluje, že 

ačkoliv širší okolí je dovoleno terorizovat, s blízkými sousedy, mezi které patří i Tommi 

Kasari, je třeba udržovat dobré vztahy. Majitel ovce na sebe nenechá dlouho čekat, vtrhne 

do domu a vyžaduje se pachatelova doznání a peněžní náhrady. Mezi Vennuem a Tommim 

se strhne rvačka, ve které Vennu zvítězí. Chce si však uchovat dobré vztahy se sousedem, 

donutí tedy zloděje zaplatit za ovci a nabídne Tommimu alkohol. Po Tommiho odchodu se 

skupina rozhodne odjet za Ellovou snoubenkou Santrou.



Valeen keinot   (Valeeho metody)

Čtenář se dozvídá o plánech, které spřádají Valee Laitala, nápadník již zasnoubené 

Santry, a jeho přítel Jassu Sakari. Jassu navrhne, aby Valee mladou ženu jednoduše odvezl 

k sobě domů. Valee nejdříve nesouhlasí, nechá se ale přemluvit a dvojice odjíždí 

k usedlosti Santřiny rodiny. Zatímco rodiče s děvečkami ještě sedí u večeře, Santra, jejíž 

pokoj je oddělený od hlavní části domu, již šla spát. Jassu přichází do světnice, žádá o 

nocleh a snaží se zdržet děvečky u stolu, aby na cestě do své ubikace neodhalily Valeeho. 

Děvečky, vystrašené děsivým příběhem, se nakonec rozhodnou spát ve světnici. 

Kolinoita   (Hromobití)

Ráno rodina se zděšením zjišťuje, že Santra v noci zmizela. Členové domácnosti 

rozvíjejí spekulace a Jassu přispěje názorem, že Santru nejspíše odvezl Esa Karhu. Později 

na statek přijíždí skupina puukkojunkkarit: Ella, Esa, Vennu a Koipi-Siukku. Vtrhnou do 

domu, začnou šikanovat Santřiny rodiče a požadují alkohol. Hospodářka apeluje na Ellu, 

který sedí stranou, aby situaci uklidnil. Mezi Ellou a Vennuem se málem strhne rvačka a 

rodiče a Siukku utíkají ven. Ve světnici vznikne podivná scéna: Ella, Esa a Vennu si s noži 

v ruce navzájem vyhrožují, skřípou zuby a ničí nábytek. Chtějí napadnout své druhy, mají 

ze sebe ale strach a zároveň si nikdo z nich netroufá tuto absurdní situaci ukončit, aby 

nepůsobil jako zbabělec. Sousedé se mezitím ozbrojují a zamykají v domech. Nikdo z nich 

se neodvažuje jít Santřiným rodičům na pomoc, když slyší, kdo potyčku vyvolal. Po chvíli 

však tři bandité jako nejlepší přátelé se smíchem vycházejí z domu a Vennu s Esou 

odjíždějí. Ella vchází do zničené světnice a ptá se na Santru. Matčino zapírání Ellu 

neuspokojí, a když se dozví pravdu, rozzuří se a odjede. Rodiče chtějí jít za okresním 

policejním náčelníkem, ale bojí se pomsty.

Äidit   (Matky)

Děj se přesouvá do vesnice Korvenloukko, jejíž obyvatelé vyznávají pietusmus. Zde 

bydlí mladý hospodář Valee se svou matkou, která neschvaluje Valeeho čin a se Santrou, 

která teď pobývá v jejím domě, odmítá promluvit. Ve dvou mladých lidech hlodají 

pochybnosti: Valee se bojí pomsty a Santra lituje toho, že se nepokusila rodičům vysvětlit, 

jak se cítí. Valeeho matka se nad dvojicí slituje a pomůže vymyslet řešení: Valee, jeho 

strýc Matti Mäkilahti a několik dalších mužů z vesnice se vypraví za Santřinými rodiči. Ti 



se sňatkem Santry a Valeeho nakonec souhlasí a svolí, aby Santra ještě několik dní zůstala 

v Korvenloukku.

Heränneitä   (Pietisté)

Puukkojunkkarit zjistí, kde se Santra nachází a začnou plánovat odvetu. Doma u 

Tommiho se sejde několik věřících mužů, kteří se připravují na každoroční řádění banditů 

na den svatého Michala. Chtějí vytvořit jakousi hlídku, který má banditům překazit tradiční 

krádeže koní. Shodují se, že po četných projevech násilí ze strany puukkojunkkarit je čas 

jejich teror ukončit. 

Herra nimismies   (Pan okresní policejní náčelník)

Tommi a Janne Hautala, jeden z věřících, se vydávají za policejním náčelníkem 

Lindblomem a žádají ho o pomoc s organizací sil na svatého Michala. Lindblom se 

nejdříve vysměje nápadu, že by měli pietisté tvořit hlídky, když ho však Janne postraší 

fyzickým napadením, změní názor.

„Pitäjän paras poika“   („Nejlepší chlapec v     okrese“)

Čtenář se podrobněji seznamuje s osudem Esy Karhua, který vyrůstal bez skutečné 

výchovy s rodiči – alkoholiky. Otec zemřel a matka, podezřelá z jeho vraždy, šla do vězení. 

Esa dostal opatrovníka, protože ale chtěl o svém životě rozhodovat sám, opatrovníka 

výhružkami odehnal. Stal se hospodářem a od matčina návratu z vězení spolu žili na statku. 

Santřin „únos“ se Esy osobně dotkl: nikdo nesmí krást nevěsty jeho kumpánům. Zároveň se 

v něm ale rozvíjela myšlenka, že až se mu dívka dostane do rukou, mohl by si ji nechat pro 

sebe.

Nuoriso elementissään   (Mládež ve svém živlu)

Nastává dlouho očekávaná noc svatého Michala. Venkované se ozbrojují a 

očekávají počátek nepokojů. Tommiho hlídka se shromáždí u korvenloukkoského mostu a 

na cestu nastraží val z větví, který má zastavit přijíždějící puukkojunkkarit. První vlna 

banditů přijíždí a strhává se souboj, při kterém jeden z banditů vážně zraní vlastního otce, 

který je členem hlídky. Hlídka se schovává do lesa a druhá vlna puukkojunkkarit s Esou 

v čele projíždí až do vesnice. 



Korvenloukon tappelu   (Korvenloukkoský boj)

Obyvaleé Korvenloukka jsou již plně připraveni, když puukkojunkkarit přijíždí. 

Strhne se bitva, která skončí úprkem banditů. Ačkoliv má několik účastníků bitvy z obou 

zúčastněných stran vážná zranění a Valee od Esy utrpěl mělkou bodnou ránu do zad, kromě 

jednoho koně při souboji nikdo nezemřel.

Druhá část

Pakolainen   (Na útěku)

Na cestě domů najde Esa v lese cizího koně a odjede na něm. Potká několik 

kumpánů, z hovoru ale vyplyne, že nikdo neví, kolik z nich zůstalo na bojišti či jestli někdo 

zemřel. Esa po cestě nachází vlastního koně, na kterém za velké zvědavosti místních 

přijíždí do domovské vesnice. Ačkoliv kůň je již unavený, jezdec ho žene dál. Když kůň na 

cestě  u domu padne únavou, Esa ho ve vzteku ubije.

Kotona   (doma)

Esa vchází do domu a posílá čeledíny a děvečku, aby koně odtáhli z cesty a sehnali 

ve vsi někoho, kdo koně stáhne z kůže. Za Esou přichází Vennu, který se souboje 

nezúčastnil, a vyptává se na průběh bitvy. Vtom do domu přichází mladý Kaapo, aby 

banditům oznámil, že celá výprava byla zbytečná, jelikož Santra se v noci vrátila domů.

Paha olla   (Soužení)

Tato informace Esu ohromně rozčílí a frustruje. Bandita tráví veškerý čas sám doma 

a zabývá se myšlenkami na směřování svého života. Uvažuje o ukončení svého 

dosavadního životního stylu a uzavření manželství, díky kterému by se dostal z dluhů. Rád 

by pro sebe získal Santru, bez koně a bez peněz je ale dívka nedosažitelným cílem. 

Náhradním řešením by tak mohla být Sanna Rekipelto, která je známá svou přívětivostí 

k mužům z okolí. Ville Savioja mezitím na popud místních pietistů žádá o zabavení Esova 

majetku.



„Minä taikka sinä...“   („Já nebo ty...“)

Esova izolace je přerušena návštěvou jeho tří kumpánů. V domě je přítomný také 

Rus Ontro, kterého chce zabít a okrást Siukku. Vennu Siukkovi vyhrožuje, že ho udá, 

pokud nedostane část kořisti. Esa přes velkou nelibost ostatních plán překazí a Rusa vyhodí 

z domu.

Seurauksia   (Následky)

Okresní náčelník policie má návštěvu. Ville Savioja a koivulský soudní přísedící ho 

přijdou pořádat o účast na exekuci Esova majetku. Soudní přísedící vysvětlí, že sám Vennu 

přišel za Villem a řekl, že by bylo exekuci dobré uspíšit. Za několik dní tedy náčelník 

přijíždí na Esovu usedlost, kde přes Esovy protesty provede soupis jeho majetku. 

Yöllisiä tapauksia   (Noční události)

Jedné noci přijede k Vennuovi domů Siukku a chce si odnést kradené šátky. Ty 

patřily Rusovi, kterého bandité mezitím patrně zavraždili. Muži spolu mluví o Esovi: podle 

Vennua se Esa chová podivně a je potřeba se ho zbavit. O chvíli později přijíždí Esa a 

Siukku se schovává do domu. Esa vypráví o svém nočním řádění, při kterém ukradl dva 

koně a povoz. Vennu odvádí řeč na chystanou svatbu Valeeho a Santry a ptá se, zda je Esa 

na seznamu hostů. Otázkou očividně rozladěný Esa odjíždí za Sannou, u které zrovna tráví 

noc Ella. Poté, co Sanna pošle Ellu pryč, pozve Esu dál a svěří se mu, že s ním čeká dítě. 

Esa, pro kterého dívka v okamžiku ztratila veškerou přitažlivost, odjíždí domů 

s přesvědčením, že se už nikdy nevrátí.

Muuan riihipäivä   (Jeden den v     sušárně obilí)

Ráno si čeledín na Esově statku všimne cizího koně na dvoře. Esa nakáže, aby 

čeledín koně odvedl pryč. Do domu přichází Kaapo a sděluje Esovi novinky: večer se bude 

konat pietistické shromáždění, kam se ostatní puukkojunkkarit chtějí vydat a shromážděné 

rozehnat, a příští neděli se uskuteční dražba zabaveného majetku. Mezi pozvanými na 

plánovanou svatbu je i Vennu, který se nechal slyšet, že na této svatbě se nikdo prát 

nebude. Esa a Kaapo se jedou podívat do sušárny obilí na postup prací. Když je Esa zabrán 

do práce, přichází skupina mužů v čele s Jannem Hautalou a vyptává se na dva zmizelé 

koně. Esa však svou účast na krádeži popírá, muži se tedy vydají k němu domů. Po Esově 



návratu domů mu matka vypráví o nepříjemné návštěvě, které však vše popřela. Esa se dá 

na útěk.

Karkuri   (Uprchlík)

Esa utíká přes pole, když v dálce spatří muže, kteří zrovna navštívili jeho usedlost, 

jak vedou ztraceného koně. Esa se schová do lesa, protože má strach, že za svůj čin bude 

muset pykat, muži ho ale nepronásledují. Po chvíli si bandita vzpomene na shromáždění 

pietistů, na které se mu sice dvakrát nechce, nemá však lepší místo, kam by šel.

Heränneitten seurassa   (Ve společnosti pietistů)

Duchovní Mallenius pronáší kázání ke shromážděným věřícím, když mu zvenčí 

oznámí, že na shromáždění se chystají puukkojunkkarit. Kazatel zakáže mužům ozbrojit se 

a trvá na tom, že bůh shromážděné ochrání. Puukkojunkkarit vtrhnou dovnitř, místo 

napadení přítomných ale začnou smekat pokrývky hlavy a poté fascinováni náboženskou 

písní, kterou shromáždění zpívají, beze slova odcházejí.

Nuorten seurassa   (Ve společnosti mladých)

Cestou ze shromáždění se puukkojunkkarit různými výmluvami snaží zahnat pocit 

zahanbení ze své nečinnosti a přesvědčují Esu, že čekali na jeho povel. Esa přiznává, že 

věřící přeci jenom zpívali hezky, a ostatní souhlasí. Skupina přichází na venkovskou 

tancovačku, kde Esa ze žárlivosti nakáže jednomu z mladých banditů, aby zbil Ellu, který 

tančí se Sannou. Po útoku na Ellu se mezi několika přítomnými strhne rvačka a Esa, Antti 

Iikka a Lomppi Levala odjíždějí k Esovi domů.

Esa!   (Esa!)

Na Esově statku tři puukkojunkkarit pijí až do rána. Poté se dva z nich, Esa a 

Lomppi, vydávají na vyjížďku a náhodně vyberou dům, u kterého zastaví. Chata patří ševci 

Erkkimu, jednomu z místních pietistů. Esa s Erkkim překvapivě zapřede normální hovor, 

Erkki vycítí šanci postrčit Esu na správnou cestu a promlouvá mu do duše. Esa se náhle 

zvedne a odjede za Villem Saviojou, který mu pod nátlakem přizná, že k podání žádosti o 

exekuci ho přesvědčili pietisté a jedním z nich byl i Erkki. Esa se vrací k Erkkimu, fyzicky 

ho napadne a odjíždí.



Solmu   (Svazek)

Koná se svatba Valeeho a Santry. Jelikož obě rodiny měly strach z nepokojů ze 

strany puukkojunkkarit, pozvaly Vennua, daly mu funkci číšníka a spoléhaly se, že v jeho 

přítomnosti si mladší bandité nedovolí narušit klid. Tato domněnka se ukáže jako 

oprávněná; Vennu a Janne Hautala rozlévají alkohol, k překvapení všech výborně 

spolupracují a udržují klid, který je narušen až Esovým příchodem. Esa skope nádobí ze 

stolu, ale ostatní hosté ho stihnou včas chytit a sebrat mu nůž. Vynesou ho ven, kde ho 

Janne zbije a poté mu sváže ruce. Zatímco Vennu sedí ve světnici a nikdo jiný z přátel se 

neodváží Esovi pomoct, lapený bandita venku podléhá pocitu beznaděje. Když ho konečně 

nakládají na vůz, uklidňuje se myšlenkou, že vězení za krádež koně nebude věčné, jednou 

se přeci vrátí a bude pokračovat v teroru. Esa odjíždí s vítězným pocitem pána všech 

puukkojunkkarit, o kterém se jednou bude zpívat. Vennu si užívá respektu, který mu ostatní 

prokazují. Nezastal se dobrého přítele, bandity, a získal uznání ostatních. Ti netuší, že 

Vennu se ve skutečnosti právě zbavil nebezpečného nepřítele. Vennu si nevšímá 

zkoumavého pohledu Janneho, kterému se hlavou honí myšlenka na jeho konec: 

„Sinun kukistamisesi on ainoastaan ajan kysymys.“ (Alkio, 1894)

„Tvá porážka je jen otázkou času.“
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