
Vyjádření k diplem0vé práci P.Slebedevé "Spisovatelky kraje Ternielaakso" 

Zaujme již na l.stránce Úvodu: "Pro stanovení svého cíle ·v Ý z k u ID u ••• " 

Tedy DP pojatá jako výzkum. A čeho že? Když po ruce není než slovo, písemný 

linternetovýl materiál. Naštěstí kovsřský lod Laitinena ,řes Tarkku a Paasi

linnu k JaJlovil. 

Hned v úvodu si kladu Istejně jako psi otázku nad výkladem pojmu "laponsk9 

literatura". Máme snad literaturu moravskou Ito v příradě, že by Laponsko bylo 

pouze ve Finsku/ či slezskou li v Polsku!/. Neměl by tím určujícím znakem být 

spíš jazyk lne dialekt/? IPak snad německy či polsky píšící autoři české lite

ratury/. A jak se pak Francouzi s námi podělí C1) Kunderu Ikdyž nepíše česky/ 

nebo Portugalci o básníka Listopada? Ale to jen na okraj. 

Po 'tom už je to pěkně srovnané. Dějiny Tornienlaaksa /s darazem na rok 

180Y, opakovaným pak ještě několikrát, nejvýstižněji v charakteristice debutu 

E.Vuotisj!rviové/. Stručně, ale výstižně vyvedens kapitolka o probuzeneckých 

hnutích /jen :poznámku o "herrnhutské formě pietismu" by ~e shad slušelo dopl-
kolmnie 

nit konstatGváním, že u té půvadní, e x i lov é \Jednoty bratrské nešlo -

na rozdíl od "herrnhutilaisuus"-peuze C1) ten pietisMus/. Následuje napfed vý

čet autora oblasti od 17.st. do 1.pol.20. st. /tady bych se zastal Jlrventa

use, přiřkl bych mu míst') "typický představitel laponské lit~ratury" raději 

poněkud pýtický přídomek "celofinské", který PS tak ráda pouŽívá/. Další kapi

tolce právem vévodí Timo K.Mukka, četl jsem ale i prózy O.Arvoly a nepovažuji 

autora p o u z e za "představitele regionální a vesnické prózy". 

V kapitolce "Spis(!)vatelky kraje Torniolaakso" diplomantka mnohde opouětí 

pevnou půdu citací z finských pramenů a snaží se Icelkem úspěšně/ vlastními 

slovy představit jednotlivá díla. Což~ostatně platí i o následujících kapito

lách 4, 5 a 6. Z bibliografie vyčtu, ze obs'hlejších inforllací @ E.Vuontijl!r

viavé se PS v dostupných pramenech /sekundární literatura, internetové zdro

je/ nedohledala. Tím záslužnější je ta 5. kapitola, kde FS vycházela přede-
• 

věim z autorčina díla, a přesto přesvědčivě pejlltenovala hlavní charakteristiky 



autorčina osobitého rukopisu. Ostatně i v kapitolách 4 a 6 proká~ala, že je 

/kro.ě výčtového popisu, který - Musí být - již ze své pedstaty vždy poněkud 

schematický/ mocna rozpoznat, v čem jsou /když to zjednoduším/ autorky "celo

finské" a v čem "laponské", i žádoucíhO zobecnění, to mj. i tehdy, když po

rovh~v3 postoj a přístup svých tří žen k danému tématu. Těch témat je prehršle 

a PS je vyjmenovává, na ukázkách z jednotlivých děl dokumentuje a mnohde i ko

mentuje. 3 portréty, jež z toho vyšly, by mohly zaujmeut i finského čtenáře 

a ten poučenější by se možná zamyslel nad tím, jak si v naší "nensřečevé" zemi 

poradíme s tornedalskou finštinou alias dialektem ••• /Diplomantčina snaha si 

s ni poradit by stéla za samostatnou DP./ 

K drobným disharmoniím alespoň toto: 

Pojmolegie: k "celofinskému" ještě "celolaponská spisovatelka", "aBlat~rskg 

spisavatelka", principy kolektivnosti, standardní :finština ••• 

~tyl: "Literérní poč i n se stal nejdspěšnějěi švédskou knihou ••• " 

"P~edmětem analýzy budou prozaická díla, ačkoliv u jednotlivých autorek díla 

rdzných žánrd." "Vedle přísahy věrnosti, které se na Finech žádale ••• " "Tiia 

si vybudovala kariéru úspěšné divadelné režisérky." "Román Tulijoki je ze čtve

řice ro.ánd nejsamostatnější." 

Poněkud paradexně fale zcela přesvědčivě/ nejosobitějším a svým zpdsobem 

téměř nejzajímavějším se !IIi jeví závěr /7.Závěr/ DP. Nevzpomínám, že bych kdy 

četl tak soustředěnou a výstižnou bilanci mnohestránkévého diplomového opusu. 

Tady PS prokázala, že nejen dokáže obratně nakládat s úctyhodným penzem pra_e

nd /včetně internetových/, ale především že ví, 9 čem píše a proč tak píše, 

.j. i proto, že vládne starou Pliniovou zásadou Multum, non Eulta. Již proto 

si zaslouží za svoji DP výbornou. 
~ ~~J.., ~~,",",h~ 
~n Petr VelkobořšKýr-~ 


