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1.  Úvod 

Kraj Tornionlaakso na severu Finska, rozkládající se u hranic se Švédskem, jako by byl i se 

svými spisovateli dlouho zapomenut. V současné době se však literatura tohoto kraje začíná 

pomalu hlásit o své slovo. Dokladem toho je tvorba dvou nejvýraznějších představitelů 

místního literárního světa - Rosy Liksom (∗1958) a Mikaela Niemiho (∗1959), jsou to první 

autoři, jejichž dílo překročilo nejen hranice regionální literatury, ale také hranice Finska a 

Švédska. Rosa Liksom je dnes jednou z nejčtenějších spisovatelů ve Finsku vůbec a jednou z 

nejznámějších a nejpřekládanějších finských spisovatelek v zahraničí. Mikael Niemi pak 

prorazil se svým románem Populärmusik från Vittula (Popmusic z Vittuly, 2000), který 

zaznamenal obrovský boom nejprve v autorově domovském Švédsku. Následovalo příznivé 

přijetí v dalších zemích, o čemž svědčí četné překlady románu do mnohých – i exotických - 

jazyků. Niemiho literární počin se stal nejúspěšnější švédskou knihou posledních desetiletí. 

Autoři by neměli být úplně neznámí ani českému čtenáři. S tvorbou Liksom jsme se mohli 

seznámit prostřednictvím výboru překladů povídek pod názvem Prázdné cesty1 a v roce 

2003, tři roky po vydání ve Švédsku, se k nám dostal i průlomový román Niemiho 

Populärmusik från Vittula v překladu Zbyňka Černíka.2 

     Liksom a Niemi díky svému talentu dokázali, že i v zapadlých krajích na severu vzniká 

literatura, která má co říct i jinde, než jen na omezeném teritoriu severního Finska, potažmo 

Švédska, a hovoří dokonce i k těm čtenářům, kterým je realita dalekého severu vzdálena.  

Možná právě i ona exotičnost je jednou z příčin úspěchu těchto dvou autorů. Tornionlaakso a 

švédský Tornedalen mají tedy v oblasti literatury co nabídnout, přesto stále většina jeho 

spisovatelů a spisovatelek čeká na své „objevení“ alespoň v kontextu finské a švédské 

literatury. Jedním z pokusů o prezentaci alespoň části tvorby spisovatelů tohoto kraje je i 

tato práce.  

     Při stanovení svého cíle výzkumu jsem se zaměřila výhradně na ženské finskojazyčné 

spisovatelky. Pojednávány tak budou spisovatelky, jejichž tvorba vznikala zhruba od druhé 

poloviny 20. století až po současnost. Jedná se výhradně o spisovatelky pocházející 

                                                           
1 LIKSOM, Rosa 1997: Prázdné cesty. Praha: Volvox Globator (přeložil Vladimír Piskoř); České vydání sbírky je 
sestaveno ze dvou původních sbírek: Unohdettu vartti (Zapomenutá chvíle, 1986) a Tyhjän tien paratiisit (Ráj 
prázdných cest, 1989). 
2 NIEMI, Mikael 2003: Popmusic z Vittuly. Praha: Mladá fronta (přeložil Zbyněk Černík) 



z „finského břehu“ řeky Tornio, a tedy píšící ve finštině či jejím dialektu.3 Výběr rozebíraných 

děl pak je zúžen pouze na tvorbu prozaickou. Na zvoleném materiálu se budu snažit ukázat, 

zda a jakým způsobem se kraj Tornionlaakso do tvorby spisovatelek promítá, jakou roli hraje 

v dílech místní prostředí a příroda, jak jsou popisováni obyvatelé v tomto kraji, jejich 

problémy, zvyky apod. 

Důležitým výchozím bodem pro mou práci byly internetové stránky knihovny v Torniu4, na 

kterých je uveden seznam spisovatelů kraje a většina autorů je zde také stručně 

představena. Na základě informací získaných z internetového zdroje jsem se mohla dále 

orientovat v problematice literatury v Tornionlaaksu, neboť jsem zde získala užitečné odkazy 

na primární i sekundární literaturu týkající se tématu mé práce.  

     Na začátku se zmiňuji o tom, že problematika literatury v Tornionlaaksu a Tornedalenu je 

dosud málo rozpracována, a to i v rámci finské, případně švédské, literární vědy. Bylo možné 

najít články a kratší práce ve sbornících věnovaných určitému dílčímu tématu jako například 

laponské literatuře nebo výhradně ženským autorkám finského severu a tak podobně. 

Někteří spisovatelé Tornionlaaksa jsou také místy okrajově zmiňováni v pracích zabývajících 

se laponskou literaturou, avšak rozsáhlejší materiál dosud chybí.  

     Z onoho mála studií byla pro mne jedním z nejdůležitějších sekundárních zdrojů práce 

Olaviho Jamy pojednávající literaturu a částečně i kulturu kraje5. Vzhledem k tomu, že se ve 

svém výzkumu zaměřuji na ženské autorky, byl pro mne přínosný článek Ully Kuukasjärvi 

v ročence kraje Tornionlaakso představující nejvýraznější spisovatelky kraje6. Jinak lze ale bez 

nadsázky konstatovat, že literatura v Tornionlaaksu zůstávala dlouho z hlediska zájmu 

literární vědy „polem neoraným“. Teprve v roce 2007 vyšla práce Bengta Pohjanena a Kirsti 

Johansson Den Tornedalsfinska litteraturen (Literatura Tornionlaaksa/Tornedalenu)7, což je 

první ucelená publikace zaměřená výslovně na spisovatele tohoto kraje. Příznačné je, že 

autoři se neomezují pouze na autory pocházející ze švédského břehu řeky Tornio, nýbrž 

                                                           
3 Spisovatelé ve finské části Tornionlaaksa používají jako literární jazyk většinou standardní finštinu. Jedním ze 
znaků regionální literatury je však samozřejmě také více či méně hojné užívání místního dialektu. Dialekt se 
v tvorbě těchto spisovatelů objevuje většinou jako prostředek ozvláštnění především v dialozích, například ale 
podstatná část povídek Rosy Liksom je napsána výhradně v nářečí.   
4 www.tornio.fi/Tornionlaaksonkirjailioita (14.5. 2008) 
5 JAMA, Olavi 1995: Haaparannan lukiosta Sipirjaan. Tornionlaakson kirjallisuus kahden kansalliskirjallisuuden 
marginaalissa. – Savolainen, Matti: Marginalia ja kirjallisuus. Helsinki: SKS 
6 KUUKASJÄRVI, Ulla 1997: Tornionjokilaaksolaisia naiskirjailijoita. - Tornionlaakson vuosikirja. Kemi: 
Tornionlaakson kotiseututoimikunta 
7 POHJANEN, Bengt; JOHANSSON, Kirsti 2007: Den Tornedalsfinska litteraturen. Överkalix: Barents 



podobně jako Olavi Jama pojímají literaturu kraje jako celek, tedy včetně finských 

spisovatelů. To dokládá fakt, že území švédského Tornedalenu a finského Tornionlaaksa je 

alespoň z hlediska kulturního stále vnímáno jako celek, ačkoli je již téměř dvě stě let 

rozděleno mezi dva státy (viz dále kapitola 2.2.3). Ani tato publikace však neposkytuje 

celkový obraz o literatuře kraje, neboť se zaměřuje především na problematiku místního 

jazyka/nářečí, a zahrnuje tak pouze nejvýznamnější autory píšící v tornedalské finštině.  

Jak bylo uvedeno, literární tvorba Tornionlaaksa je často zařazována do kontextu literatury 

laponské. Laponskou literaturu lze definovat v širším slova smyslu jako veškerou literaturu 

vznikající na území Laponska – v tomto případě hovoříme pouze o Laponsku rozkládajícím se 

na území Finska. Většinou je ale neméně důležitým kritériem i požadavek, aby se prostředí 

Laponska či jiné aspekty místní „reality“ v literatuře nějakým způsobem odrážely. V užším 

smyslu lze tedy pojem „laponská literatura“ vymezit jako literaturu o Laponsku. V obou 

koncepcích je pak možno pojednávat zároveň jak spisovatele píšící ve finštině, tak 

v některém z jazyků sámských. Vždy je pak samozřejmě na každém autorovi té které studie či 

publikace, jakým způsobem dále výběr materiálu pro svůj výzkum omezí. Také v této práci je 

literární tvorba v Tornionlaaksu, pokud nebude řečeno jinak, pojímána v kontextu literatury 

laponské a vzhledem k cíli práce – tedy prezentace toho, jak se kraj Tornionlaakso a potažmo 

Laponsko odráží v tvorbě místních spisovatelek – se držím vymezení laponské literatury 

jakožto literatury o Laponsku. 

 

Samotné literární části práce zaměřené na prezentaci spisovatelek a rozbory konkrétních děl 

předchází obecný úvod do problematiky Tornionlaaksa (kapitola 2). V jednotlivých 

podkapitolách jsou nastíněny nejdůležitější aspekty historie a kultury tohoto kraje, současná 

územní a správní situace, jazyková otázka a v neposlední řadě také fenomén probuzeneckých 

hnutí, který literatura místních spisovatelů také reflektuje. 

     Dále, tedy v kapitole 3, uvádím přehled nejvýraznějších spisovatelů tohoto kraje a jejich 

tvorby, a to od samých počátků až po současnost. Zahrnuti budou spisovatelé a spisovatelky 

jak z finské, tak částečně ze švédské strany. Účelem této práce však není plně obsáhnout 

tvorbu všech spisovatelů kraje, což vzhledem k jejímu rozsahu ani není možné. Jelikož tvorba 

převážné části místních spisovatelů nepřesahuje rámec významu regionální literatury, bude 

pozornost zaměřena na ty autory, kterým se buďto podařilo výrazněji se zapsat i do 



literatury celofinské nebo celošvédské, nebo se jsou to osobnosti hrající důležitou úlohu 

v kultuře kraje Tornionlaakso. Kromě toho bude věnována zvýšená pozornost ženským 

autorkám, neboť cílem práce je představit především tvorbu spisovatelek kraje 

Tornionlaakso. O zařazení do přehledu spisovatelů rozhodovalo samozřejmě rovněž to, jak 

rozsáhlou tvorbu autoři a autorky mají za sebou a bylo rovněž přihlíženo ke skutečnosti, do 

jaké míry je jejich tvorba tímto prostředím ovlivňována: snažím se postihnout 

nejvýznamnější aspekty v tvorbě místních spisovatelů vykreslující svéráz kraje Tornionlaakso, 

jeho historie, přírody, obyvatel, zvyků i problémů. 

     V následujících třech kapitolách (tj. kapitoly 4, 5 a 6) budou postupně podrobněji 

pojednány další tři spisovatelky spjaté svou tvorbou s krajem Tornionlaakso, ať už odtud 

pocházejí nebo zde alespoň po nějakou dobu žily. Kromě životopisných údajů a stručného 

přehledu jejich tvorby se blíže zaměřím na rozbor vybraných děl. Předmětem analýzy budou 

prozaická díla, ačkoli u jednotlivých autorek díla různých žánrů. Annikki Kariniemi (1913-

1984) je obecně považována za vůbec první celolaponskou spisovatelku - tedy spisovatelku 

jak Tornionlaaksa, tak potažmo celého Laponska - a její tvorba je s Laponskem také 

nerozlučně spojena - naprostá většina děl je tematicky zasvěcena rodnému kraji, místní 

přírodě a vylíčení podmínek života zdejších obyvatel. Také Elsa Vuontisjärvi (∗1937) je jako 

člověk i jako spisovatelka v severních končinách Finska naprosto zakořeněná, narodila se 

v Tornionlaaksu, žije zde celý život a rodný kraj je také zdrojem inspirace pro tvorbu této 

spisovatelky. Zatímco Kariniemi a Vuontisjärvi lze označit jako regionální spisovatelky, Rosa 

Liksom se takovému označení vymyká: v současné době je jednou z nejčtenějších 

spisovatelek ve Finsku a její díla jsou díky četným překladům známa i jinde ve světě. Liksom 

pochází z Tornionlaaksa a povídky zasazené do chmurného prostředí zastrčených severních 

koutů země tvoří podstatnou část její tvorby - avšak škála všech míst, ve kterých se povídky 

Liksom odehrávají, občas také dalece překračuje hranice Finska.  

     Předmětem rozboru budou u Annikki Kariniemi vzpomínky Ristisiipi, v případě Elsy 

Vuontisjärvi se zaměřím na autorčin první román Proksinvainiot (Pole na Proksi, 1993), který 

spisovatelka sama považuje za své stěžejní dílo a v následující kapitole věnované Rose 

Liksom se soustředím na analýzu některých povídek ze sbírek Yhden yön pysäkki (Zastávka na 

jednu noc, 1985), Unohdettu vartti (Zapomenutá chvíle, 1986), Tyhjän tien paratiisit (Ráj 

prázdných cest, 1989), Perhe (Rodina, 2002) a z prozatím poslední sbírky Maa (Země, 2006). 



Při rozboru děl mi jako metodologická literatura posloužila především práce čínsko-

amerického profesora geografie Yi-Fu Tuana Space and place (Tuan 2007). Podnětnou byla 

také publikace profesora angličtiny na univerzitě v Marylandu Leonarda Lutwacka The Role 

of Place in Literature, ve které autor analyzuje díla klasické americké literatury a ukazuje na 

nich, jak důležitou roli hraje kategorie „místa“ v literatuře a jakými způsoby je možné ji 

nahlížet (Lutwack 1984). 

Finská a švédská ženská příjmení uvádím v celé práci v jejich původní, tj. do češtiny 

nepřechýlené, podobě.   

Ve své práci jsem využila některých z již publikovaných překladů do češtiny – to se týká 

povídek Rosy Liksom a románu Mikaela Niemiho, v takovém případě je pak samozřejmě 

uveden zdroj překladu. V převážné míře jsem však k finským originálům citací a úryvků 

z literárních děl vyhotovila překlady vlastní. 

* 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce, paní PhDr. Hilce 

Lindroos, CSc., vedoucí úseku finštiny na Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK, za pomoc 

s vyhotovením překladů z finštiny. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Janu Dlaskovi, lektorovi 

finské literatury na katedře finštiny, za přínosné rady a připomínky týkající se koncepce a 

formálních náležitostí diplomové práce a také za jeho ochotu a laskavý přístup, s jakými mi 

pomáhal dovést práci do konečné podoby. Oběma bych pak ještě ráda vyjádřila svůj dík za 

vypracování doporučení k mému stipendijnímu pobytu na Univerzitě v Helsinkách, díky 

kterému se mi podařilo získat materiál pro můj výzkum a bez něhož by tato práce nemohla 

vzniknout. 

 

 

 

 

 



2. Některé důležité aspekty historie a kultury kraje Tornionlaakso 

 

2.1.  Vymezení pojmů 

Na prvním místě je třeba si vyjasnit, jaká oblast se tímto pojmem označuje. Už samotný 

název Tornionlaakso nebo také Tornionjokilaakso napovídá, že se jedná o území, doslova 

údolí v povodí řeky Tornio, ve finštině Tornionjoki. Toto je správně jen částečně, ve 

skutečnosti se oblast rozkládá i dále na sever až k hranicím s Norskem, a to kolem toku řeky 

Muonio, finsky Muonionjoki, což je největší přítok řeky Tornio. Na západě sousedí tento kraj 

se Švédskem, přesněji řečeno se švédským krajem Tornedalen. Podobnost v názvech není 

náhodná, kdysi totiž finské Tornionlaakso a švédský Tornedalen tvořily jedinou oblast v rámci 

Švédské říše.  

 

2.2.  Historické rozdělení Tornionlaaksa 

Ačkoli byla oblast Tornionlaaksa (Tornedalenu) jednotná v rámci Švédské říše, lze ji v jistém 

smyslu považovat za hraniční i dříve než jen od roku 1809, kdy došlo k odtržení finských 

provincií od dosavadní mateřské země, jejich následnému připojení k Rusku a vzniku 

švédsko-finské hranice v takové podobě, v jaké ji známe i dnes.  

     Ve 14. století probíhaly spory mezi turkuskou a uppsalskou diecézí o sféru vlivu na 

severním pobřeží Botnického zálivu. Hranice se nakonec ustálila zhruba mezi městy Tornio a 

Kemi, takže Tornio zůstalo spojeno s uppsalskou diecézí, zatímco území rozkládající se na 

východ od této hranice i s městem Kemi připadlo k území spravovanému diecézí v Turku. 

Tato hranice platila za církevní i správní hranici švédských a finských provincií až do roku 

1809, finské etnikum se však zachovalo i na západě od hranice ve městě Tornio a 

v Tornedalenu (Jutikkala; Pirinen 2006: 45-46). 

     Nejdůležitějším mezníkem v dějinách Tornionlaaksa se však stal právě zmiňovaný rok 

1809. Pro Evropu to byla bouřlivá doba napoleonských válek a pro Finsko následně jedno 

z nejvýznamnějších období v novodobých dějinách, kdy bylo vytvořeno Finské velkoknížectví 

a získána autonomie. 

 



2.2.1. Napoleonské války 

Na počátku devatenáctého století byla Evropa rozdělena v zásadě na dva tábory, na spojence 

napoleonské Francie na jedné straně a na přívržence největšího francouzského soka, Anglie, 

na straně druhé. Ačkoli v zájmu Švédska by bylo udržení neutrality, v této neklidné době to 

nebylo možné (Jutikkala; Pirinen 2006: 157). Švédský král Gustav IV. Adolf se jako zapřisáhlý 

nepřítel Napoleona rozhodl v roce 1805 přistoupit ke koalici tvořené Anglií, Ruskem a 

Rakouskem a vyhlásil Napoleonovi válku. V následující pomořanské válce (1805-1807) sice 

Gustav IV. Adolf neutrpěl vážnější porážku, situace Švédska se ale po tom, co Napoleon 

porazil Prusko, zhoršila.   

     V červenci 1807 došlo k jednání o míru v Tylži mezi Francií, Ruskem a Pruskem (Kan 1983: 

144). Napoleon a ruský car Alexandr I. uzavřeli příměří a součástí dohody se stal požadavek 

Napoleona, že se Rusko bude snažit sjednat mír s Anglií. To se však Rusku nepodařilo, a tak 

bylo povinno vyhlásit Anglii válku. Dalším úkolem Ruska bylo přimět Švédsko a Dánsko 

k účasti na kontinentální blokádě Anglie, a napomoci tak Napoleonovi k její porážce 

(Jutikkala; Pirinen 2006: 160). Dánsko ve snaze zachovat si neutralitu nepřistoupilo ani ke 

spojenectví s Anglií, načež následoval její odvetný útok na dánské loďstvo, které bylo beze 

zbytku poraženo a Dánové byli nuceni vydat celou svou flotilu Anglii. Po této zdrcující 

porážce se nakonec Dánsko pod ruským nátlakem připojilo ke kontinentální blokádě svého 

rivala a přijalo podmínky tylžského systému, což znamenalo, že nyní stanulo nejen proti 

Anglii, ale také proti Švédsku. Švédský král, ač mu nyní hrozila válka s Dánskem i Ruskem, 

neustoupil od svého spojenectví s Anglií, a naopak doufal, že se mu s anglickou pomocí 

podaří dobýt Norsko (Kan 1983 144-145). 

 

2.2.2. Válka o Finsko 

Na začátku roku 1808 začal boj Švédska na dvou frontách, s Dánskem a Ruskem. Ve válce se 

tak ocitly finské provincie jakožto nedílná součást Švédské říše. Pokyn k překročení finské 

hranice vydal car Alexandr 21. února 1808. Pro francouzské spojence však nebylo dobytí 

Finska prvořadým úkolem, Napoleon měl hlavně zájem na tom, aby se válka přesunula do 

vlastního Švédska, a také v prohlášení k finskému národu bylo řečeno, že obsazení Finska je 

pouze dočasné, do doby, než se švédský král dohodne s Napoleonem. Zároveň ale už 28. 



března vyhlásil velitel ruské armády generál Friedrich Wilhelm von Buxhoevden anexi Finska 

(Jutikkala; Pirinen 2006: 355). 

     Pro švédského krále měla hlavní význam válka s Dánskem, a osud Finska byl tak odsunut 

na druhou kolej. Finsko bylo ponecháno vlastnímu osudu a bránit se mělo pouze za pomoci 

vojenských posádek nacházejících se výhradně na území finských provincií. Ačkoli ruská 

armáda měla na počátku války mírnou převahu vojenských jednotek, nebyla by pozice Finska 

tak beznadějná, kdyby byla zvolena strategie aktivního postupu, kterou využívali Rusové. Ve 

švédské (finské) armádě však převažoval starý přístup k vedení války, to znamená snažit se 

vyhýbat vážnějším střetům, ustupovat do vnitrozemí, kde pak bude pro nepřítele obtížné 

zásobovat své jednotky, a tam na něj nakonec zaútočit.  

Vrchní velitel finského vojska polní maršál Wilhelm Mauritz Klingsporn zahájil tedy ústup, 

jehož cílem bylo co nejrychleji stáhnout jednotky k obraně města Oulu. Tohoto cíle bylo 

zdárně dosaženo, Finům se podařilo ustoupit dokonce tak rychle, že se obě armády téměř 

nestřetly. Hlavní zásluhu na úspěchu akce měl nový velitel štábu Carl Johan Adlercreutz, 

který už byl zastáncem moderní ofenzivní strategie. Adlercreutz hodlal využít přesily, kterou 

Finové v dané chvíli měli, a v bitvě u Siikajoki zahájil protiútok. Nový přístup k vedení války se 

ukázal jako úspěšný. Finské armádě se podařilo zahnat Rusy na jih a získat zpět podstatnou 

část dobytých území, provincie Savo a Pohjanmaa.8 

      Následovaly boje na pobřeží, Rusům se brzy podařilo opět získat přesilu a zahájili 

rozhodný útok, jemuž Finové už nebyli schopni dlouho čelit. V listopadu bylo uzavřeno 

příměří a válka o Finsko skončila (Jutikkala; Pirinen 2006: 160-165). 

 

 

 

                                                           
8 Nepochopitelnou a dodnes zcela nevyjasněnou událostí ve vývoji války se stala kapitulace pevnosti Sveaborg 
(finsky Suomenlinna). Velitel pevnosti, admirál Carl Olof Cronstedt, si musel být vědom jasné převahy své 
posádky nad obléhající ruskou armádou, přesto po několika dnech bojů podepsal smlouvu, podle níž se 
posádka pevnosti vzdala. Důstojníky armády již dříve ovládla poraženecká morálka a panoval názor, že 
rozumnější než bojovat proti dvěma spolčeným velmocem bude co nejrychleji se vzdát a snažit se udržet 
s okupanty dobré vztahy. Ani sám Cronstedt nevěřil v úspěch akce a také nedokázal dále čelit tlaku důstojníků, 
a tak 3. května Sveaborg kapituloval. Chování a názory důstojníků ovšem neodrážely náladu prostých lidí a 
řadových vojáků, kteří naopak byli odhodláni proti Rusku bojovat. Tuto skutečnost dokládají i povstání sedláků 
proti nepříteli během bojů v jižní Pohjanmaa, na Ålandských ostrovech a v severní Karélii (Jutikkala; Pirinen 
2006: 160-165). 

 



2.2.3. Sněm v Porvoo a mír v Hamině 

Přes počáteční „prozatímní“ obsazení Finska ruskou armádou slibované v prohlášení 

vydaném na začátku války začínalo být pomalu jasné, že Finsko nakonec skončí ve spárech 

svého východního souseda. Car si uvědomil, že Napoleon se s ním nerozdělí o zisky na 

Balkáně, a tak si je Alexandr snažil zajistit na severu.  

Vedle přísahy věrnosti, které se na Finech žádalo, však car zaručoval také zachování 

luteránského vyznání, privilegií všech stavů a také svolání zemského sněmu. Zasedání 

zemského sněmu se uskutečnilo 28. března 1809 v Porvoo. Vedle zmíněného zachování 

náboženství, starých práv, zákonů, zvláštní správy a státního jazyka bylo nejdůležitějším 

rozhodnutí o statusu Finska po jeho připojení k ruské říši. Finsko podle dohody získalo 

autonomii a k Rusku bylo připojeno jako velkoknížectví. Podle Jutikkaly a Pirinena se tak 

Finové poprvé v dějinách stali národem jak ve smyslu etnickém, tak ve smyslu politickém. 

(Jutikkala; Pirinen 2006: 166-168). Následné období autonomie jasně prokázalo, že toto 

historické údobí bylo rozhodujícím pro zformování finského národa - kromě politických 

změn, ke kterým došlo v souvislosti s ustanovením autonomie, byl totiž v 1. polovině 19. 

století ve Finsku zahájen proces označovaný jako „národní probuzení“. 

     Je zřejmé, že změny související se získáním autonomie byly určující pro budoucí vývoj Finů 

jako národa a Finska jako samostatného státu, a dnes tedy lze tyto změny z hlediska utváření 

samostatného státního celku vnímat jednoznačně pozitivně. Nejnecitlivěji však dějiny zasáhly 

tam, kde měla vzniknout nová hranice, v Tornionlaaksu, a změny, které nastaly v tomto kraji, 

již tak pozitivně vnímat nelze. 

17. září roku 1809 byla v jihofinském městečku Hamině (šv. Fredrikshamn) podepsána 

mírová smlouva mezi Ruskem a Švédskem, podle které Švédsko postoupilo území finských 

provincií včetně Ålandských ostrovů Rusku. Švédská strana nejprve navrhovala ustanovit 

novou - z pohledu Švédska - východní hranici podél řeky Kemi nacházející se na dnešním 

území Finska, Rusové však požadovali zisk území větší, než jaký stanovoval švédský návrh: 

hranice měla podle jejich představ vést západněji, tedy územím dnešního Švédska. Nakonec 

došlo ke kompromisnímu řešení a hranice byla vytyčena podél řek Tornio a Muonio (Kan 

1983: 147). Tak byla do té doby jednotná oblast rozdělena na dvě části – švédský Tornedalen 

a finské Tornionlaakso. 



2.3. Situace po rozdělení 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že rozdělení oblasti na území dvou států přinese 

větší změny té straně, která byla připojena k novému státnímu útvaru, v případě finského 

Tornionlaaksa tomu tak úplně nebylo. Rozdělení přineslo samozřejmě jisté změny politické, 

ty byly však limitovány získanou autonomií a právy zaručenými carem na sněmu v Porvoo.  

     Nejvýznamněji pocítili změny naopak obyvatelé švédského Tornedalenu, nejednalo se 

však o změny ve smyslu politickém, nýbrž kulturním. Do osudného roku 1809 byla totiž na 

jeho území stejně jako jinde ve Švédské říši úředním jazykem samozřejmě švédština, na obou 

březích řeky Tornio se však jako dorozumívací jazyk používala finština (Jama 1995: 95). 

Z hlediska kulturního by tedy bylo logické, kdyby hranice byla ustanovena územně více na 

západ a celý Tornedalen by tak byl připojen k nově vzniklému Finskému velkoknížectví. 

Ovšem nestalo se tak a z finsky mluvících obyvatel se stala ve Švédsku nepočetná jazyková a 

kulturní menšina. Pro Stockholm začala najednou oblast Tornedalenu představovat problém: 

panovaly totiž obavy, že by car mohl využít finsky mluvící menšiny jako záminky pro novou 

válku, aby tak připojil tuto oblast k Finskému velkoknížectví. Jedinou a nejúčinnější možností, 

jak této hrozbě předejít, se zdálo být zavedení politiky nekompromisního „pošvédštění“ 

místního obyvatelstva (Puoskari 1985: 251). Švédština začala být zaváděna do škol nejprve 

jako nepovinný předmět, později ale také jako vyučovací jazyk. Postupně začala švédština 

finštinu ve školách vytlačovat, až ve dvacátých letech 20. století finština jako vyučovací jazyk 

vymizela úplně (Cullblom 1995). Výsledkem této politiky nebylo nic jiného, než že finština 

začala pomalu ale jistě mizet i mezi obyvateli, nastupující generace už finštinu neovládaly tak 

jako generace předchozí. Mnozí rodiče chtěli ušetřit své děti pocitu méněcennosti, který 

sami jako finsky mluvící zažívali ve švédskojazyčných školách, a proto se snažili mluvit na ně 

výhradně švédsky (Puoskari 1985: 251). 

     Tornedalen tak mohl tiše závidět svým sousedům z druhého břehu řeky Tornio, kteří 

vytvořením Finského velkoknížectví přestali být menšinou a stali se naprosto rovnocennými 

s ostatními Finy. I když samozřejmě, v rámci celého Ruska ale zase všichni Finové nevýraznou 

menšinou nepochybně byli, ruština se však kromě úřadů nikde výrazně neprosazovala. A 

přestože úředním jazykem ve Finském velkoknížectví zůstala i nadále švédština, neprobíhala 

zde žádná pošvédšťovací politika jako ve Švédsku. Období finské autonomie bylo naopak 

důležitým mezníkem pro uznání finštiny jakožto svébytného jazyka. Stav, kdy byla úředním 



jazykem pouze švédština, trval jen do roku 1863, kdy bylo carem Alexandrem II. vydáno 

nařízení, kterým byla finština zrovnoprávněna se švédštinou (Jutikkala; Pirinen 2006: 357). 

 

2.4. Územní a správní situace. „Naše země“ a „náš jazyk“ 

Oblast Tornionlaaksa je vzhledem ke svému historickému a kulturnímu pozadí často chápána 

jako zvláštní samostatný kraj, ve skutečnosti však žádnou oficiální správní jednotku netvoří. 

V současné době finské Tornionlaakso tvoří šest obcí (fin. kunta): Tornio, Ylitornio, Pello, 

Kolari, Muonio a Enontekiö. Je také třeba rozlišovat mezi názvy Tornionlaakso a 

Torniolaakso, které naopak správní jednotku tvoří - ve finštině se tato správní jednotka 

označuje slovem seutukunta (oblast, okrsek). Do oblasti Torniolaakso pak patří pouze obce 

Pello a Ylitornio.9  

     Obce tvořící Tornionlaakso jsou součástí nejsevernější finského správního celku Laponsko 

(Lapin maakunta; totéž území pak zároveň spadá pod správní jednotku označovánou jako 

Lapin lääni) (internetové odkazy č. 1 a 2). Ačkoli je dnes Tornionlaakso formálně součástí 

správní jednotky Laponsko, z historického hlediska ani s ohledem na přírodní podmínky se o 

vlastní Laponsko nejedná – jeho jižní část odpovídá vlastně nejsevernějšímu okraji historické 

provincie Pohjanmaa. O této skutečnosti vypovídají také další názvy, které se k pojmenování 

oblasti používají: Peräpohjola a Länsipohja (Jama 1995: 95). V této práci pojímám 

Tornionlaakso jako součást Laponska s ohledem na současnou správní situaci, což je pojetí 

převládající (nejen) v literárněvědné literatuře – a analogické tomu, že i spisovatelé 

Tornionlaaksa jsou často zahrnováni do kontextu laponské literatury, jak byla v úvodu 

problematika nastíněna. 

     Na švédské straně se do Tornedalenu dnes řadí obce Haparanda, Övertorneå, Pajala a 

Kiruna. Také Tornedalen je však součástí většího územního správního celku, Norrbottenu.   

 

Pro Tornionlaakso se dnes používá také název Meänmaa (fin. Meidän maamme, tj. Naše 

země), přičemž z názvu jasně vyplývá, že takto nazývají obyvatelé zmíněného kraje svou zemi 

sami, zatímco „za hranicemi“ je častější pojmenování Tornionlaakso. Meänmaa zabírá území, 

které je téměř identické s krajem Tornionlaakso: patří sem stejné obce vyjma Enontekiö a ze 
                                                           
9 Pokud tedy v této práci užívám ve spojitosti s Tornionlaakso označení „kraj“, nemyslím pod tímto pojmem 
oficiální správní jednotku, nýbrž pouze kraj jako obecné označení pro toto finské území. 



švédské strany je naopak vedle čtyř zmíněných obcí třeba připočítat ještě Gällivare, které do 

Tornedalenu nepatří (Jama 1995: 95, internetový odkaz č. 3). 

     Pojmenováním Meänmaa se více zdůrazňuje jazyková a kulturní jednota kraje a zároveň 

jistá výlučnost v rámci ostatního Finska a Švédska, zatímco název Tornionlaakso je odvozen 

pouze od geografické polohy kraje a o jeho jazykové nebo kulturní zvláštnosti nevypovídá 

vůbec nic. Zvláštní postavení místního kraje a jeho obyvatel vyplývá v tomto pojetí 

především z jazyka: jak už bylo výše řečeno, celá oblast byla původně finskojazyčná a po 

rozdělení území byla ve Švédsku po dlouhou dobu prosazována politika „pošvédštění“ finsky 

mluvících obyvatel - finštinu se však úplně vymýtit nepodařilo. Její místní varianta je 

analogicky nazývána meänkieli (fin. meidän kieli, tj. náš jazyk), zároveň se ale pro označení 

místního dialektu používá pojmenování tornedalská finština, ve švédštině tornedalsfinskan, 

ve finštině tornionlaaksonsuomi10. Tvůrcem konceptu Meänmaa a meänkieli je místní 

spisovatel, kněz a jedna z nejdůležitějších postav kulturního života této oblasti Bengt 

Pohjanen (∗1944) (viz dále kapitola č. 3.3.1. Bengt Pohjanen a Mikael Niemi). Pohjanen 

pochází ze švédské strany tohoto území, kde jsou patriotické tendence mnohem silnější než 

ve Finsku. To vyplývá z postavení obyvatel kraje, kteří v jinak jazykově až do nedávné doby 

tradičně poměrně homogenním Švédsku tvoří menšinu, zatímco ve Finsku nikoliv.  

     Hovoříme-li o meänkieli, máme na mysli spíše onu variantu finštiny, jíž se mluví ve 

švédském Tornedalenu, v širším slova smyslu je však označení meänkieli možné použít pro 

místní dialekt/jazyk jako celek, tj. jak pro švédskou, tak i pro jeho finskou variantu. Ve Finsku 

je však v současné době tornedalská finština pojednávána převážně pouze jako jeden ze 

severofinských dialektů. Odlišné pojetí tornedalské finštiny ve Švédsku a ve Finsku je možné 

ilustrovat na příkladu výše uváděné publikace dvojice švédských autorů Pohjanena a 

Johansson. Zatímco tito autoři se důsledně drží pojetí přijímaného ve Švédsku, a posuzují tak 

tornedalskou finštinu jako jazyk rovnocenný se standardní finštinou, v pracích finských 

autorů je místní varianta finštiny naopak pojímána téměř výhradně jako dialekt.  

 

Ve Švédsku začal proces uvědomění si vlastní identity místních obyvatel nést své ovoce v 80. 

letech 20. století, v té době se oblast začala po hospodářském zázraku období 30. – 50. let  

vzmáhat také kulturně. 

                                                           
10 V převodu termínu do češtiny vycházím raději ze švédského označení, neboť se z něj český ekvivalent tvoří 
lépe než z pojmenování finského. 



     V roce 1982 byly založeny místní noviny s názvem Met. Met je dvoujazyčný deník, vedle 

švédštiny jsou zde publikovány i články v meänkieli. Kromě toho, že noviny přinášejí zprávy o 

událostech v kraji, otiskují zároveň příspěvky nadšených umělců, kteří v místním jazyce tvoří 

texty krásné literatury, krátké povídky a dokonce básně. Pravidelnou přispěvatelkou je 

zdravotní sestra a amatérská spisovatelka ze švédské Kiruny Ann-Kristin Lundström (∗1947). 

     Nejvýraznějším prostředkem, jak prosazovat vlastní jazyk, se ve švédském Tornedalenu 

stalo divadlo. V roce 1985 byla v Kiruně založena amatérská divadelní skupina, která si kladla 

za cíl hrát představení v tornedalské finštině, nechtěla se však spokojit pouze s hraním 

v rámci kraje a od začátku se snažila dosáhnout úspěchu i jinde ve Švédsku a Finsku. Tato 

skupina se stala základem pozdějšího Tornedalského divadla (Tornedalsteatern). Divadlu se 

podařilo navázat spolupráci i s renomovanými umělci. Několik her pro divadlo napsali Bengt 

Pohjanen nebo Mikael Niemi. V roce 1990 byl představen „lidový muzikál“ Lantalaiset11, 

jehož tvůrcem byl dlouholetý spolupracovník divadla, skladatel Håkan Rudehill (Jama 1995: 

99-102). 

Zhruba v polovině 80. let začali nejradikálnější aktivisté prosazovat, aby byl meänkieli 

prohlášen za samostatný jazyk, ne pouze nářečí (Jama 1995: 102). Tyto tendence našly svůj 

ohlas až o několik let později. V roce 1999 byli veškeří finskojazyční obyvatelé ve Švédsku 

prohlášeni za jazykovou menšinu a o několik měsíců později byl vydán zákon, jenž povoluje 

používání jak standardní finštiny, tak místního nářečí ve styku s úřady. Zároveň jím finsky 

mluvící obyvatelé získali právo získat vzdělání v těchto jazycích. Tímto byl vlastně prakticky 

meänkieli povýšen na jazyk (Pohjanen; Johansson 2007: 7). 

Jelikož pro jakékoli národní obrození - a hnutí ve švédském Tornedalenu lze takto nazvat - je 

jedním z nejdůležitějších úkolů založení instituce, která by o jazyk pečovala, zkoumala jej a 

zároveň vychovávala další generace vědců se zájmem o tento jazyk, po úspěších na poli 

kulturním a částečně politickém bylo dalším krokem tornedalských v „boji“ za svůj jazyk 

založení vlastní akademie. Akademie v Tornedalenu (Meän Akateemi - Academia 

Tornedaliensis), která funguje především jako vzdělávací a vydavatelská instituce, byla 

založena v březnu roku 1988 v Pajale, usiluje o spolupráci s ostatními vysokými a vyššími 

                                                           
11

 Lantalaiset (sg lantalainen) je finské slovo, které používají Sámové pro označení obyvatel žijících od nich 
směrem na jih, tedy pro nesámské obyvatele. 



školami v oblasti a snaží se tak posunout výzkum specifické místní kultury a jazyka na 

akademickou půdu (Jama 1995: 102-103). 

  

2.5.  Probuzenecká hnutí 

Důležitým aspektem, který utvářel duchovní a náboženský život nejen finského severu a měl 

vliv také na literární tvorbu laponských autorů, je tzv. „hnutí probuzených“ (fin. herätysliike), 

tento směr se v češtině označuje také jako pietismus.  

     Pietismus vznikl původně v 17. století v Německu, odkud se pak v průběhu severní války 

šířil do Evropy a živnou půdu nalezl mimo jiné v Evropě severní. Do Finska pronikal pietismus 

na počátku 18. století za pomoci misií vysílaných z Dánska a Švédska, přičemž jejich hlavním 

cílem bylo do té doby duchovně zanedbané Laponsko (Lohi 2000: 91-92). Největšího 

rozmachu pak hnutí dosáhlo ve století devatenáctém. 

V době svého vzniku bylo hnutí chápáno především jako protest proti zesvětštění finské 

státní luteránské církve (Kmochová 1993: 26). Finská církev se v té době svým charakterem 

stále více blížila orgánům místní samosprávy, a přebírala tak i jejich pravomoci a povinnosti a 

také místa farářů byla považována v podstatě za správní funkce. Církev začala pomalu 

připomínat spíše institut dohlížející na morálku a udržující světský pořádek než instituci 

duchovní (Jutikkala; Pirinen 2006: 179). Část věřících byla s tímto stavem nespokojena, proto 

bylo probuzenecké hnutí hlásající prohloubenou zbožnost pro ně tak atraktivní.  

     Jak již bylo naznačeno, v průběhu 19. století se pietismus úspěšně šířil po celém Finsku a 

vytvořilo se zde několik jeho odnoží, případně sekt. Kromě duchovních potřeb věřících bylo 

příčinou úspěšného „tažení“ hnutí probuzených působení charizmatických, velmi často 

laických kazatelů jako duchovních vůdců těchto sekt. Tito „kazatelé z lidu“ si však nezískali 

sympatie jen mezi prostými lidmi, ale jejich vliv zasáhl do všech společenských vrstev (Lohi 

2000: 91). Nejznámějším takovým kazatelem se v rámci celého Finska stal sedlák z kraje Savo 

Paavo Ruotsalainen (1777-1852).  

Základ víry „probuzených“ tvořilo přesvědčení, že jedinec má žít v osobním vztahu s Bohem, 

proto kladli zvláštní důraz na její vnitřní prožívání. Kromě toho byla pořádána tzv. letní 

shromáždění (kesä-, suviseurat), kde se věřící scházeli, aby se zde mohli společně nejen 



modlit a naslouchat kázání „samozvaných“ duchovních vůdců, ale také společně prožívat 

případnou náboženskou extázi. Jak už bylo zmíněno, hnutí probuzených ve své době 

reagovalo na stav církve, která nebyla schopna uspokojit duchovní potřeby věřících. 

Probuzení se sami rozhodli tento problém řešit jak důkladným čtením Bible, tak i intenzivním 

náboženským životem, který nabízela právě uváděná shromáždění věřících. Důležitou 

podmínkou k tomu, aby věřící mohli znovu duchovně „procitnout“ však bylo, že budou vést 

důsledně asketický život (Lohi 2000: 91, Kmochová 1993: 26). Požadoval se po nich 

jednoduchý způsob života zaměřený pouze na Boha a jakákoli zábava nebo cokoli, co by 

odpoutávalo jejich pozornost od náboženství, bylo tudíž považováno za hříšné. Mezi 

„zakázané světské radovánky“ tak patřily například samozřejmě hazardní hry, ale také tanec, 

divadlo a dokonce i čtení knih (tedy těch s jiným než náboženským obsahem).  

Hnutí začalo narušovat autoritu státní církve, a proto se jí samozřejmě brzy stalo trnem 

v oku. Také světské moci se zdálo nežádoucí, aby laičtí kněží kázali a vedli duchovní 

shromáždění a spolky. Už od roku 1726 byl v platnosti výnos o církevních shromážděních 

(konventikkeliplakaatti), který byl proti pietistickým aktivitám namířen. Pod pohrůžkou 

trestu se zakazovalo podobné příležitosti spojené s hromadným náboženským rozjímáním 

jak pořádat, tak se jich i zúčastňovat, povoleno bylo pouze pořádání podobných akcí 

v domácích podmínkách. Tento zákon posloužil jako voda na mlýn nepřátel probuzeneckých 

hnutí a v letech 1838-1839 proběhlo několik soudních procesů s vůdci hnutí v Kalajoki a na 

různých místech v Pohjanmaa. Světská moc tak chtěla napomoci uchránit oficiální církev 

před vlivem laických kazatelů. Výhodou pietistů však bylo, že si dokázali na svou stranu získat 

přívržence z řad inteligence, která stejně jako ostatní lid chtěla vyjádřit nesouhlas se stavem 

církve připomínající svým charakterem spíše státní instituci. Výsledkem procesů byly 

nakonec jen mírné tresty a zabránit šíření hnutí se nepodařilo. Probuzení si naopak dokonce 

začali postupně získávat sympatie některých kněží, kteří se k hnutí přidávali a napomáhali tak 

jeho šíření (Jutikkala; Pirinen: 179, Kmochová 1993: 27, Lohi 2000: 95). 

 

2.5.1. Pietismus v Laponsku 

Laponsko bylo pro šíření pietismu ve Finsku klíčovou oblastí. V 1. polovině 18. století 

probíhala všeobecná diskuze o postavení sámského obyvatelstva, za hlavní problém bylo 



považováno přetrvávající uctívání pohanských model, ale také alkoholismus a nedostatečný 

přístup ke vzdělání. Misie tak byly vyústěním snahy o kulturní a hospodářský rozvoj Laponska 

a měly mít významný podíl na šíření osvěty v této oblasti.  

     V roce 1714 bylo v Kodani založeno misijní kolegium, které o dva roky později započalo 

první misii směřovanou do Laponska. Hlavním dohlížitelem akce byl jmenován Thomas von 

Westen (1682-1727), osobnost se zkušenostmi z předchozích misijních tažení do Norska. 

Westen se také výrazně podílel na misiích podnikaných do švédské části Laponska.  

Zhruba ve stejné době, kdy probíhaly první misie do Laponska, začala v Enontekiö působit 

rodina pietistického faráře Wegelia. Otec a syn nejdříve kázali v místním kostele, Johan 

Wegelius mladší (1693-1764) se později stal kaplanem v Enontekiö. V polovině dvacátých let 

pak byl povolán jako učitel na pedagogický institut v Torniu, kde působil až do roku 1757, kdy 

byl jmenován farářem v Oulu. Vedle kazatelské a pedagogické činnosti však pro zdejší kraj 

znamenala největší přínos jeho tvorba literární. V době své učitelské činnosti se věnoval 

práci na svém stěžejním díle, sbírka kázání Se Pyhä Ewangeliumillinen Walkeus (Svaté světlo 

evangelia). Ve své době tato Wegeliova postila patřila mezi jeden z nejdůležitějších 

duchovních textů používaných pietistickými kazateli, a zvláště rozšířená pak byla právě 

v Tornionlaaksu (Lohi 2000: 92-93, Virrankoski 2001: 643). 

Kromě původního pietismu se v oblasti Tornionlaaksa začaly šířit další odnože 

probuzeneckého hnutí. Původně z Německa se přes Švédsko až do severních oblastí země 

dostal směr ve finštině označovaný jako herrnhutilaisuus12. Ve Švédsku se hnutí výrazně 

prosadilo již ve 40. letech a jeho vliv pronikal až do oblasti severního pobřeží Botnického 

zálivu, do měst Umeå, Piteå a Tornio. Výraznější vzestup hnutí zaznamenalo ve druhé 

polovině 18. století. Ani Tornio nezůstalo stranou probuzeneckých misií, ve třicátých a na 

začátku čtyřicátých let jich bylo uskutečněno hned několik a Tornio se stalo střediskem 

probuzeneckých hnutí nejsevernějších oblastí říše. Další misie byly podnikány v 70. a 80. 

letech, ale neomezovaly se jen na město Tornio, kazatelé působili také na venkově (Lohi 

2000: 93-94). 

                                                           
12 Z německého Herrn hut, tj. doslova Pánův klobouk, překládá se jako Boží ochrana, pod Boží ochranou. Saské 
městečko Herrnhut (česky Ochranov), založené roku 1722, bylo sídlem exilové kolonie Jednoty bratrské. Místní 
forma pietismu se odtud šířila prostřednictvím misií nejen do Skandinávie (Hroch; Kadečková; Bakke 2005: 156, 
internetové odkazy č. 4 a 5). 



V 70. letech 18. století vznikla v kraji Tornionlaakso další z pietistických odnoží. Na rozdíl od 

jiných směrů byli jeho kazatelé původně duchovní. Z popudu faráře Isaca Grapea (1720-

1783) a pastora Nilse Wiklunda (1721-1785) se zrodilo hnutí pojmenované po jednom ze 

svých šiřitelů – viklundiánství (viklundilaisuus). Z místa svého zrodu, města Ylitornio, se pak 

viklundiánství šířilo dále směrem na západ (Pajala, Jukkasjärvi, Gällivare) a na sever 

[Enontekiö, norské Kautokeino (fin. Koutokeino)]. Ani viklundiánským kazatelům se 

nevyhnuly problémy s představiteli oficiální církve i se světskou mocí, a tak dávno před výše 

zmíněnými procesy s probuzenými byli souzeni i Grape a Wiklund. Zatímco Grape „vyvázl“ 

s poměrně mírným trestem - na dobu šesti měsíců mu byl odňat plat - Nils Wiklund se měl 

podle rozsudku vzdát úřadu a opustit svou farnost. Wiklund si takové jednání nehodlal 

nechat líbit a rozhodl se odcestovat do Stockholmu, aby se proti rozsudku mohl odvolat ke 

králi Gustavu III. Kromě toho, že se mu u krále podařilo dosáhnout omilostnění, se Wiklund 

za svého pobytu ve Stockholmu seznámil s místními vyznavači herrnhutismu. Když se tedy 

mohl zpět ujmout svého duchovního úřadu, vracel se do něj už jako představitel herrnhutské 

formy pietismu (Lohi 2000: 94-95, 280). 

 

2.5.2. Laestadiánství 

Ve švédské části Laponska vzniklo ve 40. letech 19. století nové probuzenecké hnutí, které 

svým vlivem a rozšířením – nejen po celém Finsku, ale i ve světě - daleko předčilo své 

předchůdce. Jeho zakladatelem byl farář působící ve švédském Karesuandu 

(fin. Kaaresuvanto) a později v Pajale, Lars Levi Laestadius (1800-1861)13, který dal novému 

směru také jméno – „laestadiánství“ (případně také „lestadiánství“ podle finského 

lestadiolaisuus; Někdy se můžeme setkat také s označením hihhulit, což je původně 

posměšné pojmenování jedné z forem laestadiánství, která se začala šířit od r. 1845 z oblasti 

v okolí Kaaresuvanta. Pro tuto sektu byly příznačné různé extatické projevy jako poskakování 

a výkřiky, doprovázející jejich náboženská shromáždění (Virrankoski 2001: 643).  

Ačkoli Laestadius sám působil jako představitel státní církve, nebránilo mu to v tom, aby ji 

zároveň nemohl kritizovat. Podle něj se luteránská církev vzdálila od svého původního učení, 

                                                           
13 Kromě toho, že je Laestadius všeobecně známý jako kazatel, ve své době proslul také jako mimořádně 
nadaný botanik (Virrankoski 2001: 643). 



tedy myšlenek Martina Luthera. Vedle toho se terčem kritiky se stal přílišný racionalismus, 

který se v církvi rozmohl od dob osvícenství. Církev podle něj nenaplňovala svůj úkol tak, jak 

měla, nebyla schopna postarat se o duchovní potřeby věřících. Laestadius byl přesvědčen, že 

pouhé kázání v kostele a čtení Bible lidem nestačí k tomu, aby mohli duchovně růst: taková 

víra je podle něj mrtvá. Laestadius důsledně rozlišoval mezi mrtvou a živou vírou. Mrtvá víra 

je podle něj založena právě na pouhém čtení Bible a znalosti katechismu, případně jiné 

církevní literatury. Taková víra ale člověka nenaplňuje, nepřináší mu pocit sounáležitosti 

s Bohem ani s ostatními věřícími, uvědomění si vlastních hříchů a následnou usilovnou snahu 

o pokání, tak jak to splňuje podle Laestadiova chápání živá víra. Laestadius byl přesvědčen o 

tom, že pravý úkol církve mnohem lépe naplňují právě probuzenecká hnutí, která se ovšem 

oficiální církev snažila všemožně potlačovat. To bylo dalším bodem na seznamu 

Laestadiových výtek církvi, totiž snaha bránit šíření živé víry (Virrankoski 2001: 643, Lohi 

2000: 277-278). 

     Pro Laestadiovo vlastní „probuzení“ bylo rozhodujícím momentem setkání se sámskou 

ženou z laponské obce Åsele, Millou Clementsdotter, přezdívanou také „laponská Marie“. Ta 

mu vyprávěla o své víře a o své cestě od hříchu k víře v boží milost. Po setkání s touto 

prostou ženou si Laestadius uvědomil, jak propastný je rozdíl mezi mrtvou vírou hlásanou 

kněžími a opravdovou živou vírou prostých lidí. Změnil svůj přístup ke kazatelské činnosti a 

sám začal kázat po vzoru probuzenců: vášnivě brojil proti páchání hříchů a především 

odsuzoval pití alkoholu. Později začal důrazně prosazovat zbožnost v pravém luteránském 

duchu. Ve svých kázáních se důrazně stavěl proti všem možným lidským neřestem, 

především proti těm, které odvádějí pozornost od Boha jako tanec nebo hraní karet, na 

mušku si ale bral i obecně špatné lidské vlastnosti jako je například pýcha. Charakteristickými 

znaky původního laestadiánství byl značný konzervativismus, lpění na tradičních hodnotách a 

prostý způsob života. Pro laestadiány byla původně také typická soudržnost se svými 

souvěrci a naopak se důsledná snaha stranit se ostatního okolí. 

Laestadiánství se již v 60. letech, tedy krátce po smrti Larse Laestadia, začalo postupně šířit 

dále do celého Finska. Vůdcem hnutí a Laestadiovým bezprostředním nástupcem se stal jeho 

kolega, učitel z Kaaresuvanta Juhani Raattamaa (1811-1899), který se také zasloužil o 

vytvoření laestadiánského učení v jeho konečné podobě. Hnutí se šířilo nejprve v západním 

Laponsku a zvláště silně pak zasáhlo kraj Tornionlaakso, odkud postupovalo dále na jih do 



rozsáhlých oblastí severní Pohjanmaa a do pobřežních oblastí až po řeku Kalajoki. V 70. 

letech vliv laestadiánství zasahoval až na území středního Finska a Karélie, ve střední 

Pohjanmaa si získalo popularitu i mezi švédsky mluvícími venkovany. V této době však hnutí 

ještě nijak výrazně nezískávalo příznivce mezi obyvateli měst, zato se však k němu začali 

pomalu přidávat někteří kněží státní luteránské církve - ale naprosté většině z nich zůstávali 

laestadiáni i nadále trnem v oku. V této době už bylo jasné, že církev šíření hnutí není 

schopna zamezit. Církev se tak vzdala pokusů proti kazatelům zasahovat, jak bylo dříve zcela 

běžné.  

Po celém Finsku bylo laestadiánství rozšířeno už v letech osmdesátých. Na samém konci 19. 

století se od hnutí, do té doby jednotného, začaly oddělovat jeho odnože stejně, jako se 

oddělovaly i od původního pietismu. Příčinou toho byl sílící vliv laických kazatelů, kteří začali 

důsledněji prosazovat své chápání víry a odkláněli se přitom od učení Larse Laestadia. 

Většina z těchto nových směrů si však nezískala výraznější podporu. Největšího vlivu dosáhl 

tzv. novopietismus (uusi heräys) vedený sedlákem z Kittilä Pietarim Hanhivaarou (1833-

1926). Toto „nové probuzenectví“ si získalo příznivce především ve východním Laponsku a na 

území Pohjanmaa (Virrankoski 2001: 643-644). 

     Tyto tendence, tedy oddělování různých odnoží (nejen) od původního laestadiánství i 

vznik nových hnutí a sekt, pokračovaly i ve dvacátém století. V Tornionlaaksu je pak 

nejrozšířenějším směrem forma laestadiánství nazývaná rauhansanalaisuus - nebo také 

Rauhan Sana-lestadiolaisuus čili „laestadiánství slova míru“. Toto hnutí se oddělilo od 

konzervativního křídla laestadiánství v roce 1934, oproti jeho tradiční podobě však není tak 

přísné. Zároveň je poměrně otevřenější, což je zapříčiněno snahou jeho kazatelů navazovat 

styky s ostatními směry. Podle názoru Voitta Huotariho je tak toto hnutí spíše jedním 

z proudů všeobecného církevního života než samostatná forma probuzenectví (Huotari 1981: 

43-4, internetový odkaz č. 6). 

     Zvláštním a od původního laestadiánství už notně vzdáleným směrem bylo hnutí kazatele 

Toiva Korpely (1900-1963) - ve finštině korpelalaisuus -  působící na území severního 

Švédska ve 20. a 30. letech 20. století především v oblasti Pajaly a Kiruny, na finském území 

si hnutí našlo příznivce v Sieppijärvi v obci Kolari. Hnutí původně vycházelo z laestadiánství 

konzervativního, později se ale od něj odklonilo a převzalo například prvky millenarismu – 

očekávání konce světa. Členové této sekty očekávali zjevení křišťálové nebo stříbrné archy, 



která měla vyvolené příznivce korpelánství převézt do Palestiny. K tomu mělo na základě 

prorockých vidění dojít nejprve v roce 1938, poté byla proroctví „poopravena“ a k převozu 

do „země zaslíbené“ mělo dojít už v roce 1935, až byla nakonec celá akce přesunuta na 

neurčito. Později zcela proti tradiční laestadiánské morálce začalo hnutí schvalovat alkohol, 

na shromážděních se začalo dokonce tancovat a hrát v karty, a k dovršení všeho byla 

sexualita prohlášena za jednu ze svátostí, neboť Bůh stvořil člověka k obrazu svému, a tudíž 

není údajně důvod se za nic stydět. Působení hnutí začalo být sledováno policií, neboť 

některými svými činy porušovalo švédské zákony. Už dříve byli někteří členové posláni na 

léčení do ústavu pro duševně choré v Piteå, později si ale situace vyžádala ještě tvrdší 

opatření. V soudním procesu z let 1939-40 bylo pět příznivců hnutí odsouzeno do vězení a 

asi padesát dalších dostalo pokuty. Důvodem bylo jednak porušování státního monopolu na 

výrobu alkoholu, jednak skutky ohrožující mravnost a v neposlední řadě pohlavní styk 

s mladistvými (Jama 1995: 111-112, internetový odkaz č. 7). 

 

Různé formy pietismu našly ohlas nejen v řadách věřících toužících po prohloubení 

zbožnosti, ale jako významný fenomén finské duchovní kultury se také natrvalo zapsaly do 

tvorby finských spisovatelů. Jako jednoho z prvních umělců, jejichž tvorbu pietismus výrazně 

ovlivnil, je možné zmínit představitele švédskojazyčné literatury, kněze a básníka Larse 

Stenbäcka (1811-1870) (Kmochová 1993: 22). Dalším významným autorem, který toto téma 

zpracovával, byl dokonce první finský profesionální spisovatel a klasik Juhani Aho (1861-

1921). Aho - stejně jako Stenbäck - mohl využít dokonalé znalosti problematiky, neboť sám 

z pietistického prostředí pocházel. Tato tematika se objevuje i v jednom z jeho 

nejúspěšnějších románů Papin tytär (Pastorova dcera, 1885), kde se Aho kromě vylíčení 

důvěrně známého prostředí zaměřuje na kritiku hnutí probuzených, zejména na jejich postoj 

k umění a literatuře. Tematika pietismu se u Juhaniho Aha dále objevuje například 

v povídkách Heränneitä (Probuzení, 1894) a v románu Kevät ja takatalvi (Jaro a návrat zimy, 

1906) (Parente-Čapková 2006: 382-383), ve své pozdější tvorbě je Aho k pietismu už 

smířlivější. 

     Dosud asi nejznámějším dílem zabývajícím se laestadiánskou problematikou zůstává 

románová prvotina Tima K. Mukky Maa on syntinen laulu (Země je hříšná píseň, 1964). 

Román vzbudil pozornost na svou dobu skandálním propojením tématu intenzivního 

náboženského zanícení a nevázané sexuality, ztělesněném v postavě laestadiánského 



kazatele. Sám Mukka pocházel z obce Pello v Tornionlaaksu, tedy z oblasti se silnou 

laestadiánskou tradicí (Jama 1995: 109). Laestadiánství se promítlo rovněž do tvorby 

modernisty Anttiho Hyryho (∗1931), rodáka ze severní Pohjanmaa. Hyry ve svém vrcholném 

díle, románové tetralogii ze 60. a 70. let, popisuje život severofinské vesnice a pozornost 

věnuje mimo jiné líčení působení jedné z laestadiánských sekt (Parente-Čapková 2006: 424-

5). 

     Skutečnost, že se v žádném případě ani v 21. století nejedná o téma „vyčpělé“, potvrzuje 

tvorba současných spisovatelů. Za všechny jmenujme již zmiňovaný úspěšný román Mikaela 

Niemiho, Popmusic z Vittuly. V textu románu na pozadí nastupujícího „nového světa“ 

předznamenaného švédským hospodářským zázrakem šedesátých a sedmdesátých let, který 

pomalu dorazil i do zapadlých vesnic Tornedalenu, působí laestadiánství  jako relikt „starého 

světa“, vystupující v ostrém kontrastu s realitou nové doby. Timo K. Mukka a Mikael Niemi 

jsou určitě nejvýraznějšími spisovateli pocházejícími z údolí řeky Tornio, v jejichž díle se 

laestadiánství výrazně projevilo a jejichž romány dokázaly zároveň oslovit široké vrstvy 

čtenářů. S trochou nadsázky lze říci, že tak zprostředkovali laestadiánskou problematiku 

v Tornionlaaksu (tj. Mukka) a v Tornedalenu (tj. Niemi) i některým čtenářům za hranicemi 

Finska a Švédska. Nejsou však zdaleka jedinými spisovateli tohoto kraje, kteří se věnovali 

zpracování tématu probuzeneckých hnutí v literatuře: jelikož je probuzenectví v těchto 

končinách fenoménem neopomenutelným, projevuje se i v literatuře místních autorů 

poměrně často.  

 

3. Literatura v Tornionlaaksu a v Tornedalenu 

3.1. Počátky literatury v Tornionlaaksu  –  od 17. století do 1. poloviny 20. století 

Ačkoli literatura v Tornionlaaksu začala rozkvétat až ve dvacátém století, prvními 

dochovanými literárními památkami z  oblasti kolem řeky Tornio jsou dva texty již ze 17. 

století, jejichž autorem je rolník, voják a venkovský básník z Marjosaari v obci Ylitornio Antti  

Mikkelinpoika Keksi (1622-1705); ve švédských pramenech Anders Mickelsson Kexi 

(Pohjanen 2007: 17). Výpravná Keksin laulu Tornionjoen jäänlähdöstä 1677 (Keksiho píseň o 

tání ledu na řece Tornio z roku 1677) a Keksin laulu Nicolaus papista (Keksiho píseň o faráři 

Mikulášovi) jsou pokusem o zachování tradice kalevalské poezie – obě písně jsou psány 



v kalevalském metru. Oba Keksiho texty jsou zároveň nejstaršími dochovanými památkami 

v tornedalské finštině (Pohjanen 2007: 17-18, Virrankoski: 2001: 249). 

Další etapu vývoje literatury vznikající na území Tornionlaaksa tvoří až tvorba spisovatelů 

narozených ve století devatenáctém, ale tvořících ve století dvacátém.  

     Za prvního spisovatele z finského břehu řeky Tornio a zároveň za předchůdce všech 

laponských spisovatelů je považován Väinö Kataja (1867-1914), vlastním jménem Väinö 

Mikko Juhani Ferdinand Jurvelius. Na příkladu tohoto spisovatele je možné demonstrovat, 

jak se může lišit pojetí „laponské literatury“. Veli-Pekka Lehtola Kataju neřadí k vysloveně 

laponským spisovatelům, ale pojednává jej právě jako pouhého jejich předchůdce. Lehtola ve 

své studii Rajamaan identiteetti zabývající se procesem formování laponské identity a jejího 

odrazu v literatuře vidí jako rozhodující období pro tento proces 20. a 30. léta, převážná část 

tvorby Kataji však spadá do prvních dvou desetiletí počátku století. Laponská identita se 

podle názoru Lehtoly utvářela na základech finské kultury, ale neméně důležitým v tomto 

procesu byl rovněž vliv sámského živlu, a také všichni laponští spisovatelé té doby ve svých 

dílech zobrazují život v oblastech, kde se finský a sámský živel střetávají - i z takto 

vymezeného rámce Kataja vybočuje (Lehtola 1997: 10-11). Například Kai Laitinen řadí Kataju 

do linie finské literatury označované jako kansankuvaus zaměřené, jak plyne ze samotného 

pojmenování, na zobrazení finského lidu (Laitinen 1997: 344). 

 

Kataja se narodil a téměř celý život prožil v obci Ylitornio a také jeho tvorba je s tímto krajem 

nerozlučně spjata. Do literatury vstupuje na samém počátku dvacátého století. Svou první 

povídku Irja (1901) Kataja vydává poměrně pozdě, ve svých třiatřiceti letech, předtím už ale 

přispíval drobnými povídkami do novin a dalších příležitostných publikací. Povídka 

s milostným námětem může vycházet z autorových vlastních zážitků z mládí, líčí jeho 

neopětovanou lásku k mladé učitelce. Hořké zklamání z mladých let bylo zřejmě příčinou 

toho, že se Kataja už nikdy neoženil. Skutečnost, že ale celý život partnerku po svém boku 

postrádal, dosvědčují určité momenty v jeho tvorbě. Projevuje se to například ve sbírkách 

próz s názvem Kulmuja (Plevy; 2 sbírky z let 1901 a 1903). Jedná se o drobné reflexivní črty, 

které jednak odrážejí pocity a nálady člověka uprostřed ticha severských pustin, opěvují klid 

a samotu, kterou příroda člověku poskytuje, jednak je zde ale na druhé straně také patrný 

právě onen stesk a touha po blízké osobě. Podobnost s názvem i stylem známých „hoblin“ 



(lastuja) Juhaniho Aha není čistě náhodná, neboť Aho byl vedle Aleksise Kiviho největším 

Katajovým vzorem. Tito dva velikáni finské literatury byli pro Kataju inspirací zejména ve 

způsobu popisu přírody, což ovšem neznamená, že by je Kataja pouze kopíroval: podobnosti 

zůstávají čistě v rovině stylové, ve všem ostatním jde Kataja svou vlastní cestou. Autor byl 

velkým milovníkem přírody, což také našlo odraz v jeho díle: nezanedbatelnou součástí líčení 

života na vesnici v Katajových textech tvoří právě popisy zdejší krajiny a drsných přírodních 

podmínek. Kataja však neomezuje přírodní obrazy na pouhé kulisy, naopak obrazy přírody 

tvoří téměř bez výjimky ústřední motivy jeho povídek (Ahtela 1951: 38, 52, Walakorpi 1954: 

393-396, Lehtola 1985b: 255).  

     Kataja je tvůrcem téměř čtyř desítek děl, což je vzhledem k tomu, že jeho literární dráha 

trvala pouhých čtrnáct let, obdivuhodný výkon. Náměty pro své povídky, novely, romány a 

krátké divadelní hry opět nečerpal odnikud jinud než z důvěrně známého prostředí 

Tornionlaaksa, předobrazem pro mnohé postavy jeho děl byli skuteční obyvatelé kraje. Jak 

píše H. Ahtela: „Monet isännät tunsivat itsensä niissä, samoin monet toimihenkilöt.“ (Ahtela 

1951: 38); „Mnozí hospodáři se v nich [povídkách] poznávali, stejně jako mnozí úředníci“.  

     Podobně jako mnozí jiní spisovatelé té doby se i Kataja ve své tvorbě zaměřuje na palčivé 

společenské otázky, v několika svých dílech se zabývá problémy pachtýřů souvisejícími 

především s vlastnictvím půdy a zadlužováním, příkladem za všechny může být román Lain 

varjolla (Ve stínu zákona, 1909). Kataja se však nezaměřoval pouze na zobrazování lidu s jeho 

problémy a strastmi, snažil se především psát čtenářsky poutavé příběhy, a tak po svém 

literárním debutu neváhal ještě několikrát použít milostné téma - příběhy o lásce tak tvoří 

zápletku spousty jeho povídek, nejznámějším dílem s touto tematikou je Koskenlaskijan 

morsian (Vorařova nevěsta, 1914) (Lehtola 1985b: 255). Ale nejen láskou živ je člověk, a tak 

se Kataja snažil upoutat čtenáře i dobrodružnými příběhy o místních pašerácích. Téma se 

nabízelo samo, v té době bylo pašeráctví na hranicích se Švédskem aktuálním a rozšířeným 

fenoménem: přes řeku Tornio se pašovalo levné obilí a tabák z Ruska, které se pak výhodně 

prodávalo ve Švédsku, a ze Švédska se naopak přenášela kořalka a koňak. Úřady to neměly 

s pašeráky jednoduché, jejich nekalou činnost usnadňoval fakt, že hranice nebyla řádně 

střežena vzhledem k tomu, že celníků byl nedostatek. Boj s pašeráky byl o to obtížnějžší, že 

nemohli být dopadeni, pokud nebyli přistiženi přímo při činu. Kataja po jistý čas působil 

v úřadu náčelníka policie, a měl tudíž s tímto jevem vlastní zkušenost, a tak jako ve většině 

jeho děl mají často i postavy příběhů o pašerácích předobraz ve skutečných žijících 



postavách, ať už se jedná o samotné narušitele zákona nebo o celníky či jiné úřední osoby. 

Příběhy o tomto nerovném boji mezi dvěma nesmiřitelnými protivníky Kataja zvěčnil 

například v dílech Tullikavaltajia (Pašeráci, 1911) a Ruotsin rajalta (Ze švédské hranice, 1912) 

(Mäkitalo 1988: 75-7). 

Ačkoli dnes už je Kataja více méně zapomenutým spisovatelem, ve své době si jeho díla 

získala mezi čtenáři značnou oblibu. Kataja byl jedním z nejčtenějších spisovatelů, nejen ve 

svém kraji, ale po celém Finsku. Podle U. V. Walakorpiho čtenáře přitahovalo nejen jeho 

dovedné líčení postav obyčejných lidí a jejich problémů, jejich připoutanosti k rodnému kraji 

a k zemi, ale především to, že jeho knihy byly přitom čtivé a zábavné (Laitinen 1997: 344, 

Walakorpi 1954: 397). Kataja zemřel poměrně brzy, v sedmačtyřiceti letech, na srdeční 

infarkt, ale i přesto, že jeho literární dráha byla takto předčasně ukončena, stačil se výrazně 

zapsat nejen do literatury kraje Tornionlaakso, ale rovněž do literatury celofinské, neboť do 

ní Kataja svou tvorbou vnesl nové, svým způsobem exotické téma - zobrazení dalekého kraje, 

jeho obyvatel, svérázné krajiny a drsné přírody (Walakorpi 1954: 393, 398). 

Byl-li Kataja důležitou postavou ve vývoji laponské literatury, stejně tak jí byl i Arvi 

Järventaus (1883-1939), vlastním jménem Heikki Arvi Ockenström. Järventaus sice 

nepocházel přímo z Tornionlaaksa - narodil se v Oulu, ale jako kaplan strávil ve dvacátých 

letech několik let v nejsevernější obci kraje Tornionlaakso, v Enontekiö a vzhledem k tomu, 

že jeho dílo tvoří významný mezník v literatuře o Laponsku, nelze se o něm alespoň 

v krátkosti nezmínit. Järventaus je označován jako autor prvního románu z laponského 

prostředí Risti ja noitarumpu (Kříž a kouzelnický bubínek, 1916), který zobrazuje životní 

podmínky původních obyvatel Laponska, tedy Sámů, a Järventaus je tak v souladu s výše 

zmíněnou koncepcí Veliho-Pekky Lehtoly typickým představitelem laponské literatury. 

Námětem Risti ja noitarumpu je v laponské literatuře později často reflektovaný konflikt 

křesťanství s tradičním pohanstvím. Křesťanství je zosobněno v postavě kněze Olause Sirmy 

působícího v Laponsku, což je skutečná osoba s reálným pozadím. Sirma jakožto nositel nové 

víry a kultury přichází do necivilizovaného kraje, kde vládnou staré pořádky, aby „přinesl 

světlo do tohoto světa plného tmářství, mýtů a pověr“, a aby pomohl sámskému 

obyvatelstvu k duchovnímu obrácení. Za pobytu v Laponsku se Järventausovi podařilo 

nasbírat bohatý materiál ústní lidové slovesnosti Sámů, který pak neváhal použít i ve svém 



prvním románu. Pověry o čarodějích a jejich kouzelných bubíncích, různá zaklínadla a typické 

„joiky“ tak dodávají textu náležitou autenticitu.  

     Za nejlepší dílo Arviho Järventause je pokládán román Satu-Ruijan maa (Pohádková země 

Ruija, 1920)14, v němž autor předkládá idealizovaný a naprosto bezkonfliktní obraz Laponska. 

Laponsko je v jeho pojetí zemí plnou fantazie, zemí zaslíbenou, kde vládnou tradiční 

hodnoty, principy kolektivnosti a rovnosti. Dalšími významnými hodnotami, které 

charakterizují Järventausovo zobrazení Laponska - a které se v různých podobách objevují i 

v dílech dalších laponských autorů, - jsou ale i svoboda jedince a jeho hrdinství (Lehtola 

1997: 12, 31, Lehtola 1985a: 253, Paasilinna 1957: 134). Tyto rysy samy o sobě by však 

nestačily k tomu, aby si román o „pohádkové zemi Ruija“ vydobyl zvláštní místo v literatuře o 

Laponsku: podle Veliho-Pekky Lehtoly je neobvyklé využití humoru a ironie ve vyprávění, což 

zároveň dílu dává mimořádný nadhled, bez něhož by román zůstal pouhou pohádkou o 

ideálním světě tradičních hodnot a jeho hrdinných obyvatelích (Lehtola 1985a: 253).15 

 

3.2. Literatura Tornionlaaksa ve 2. polovině 20. století 

Významným představitelem současné regionální a vesnické prózy je Oiva Arvola (∗1935), 

pocházející z Kolari, jedné z obcí kraje Tornionlaakso; autor však nyní žije v Rovaniemi. 

Kromě spisovatelské činnosti se Arvola, původním povoláním učitel, věnuje literární kritice. 

Ve své tvorbě se zobrazuje podmínky života v Laponsku a jeho obyvatele. Debutoval v roce 

1972 románem Kesäpäivän seisaus (Zastavený letní den), kde popisuje jeden ze 

stěžejních problémů Tornionlaaksa a celého Laponska: lidé opouštějí rodný kraj a vydávají se 

za prací na jih nebo do sousedního Švédska. Stejně jako u mnohých jiných autorů 

zabývajících se problémy Laponska je i u Arvoly ústředním tématem tohoto díla střetávání 

severu a jihu. 

     Přestože se Arvola ve své tvorbě soustřeďuje na problémy lidí žijících v odlehlých 

severních končinách, neomezuje se na pouhé zobrazování podmínek života v Laponsku. Je 

                                                           
14 Ruija (v norštině Finnmark) je historická oblast v severním Norsku. V širším slova smyslu se do Ruiji řadí 
kromě území dnešního kraje Finnmark – kraje ve smyslu územního správního celku (v nor. fylke) - navíc ještě 
část kraje Troms (Hroch; Kadečková; Bakke 2005: 295, internetový odkaz č. 8). 
15 V češtině byly od Arviho Järventause publikovány dva romány: Maan hiljaiset (1925) pod názvem Tichá 
země: román (Praha: Jos. R. Vilímek, 1941) a Hyljätty kylä (1935) - Opuštěná ves: román z Laponska (Praha: 
Družstevní práce 1941); oba překlady pořídil Vladimír Skalička. 
 



autorem příběhů s obecně platnými tématy, věnuje se problémům mezilidských vztahů, 

dospívání a zrání mladých lidí, generačními konflikty nebo vztahy mezi ženou a mužem. Pro 

Arvolovu tvorbu jsou dále typické symbolikou ozvláštněné popisy přírody, které se 

v Arvolově pojetí stávají prostředkem k charakteristice postav. Jejich pomocí je rovněž 

možné předvídat i rozhodující momenty zápletky. Symbolický význam přírody charakterizuje 

například romány Taivaan painamat (Tíženi nebem, 1975) a Kaamosmaa (Země polární noci, 

1976), které tvoří celek, a to svým námětem, kterým jsou osudy rodiny v laponské vesnici a 

boj jejích členů s nepřízněmi osudu. Člověk je v Arvolově pojetí součástí přírody, žije 

v souladu s ní, a tak zároveň podléhá jejím občas nemilosrdným zákonům. Kromě románů a 

novel je Arvola autorem básnických sbírek, dramat, televizních a rozhlasových her. 

Významným prvkem dodávajícím jeho dílům punc autentičnosti je užívání místního dialektu 

(peräpohjalainen murre) v dialozích románů i v poezii. V roce 1982 byl Arvola za svůj přínos 

oceněn Finskou literární cenou pro regionální spisovatele (Suomen Maakuntakirjailijoiden 

kirjallisuuspalkinto) (Tarkka 1980: 28-29, Enwald 1987: 19-26). 

Přestože tato práce nepodává obraz o sámské literatuře, tzn. literatuře psané sámskými 

spisovateli a v sámštině, nelze se alespoň v krátkosti nezmínit o jedné z jeho 

nejvýznamnějších osobností. Nils Aslak Valkeapää (1943-2001), vlastním jménem Áillohaš, je 

totiž rodákem z Enontekiö, a tak alespoň na základě místa jeho původu jej lze zařadit po bok 

spisovatelů Tornionlaaksa. Jak je v severních oblastech Finska zvykem, i on pochází 

z tradičního sámského prostředí chovatelů sobů. Autor později žil v norském Skibotnu.  

     Valkeapää, původním povoláním učitel, není spisovatelem v tradičním, západní civilizací 

přijímaném slova smyslu. Pro sámské umění je typické prolínání různých forem umělecké 

činnosti, a ani pro „spisovatele“ Valkeapääho tak literatura nebyla jeho jediným polem 

působnosti - byl mimo jiné skladatelem a hudebníkem, fotografem, hercem, věnoval se 

výtvarnému umění a působil rovněž jako kulturní politik.  

     Do literatury vstoupil finsky psaným pamfletem Terveisiä Lapista (Pozdravy z Laponska, 

1971), jeho raná tvorba je tak ještě v kontextu literatury psané ve finštině. V tomto díle 

Valkeapää odsuzuje jak vykořisťování laponské přírody, tak přístup většinové finské 

společnosti k Sámům i vyloženou diskriminaci svého národa. Autor kritizuje postoj Finů 

k Laponsku, které je jimi vnímáno jako pouhý exotický turistický objekt. 



     Ústředním tématem Valkeapääho tvorby je konflikt mezi způsobem myšlení přírodního 

národa a myšlením charakteristickým pro západní kulturu. Autor později začíná psát již ve 

své mateřštině a jeho tvorba je výrazně ovlivněna svébytným projevem sámské ústní tradice: 

vychází z tradičních joiků. V roce 1991 byl Valkeapää jako vůbec první sámský spisovatel 

vyznamenán cenou Severské rady, oceněn byl za své syntetické dílo Beaivi, áhčážan (Slunce, 

můj otec, 1988), které je považováno za první sámský národní epos.16 Původní text napsaný 

v severní sámštině byl následně postupně přeložen do norštiny, švédštiny i finštiny. Dílo je 

výsledkem úsilí o zachování kulturních tradic a zároveň také jejich pokračovatelem. Epos 

zobrazuje jak momenty ze sámské historie, tak obraz současného stavu. Jeho nedílnou 

součástí je rovněž několik set fotografií, což je opět dokladem toho, jak se v sámské tradici 

jednotlivá odvětví umělecké tvorby mohou propojovat a vzájemně doplňovat (Saure 1992: 

30-32, Hartlová 2004: 491, Lassila 1999: 237-243, Tarkka 2000: 214-215). 

 

3.2.1. Timo K. Mukka 

Tornionlaakso bylo domovem také jedné z nejoroginálnějších osobností finské literatury, 

spisovatele Mukky. Timo Kustaa Mukka (1944-1973) se narodil ve švédském Bollnäsu, kam 

se jeho rodina uchýlila za války, většinu života ale prožil ve vesnici Orajärvi v obci Pello. 

Téměř všechna jeho díla jsou zasazena do jemu důvěrně známého prostředí Tornionlaaksa. 

Platí to i pro jeho první a nejslavnější román, Maa on syntinen laulu (Země je hříšná píseň, 

1964), který Mukka vydal ve dvaceti letech. Román bývá často označován jako baladický - 

vyprávění jednotlivých kapitol je uvozeno písňovými texty, ve kterých se mísí přírodní a 

milostné motivy, balady uvozující jednotlivé kapitoly v románu fungují jako prostředek 

ozvláštnění jinak převážně realisticky pojatého vyprávění (Tarkka 1980: 141-143). 

     Na pozadí drsného a temného prostředí severské přírody Mukka rozvíjí příběhy obyvatel 

vesnice Siskonranta. Ústředním námětem je sexuální probuzení dívky Martty a příběh její 

zakázané lásky k záletnému Laponci Oulovi. Protipólem vášnivé Martty je její přítelkyně Elina, 

zbožná a bohabojná dívka, která nakonec podlehne svodům laestadiánského kazatele. 

Mukka se tak dotýká jednoho z rysů života v Tornionlaaksu, probuzeneckých shromáždění 

                                                           
16 Cena Severské rady za literaturu je udělována od roku 1962 a poprvé byl sámský kandidát nominován v roce 
1985,  byl jím Hans-Aslak Guttorm (1907-1992) (internetový odkaz č. 9). 



s typickými projevy náboženské extáze osob kajících se ze svých hříchů. V Mukkově 

„neznabožském“ pojetí náboženské rozjímání končí divokými orgiemi, stejně kritickým okem 

sleduje Mukka počínání prostopášného kazatele svádějícího ženy a dívky. Mukka nás 

postupně seznamuje s životem dalších obyvatel vesnice na břehu jezera Siskonjärvi, těchto 

prostých – až primitivních - „hříšných lidí dalekého severu“ žijících v souladu s přírodou. 

Kromě líčení milostných dobrodružství jsme svědky prakticky jediných „povyražení“, jaké 

tento bohem zapomenutý kraj nabízí - vedle zmíněných náboženských sešlostí jsou to 

pravidelné tancovačky. Lidé se scházejí, aby tancovali, hojně pili a pravidelně se prali, neboť 

místní muži dlouho neváhají použít své „puukot“, a tak není náhoda, že někoho z takové 

tancovačky odnesou nohama napřed a druhého vzápětí do vězení.  

     Ačkoli od prvních stránek se může zdát, že Mukkův román je pokračováním tradice 

romantického zobrazení Laponska, brzy zjistíme, jak moc se román takovému zařazení 

vymyká. Mukka dovedně propojuje romantické prvky s prvky mytickými, impresionistickými, 

jeho vyprávění je ale zároveň zcela v duchu realismu, často až naturalismu. V jeho tvorbě se 

tak spojily do té doby neslučitelné prvky. Takovým pojetím románu Mukka nemohl 

zapadnout do proudu tehdejší realismem ovládané kulturní atmosféry. A nezapadl: dobová 

kritika dílo strhala ať už pro staromilsky pojatý baladický styl románu, přílišnou patetičnost 

anebo pro líčení erotických scén. Na druhou stranu Mukkovi ale právě negativní „reklama“ 

pomohla, román se brzy proslavil a dobře se prodával.  Mukka se rovněž podílel na napsání 

scénáře k filmové verzi svého románu Maa on syntinen laulu, režírované Raunim 

Mollbergem - film je z roku 1973 (Hartlová 2004: 355-356, Viinikka-Kallinen 1995: 14, 18-29). 

Olavi Jama ve své studii tvrdí, že hlavním myšlenkovým proudem, který ovlivňoval duchovní 

atmosféru v Tornionlaaksu, byl vedle laestadiánství komunismus (Jama 1995: 95, 127). Zdejší 

kraj patřil k jednomu z nejchudších v rámci Finska, drtivou většinu obyvatel tvořili dělníci. 

Z dělnického prostředí pocházel i Mukka, jenž navíc prožil celý život v neustálém finančním 

nedostatku, a tak se není co divit, že byl ovlivněn levicovými myšlenkami. Přispíval články do 

regionálních novin, ale také do marxisticky orientované revue Aikalainen (Současník) 

vydávané Penttim Saarikoskim. Jeho politické přesvědčení se částečně odráží i v jeho tvorbě, 

například ve sbírce novel Tabu (1965). Titulní stejnojmenná novela stylově i tematicky 

navazuje na Mukkovu prvotinu, opět se zde prolíná téma náboženské s námětem milostného 

vztahu a opět je v centru pozornosti téma „zakázané lásky“, tentokrát se jedná o příběh 



poměru čtrnáctileté dívky a její matky k tulákovi přezdívanému Kristus-Ďábel (Parente-

Čapková 2006: 433, Laitinen 1997: 611, Jama 1995: 116, 128). 

V následujících letech stihl Mukka vydat několik románů, sbírku básní Punaista (Rudá, 1966) 

a dvě sbírky krátkých próz, Koiran kuolema (Smrt psa, 1967) a Lumen pelko (Strach ze sněhu, 

1970). Do češtiny byl kromě jeho prvotiny přeložen ještě román Laulu Sipirjan lapsista (Píseň 

o dětech Sipirje, 1966)17 zpracovávající námět války a evakuace obyvatel do Švédska. K formě 

baladického románu se Mukka vrací v díle Kyyhky ja unikko (Holubice a mák, 1970). Necelé 

tři roky po jeho vydání Mukka vyčerpán usilovnou prací a nezdravým životním stylem 

předčasně umírá (Parente-Čapková 2006: 433, Jama 1995: 113,  Tarkka 1980: 141-143). 

 

3.3. Literatura švédského Tornedalenu 

Ve švédském Tornedalenu začaly jako první psát ženy. Stina Aronson (1892-1956) se 

narodila sice ve Stockholmu, ale později se se svým manželem přestěhovala na sever 

Švédska. Aronson, povoláním učitelka, vydala svůj literární debut v roce 1921. Zatímco 

prvotina En bok om goda grannar (Kniha o dobrých sousedech) svým pojetím ještě navazuje 

na linii klasického románu, v dalších letech autorka vydává řadu experimentálních próz, 

z nichž některé publikovala pod pseudonymy (například Sara Sand nebo Mimmi Palm). 

Román Hitom himlen (Za nebem, 1946) zaujal líčením života lidí na dalekém severu a exotiky 

místní přírody. Aronson se využitím tématu odlehlých severských pustin a chudoby zdejšího 

kraje, které se objevuje dále například v románu Den fjärde vägen (Čtvrtá cesta, 1950), stala 

předchůdkyní švédského provincialismu (Hartlová 2004: 90-1, internetový odkaz č. 10). 

Ačkoli byla Stina Aronson svou tvorbou spjata se švédským severem, za první spisovatelku 

Tornedalenu je obecně považována Hilja Byström (1908-1993), rozená Kallioniemi, neboť 

byla první autorkou narozenou v Tornedalenu (Matojärvi v obci Övertorneå). Její literární 

debut přišel o několik let později než debut Aronson, je již inspirován tornedalským 

prostředím. Motivem prvotiny Ett år i Järvi (Rok v Järvi, 1932) a následujících románů Byn 

(Vesnice, 1940), Ungfolk (Mladí lidé, 1941) je život lidí na vesnici s jejich běžnými radostmi i 
                                                           
17 Mukka, Timo K. 1993: Země je hříšná píseň. Píseň o dětech Sipirje. Praha: Ivo Železný (přeložil Jan Petr 
Velkoborský), kromě toho je do češtiny přeložena povídka Koiran kuolema (Smrt psa) ze stejnojmenné sbírky 
povídek v Almanachu severských literatur 1997 (v překladu Zity Stodolové). 



strastmi. Ve svém díle se Byström dále dotýká například problematiky laestadiánství: trilogie 

Bondfolk (Selský lid, 1943) se zaměřuje na vylíčení rozporu mezi povrchně přijímanou 

religiozitou moderní doby a tradičními přísnými požadavky kladenými na jedince 

v probuzeneckém prostředí (internetové odkazy č. 11 a 12). 

Jméno spisovatelky a autorky četných knih pro děti a mládež Kerstin Johansson i Backe 

(1919-2008) asi zahraničním čtenářům moc neřekne, širší veřejnost za hranicemi Švédska a 

Finska se ale měla možnost seznámit s jejím dílem prostřednictvím zfilmované verze jedné z 

jejích knih. Na motivy románu Som om jag inte fanns (Jako kdybych neexistovala, 1978) 

natočil v roce 2003 populární finský režisér Klaus Härö film Näkymätön Elina (Neviditelná 

Elina), který následně sklidil úspěch například na filmovém festivalu v Berlíně, kde byl oceněn 

Křišťálovým lvem a zároveň byl finským kandidátem na Oscara. 

     Děj příběhu se odehrává ve třicátých letech - kde jinde než v Tornedalenu - a stejně jako 

v mnohých jiných dílech se i zde Johansson i Backe zaměřuje na zobrazení osudů dětí 

z chudých rodin (internetový odkaz č. 13). Jedno z nich, Elina po dlouhé nemoci nastupuje do 

školy, ale záhy se dostává do konfliktu se svou přísnou učitelkou Tarou Holm.18 Ta v dobré 

víře vychovat z „malých finských divochů“ řádné švédské - a švédsky mluvící! - občany často 

svými výchovnými metodami tvrdě naráží právě u Eliny. Vážný konflikt začíná, když se Elina, 

jež má vysoce vyvinutý smysl pro spravedlnost, zastane spolužáka, který švédsky neumí, a 

má tudíž ve škole problémy. Autorka tak ve své knize popisuje jeden z problémů 

Tornedalenu, a sice důsledné pošvédšťování místních finsky mluvících obyvatel a 

diskriminační přístup k nim: ne všechny děti totiž z domova ovládaly švédštinu natolik, aby 

pak mohly ve škole sledovat výuku. Filmové zpracování má podle mého názoru oproti knize 

jednu nespornou výhodu, vedle dojemně zpracovaného příběhu a kvalitních hereckých 

výkonů totiž divákovi nabízí nevšední zážitek zprostředkovaný okouzlující atmosférou  

tornedalské přírody. 

 

3.3.1. Bengt Pohjanen a Mikael Niemi 

V současné době jsou nejvýznamnějšími spisovateli Tornedalenu dva muži: Bengt Pohjanen 

(∗1944) a již několikrát zmiňovaný Mikael Niemi (např. kapitoly 2.4 a 2.5.2). Oba výraznou 
                                                           
18 Postavu autoritativní učitelky ve filmu ji ztvárnila Bibi Andersson. 



měrou přispěli ke zviditelnění Tornedalenu alespoň v rámci Švédska, Pohjanen jakožto 

nejvýznamnější představitel boje za uznání tornedalské finštiny jako samostatného jazyka 

(viz kapitola 2.4) a Niemi jako autor nejúspěšnější švédské knihy posledních desetiletí.  

Pohjanen pochází ze zapadlé vesnice Kassa, rozkládající se dvacet kilometrů na jih od 

tornedalské obce Pajala. Vyrůstal v prostředí silně ovlivněné laestadiánstvím: Pohjanenova 

matka totiž pocházela z rodiny s dlouholetou laestadiánskou tradicí, a tak se u nich doma 

pořádala náboženská shromáždění zaměřená na modlitby a čtení náboženských textů. 

Náboženství a otázky s ním spojené autora provázely životem v různé podobě i dále a našly 

ohlas i v jeho tvorbě. Na Univerzitě v Uppsale se Pohjanen vedle studia ugrofinských jazyků 

věnoval studiu teologie. V roce 1970 byl vysvěcen na kněze a kněžský úřad vykonával až do 

roku 1984, odkdy působí jako spisovatel na volné noze. Na Univerzitě ve Stockholmu obhájil 

svou doktorskou práci, jejímž tématem je tvorba Anttiho Hyryho (viz kapitola 2.5.2), na které 

se Pohjanen snaží vyřešit problém slučitelnosti laestadiánského pohledu na svět s nazíráním 

typickým pro modernisty. Kromě let strávených studii „na jihu“ působil Pohjanen celý život v 

Tornedalenu, nyní žije v Överkalixu (Jama 1995: 113-114, 128-9, internetový odkaz č. 14). 

Nikdo nemůže Bengtu Pohjanenovi upřít snahu o pozvednutí úrovně jazykové kultury 

v Tornedalenu, v osmdesátých letech byl tak jedním z nejhorlivějších zastánců uznání 

tornedalské finštiny jako samostatného jazyka (viz kapitola 2.4). U těchto snah však 

nezůstalo, Pohjanen napsal několik divadelních her pro Tornedalské divadlo, je autorem výše 

zmiňované publikace věnované tvorbě místních spisovatelů, ve spolupráci s Mattim Kenttä 

sestavil gramatiku meänkieli Meänkielen kramatiikki (1996), ale jeho snad nejodvážnějším 

počinem je překlad evangelií do tohoto jazyka - Markkyksen evanjeeliymmi (Evangelium 

podle Marka, 1988) a Juhaneksen evanjeeliymmi (Evangelium podle Jana, 1994) (Jama 1995: 

98-103, internetový odkaz č. 14). Už jen na základě těchto zásluh lze Pohjanena bez nadsázky 

nazvat „otcem tornedalského jazykového a kulturního obrození“. 

     Je třeba poznamenat, že se v žádném případě nejedná o obrození národní, obyvatelé 

Tornedalenu se ve většině případů cítí být švédskými občany, jak vyplývá například ze studie 

Petry Pudas Veteen piirretty viiva. Kansallinen identiteetti Tornionlaaksossa (Čára vyznačená 

do vody. Národní identita v Tornionlaaksu, 2005). Otázka „obrození“ je v případě 

Tornedalenu opravdu jenom otázkou jazyka, neexistují zde žádné separatistické tendence, 

ani nic podobného. Druhá věc je ovšem otázka vlastní identity místních obyvatel: je zde 



zakořeněný pocit méněcennosti vůči „pravému“ Švédsku (tj. jižnímu Švédsku), ke kterému se 

zdejší obyvatelé často přiznávají. „Monet ovat tunteneet, että he eivät ole aitoja ja oikeita 

ruotsalaisia. (…) Tornionlaakson voisi jopa kokonaan poistaa Ruotsin kartalta. Tornionlaakso 

ei ole näin edustanut „oikeaa Ruotsia“. Ilman Tornionlaaksoakin Ruotsi olisi ollut Ruotsi.“ 

(Pudas 2005: 116); „Mnozí [dotazovaní] pociťovali, že nejsou pravými Švédy. (…) Tornedalen 

by bylo dokonce možné úplně odstranit z mapy Švédska. Tornedalen tak nezastupoval 

„opravdové“ Švédsko. I bez Tornedalenu by Švédsko bylo zůstalo Švédskem.“ S narážkami na 

problém identity obyvatel Tornedalenu se můžeme často setkat v literatuře místních 

spisovatelů, kromě Pohjanenových románů je problém vykreslen například v momentálně 

nejdostupnějším díle pro českého čtenáře, Niemiho Popmusic z Vittuly. 

Svou vlastní literární tvorbu Pohjanen začíná na poli švédsky psané literatury. Jeho román 

Ropandes röst (Hlas volajícího, 1981) se řadí k jedněm z nejvýznamnějších románů 

s náboženským námětem v severských zemích, zakládá se na životních osudech Larse Leviho 

Laestadia ve 40. letech 19. století, tedy období před odchodem do Pajaly, a popisuje 

kazatelovu duchovní krizi i vznik probuzeneckého hnutí v Kaaresuvantu (Jama 1995: 129). 

     Pohjanen je také prvním spisovatelem, který se pustil jak do překladů do tornedalské 

finštiny (meänkieli), tak do původní tvorby v tomto jazyce - je dokonce autorem vůbec 

prvního díla psaného v meänkieli, románu Lyykeri (Luger, 1985)19. Posléze začíná psát i ve 

finštině. Na poli finsky psané literatury se etabloval románovou trilogií pojednávající o jedné 

z místních forem laestadiánství. Tuto trilogii o Korpelově hnutí tvoří romány Kristalliarkki 

(Křišťálová archa, 1987), Kolmen kyynärän jumalat (Tři lokte vysocí bohové, 1988) a Korpelan 

enkelit (Korpelovi andělé, 1989). Kromě popisu působení náboženské sekty se autor 

zaměřuje na obecné líčení životních a společenských podmínek v Tornedalenu od 30. let 20. 

století až po současnost (Jama 1995: 112, 124-5, internetový odkaz č. 14).       

 

Mikael Niemi (∗1959) se narodil ve švédské Pajale a vzhledem k tomu, že bilingvní rodiny 

nejsou v těchto končinách nic neobvyklého, i on pochází z jazykově smíšeného prostředí: 

zatímco mateřštinou otce byla tornedalská finština, matka mluvila švédsky. Přestože Niemi 

ovládá oba jazyky, píše výhradně ve švédštině.  Literární dráhu zahajuje v roce 1988 vydáním 

básnické sbírky Näsblod under högmässan (Krvácení z nosu při velké mši). Později se 

                                                           
19 Název románu je odvozen od stejnojmenného označení pro malou střelnou zbraň německé výroby „Luger“. 



zaměřuje na literaturu pro mládež, v románech Kyrkodjävulen (Ďábel z kostela, 1994) a 

Blodsugarna (Upíři, 1997) se spojují staré biblické příběhy se strašidelnými historkami 

vycházejícími ze sámské vypravěčské tradice. Niemi tak chce dát mladým lidem možnost 

seznámit se zábavnou formou s těmito příběhy a zároveň udržet tradici vyprávění i v dnešní 

době alespoň částečně živou. Niemi je dále autorem několika televizních, rozhlasových i 

divadelních her, některé z nich psal přímo pro Tornedalské divadlo.  

Skutečný průlom ve své tvorbě však zaznamenal až románem Populärmusik från Vittula 

(Popmusic z Vittuly, 2000). Neobyčejně pozitivní přijetí ve Švédsku – Niemi byl oceněn 

několika literárními a kulturními cenami včetně nejprestižnější Augustovy ceny – bylo 

následováno úspěchy v zahraničí: kniha byla přeložena do více než deseti jazyků, záhy po 

vydání ve Švédsku byla rovněž převedena do finštiny20, následně do dalších severských 

jazyků. V České republice román vyšel v roce 2003, který je zároveň rokem vydání ve 

Velké Británii a Spojených státech. Následně kniha vyšla v Německu, Francii, Itálii a v dalších 

zemích, například také v Japonsku, Jižní Koreji nebo Izraeli (internetové odkazy č. 15, 16 a 

17). 

     V románu Niemi navazuje na osvědčený vypravěčský postup, který použil již ve svých 

dílech pro mládež. Do Tornedalenu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století, 

zapadlého kraje na nejzazším severu Švédska, kde stále vládnou staré dobré pořádky, zásady 

patriarchalismu a laestadiánská morálka, konečně doráží hospodářský boom předznamenaný 

vyasfaltováním silnic: nebýt bagrů přijíždějících „zmodernizovat“ starý svět, mohli bychom 

mít pocit, že se čas v Tornedalenu zastavil. A co se teprve stane, když do takového 

zapadákova, výspy tradičních hodnot, levičáctví a tmářství, dorazí rock´n´roll? A co to udělá 

s malými kluky, kamarády Mattim a Niilou? Matti vystupuje jako vypravěč příběhů – kniha je 

vlastně kompilací několika vyprávění, která jsou volně propojena - a jeho ústy se dozvídáme 

hlavně o období dětství a dospívání jednou provždy ovlivněném hudbou Elvise Presleyho a 

Beatles. Matti nám svým vyprávěním rovněž poskytuje doslova „přehlídku života 

v Tornedalenu a jeho svérázných obyvatel“. Z vyprávění získáváme dojem, že Tornedalen - a 

potažmo celý kraj Norrbotten - je opravdu tím největším zapadákovem, „Zemí nikoho“, a že i 

zdejší obyvatelé jsou naprosté nuly se zakořeněným pocitem méněcennosti vůči zbytku 

                                                           
20 Kniha byla vydána na podzim roku 2001 pod názvem Populäärimusiikkia Vittulajänkältä v nakladatelství Like, 
autorkou překladu je Outi Menna. 



Švédska. Tento komplex nevyplývá z ničeho jiného než z jazyka (problém byl nastíněn 

v kapitole 2.2). 

„Hon [Niilas mamma] kände sig mindervärdig. Hon ville ge sina barn det hon själv inte fått, de skulle 
bli rikssvenskar, därför ville hon lära dem svenska hellre än sitt finska modersmål. Men eftersom hon 
själv knappt kunde någon svenska, så teg hon.“ (Niemi 2000: 30) 

„Niilova matka si připadala méněcenná. Svým dětem chtěla dát to, co sama nezískala: budou z nich 
praví Švédové. Proto je spíš chtěla učit švédštinu než svůj mateřský finský jazyk. Ale jelikož sama 
švédsky skoro neuměla, mlčela.“ (Niemi 2003: 35) 

Hořkost vyprávění je ale tlumena neotřelým humorem, a právě propojení těchto dvou 

aspektů dělá z Niemiho knihy mistrovské dílo - bez humoru by Vittula působila jen jako 

ukázka života v „slzavém údolí“. Vyčerpávající obraz místní duchovní atmosféry 

poznamenané zmiňovaným pocitem méněcennosti a nedostatkem identity podává Niemi 

v následující ukázce:  

„Med tiden förstod vi att vår hembygd egentligen inte tillhörde Sverige. Vi hade liksom kommit med 
av en tillfällighet. Ett nordligt bihang, några ödsliga myrmarker där akade bo människor som bara 
delvis förmådde vara svenskar. Vi var annorlunda, en aning underlägsna, en aning obildade, en aning 
fattiga i anden. (…) Vi hade inga bergochdalbanor, inga trafikljus, inga slott och herresäten. Vi hade 
bara oändliga mängder med mygg, tornedalsfinska svordomar och kommunister. 
     Det var en uppväxt av brist. inte en materiál sådan, där hade vi så vi klarade oss, utan en 
identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. (…) Vi bröt på finska utan att vara Fišar, vi bröt 
på svenska utan att vara svenskar. 
     Vi var ingenting.“ (Niemi 2000: 49-50) 
 
„Časem jsme pochopili, že náš kraj vlastně ke Švédsku vůbec nepatří. Jenom jsme se s ním náhodou 
svezli. Byli jsme jenom jakýsi jeho severní přívěsek, několik pustých močálů, kde shodou okolností 
bydleli lidé, kteří byli jen částečně Švédové. Byli jsme jiní, trochu méněcenní, trochu nevzdělaní, trochu 
chudí duchem. (…) Neměli jsme žádné horské dráhy, žádné semafory, žádné známky ani panská sídla. 
Měli jsme jenom nekonečné spousty komárů, nadávek v tornedalské finštině a komunistů. 
     Vyrůstali jsme v nedostatku, ani ne tak v materiálním slova smyslu – měli jsme tolik, že jsme vyšli – 
jako spíš v nedostatku identity. Byli jsme nuly. Naši rodiče byli nuly. (…) Mluvili jsme s finským 
přízvukem, a přitom jsme nebyli Finové, mluvili jsme se švédským přízvukem, a přitom jsme nebyli 
Švédové.                                                     
     Nebyli jsme nic.“  (Niemi 2003: 54-5) 

   

Niemi ve svém románu čtenáři vykresluje také závažné problémy, se kterými se jeho kraj 

potýká - snad nejpalčivějším z nich je odchod především mladých lidí za prací a novými 

možnostmi do jiných částí Švédska. Problém pustnoucího kraje, odchodu obyvatel na jih a 

vylidňování mnohdy celých vesnic se navíc týká také finského Tornionlaaksa a potažmo 

celého Laponska a s tímto fenoménem se také setkáváme v tvorbě mnohých autorů 

zpracovávajících laponskou tematiku.                      



                                                                                                              

„Vi såg familjejordbruken dö och ängarna bli överväxta av sly, vi såg den sista timmerflottningen på 
Torneälven och sedan aldrig mer, vi såg fyrtio starka skogsarbetare ersättas av en enda dieselosande 
skotare, vi såg våra fäder hänga handskarna på spiken och resa sin väg, försvinna  på långa 
veckopendlingar till Kirunagruvan. (…) 
     Det fanns bara en utväg. En endaste möjlighet om man ville bli någonting, om så det allra minsta. 
Nämligen att flytta. (…) Det var en jättelik evakuering. En flyktingvåg som tömde vår bygd, och 
konstigt nog kändes helt frivillig. Ett osynligt krig. 
     De enda som återvände söderifrån var de som dog. Trafikoffren. Självmördarna. Och med tiden 
även de aidsdöda.“ (Niemi 2000: 49-50) 
 
„Viděli jsme, jak zaniká rodinné zemědělství a louky zarůstají mlázím, viděli jsme, jak se na 
Torneälvenu naposled plaví dříví – už nikdy vícekrát, viděli jsme, jak čtyřicítku silných lesních dělníků 
nahradí jeden jediný naftou páchnoucí harvestor, viděli jsme, jak to naši otcové balí a mizí, jak týden 
co týden dojíždějí za prací do železnorudného dolu v Kiruně. (…)  
   Existovalo jenom jedno východisko. Jediná možnost, jak se stát něčím, aspoň tím nejmenším. 
Odstěhujeme se. (…) Byla to obrovská evakuace. Uprchlická vlna, která vyprazdňovala náš kraj, a 
kupodivu se zdálo, že k tomu dochází zcela dobrovolně. Neviditelná válka.  
   Zpátky z jihu se vraceli jenom ti, kdo zemřeli. Oběti dopravních nehod. Sebevrazi. A časem taky ti, 
kdo zemřeli na AIDS.“ (Niemi 2003: 54-5) 

 

Kromě větších evropských jazyků byl román přeložen i do tornedalské finštiny21, ve které 

bylo místní rozhlasovou stanicí zpracováno rozhlasové čtení knihy. Městské divadlo v Oulu 

připravilo v roce 2003 na základě románu inscenaci, jejíž režie se ujala Katariina Lahti22, 

následovalo uvedení divadelních představení v Helsinkách, Vaase, ve švédském Västeråsu i 

v samotném Tornedalském divadle (Rehnsteedt, Rantatalo 2004: 167). V roce 2003 se rovněž 

začalo s připravováním filmové verze románu. Film, natáčený ve švédsko-finské koprodukci 

v režii Rezy Baghera, spatřil světlo světa v následujícím roce. Na vzniku filmu se částečně 

podílel i sám Niemi a na jeho přání probíhalo natáčení v přímo v místě dějiště románu, 

autorově rodné Pajale, s cílem dodat filmu silnější autentičnost výpovědi, zároveň to 

tvůrcům umožilo - podobně jako v případě zmiňovaného snímku Näkymätön Elina (viz výše 

kapitola 3.3) - využít kulis specifické krajiny Tornionlaaksa.23 

     Po úspěchu Vittuly však Niemi tematiku Tornedalenu na čas opustil, ve své následující 

sbírce povídek Svålhålet (Díra v kůži, 2004) se vydává do světa science fiction, který je v jeho 

pojetí okořeněný typickým „niemiovským“ smyslem pro humor a ironii. Do Pajaly se 

                                                           
21 NIEMI, Mikael 2002: Poppimysiikkiä Vittulasta. Stockholm: Norstedts (přeložil Paul Muotka) 
22 Katariina Lahti pro divadlo v Oulu již dříve inscenovala Mukkovo Kyyhky ja unikko (Holubice a mák) nebo hru  
Jerusalemin tanssi (Jeruzalémský tanec) zakládající se na Pohjanenových dílech s tematikou Korpelova hnutí 
(internetový odkaz č. 16). 
23 Niemi si nepřál, aby ústřední role hrály populární herecké osobnosti, v jedné z vedlejších rolí se však 
představí „dvorní herečka Akiho Kaurismäkiho“ Kati Outinen, která ve filmu představuje Niilovu matku 
(internetový odkaz č. 18). 



s Niemim vracíme až v dalším díle, románu s detektivní zápletkou Mannen som dog som en 

lax (Muž, který zemřel jako losos, 2006) (internetové odkazy č. 15, 16, 18 a 19). 

 

3.4. Spisovatelky kraje Tornionlaakso 

První ženskou autorkou působící v Tornionlaaksu a vlastně i v celém Laponsku je Martta 

Haatanen, rozená Sandström (1904-1977). Spisovatelka z Tornionlaaksa však přímo 

nepocházela, narodila se v savoském Iislami v rodině dělníka, který pracoval na stavbě 

železnice vedoucí na sever, a Martta se s ním jako dvaadvacetiletá dostala do Tornionlaaksa, 

které se stalo jejím druhým domovem poté, co se zde provdala. Do jejího života doslova 

„zasáhla hranice“, neboť se svým manželem Jukkou Haatanenem, celníkem na švédské 

hranici, se seznámila při cestě do Švédska. Do té doby kočovnému životu přivyklá Martta se s 

manželem usadila ve vesnici Korpikylä u Karunki. 

     Ačkoli první literární pokusy Martty Haatanen sahají „až do školních škamen“, její dráha 

publikující spisovatelky začala teprve po svatbě. Do laponské literatury, která byla v té době 

hájemstvím mužů (Lehtola 1997: 118), vstupuje ve třicátých letech. Její dlouho připravovaná 

prvotina Rautaiset siteet (Železná pouta) vyšla v roce 1936. Už z názvu je patrné, že v ní 

Haatanen čerpala námět z důvěrně známého prostředí stavitelů železnice. V následujících 

letech Haatanen vydala několik románů, z nichž některé zaznamenaly úspěch: pozornost 

vzbudil například román Yönkuningatar (Královna noci, 1940). Od roku 1940 pracovala 

v novinách Pohjolan Sanomat, kam jednak pravidelně přispívala svými fejetony, jednak zde 

příležitostně působila jako reportérka a literární kritička. 

     Ačkoli Haatanen v Tornionlaaksu žila už od dvacátých let, severská tematika se v jejím díle 

objevuje až mnohem později. Obraz místního kraje autorka podává až v románu Karu kaunis 

maa (Chudá krásná země) z roku 1943 a tematice finských severních oblastí zůstala autorka 

věrná i v dalším díle Varjotie (Stinná cesta, 1944). Stejně jako převážná část starší generace 

spisovatelů a spisovatelek Tornionlaaksa (viz dále Annikki Kariniemi, Mirjam Kälkäjä) byla 

svědky událostí druhé světové války a nějakým způsobem je také zpracovala ve svém díle, i 

Martta Haatanen zažila válku a evakuaci do Švédska. Válečné události odrazily v románu 

Eilispäivää ei enää ole (Včerejšek už není, 1945). Po válce žila autorka v Torniu (Pekkanen; 

Rauanheimo 1947: 407-414, Rinne 1947: 20). 



Jednou z nejvýznamnějších současných spisovatelek finského Tornionlaaksa a potažmo 

Laponska je Mirjam Kälkäjä (∗1939), rozená Ranta, jejíž tvorba je se severními končinami 

rovněž nerozlučně spjata. Kälkäjä se narodila v Petsamu, městě patřícím dnes Rusku24 a k 

Petsamu se také váže podstatná část její rozsáhlé tvorby. Kälkäjä je autorkou řady románů, 

novel, divadelních her, básní, dokumentů i písňových textů a rovněž přispívá sloupky a 

fejetony do novin, časopisů a finského veřejnoprávního rozhlasu (Suomen Yleisradio). Vedle 

vlastní literární činnosti se věnuje práci nakladatelské redaktorky - redigovala například 

publikaci věnovanou historii Petsama - od roku 1995 je redaktorkou výročních novin 

Petsamolaista (Petsamský), mimo to již téměř čtyřicet let pracuje v redakci ročenek kraje 

Tornionlaakso, kam přispívá jak svými články a reportážemi, tak básněmi. Dá se tedy 

konstatovat, že veškerá činnost Mirjam Kälkäji je spjata s kulturou a literaturou, vedle výše 

zmiňovaných aktivit vede také kurzy tvůrčího psaní. V Torniu žije od roku 1960 (internetový 

zdroj č. 20 a 21). 

Jako spisovatelka začala básnickými díly, už první se váže k jejímu druhému domovu, Torniu - 

Meidän Tornio (Naše Tornio, 1975) vzniklo ve spolupráci s místním umělcem, v severním 

Finsku známým kreslířem, Osmem Santomäkim (1922-1986), který je ilustroval. Význačným 

rysem psaní Mirjam Kälkäji je, že se často zaměřuje na jedince, kteří nějakým způsobem 

vybočují z průměru, například na umělce v přísně omezené společnosti. S tím souvisejí další 

náměty jako osamělost, jinakost, odlišnost, což je charakteristické právě pro postavy umělců 

nebo postižených lidí, obecních bláznů, zvláštních, neobyčejných osobností, jedním slovem 

marginalizovaných jedinců. Postavy silných žen a jiných „silných slabých jedinců“ se objevují 

například v novelách Kaamoskevät (Jaro polární noci) nebo Umpistaival (Cesta do neznáma, 

1989). V posledně jmenované novele je sever autorkou popisován jako drsné místo. 

Hrdinkou je žena, která se přistěhuje do Petsama z jihu Finska, a tak se prostřednictvím jejího 

vyprávění dozvídáme o životě na severu z „vnějšího pohledu“, tedy z pohledu člověka 

zvyklého na jiný způsob života. Rytmus života lidí na dalekém severu je určován změnami 

ročních dob, zdejší obyvatelé se musejí přizpůsobovat rytmu přírody více než lidé žijící na 

jihu. Kälkäjä píše převážně standardní finštinou, ve své tvorbě však v dialozích využívá rovněž 

dialekt, díky čemuž pak tyto pasáže díla působí autentičtěji (Kuukasjärvi 1997: 260-4, 

Tuohimaa 1997: 52, internetové odkazy č. 20 a 22). 

                                                           
24 Ruský název dnešního území je Pečenga. 



Ústředním prostředím i její další tvorby je rodné Petsamo. Poté, co Petsamo bylo ve druhé 

světové válce zabráno Ruskem, došlo k evakuaci místního finského obyvatelstva. Mirjam 

Kälkäjä byla ještě dítě, když byla s rodinou takto přesídlena. Ve svých knihách pak popisuje 

jak obyvatele Petsama, tak lidi donucené válečnými událostmi k evakuaci, a zároveň sleduje 

další osudytěchto přesídlenců v jiných částech Finska. Vedle četných děl beletristických je 

Kälkäjä autorkou vzpomínkového dokumentu věnovanému Petsamu Joen takana Petsamo 

(Za řekou je Petsamo, 1991).  

     Nejvýrazněji se petsamské prostředí odráží ve čtyřech románech, které svým způsobem 

tvoří celek - Petsamolaiset (Petsamští, 1977), Maan ja joen poikki (Přes zemi a přes řeku, 

1978), Lintu kämmenellä (Ptáček v hrsti, 1981) a Tulijoki (Řeka Tuli, 1986). Jedná se o romány 

do jisté míry samostatné, nepřímo na sebe navazující, propojeny jsou volně především svým 

námětem. Na osudech hrdinů sledujeme zároveň útržky historie Petsama. Autorka líčí 

příběhy několika generací od osídlování zdejších končin, kdy lidé přicházejí na sever, aby zde 

našli nový domov nebo sem přicházejí za živobytím. Tvrdou prací se jim podaří usadit se, 

postavit si dům. Nastupuje generace jejich dětí, které zde už stačily zakořenit a pro něž je 

Petsamo domovem. Do jejich života však zasahuje válka, jejíž události vyústí v evakuaci do 

Švédska. Těmto lidem nezbývá než začít budovat vše od začátku a na jiném místě.  

     Lintu kämmenellä se pak soustřeďuje na osudy další generace, žijící v současnosti, míněno 

v době, kdy byla kniha napsána. Jedná se o příběh dvou žen, jejichž osud je spojen 

s odchodem z Petsama. Seija a Tiia jsou kamarádky už od školních let a jejich dětství bylo 

poznamenáno evakuací. Zatímco Seija zůstala na severu, ve „starém světě“, Tiia se 

odstěhovala na jih, do „světa nového“. Kälkäjä zde jako mnoho jiných laponských autorů ve 

svých dílech využívá konfrontace severu a jihu jakožto dvou odlišných světů, severu jako 

starého tradičního Finska a jihu jako světa moderního, plného příležitostí a nových možností. 

Kamarádky se setkávají po letech a bilancují své životní zkušenosti. Seijin život na severu je 

skromný, jednotvárný, dalo by se říct až nudný, Tiia si však na jihu vybudovala kariéru 

úspěšné divadelní režisérky, a tak by se mohlo zdát, že je spokojenější. Opak je ale pravdou, 

neboť vychází najevo, že Tiia je nešťastná, což vyplývá z pocitu vykořeněnosti, zatímco Seijin 

život spočívá na pevných základech. Kälkäjä tak rozvíjí názor, že pro lidi, kteří se narodili a 

vyrostli na severu, je sever také jejich „přirozeným“ prostředím a je pro ně pak těžké, ne-li 

nemožné, zakořenit v místě naprosto odlišném (Kuukasjärvi 1997: 261-2, Tuohimaa 1997: 

52-3, internetový odkaz č. 20). 



Román Tulijoki je ze čtveřice románů nejsamostatnější, jeho námětem není nic jiného než 

válka a to, jakým způsobem zasahuje do životů lidí. Příběh se odehrává na hranici Norska a 

Finska, řeka Tuli je hraniční řekou mezi těmito dvěma zeměmi. Ačkoli byla řeka hranicí 

odjakživa, pro lidi to nijak zvláštní význam nemělo, neboť zde vždy žili v klidu a míru. 

Následně ale přišla válka a Finové byli nuceni ze svých domovů utéct přes řeku do Norska. Po 

nějaké době se díky příznivějšímu vývoji války mohli načas vrátit, ale za nějaký čas přišla 

evakuace znova, tentokrát už definitivní. Pro obyvatele Petsama se tak najednou jejich 

dosavadní domov stává cizí zemí. Jejich rodný kraj je na jednu stranu docela blízko - mohou 

jej pozorovat z druhého břehu řeky - ale zároveň se najednou stává dalekým a 

nedosažitelným. Román má bezesporu i protiválečný tón. 

     Také v tomto románu autorka rozvíjí svá oblíbená témata odcizení a jinakosti. Hlavní 

postavou je Andreas, tělesně postižený osaměle žijící člověk, skoro podivín, ale jak je u 

Kälkäji obvyklé, fyzický nedostatek je vynahrazen nějakým nadáním - Andreas je talentovaný 

malíř a díky tomuto daru si ho lidé váží. Andreasův pocit osamělosti se tak neodvíjí od 

chování druhých, ti jej naopak považují za jednoho z nich, neodvrhují ho. Lidé s postižením 

nebo nějak fyzicky odlišní se objevují i v dalších dílech Kälkäji, například v povídce Käsillä 

toinen tarina (Ještě jeden příběh, 1990) se vypráví o muži, který ve svých dvaceti letech 

ohluchl a snaží se s nastalou situací vypořádat. Pro hrdiny Kälkäjiných děl je vždy příznačná 

jistá houževnatost, snaha vyrovnat se s nepřízněmi osudu, a zvláště patrná je tato tendence 

zejména u ženské postav (Kuukasjärvi 1997: 260-265). 

Převážnou část tvorby Mirjam Kälkäji lze označit za realistickou prózu (Lehtola 1985a: 255) a 

totéž je možné prohlásit o tvorbě další ze současných spisovatelek kraje Tornionlaakso - 

Terttu Rousu (∗1947), rozené Angeria. Rousu pochází z vesnice Karunki v obci Tornio, kde 

také kromě několika málo let prožila celý život. Do doby, než začala psát, byla ženou 

v domácnosti, učila se v rodinné škole, později pracovala mimo jiné jako pečovatelka v 

Torniu nebo jako uklízečka. Podle jejích vlastních slov jí nabyté bohaté pracovní zkušenosti 

pomohly najít témata, která pak mohla využít ve své tvorbě. Psaní patřilo vždy k jejím 

koníčkům, tvorbě básní se věnovala už od dětských let a tato záliba ji provázela až do 

dospělosti. V osmdesátých letech se poprvé pustila do psaní pamětí. Začala navštěvovat 

kurzy a semináře tvůrčího psaní, zároveň ji zaujala tvorba školních divadelních představení. 

Ve stejné době, tedy zhruba v osmdesátých letech, se začala rodit myšlenka literárně 



zpracovat pestré osudy jejích prarodičů a Rousu začala sbírat materiál, ze kterého pak vzniklo 

její stěžejní dílo, trojdílná románová série tvořená romány Etelän varekset (Vrány z jihu, 

1994), Leivän perässä (Za chlebem, 1995) a Urakka täyttyy (Úkol splněn, 1997). Rousu sama 

vysvětluje důvody svých pohnutek popsat příběhy svých prarodičů a období jejich příchodu 

do Tornionlaaksa tím, že chtěla mladé generaci ukázat, jak těžkou prací museli jejich 

předkové ve zdejším kraji přetvářet nehostinnou lesní krajinu v úrodná pole, aby se vůbec 

mohli uživit. Rousu ve své trilogii zachycuje život v Tornionlaaksu v období od přelomu století 

do dvacátých let. Kromě toho kniha s humorem popisuje běžné starosti rodinného života.  

     Příběh manželů Akseliho a Idy Lamminových však začíná na jihu, v Tampere, odkud se 

vydávají na sever začít žít nový život. Mladý pár se usadí ve vesnici Aapajärvi, malé vesničce 

na břehu řeky Tornio. Už tento fakt je zajímavý, neboť o několik desítek let později se směr 

odchodu lidí za prací změnil přesně opačně, ze severu na jih. Životní podmínky na přelomu 

století byly těžké, lidé byli nuceni odejít za výdělkem tam, kde se pracovní příležitost právě 

nabízela, byli tak zbaveni možnosti vybírat si místo svého budoucího působiště. Rousu 

popisuje život ve vesnici z pohledu nově příchozích, vyvstává tak rozdíl mezi starousedlíky a 

přistěhovalci, i tak se sever a jih Finska - stejně jako v řadě děl místních, potažmo laponských 

spisovatelů – dostává do konfrontace. Rozdíly se projevují například v přístupu 

k náboženství. V Tornionlaaksu tak rozšířené laestadiánství je pro příchozí z jihu naprosto 

neznámým jevem. Především Ida je z laestadiánských shromáždění a extatických projevů, 

jimiž jsou doprovázena, v rozpacích a svým postojem budí v lidech ve vesnici nevoli - mají 

pocit, že Ida jejich vyznáním pohrdá.  

     Rozdíly mezi finským severem a jihem se projevují i v dalších momentech. Lidé ve zdejším 

kraji dlouho žili tradičním venkovským způsobem života, to znamená, že pracovali na poli a 

chovali dobytek. Tak tomu bylo i na počátku dvacátého století, kdy do těchto dalekých 

severských končin přichází myšlenkami socialismu „načichlý“ Akseli. Akseli pochází 

z Tampere, kde v té době už byla poměrně silná dělnická základna a kde se rozmáhalo 

dělnické hnutí. Dalším z aspektů, ve kterém se projevuje odlišnost severních a jižních krajů 

Finska je rozdíl v nářečí. Také Rousu - stejně jako další místní spisovatelé - ve svých knihách 

využívá místního dialektu k dokreslení autentického obrazu prostředí Tornionlaaksa. Děti Idy 

a Akseliho si ve škole začnou všímat, jak odlišně místní děti hovoří a snaží se naučit mluvit 

jako ostatní, aby se jim ostatní děti nevysmívaly. Přes všechny počáteční problémy se rodině 



Lamminových podaří zařadit se do místního prostředí a najít zde druhý domov (Alftan 2000, 

Kuukasjärvi 1997: 265-7, internetový odkaz č. 23). 

V dalších svých dílech se Rousu zaměřila mimo jiné na vylíčení válečných událostí v rodném 

kraji. Próza Matti Juntti. Sodan ja rauhan askelissa (Matti Juntti. Ve stopách míru a války, 

1999) je opět zasazena do autorce důvěrně známého prostředí zastrčené severské vesnice,  a 

zatímco v něm Rousu sleduje životní podmínky místních obyvatel na počátku dvacátého 

století a za první světové války, následující román Poikasten sota (Chlapci ve válce, 2004) pak 

popisuje válečné události roku 1944 v zapadlé vesnici na severu Finska. Válka s sebou přináší 

nedostatek jídla a dalších potřeb, šíří se epidemie, do vesnice přicházejí obyvatelé 

evakuovaní z jiných částí Finska, váleční zajatci a vojáci – Finové, Němci i Rusové. Mimo 

válečných útrap je v románu ale místo také pro dobrodružství, které představuje například 

honba za uprchlým válečným vězněm, pašeráctví nebo evakuace do Švédska. 

     Trochu z jiného soudku je pak autorčin počin překladatelský. Terttu Rousu totiž uspěla 

v konkurzu na překlad ve Finsku tak populárních příběhů kačera Donalda do místního 

dialektu. Šestičlenná komise – jednou z porotců byla také Rosa Liksom – vybírala z téměř 

dvou stovek soutěžních překladů, přičemž práci Rousu vyhodnotila jako nejzdařilejší. 

Speciální vydání Joulu on jo ovela (Vánoce jsou za dveřmi, 2005) obsahuje klasické příběhy se 

zimní i vánoční tematikou (internetový odkaz č. 23, Sarrala 2005). 

 

Mezi spisovatelské naděje Tornionlaaksa patří ze současných autorek mladší generace Paula 

Sieppi (∗1960). Spisovatelka se narodila ve vesnici Liepimä v obci Muoni, která byla poté 

jejím domovem dětských a mladých let. Literatura není jediným polem působnosti Pauly 

Sieppi. Autorka, původním povoláním zahradnice, studovala výtvarné umění, kterému se 

věnuje dosud - maluje pastelem a olejem, vytváří akvarely i grafiku. Svá díla vystavovala 

například v Helsinkách, kde nějakou dobu také žila, nebo  ve svém současném domově 

v Salo.  

     Literárním debutem Pauly Sieppi je silně regionální román Aurinko maassa (Slunce na 

zemi, 1996). Vyprávění je zasazeno do prostředí zapadlé vesnice na severu, jeho hrdinkou a 

vypravěčkou je vnímavá a přemýšlivá školačka Lilja. Ta žije částečně „ve svém světě“, a 

v jejím vyprávění se tak propojují dvě roviny: každodenní realita se prolíná se světem bujné 

dětské fantazie. Lilja paradoxně zároveň naivním, zároveň ale vyspělým pohledem dítěte 



bedlivě pozoruje, co se děje kolem. Reálnou rovinu příběhu tvoří tedy její vyprávění o 

každodenním životě severské vesnice a jejích obyvatelích. Ireálnou rovinou je pak „tajný 

svět“ Liljiných myšlenek, postřehů a úvah o životě, jenž je čtenáři odkrýván prostřednictvím 

vyprávění psaného ve stylu proudu vědomí. V románu se rovněž setkávají tradice a minulost 

se současností.  Sieppi se v tomto svém díle - stejně jako například Mikael Niemi – hlásí 

k odkazu staré laponské vypravěčské tradice: autorka v něm využívá místních legend, motivů 

ze sámské mytologie a tradičního pohledu na svět. Sámský živel je pak v románu zastoupen 

mimo jiné i v postavě samotné hlavní hrdinky, neboť její rodina patří k potomkům sámského 

rodu.  

     Sieppi je dále autorkou krátké prózy Nuorennusloikkaus (Zpátky do mládí, 2000) a sbírky 

novel Virtako venhettä vie (To proud loďku unáší?, 2000). Podle jejího románu Aurinko 

maassa a novel byla nastudována divadelní představení, která jsou uváděna na různých 

místech v Laponsku. Rovněž Sieppi při psaní využívá dialektu, ale ne už jen v dialozích jako 

například Arvola, ale stejně po vzoru Rosy Liksom a dalších současných autorů píše dialektem 

celé texty. Za svou prvotinu Sieppi obdržela stipendium Kalleho Päätala a byla za ni také 

navržena na literární cenu novin Helsingin Sanomat (Kuukasjärvi 1997: 272-4, internetové 

odkazy č. 24 a 25). 

Další v nedávné době debutující spisovatelkou pocházející z Tornionlaaksa je Jemina Staalo 

(∗1969). Za tímto pseudonymem se skrývá rodačka z obce Ylitornio Satu Ylävaara. V raném 

dětství žila s rodiči na různých místech v Laponsku, v Ylitorniu se rodina usadila, když byly 

Satu čtyři roky.      

     Literatuře se věnuje odmalička, už jako dítě si psala deník a první román napsala podle 

svých slov v osmi letech. Vedle toho se začala věnovat i psaní krátké prózy, což je 

mimochodem styl, kterým vládne i Rosa Liksom.25 Aby se přiblížila svému snu stát se 

spisovatelkou, vydala se Staalo po střední škole na odbornou školu do Orivesi, kde studovala 

tvůrčí psaní, mimo to absolvovala v tomto oboru také několik kurzů. Staalo se netají tím, že 

prostředí rodného kraje ji spíše odpuzovalo. Bylo jí jasné, že v tomto „hrůzném místě“ 

nemůže zůstat, a proto se přestěhovala do Helsinek, kde začala pracovat v ústavu pro 

                                                           
25 Není bez zajímavosti, že Jemina Staalo je neteří Rosy Liksom (viz kapitola 6) a společného toho mají tyto dvě 
spisovatelky opravdu hodně. Kromě toho, že jsou obě v jistém smyslu nekonvenčními a svéráznými 
osobnostmi, je pro ně rovněž charakteristický široký okruh zájmů a také to, že se vedle literatury věnují dalším 
druhům umění - Staalo se zajímá mimo jiné multimédia, fotografování, grafický design, hudbu a kreslení 
(internetový odkaz č. 26). 



pacienty s vývojovými vadami. I když Staalo následně vystřídala celou řadu zaměstnání, její 

tvorbu výrazně ovlivnila především zkušenost z pracoviště v diagnostickém ústavu. „Olihan 

se kyllä, kun humanisti-idealisti törmää oikeaan maailmaan. Mitä kaikkea helsinkiläinen mies 

tekee toiselle, lapsesta koiraan. Kaikki ne tarinat ja niiden vaikutukset.“ (internetový odkaz č. 

27); „Bylo to, jako když idealistický humanista narazí na opravdový svět. Co všechno je muž, 

Helsinčan, schopen způsobit druhým, od dětí až po psa. Všechny ty příběhy a dojmy z nich,“ 

vzpomíná Staalo. „Těmi příběhy a dojmy z nich“ se Staalo inspirovala a v „přetavené“ formě 

je pak využila ve své tvorbě: v jejích básních a novelách se často objevují postavy násilnických 

mužů. 

 

Psaní „do šuplíku“ Staalo opustila v roce 1998, kdy se s ostatními umělci podílela na 

vytvoření multimediálního CD-romu Tuhannet kasvot Eroksen (Tisíc tváří Erotových), na 

které sama přispěla svými poslechovými texty a vytvořila i jeho grafickou část. Když v roce 

2000 pořádalo nakladatelství Gummerus ve spolupráci se společností Xerox a Sdružením 

Mladé síly (Nuoren Voiman Liitto) soutěž o nejlepší novelu, Jemina Staalo získala první cenu a 

její vítězná povídka Salamijuustoleipiä ja ainakin yksi suffeli (Obložené chlebíčky a aspoň 

jedno suflé) byla následně otištěna v antologii Novellit 2000 (Novely 2000, 2001). 

     Pro svou první samostatně knižně vydanou prvotinu Pornoinho (Odpor k pornu, 2002) 

použila Staalo některé ze svých starších textů, objevují se zde tedy příběhy ovlivněné jejím 

působením v diagnostickém ústavu. Jedná se o sbírku různých forem krátké prózy, novel a 

jiných textů stojících na pomezí prózy a poezie (internetové odkazy č. 26, 27 a 29). Jsou to 

drsné příběhy o krutostech světa, násilných mužích, do kouta zahnaných žen, o tyranech a 

jejich obětech, o mužích alkoholicích a, jak název napovídá, také o zvrhlých podobách sexu. 

Slovy autora kritiky na knihu Pornoinho, Petriho Hanniniho: „Staalo kirjoittaa vihaisia 

tarinoita vihaisista naisista, jotka vihaavat miehiä. Pornoinho onkin oikea miesvihan 

aapiskirja. (…) Staalo kirjoittaa rujoja tarinoita ihmisistä, joita moni ei tiennyt olevan 

olemassakaan, tai tiesi, mutta ei halunnut heitä ajatella.“ (internetový odkaz č. 28); „Staalo 

píše nenávistné příběhy rozhněvaných žen, které nenávidí muže. Pornoinho je skutečným 

slabikářem nenávisti k mužům (…). Staalo píše pokřivené příběhy o lidech, o kterých mnozí 

ani nevěděli, že vůbec existují, nebo i věděli, ale nechtěli o nich přemýšlet.“ Ženy v podání 

autorky jsou oběťmi mužských krutostí, zmítanými ve světě plném drog, sexu a násilí a často 

trpícími jedním z fenoménů moderní doby, poruchami příjmu potravy. Únikem a 



vysvobozením se pro ně stává pomsta - z obětí se stanou samy původkyněmi násilí a zla. 

Staalo se ve své knize dotkla mnoha současných společenských problémů a kritika ocenila 

způsob, jakým se zhostila úkolu o těchto problémech vypovědět, vyzvedla také autorčin 

svérázný styl psaní a alespoň na základě převážně příznivých recenzí lze debut Jeminy Staalo 

označit za slibný (internetové odkazy č. 28 a 29). 

Ani v současné době, kdy už má za sebou knižní vydání své tvorby, se Staalo nevyhýbá 

publikování na internetu, některé její básně a novely si lze přečíst pouze tam26, kromě toho 

jsou její texty otiskovány i v různých časopisech, kam spisovatelka přispívá také sloupky, 

fejetony a kritikami. Ačkoli autorka svůj rodný kraj opustila a žije v Helsinkách, přesto na své 

kořeny zcela nezanevřela, dokonce se dá říct, že Staalo je propagátorkou místní kultury a 

jazyka. Přiznává, že už v dětství ji výrazně ovlivňovalo právě umělecké prostředí Laponska – 

z osobností, které na ni nějakým způsobem měly vliv, jmenuje jednak spisovatelky Rosu 

Liksom a Annikki Kariniemi, ale například také malíře Reidara Särestöniemiho nebo herce 

z filmu Maa on syntinen laulu natočeného podle Mukkovy předlohy. Ačkoli se ve Finsku 

meänkieli obecně považuje za dialekt, Staalo právě ho považuje za svůj rodný jazyk a finštinu 

uvádí až jako svůj jazyk druhý. Jak už je v generaci současných spisovatelek docela běžné, i 

Staalo ve své tvorbě hojně meänkieli využívá. V současné době v něm připravuje knihu pro 

děti, na níž spolupracuje se svou sestřenicí Suvi Leukumaavaarou, která bude knížku 

ilustrovat. V řadě svých mnoha zájmů Staalo zmiňuje také historii, hororové filmy, upíří a 

čarodějnické historky. Sama zkoumala historii čarodějnictví v Tornionlaaksu, což se také 

projevuje v její tvorbě: postava čarodějnice z Tornia jménem Pistokoski se objevuje například 

v povídce Noita ja sen reki (Čarodějné saně; internetový odkaz č. 30). Popustit uzdu 

fantaziím se Staalo chystá také v připravovaném symbolickém a romanticko-hororovém 

románu z prostředí Tornionlaaksa (internetové odkazy č. 26, 27 a 29). Přestože, jak již bylo 

naznačeno, Staalo už dlouho nežije ve svém rodišti, z její tvorby, zájmů a také vlastních 

prohlášení je zřejmé, že kraj Tornionlaakso a místní jazyk/dialekt jsou pro ni nadále 

důležitými zdroji inspirace. 

Zatímco pro starší generaci současných spisovatelek Tornionlaaksa je typické, že celý nebo 

téměř celý život prožily v rodném kraji, mladší generace současných spisovatelek 

                                                           
26 www.unikankare.net/kirjallisuus/staalo/index.html (20.5. 2008) 
    http://gamma.nic.fi/~raijakoo/staalo.htm (20.5. 2008) 



Tornionlaakso opouští. Zatímco Paula Sieppi a Jemina Staalo zůstaly ve Finsku, stopy Päivi 

Laakso (∗1967), rodačky z Tornia, vedly až do Norska, kam po škole odešla pracovat do 

továrny na zpracování ryb. S výše jmenovanými autorkami má Päivi Laakso společných více 

věcí: kromě literatury se věnuje také výtvarnému umění a v neposlední řadě také to, že před 

nedávnem vydala svůj literární debut, norsky psaný román Jeg elsker sol (Miluju slunce, 

2001). Za „finskou prvotinu“ této autorky – tedy prvotinu na poli literatury psané ve finštině - 

lze označit až její v pořadí druhý literární počin. Původně opět v norštině napsaný román 

Sanatorium Laakso následně sama přeložila do své mateřštiny (finštiny). Ve Finsku pak kniha 

vyšla pod názvem Parantola (Sanatorium) v roce 2004.  

     Oba romány mají autobiografické prvky a odráží se v nich kraj autorčina dětství, rodného 

Tornia. V románu se prolínají dva příběhy, které spojuje postava mladé umělkyně Päivi. 

Shoda jmen hrdinky románu a „skutečné Päivi“ není náhodná, neboť, jak bylo uvedeno, 

autorka ve svém vyprávění využila jisté momenty ze své biografie. Také románová hrdinka je 

původem z finského Tornionlaaksa, odkud se přestěhovala do Norska, kde posléze působí 

jako všestranná umělkyně. V románu Päivi doprovází svou dlouhodobě nemocnou matku do 

ozdravného střediska pro invalidy - jednu linii příběhu tak tvoří Päiviny zážitky ze střediska, 

její postřehy ze života rekonvalescentů i zdejšího personálu. Laakso se výběrem námětu pro 

svou knihu zařadila po bok Mirjam Kälkäji, která také často píše o lidech nemocných, tělesně 

postižených, kteří jsou ale na druhou stranu něčím výjimeční, neobyčejně vnímaví nebo 

obdaření zvláštním nadáním. Samostatnou kapitolou je pak příběh složitého vztahu Päivi a 

její matky. Během pobytu totiž zjišťují, jak je pro ně složité po letech spolu vyjít, zvláště když 

jsou ve středisku nuceny žít v jednom pokoji. Na povrch vyplouvají konflikty z minulosti a 

objevují se spory nové, přičemž každá u svého protějšku nějakým způsobem naráží na 

nepochopení. Pro Päivi zvyklou na fakt, že její matka je celý život nemocná, je najednou 

těžké pochopit, že stav matky je nyní skutečně vážný, na druhou stranu matka dceři vyčítá 

„chyby“, které v životě udělala – například onemocněla anorexií – a nechápe ani dceřino 

umělecké počínání. V retrospektivním vyprávění Päivi odhaluje zážitky z dětství 

v Tornionlaaksu, ale také pozadí svých studií a uměleckých počinů v rodném Torniu i v Oslu 

(internetové odkazy č. 31 a 32). Recenzentka románu, Irma Stenbäck, hodnotí knihu jako na 

jedné straně realistickou, na druhou stranu plnou absurdna a svérázného humoru, což ji 

údajně přibližuje próze Rosy Liksom. Spisovatelky podle názoru Stenbäck dále spojuje i 



podobný styl psaní: Liksom i Laakso jsou mistryněmi krátkých úsečných vět (internetový 

odkaz č. 33). 

 

4. Annikki Kariniemi 

V přehledu ženských spisovatelek Tornionlaaksa (v kapitole 3.4) jsem uváděla jako první 

spisovatelku působící v tomto kraji Marttu Haatanen. Haatanen literárně debutovala dříve 

než Kariniemi, v roce 1936, a také svůj první román věnovaný severnímu kraji napsala už 

v roce 1943, přesto ale je prvenství přičítáno Kariniemi z jednoho prostého důvodu, - byla 

první spisovatelkou, která z Laponska rovněž pocházela, na rozdíl od Haatanen, která se 

narodila v kraji Savo a do Tornionlaaksa se pouze přestěhovala.  

     Annikki Kariniemi (1913-1984) se narodila v Rovaniemi a většinu svého života prožila 

v různých částech Laponska: v letech 1934-1963 pracovala jako učitelka na základních a 

středních školách mimo jiné v obcích Salla, Kuusamo, Sodankylä, Inari a také v Ylitornio a 

Pello, jež jsou součástí Tornionlaaksa (Kontio 1998: 63-4), přičemž prostředí těchto míst pak 

hraje důležitou roli v jejím díle. Pro Kariniemi tak nebyly daleké severní končiny Finska jen 

rodným krajem, ale zároveň nevyčerpatelných zdrojem inspirace. Drtivou většinu svých děl 

věnovala právě tematice Laponska, zobrazení místní přírody, obyvatel, mýtů a legend, ale 

v neposlední řadě také jeho problémů. Kariniemi byla ve své době známa aktivním bojem za 

ochranu laponské přírody. Kromě jejích vlastních knih, ve kterých se stavěla za ochranu 

přírody, psala též články do novin, vystupovala na seminářích i v televizi. Postoj Kariniemi 

k ekologii je v souladu s celkovým vyzněním jejích knih, člověk má k přírodě a jejím zákonům 

přistupovat s pokorou, sklonit se před nimi. 

     Pozornost spisovatelka budila ale také svým osobním životem bořícím mnohá tabu a 

přijímané společenské normy (Kontio 1998: 64). Annikki Kariniemi byla třikrát vdaná. Její 

první manželství trvalo jen krátce, známější je její vztah s druhým manželem, plukovníkem 

Oivou Johannesem Willamem, se kterým prožila téměř dvacet let. Své zážitky s tímto 

násilnickým mužem autorka pak vylíčila ve své knize Erään avioliiton anatomia (Anatomie 

jednoho manželství, 1968). Román pojednává jednak o velké až romantické lásce dvou lidí, 

ale také o domácím násilí, což bylo ve své době odvážné, neboť psát o tomto tématu bylo 

považováno za tabu (Pasula 2003). Annikki Kariniemi tak byla nekonvenční osobnost, v životě 



i v tvorbě neváhala jít svou vlastní cestou, a proto byla nenáviděna i milována. Leena Impiö 

píše ve svém článku věnovaném vzpomínce na Annikki Kariniemi: „Annikki ei jättänyt ketään 

kylmäksi.“ (Impiö 1986: 12); „Annikki nenechala nikoho chladným.“ Aby toho nebylo málo, 

potřetí se Kariniemi vdala za muže o třicet let mladšího, dělníka Taista Heikanmaaa.  

     Narážky na své manželství i další momenty ze soukromého života se Kariniemi nebránila, 

jak již uvedeno, využít v mnohých dílech: provázanost života a tvorby je u ní častým jevem. 

Tento aspekt měl podle Marji-Leeny Ervasti, autorky článku o Kariniemi, občas negativní vliv 

na jinak kvalitní tvorbu této spisovatelky (Ervasti 1988: 13). 

 

Kariniemi debutovala poměrně pozdě, v době vydání jejího prvního románu Poro-Kristiina 

(Kristiina, chovatelka sobů, 1952) jí bylo devětatřicet let. Za svůj život však stačila vydat 

dalších jednatřicet knih. Kariniemi stejně jako výše zmiňovaná Martta Haatanen vstupovaly 

do laponské literatury, které do té doby vládli muži. Muži byli nejen autory, ale také hlavními 

postavami, hrdiny, zatímco ženy, stereotypně zobrazené postavy, stály v naprosté většině 

případů v pozadí, slovy Veliho-Pekky Lehtoly: „Naiskuvaus Lapin-kirjallisuudessa jäi yleensä 

sivuun: nainen esiintyy teoksissa vain kaikkein stereotyyppisimmissä muodoissaan, kuten 

toruvana akkana (Satu-Ruijan maa) tai kasvottomana olentona.“ (Lehtola 1985a: 254); 

„Zobrazení ženy v laponské literatuře bylo odsunuto na druhou kolej: žena se v dílech 

objevuje jen v těch nejstereotypnějších podobách, jako kárající babka (např. v Järventausově 

románu Satu-Ruijan maa; viz kapitola 3.1) nebo jako bytost bez tváře“. Svět laponské 

literatury byl tak po všech stránkách mužským světem. A zatímco Haatanen psala ještě 

tradičně, obraz ženy u Annikki Kariniemi naprosto vybočoval ze zavedeného modelu.  

     Skutečnost, že do laponské literatury vstupují ženy nejen jako spisovatelky, se Kariniemi 

rozhodla podpořit románem bořícím mýtus o pasivní úloze ženy v laponské literatuře, 

potažmo v tradiční sámské společnosti. Její hrdinka Kristiina se totiž v románu zhostí role 

chovatelky sobů, která byla tradičně vymezená mužům. Nejenže se tak Kariniemi ve svém 

románu dotýká otázky postavení ženy v tradiční, vesnické společnosti ovládané patriarchální 

a laestadiánskou morálkou, ale navíc nabízí feministický pohled na tuto problematiku, což 

bylo něco do té doby nemyslitelného. Kristiina není ochotna se tomuto postavení podřídit, a 

tak se rozchází se společností a dobrovolně si vybírá svobodný život kočovné chovatelky 

sobů. 



     Dalším důležitým momentem románu Poro-Kristiina je laestadiánské pojetí hříchu a 

pykání. Románové Kristiině koluje v žilách napůl sámská a napůl finská krev, a stejně tak ve 

vyznání se pohybuje mezi dvěma světy, mezi laestadiánstvím a sámským šamanismem. Po 

otci Kristiina zdědí magické schopnosti a je těmito silami částečně ovládána, na druhou 

stranu ji svazuje křesťanská laestadiánská morálka. Kristiina na smrtelné posteli rekapituluje 

svůj život, její duše se snaží vypořádat se s touto rozpolceností mezi dvěma odlišnými 

světonázory. Hrdinka se zpovídá ze svých hříchů, nakonec dojde k rozhřešení a umírá 

v pokoji. Příznačné pro Kariniemi je rovněž to, že křesťanství nakonec vítězí.  

     Sámové mají v textech jednu příznačnou vlastnost: jejich přístup k sexualitě je naprosto 

instinktivní, pudový, téměř zvířecí, což zdědila i Kristiina.27 I v tomto ohledu je příznačně 

provázán lidský život s přírodou: Kristiinin pohlavní pud se probouzí stejně jako zvířecí na 

jaře. Tato nevázaná sexualita je významným rysem její povahy, který je v naprostém rozporu 

s laestadiánskou morálkou (Tuohimaa 1998: 84-8). Pro Kariniemi nebylo laestadiánství ničím 

cizím, neboť se s ním mohla odmalička seznamovat prostřednictvím své matky. Blízká jí byla 

rovněž sámská problematika, o čemž svědčí i celá autorčina tvorba, sama Kariniemi měla 

totiž po otci sámské kořeny (Kuukasjärvi 1997: 256,259).  

     Jak uvedeno výše, román Poro-Kristiina svým námětem pokračuje v tradicích laponské 

literatury, konkrétně svým zobrazením boje mezi křesťanstvím a pohanstvím (sámským 

šamanismem). Zatímco v tomto románu se boj odehrává na duchovní rovině a hrdinka bojuje 

sama se sebou, v baladickém románu líčícím šíření křesťanství v 16. století Laulu Lapista ja 

Lapin papista (Píseň o Laponsku a o laponském faráři, 1972) je konflikt ztělesněn v postavách 

dvou mužů, nesmiřitelných soupeřů. Na jedné straně stojí mladý kněz, který se pln nadšení 

vydává do Laponska, aby obracel pohany na křesťanskou víru, na druhé straně starý šaman, 

zastánce tradičního pohanského světonázoru, vidí ve faráři hrozbu: ten totiž svou prací ničí 

hodnoty, na kterých je šamanův svět a obecně svět místních obyvatel vystavěn (Tuohimaa 

1997: 49-50). Knězi se daří získávat si příznivce a na jeho stranu se postaví i šamanova dcera, 

což symbolicky dotvrzuje konečné vítězství křesťanství.  

     Kariniemi už v prvním románu stejně jako ve většině svých knih navazuje na laponskou 

vypravěčskou tradici, využívá severskou mytologii, která vystupuje buď jako hlavní motiv, 

nebo alespoň v druhém plánu vyprávění (Tuohimaa 1998: 82). Oba zmíněné romány také 

                                                           
27 Kristiina je hrdinka z podobného „těsta“ jako postava Martty z Mukkova románu Maa on syntinen laulu. 



dosvědčují zálibu Kariniemi v baladické formě románu, kterou od ní později převzali další 

představitelé laponské literatury (Kuukasjärvi 1997: 260), Tima Mukku nevyjímaje.  

Annikki Kariniemi vedle četných románů napsala i několik knih pro děti a mládež a je rovněž 

autorkou několika sbírek krátkých próz s loveckou tematikou (viz následující kapitola). Kromě 

literatury se věnovala divadlu: v mládí toužila být herečkou (Tuohimaa 1998: 78), později 

spolupracovala s divadlem v Rovaniemi, které také převedlo některé z jejích děl na svá prkna. 

Kariniemi se podílela například na dramatizaci svého románu Salakaato (Pytláci, 1969) - hra 

byla natočena také pro televizi, díky čemuž se dílo stalo jedním z nejznámějších z celé tvorby 

Kariniemi. Kromě toho Kariniemi napsala i vlastní divadelní hru, kterou divadlo uvedlo v roce 

1956 pod názvem Morsiushuntu (Nevěstin závoj) (Kuukasjärvi 1997: 258, Lappalainen 1984).  

Kariniemi své texty psala většinou standardní finštinou, přesto občas využívá i místního 

nářečí - u Kariniemi se spíše jedná o obecně severofinské nářečí „peräpohjalainen murre“ 

vzhledem k tomu, že žila v různých částech Laponska, a ne pouze v Tornionlaaksu. Dialekt se 

projevuje především v dialozích a přímé řeči a dále v použití výrazů typických pro místní 

prostředí, což je patrné především v popisech přírody a typicky laponských reálií. V pozdější 

tvorbě některé ze svých novel Kariniemi psala v nářečí celé (Tuohimaa 1998: 83, Varis 2003: 

235). 

 

4.1. Lovecká tematika v díle Annikki Kariniemi 

Jako vůbec první spisovatelka ve všech severských zemích se Annikki Kariniemi pustila do 

literatury tradičně vyhrazené mužům, knih s tématem lovu (Tuohimaa 1998: 83). Tento typ 

literatury se ve finštině označuje jako eräkirjallisuus, přičemž sem patří díla různých žánrů, 

které spojuje pouze téma lovu a rybolovu.  

     Kariniemi nebyla jediná ze spisovatelů Tornionlaaksa, kdo loveckou tematiku ve svém díle 

zpracovával. Věnovali se jí také například v Torniu žijící Allan Jokinen (1917-1993) a Yrjö 

Kokko (1903-1977). Kokko pocházel ze Sortavaly, působil ale v Muoniu po nějakou dobu jako 

zvěrolékař a je též považován za představitele laponské literatury. Kokko byl také jedním 

z autorčiných literárních vzorů (Varis 2003: 164, 229, 322).  



Kariniemi patří ke generaci spisovatelů, která po válce obohatila tento druh literatury o nové 

prvky: podobně jako v jiných svých dílech (viz například výše zmiňovaný román Poro-

Kristiina) i v žánru eräkirjallisuus poprvé přiřkla ženě aktivní roli, roli lovkyně. V lovecké 

literatuře psané muži se ženy vyskytovaly jen zřídka, v těchto ojedinělých případech pak 

měly tradičně vyhrazenu roli pasivní, žena byla „perässäkävelijä“ a „kahvinkeittäjä“, jak uvádí 

Markku Varis, což znamená, že muže na lovu doprovází a vaří kávu, nebo byla objektem 

mužské sexuální nebo romantické touhy (Varis 2003: 230,235-9, 354-5). Kariniemi navíc 

tento tradičně vážně pojímaný mužský žánr okořenila humorem. Jak je typické pro celou její 

tvorbu, která je převážně v duchu romantického zobrazování Laponska, jsou i v jejích textech 

s loveckou tematikou samozřejmou a velmi častou součástí vyprávění sámské pohádky a 

mýty. Tato tendence byla u Kariniemi silná především v začátcích tvorby, později od ní 

upouští, pohanské prvky nahrazuje prvky náboženskými, povídky charakterizuje především 

laestadiánská mentalita.   

     Své lovecké zážitky Kariniemi vtělila do mnoha svých knih a vyhradila jim rovněž několik 

samostatných povídkových sbírek. První sbírku textů s tematikou lovu a rybolovu Kariniemi 

vydala už v roce 1954 pod názvem Lohisiima ja silkkiliina (Vlasec na lososy a hedvábí), což byl 

to její druhý vydaný titul. Stejně jako u jiných autorů eräkirjallisuus, i u Kariniemi mají 

textové útvary různou podobu, mohou to být povídky, jejichž děj a zápletka se odvíjí od 

popisu výpravy lovce nebo rybáře za kořistí a jeho úspěchu nebo neúspěchu, setkáváme se 

ale i s útvary bez jakéhokoli příběhu, které lze označit jako črty soustředěné pouze na líčení 

krás přírody a pocitů, které příroda v člověku vyvolává. I v autorčině v pořadí druhé sbírce 

loveckých povídek a črt Metsä elää (Les žije, 1958) se tyto vzájemně střídají, přičemž črty 

jsou postupně uspořádány po jednotlivých měsících v roce (Varis 2003: 237). V povídkách 

Kariniemi vystupuje velmi často sama, povídky jsou dále psány v ich-formě, což dokazuje jak 

autorčinu zálibu v toulkách přírodou a jejím pozorování, ale také v typicky „mužských 

zábavách“ jako je lov a rybaření. Kariniemi znala Laponsko velmi dobře: za svůj život stačila 

poznat nejrůznější jeho oblasti a krajiny jednotlivých částí Laponska se svými řekami a jezery 

se pak objevují i v loveckých povídkách a črtách: Inari, Sodankylä, Kuusamo nebo oblast 

kolem řeky Tornio (Varis 2003: 238). 

 

 



4.2. Vzpomínky z Tornionlaaksa 

Jak už bylo řečeno, Kariniemi často využívala ve svých knihách autobiografické prvky, kromě 

toho je také autorkou pamětí. Zatímco ve vzpomínkové knize  Minä aina kompuroin (Vždycky 

jsem klopýtala, 1980) oživuje převážně své zážitky z dětství, příběhy rodičů a příbuzných, 

druhou knihu Ristisiipi. Muistelmia ja mietteitä (Ptačí posel léta. Vzpomínky a úvahy, 1982)  

Kariniemi psala na sklonku života ve svém posledním domově v Tornionlaaksu. Většinu děl 

Kariniemi věnovala obecně Laponsku, a přestože je v Ristisiipi přednostně pojednáváno 

Tornionlaakso, i v této knize je tento kraj nahlížen především v širším rámci, tj. v rámci 

Laponska, což je tendence, která je patrná i z příkladu tvorby mnohých dalších spisovatelů a 

spisovatelek zmiňovaných v této práci. 

Vzpomínky Ristisiipi Kariniemi psala v Tornionlaaksu, kam se přistěhovala se svým posledním 

manželem Taistem, který odsud pocházel. V roce 1962 si manželé koupili dům ve vesničce 

Törmäsjärvi v katastru obce Ylitornio (Kuukasjärvi 1997: 257). Kariniemi zde zůstala i potom, 

co od ní manžel odešel, a žila tu až do své smrti v roce 1984. 

     Kariniemi své vyprávění začíná v pozdním létě, v období, kdy změny počasí pomalu, ale 

jistě ohlašují přicházející podzim. Čtenář sleduje autorčiny vzpomínky a tok jejích myšlenek, 

které jsou zasazeny do období od srpna jednoho roku do srpna roku následujícího. Kariniemi 

tak i ve svých pamětech využívá svého typického postupu, cyklického pojetí času namísto 

lineárního, a své vyprávění tím podřizuje chodu přírody. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z 

nichž každá začíná obdobím, kdy nastupuje další z ročních dob, počasí se začíná měnit a my 

můžeme prostřednictvím autorčina vyprávění sledovat změny severské přírody.  

     Přestože je vyprávění zasazeno do jasně vymezeného časového rámce začátku 

osmdesátých let dvacátého století,28 odměřovaného střídáním ročních období, je pro toto 

dílo Kariniemi je příznačné, že čtenář na některých místech textu může plynutí času vnímat i 

tak, jako by se čas na severu zastavil. Svými slovy to dotvrzuje i sama autorka:  

„Tämmöisessä luonnonvaraisessa paikassa niinkuin tämäkin talomme ja pihamme kaikessa 
vaatimattomuudessaan on, voi tapahtua joka päivä jotakin. Mutta toisinaan aika ikäänkuin pysähtyy, 
eikä tapahdukaan mitään.“ (Kariniemi 1982: 12)  

„V takovém místě uprostřed divoké přírody, kde stojí v celé své prostotě i tenhle náš dům a dvorek, se 
může každým dnem něco přihodit. Ale někdy se naopak čas jako by zastaví a neděje se vůbec nic.“  

                                                           
28 Vzhledem k tomu, že kniha vyšla v roce 1982, Kariniemi vzpomínky psala pravděpodobně v průběhu roku 
1981. 



Stejný dojem čtenář získává například při čtení Mukkova románu Maa on syntinen laulu a 

rovněž v případě Rosy Liksom je to jedna z nejvýraznějších charakteristik její povídkové 

tvorby. Je to jeden z rysů, nebo chceme-li přímo literárních postupů, který spojuje některé 

spisovatele Tornionlaaksa, potažmo Laponska. 

 

4.2.1. Příroda: alfa a omega tvorby Annikki Kariniemi 

Domov jako intimní prostor může mít různé podoby, které se samozřejmě mohou navzájem 

lišit velikostí i jinými parametry (Tuan 2007: 144-5). Z různých vzpomínek na Annikki 

Kariniemi (např. Kuukasjärvi 1997: 257) vyplývá, jak velmi silný citový vztah měla autorka ke 

svému domovu v Törmäsjärvi, svoji „sininen pirtti“, modrou chaloupku; modrá byla 

autorčina oblíbená barva. Zvláštní místo pak v tomto domě zaujímá okno, u kterého 

spisovatelka s oblibou sedávala a odkud mohla pozorovat dění v přírodě - a toto místo bylo 

také jejím nejmilejším místem pro psaní. Ze vzpomínek Kariniemi můžeme ale snadno nabýt 

dojmu, že domovem je pro ni celá příroda se svou zvířenou i květenou a s klidem, který 

člověku poskytuje.  

     Už na počátku čtení pamětí je čtenáři jasné, že Kariniemi nepíše memoáry v klasickém 

pojetí. Z vyprávění se sice dozvídáme i o určitých životních etapách autorky, ovšem jen 

útržkovitě - mnohem více prostoru je vyhrazeno rozjímáním nad krásami přírody. Typické je, 

že se autorčiny vzpomínky s přírodními motivy volně prolínají a vzájemně na sebe navazují. 

Příroda má v této knize stejně jako v celé tvorbě Kariniemi výsadní postavení, místy mohou 

vzpomínky působit až jako svérázný průvodce po fauně a flóře laponské přírody. Příroda a 

jednotlivé její součásti mají svou duši, někdy jsou například rostliny a stromy 

personifikovány. Kariniemi pojímá přírodu jako živý organismus, jednotlivé její části jsou 

v autorčině vnímání chápány jaké živé oduševnělé bytosti. Vzpomínky na lidi, na své manžele 

a staré lásky nebo na vlastní dětství jsou s přírodou nerozlučně propojeny – tento postup je 

možné ilustrovat na příkladu následující ukázky. 

„Se [raita] nousee yhdestä päärungosta ja neljä vahvaa käsivartta ojentuu siitä äsken vielä rehevästi 
kukkineen horsmien korkeitten varsien ylitse taivaita kohti, mutta nyt niinkuin maitopilvien keskeltä. 
Jos ikkuna olisi avoinna, voisin koskettaa sen runkoa käsin, sormennokilla ja hyväillä sen 
sametinpehmeää pintaa niinkuin aikoinani joskus kauan sitten rakastettuni ihoa.“  
(Kariniemi 1982: 10) 
 



„Ta jíva vyrůstá z jednoho kmene a její čtyři silné paže se zrovna teď natahují přes vysoké, dosud 
bujně kvetoucí,  stvoly vrbovek až k nebi, ale nyní jako by vyrůstaly z mléčně bílých mraků. Kdyby bylo 
okno otevřené, mohla bych se jejího kmene dotknout konečky prstů a pohladit její sametově hebkou 
kůru stejně jako jsem kdysi dávno hladívala kůži svého milovaného.“ 

 

V dílech Kariniemi převažuje romantické pojetí přírody, autorka rozvíjí myšlenku 

harmonického spojení člověka s přírodou (srov. Lutwack 1984: 4), přesto jsou momenty, kdy 

může být příroda člověku i nebezpečná. Rozbouřené řeky, vichřice nebo setkání s medvědem 

nebo zmijí se mohou stát člověku osudným. Ve svých pamětech popisuje autorka několik 

příhod, kdy příroda člověku ukazuje i svou drsnou a nevlídnou tvář – náhlá prudká bouře 

může nevinnou procházku v lese nebo vyjížďku na jezeře změnit v životu nebezpečnou. To 

jsou chvíle, kdy se člověk v momentě ocitá v ohrožení života a najednou si uvědomuje, že 

není pánem tvorstva, nýbrž jen částečkou přírody.  

„Kaikki Törmäsjärven vanhat asukkaat olivat kertoneet minulle tästä, että joskus se [myrsky] tulee ja 
kaatuu päälle kuin tulisi maailmanloppu. Ja tätä se nyt oli. Luonnon näyttöä ihmiskurjalle siitä mitä 
ämmä sisässään pitää. 
     Ämmä, niin se on. Sillä Törmäsjärvellä, huolimatta jumalallisesta syntyperästään on 
naisenpuolinen haltija. Jo vuosia sitten, kun ensi kerran sain tulla tänne, vanhat ihmiset kertovat siitä. 
Kertoivat sen saattavan olla niin pitkän, että vaaleanhiuksinen pää saattaa näkyä rantaladon harjan 
yläpuolelta aivan kaulaa myöten ja hiuksensa kullanvaalehtivina aaltoilevat pään yläpuolella.“  
(Kariniemi 1982: 38)  
 
„Všichni staří obyvatelé Törmäsjärvi mi vyprávěli o tom, že někdy ta bouře přijde a udeří tak, jako by 
měl nastat konec světa. A teď to bylo tady. Přírodní síly ukázaly ubohému člověku, co v sobě matka 
příroda skrývá. 
     Matka, přesně tak, neboť jezeru Törmäs vládne bez ohledu na jeho božský původ ženský duch. Už 
před lety, když jsem sem přišla poprvé, mi staří lidé o ní vyprávěli. Povídali, že je prý tak vysoká, že její 
světlovlasou hlavu až ke krku je možné uvidět při pohledu z vršku seníku na břehu a vlasy jí po hlavě 
splývají ve zlatavých vlnkách.“ 

 

Stejně jako v povídkách s loveckou tematikou si je člověk vždy vědom toho, že se musí 

zákonům přírody podřídit, protože divoká příroda neznamená jen harmonii a romantiku, ale 

také nebezpečí. Z ukázky vyplývá zároveň další typický rys tvorby Annikki Kariniemi – i 

poměrně realistické texty mohou mít druhou rovinu, mytickou. Různá znamení, předtuchy, 

duchové, víly a jiné nadpřirozené bytosti jsou součástí světa hrdinů, kam patří stejně jako 

zvířata nebo lidi (Kontio 2003: 73). Z textu lehce nabýváme dojmu, že vyprávění mýtů či 

pověr spojených s určitými místy je integrální a naprosto samozřejmou součástí zdejší 

reality: za chvíli se už ani sám čtenář nad nimi nepozastavuje jako nad smyšlenkami, ale 



přijímá je v autorčině podání jako fakt. Vůbec přitom není na překážku, že se prolínají motivy 

pohanské a křesťanské. Mýty a pověry fungují jako vysvětlení některých jevů a není na tom 

vůbec nic divného ani ve dvacátém století, jak je patrné z výše uvedené ukázky: nejsou to 

pouze „výplody autorčiny bujné fantazie“, ale stejně vnímají realitu i místní obyvatelé.  

     Kariniemi například popisuje příhodu, kdy si vyjela s manželem na jezero a strhla se bouře, 

což autorka vysvětluje tím, že vládkyně jezera - ve finštině haltija - dosud neschvaluje to, aby 

se po něm člověk proháněl v motorovém člunu. Tón, jakým Kariniemi píše o přírodě, je tak 

obecně plný pokory a respektu k ní. Člověk si zkrátka nemůže dělat, co chce, musí jednat tak, 

aby to přírodu nepoškozovalo, nenarušovalo její rovnováhu a klid. Stejně jako Kariniemi to 

cítí lidé ve vesnici, kteří mají podobně osobní vztah k přírodě. V textu autorka popisuje 

situaci, kdy jsou v místním jezeře nalezena ložiska rud a kamení. Lidé se zaleknou toho, že by 

se zde mohlo těžit, a více než zisk a práce, kterou by těžba v jezeře s sebou přinesla, je 

zajímají negativní důsledky těžby. To je i v souladu s názory spisovatelky na využívání 

přírodních zdrojů, jež vždy upřednostňuje zákony přírody před zákony a potřebami lidskými 

(o ekologii bude více pojednáno v následující kapitole).  

„Nyt suuri pelko on vallannut kaikki. 
     - Mitä jos tulee kaivos! kyselee kummisetä Apieli haikeana. – Menee koko Törmäsjärven rauha. Ei 
voi enää istua hiljaisessa illassa Tiirankivellä ja kuunnella kuinka kuikat huutaa selkävesillä.“ 
(Kariniemi 1982: 40)   

„Najednou všechny ovládl obrovský strach. 
 -  Co když tu budeme mít důl?! vyptává se kmotr Apieli posmutněle. – To by znamenalo konec 

klidu na jezeře Törmäs. Už bychom nemohli sedět za tichých večerů na Tiirankivi a poslouchat křik 
potáplic na jezerní hladině.“ 

 

Laponsko v pojetí Kariniemi může mnohdy působit až jako pohádková země, což je tradiční 

romantické zobrazení, které se laponskou literaturou táhne jako červená nit už od Arviho 

Järventause. Kariniemi četla klasiky laponské literatury, jako byli již zmiňovaní Järventaus 

nebo Yrjö Kokko, ale také například Samuli Paulaharju nebo A. E. Järvinen, a inspirovala se 

jimi (Kontio 2003: 64). Díky sugestivnímu romantickému vyprávění Kariniemi se místy může 

zdát, že život na severu je životem v ráji na zemi, avšak skutečnost tak růžová není. Ani 

Kariniemi nebyla beznadějným snílkem, a uvědomovala si, že tvář Laponska se mění: 

poznamenává ji – a ne vždy pozitivně – příchod civilizace. Sinikka Tuohimaa ve své studii 

věnované laponským spisovatelkám konstatuje, že Kariniemi ve své pozdější tvorbě začala 



reflektovat fakt, že Laponsko nelze vidět jen jako „pohádkovou zemi“ (Tuohimaa 1997: 51), 

čímž naráží na skutečnost, že Laponsko se za posledních několik desítek let změnilo, 

především v důsledku vykořisťování místní přírody. 

 

4.2.2. „Píseň o ztraceném ráji“ - ekologická tematika 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, nejtypičtějším rysem tvorby Annikki Kariniemi 

je bezpochyby zobrazování prostředí Laponska a jeho přírody. Ze stylu, jakým autorka píše 

svá díla, jednoznačně vyznívá její citový vztah k přírodě a k místu, ve kterém žije, a stejně tak 

ji trápí problémy, které její rodný kraj sužují. Ekologická tematika Kariniemi provázela 

v průběhu celé její tvorby: jsou jí věnována některá díla, v některých jiných pak otázky 

ekologie a ochrany přírody zaznívají alespoň v druhém plánu.  

     Hlasy za ochranu přírody jsou patrné již v rané sbírce krátkých próz Lohisiima ja silkkiliina, 

kde se autorka staví proti postavené hrázi na řece Kemi, neboť ta je příčinou vyhynutí lososů. 

Terčem kritiky jsou politici a úředníci, kteří jsou za ničení přírody zodpovědní (Kontio 2003: 

65-6). Laponské řeky a vodopády jsou na bázi jejich rozhodnutí přehrazovány a využívány 

jako zdroje energie. Kariniemi odmítá takové zásahy, které mají na přírodu negativní vliv, i 

kdyby to mělo mít pozitivní důsledky pro člověka. Člověk musí zájmům přírody ustoupit, 

nenarušovat a neohrožovat ji. Z dalších děl věnovaných této problematice jmenujme 

například román Tarina suuresta joesta (Příběh o velké řece, 1979), který Kariniemi napsala 

na památku opět řeky Kemi (Tuohimaa 1997: 51). Proti přehrazování řek a stavění elektráren 

se autorka vyslovila dále v románu Pato (Přehrada, 1972) (Kontio 2003: 68-9). 

Otázky ochrany přírody se objevují také v pamětech Ristisiipi. Kariniemi sleduje, jak se 

Laponsko v průběhu jejího života změnilo. A změnili se i lidé, kteří už nemají úctu k přírodě 

jako dříve. Kariniemi považuje za přirozené, že člověk přírodní zdroje nějakým způsobem 

využívá, že loví zvěř a ryby, ale všechno musí mít určitou míru: člověk by v žádném případě 

neměl narušovat rovnováhu v přírodě. Lidé ale například neomezeným střílením ptáků ať už 

pro zábavu nebo kvůli úlovku mohou zapříčinit jejich vyhubení, kvůli hospodářským účelům 

jsou mohutně odvodňovány bažiny, čímž jsou ničeny porosty morušek, typických plodů 

finského severu. „Moderní“ lidé už zkrátka nejsou schopni žít v souladu s přírodou jako 

předchozí generace, neumějí využívat přírodní zdroje ve svůj prospěch takovým způsobem, 



aniž by zároveň své životní prostředí neničili. Mizí tak ptáci i rostliny, protože do Laponska 

dorazila se svými negativními důsledky civilizace, jejíž příchod je ve znamení postupného 

odcizování se člověka přírodě. Kariniemi problém drancování přírody nahlíží prizmatem 

věřícího člověka, narušování přirozeného běhu přírody je i překračování božích zákonů 

(Tuohimaa 1997: 50-1). Paměti Kariniemi jsou též naplněny steskem nad mizejícím starým 

Laponskem, přesto ale spisovatelka byla optimistkou a věřila tomu, že lidé se jednou 

„vzpamatují“ a pochopí, že ohrožují sami sebe. 

     U Kariniemi má tato problematika ještě jeden rozměr. Jak je v jejích dílech obvyklé, i v 

Ristisiipi se setkává finský sever a jih. Ale nejedná se jen o konfrontaci odlišného pohledu na 

svět. Jih je jasným vykořisťovatelem a viníkem zla páchaného na Laponsku a jeho 

obyvatelích. Setkávání severního a jižního pohledu na svět dostává v tomto ohledu tragický 

rozměr – jih kácí laponské lesy, aby mohlo Finsko jeho dřevem platit válečné náhrady. Na 

otázku, kdo je za to všechno zodpovědný, Kariniemi odpovídá jednoznačně. Vina je podle ní 

na straně úředníků a politiků, kteří v honbě za ziskem a osobním prospěchem nemyslí na to, 

jak závažně kácení lesů a stavění přehrad a elektráren ovlivní místní přírodu a potažmo i 

zdejší obyvatele, jak významně to zasáhne do jejich života a do běhu přírody. Kariniemi se 

zapáleně ohrazuje proti takovému pustošení laponské přírody: z tónu, jakým píše, je znát, že 

se jí samotné toto citelně dotýká, a aniž bychom o jejím životě nebo o autorce samé cokoli 

věděli, jen z pouhého čtení jejích pamětí je možné vycítit, že byla člověkem, který musel být 

celou svou bytostí zakořeněn v tomto kraji. 

     Tón Kariniemi je rázný a žalující, zároveň je v něm cítit i hořkost a zoufalství.  

 

„Entä mitä nyt tapahtuu? 
     Ihmisten on lähdettävä asuinsijoiltaan, jos valtiovalta niin päättää. (…) Eihän ole mistään Suomen 
laista luettavissa että maamme köyhimpien alueiden asukkaitten on lähdettävä omista 
synnyinsijoiltaan siksi että rikas Etelä saisi sähköä millä mällätä  (…). Mitäpä siinä sitten yksi ja toinen 
Lapin kylä enää merkitsee. 
     Kansamme rikkaimpien perheitten vuoksi vaaditaan liian suuria uhria. Köyhien kustannuksella.“ 
 (Kariniemi 1982: 144-5) 

„A co že se teď děje? 
     Lidé musejí odejít ze svého bydliště, pokud tak státní moc rozhodne. (…) Žádný z finských zákonů 
přece nenařizuje nic v tom smyslu, že by obyvatelé nejchudších oblastí naší země museli opustit své 
rodiště proto, aby mohl bohatý Jih získat dostatek elektřiny, kterou by následně mohl plýtvat (…). Co 
potom vedle toho znamená osud nějaké laponské vesnice?! 
     Pro blaho těch nejbohatších rodin jsou vyžadovány příliš velké oběti. Na účet chudých.“ 
 
 



Na rozdíl od klasické laponské literatury tak pro člověka na severu Finska není největší 

hrozbou drsná příroda, ale vláda a úřední moc (Kontio 2003: 74). Ta narušuje harmonický, i 

když ne vždy idylický svazek severského člověka a přírody. 

 

Laponsko se nemění jen v důsledku těžby a vykořisťování přírody. S nástupem civilizace do 

laponské reality jsou spojeny i další negativní jevy. Jedním z výdobytků moderní doby jsou 

automobily, kterých pomalu, ale jistě začíná přibývat, přitom ale silnice nejsou dostatečně 

označeny. Řidiči tak mohou snadno přehlédnout, že se blíží například k obydlenému místu, a 

měli by proto jezdit pomaleji. V opačném případě se totiž může stát to, že auto nestačí 

zabrzdit a někoho přejede, a v ohrožení nejsou jen zvířata, ale také lidé, hlavně děti a staré 

osoby. Realita „nového světa“ se setkává s realitou „světa starého“ a starý svět na ni není 

připraven.  

     Nástup nového světa je tak spojen také se změnami způsobu života obyvatel: například na 

začátku textu Ristisiipi, když přichází podzim, pozoruje autorka změny přírody, ale zároveň 

poznamenává, jak se také zdejší kraj změnil. Lidé už se nevěnují tradičnímu hospodářství, 

nechovají domácí zvířata a nepěstují obilí. Je to kus odcházejícího Laponska, po kterém se 

autorce stýská: ztrácí se nejen určitý způsob života lidí, ale také jevy s ním spojené. 

„Se vain on ikävää, ettei enää minkään talon pihalla tai karjakartanolla tuuli kuljeta navetan ja tallin 
eteen jäänyttä heinänkortta tai oljen tai lampaan vitsasten, tai kanojen jättämää rapsutuspaikan 
köhnää ja roskaa. Ei navettapihoilla lainehdi keväälle ominaiset äskettäin sulaneitten pihalumien 
aikaansaamien lätäkköjen ja karjanlannan auringonlämmittämien pihapiennarten kosteanmakuiset 
tallien hajut.  
  Eivätkä semmoisilla pihoilla enää pulmuset parveile eivätkä kotivarpuset tirskuta terveisiään 
kaupungeilta ja kaukaisilta kirkonkyliltä. (…) Siinä kaiken talon hommien keskellä pulmuset olivat 
olleet omana aikanaan kevään tulon ensimmäisiä airueita.(…) 
  Joskus tulee aivan kipeänä kaipuu vanhaan Lappiin, vanhaan Peräpohjolaan.“    
(Kariniemi 1982: 17-18) 

„Jen to je smutné, že už na žádném dvorku před domem vítr neroznáší seno nametené před chlévem a 
stájí nebo všechen ten odpad, co zbyl ze slámy nebo z usušených větviček pro ovce, nebo smetí, které 
po sobě zanechaly slepice po svém hrabání. Na dvorech před chlévem se už nelinou pro jaro  
příznačné vlhké pachy chléva, když se vůně louží, které na dvorku zůstaly po nedávno roztálém sněhu, 
mísí s pachem sluncem vyhřátého hnoje. 
     Na těchto dvorcích už se neslétávají sněhule ani vrabci už neštěbetají, aby vyřídili své pozdravy 
z měst a dalekých farních vesnic. (…) Tak uprostřed všech domácích prací sněhule svého času jako 
první ohlašovaly příchod jara. (…)  
     Někdy mě popadne přímo strašlivý stesk po starém Laponsku, po staré Peräpohjole.“  
 
 



4.2.3. Život v Tornionlaaksu 

„Vaan se on tämä pimeys, kaamos joka voi tehdä ihmisen hulluksi.“  (Kariniemi 1972: 177) 

„A to je ta tma, polární noc, ze které se člověk může pomátnout na rozumu.“  

 

Kromě témat spojených obecně s Laponskem se Kariniemi dotýká jevů typických i pro 

samotné Tornionlaakso. Tornionlaakso je předně kraj rozkládající se na hranici dvou zemí, 

Finska a Švédska. Je hranicí, která existuje i neexistuje zároveň. Sama Kariniemi při 

vzpomínce na místní pašeráky, které ve své tvorbě zvěčnili například Väinö Kataja nebo 

Bengt Pohjanen (viz kapitoly 3.1 a 3.3.1), charakterizuje hranici mezi Švédskem a Finskem 

jako tu „maailman rauhallisin raja“ (Kariniemi 1982: 42); „nejklidnější hranici na světě“. Na 

jednu stranu je nepopiratelným faktem, že hranice byla kdysi mezi Finskem a Švédskem 

vytyčena, na druhou stranu zde částečně přetrvává stav před osudným rokem 1809. Na obou 

březích řeky Tornio byla v rámci možností zachována společná kultura, což se týče především 

jazyka - ačkoli byla ve Švédsku prosazována politika pošvédštění, finština v podobě meänkieli 

zcela nevymizela, a oblast tak v tomto smyslu zůstávala na obou stranách hranice v rámci 

možností jednotná. Jak píše Kariniemi, rozdíly se projevovaly spíše mezi společenskými 

třídami než mezi občany Švédska a Finska, obyčejné lidi spojovalo kromě jazyka také stejné 

vyznání, tedy různé formy probuzenectví, z nichž jako nejsilnější a nejvýznamnější se 

nakonec ukázalo laestadiánství. Vzájemné styky nezůstávaly jen na úrovni kultury, ale 

odrážely se i v běžných mezilidských vztazích - lidé se vdávali a ženili a stále se vdávají a žení 

bez ohledu na to, zda pocházejí ze švédského nebo finského břehu řeky Tornio.  

„Tornionlaakson kulttuuri on kokonaisuudessaan aivan omaperäistä. Raja, jonka yli on voinut 
vaivatta kulkea, on antanut moninaiset mahdollisuudet rikkaaseen kanssakäymiseen. Avioon on 
menty Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen.“ (Kariniemi 1982: 42) 

„Kultura Tornionlaaksa je jakožto celek naprosto svébytná. Hranice, kterou bylo možné bez problémů 
přecházet, zavdávala různé příležitosti k hojným vzájemným stykům. Sňatky se uzavíraly hranice 
nehranice, z Finska se lidé přivdávali a ženili do Švédska a naopak.“  

 

Toto koresponduje i s obecným povědomím zdejších obyvatel, pro něž hranice nikdy nehrála 

nijak zásadní roli, jak vyplývá například i z výše zmiňovaného výzkumu Petry Pudas (2005). 

Význam hranice naopak vyvstával pravidelně, zasahovala-li do životů obyvatel jakákoliv 

represivní státní moc. Pomineme-li historky o pašerácích, pak hranice hrála důležitou úlohu 



minimálně ještě v jednom případě, za druhé světové války. Kariniemi se ve svých 

vzpomínkách tématu války nevyhýbá, stejně jako mnozí jiní místní spisovatelé a spisovatelky 

připomíná evakuaci z Tornionlaaksa hlavně do Švédska - jako jeden příklad za všechny 

jmenujme alespoň již uváděný román Tima Mukky Laulu Sipirjan lapsista, který je přeložen 

do češtiny (viz kapitola 3.2.1). Ze Švédska pak v opačném směru proudila především 

materiální pomoc - posílaly se například potraviny. Ačkoli se mezi místními najdou lidé, kteří 

nemají Švédy zrovna v lásce, obecně lze konstatovat, že vztah k sousednímu národu je zde 

vnímán převážně jako přátelský. 

     Kromě Švédů a Finů je v Tornionlaaksu důležitým elementem stejně jako jinde v Laponsku 

samozřejmě také sámský živel. Kariniemi na tomto místě nezapomíná připomenout své 

sámské kořeny a význam sámské kultury nejen pro ni samotnou, ale pro celou oblast. 

„Sámství“ bylo velmi důležitou součástí identity Annikki Kariniemi.  

     Pro sever je typické drsné klima s tuhými dlouhými zimami a tmou a místním obyvatelům 

nezbývá než se s krutými podmínkami vypořádat a přizpůsobit se jim. Dá se říci, že svým 

způsobem toto také utváří jejich charakter. Lidé na severu jsou si toho vědomi, jejich postoj 

Kariniemi líčí slovy jednoho ze svých známých žijících v Laponsku:  

„Se mikä täällä on tärkeintä, että se on tuisku ja pakkanen, jotka meistä tekevät lujia ja uskovaisia, ei 
mikähän muu, mutta kun niitten mukhan ellää, tietää olevansa hyvissä käsissä.“ (Kariniemi 1982: 45) 

„Nejdůležitějšími elementy tady jsou právě ty sněhové bouře a mráz, to ony nás dělají silnými a 
věřícími lidmi, nic jiného, ale když člověk žije v souladu s těmito živly, je si vědom toho, že je v dobrých 
rukou.“ 

 

Podle celkového vyznění spisovatelčiných vzpomínek je ale zjevné, že místní lidé jsou vlastně 

spokojeni, nestěžují si a s tvrdými podmínkami se naučili žít. Yi-Fu Tuan popisuje podobný jev 

u Eskymáků, kteří také žijí v nehostinných podmínkách, ale dokázali se se svým prostředím 

sžít a přijmout jej za svůj domov (Tuan 2007: 80). Člověk žije v těsném spojení s prostředím a 

s přírodou, a učí se citlivě vnímat její proměny. To je patrné i z toho, jak Kariniemi reflektuje 

změny v přírodě - je schopna všímat si věcí pro člověka žijícího ve městě naprosto 

nepodstatných, například toho, jak voní vzduch nebo země, když přichází podzim, jakou vůni 

má první sníh nebo v zimě tuhý mráz, jak zpívají lesy a podobně. Lidé na severu mají jakoby 

silně vyvinutý smysl vnímat věci, které lidé žijící v „civilizaci“ už dávno ztratili nebo už tuto 

svou schopnost ve světě odcizeném přírodě zkrátka zapomněli.  



Přílišná vnímavost k přírodním podmínkám ale může mít i své stinné stránky. Drsné severské 

klima charakteristické svými dlouhými obdobími polárních nocí, tmou a tuhými mrazy totiž 

čas od času významně negativně ovlivňuje psychiku místních obyvatel. Na severu stejně jako 

všude jinde žijí lidé, kteří mají své chyby typu sousedské závisti, nepřejícnosti, zlomyslnosti a 

podobně. V severních zeměpisných šířkách se však občas dějí i věci, které rámec pouhé 

vzájemné sousedské zahořklosti přesahují: jsou dokonce hodny přímo hororového scénáře. 

Kariniemi vypráví několik takových nešťastných příběhů – o chlapci, který se oběsil 

z nešťastné lásky, o tom, jak příbuzní zavraždí mladému chlapci nevěstu, nebo o muži, který 

zabije svou ženu sekerou, a poté se v důsledku svého činu zblázní. Vysvětlit se tyto hrůzné 

jevy dají různě, žárlivostí, závistí, nešťastnou láskou, Kariniemi však nabízí ještě jedno možné 

vysvětlení: člověka mohou z normálu „vykolejit“ extrémní přírodní podmínky, a ten se pak 

přestane ovládat. Je zajímavé, že na lidi takto nepůsobí jenom dlouhé zimy a tma, ale také 

parné léto. 

„Samalla tavalla kuin talvella pitkäaikainen kylmyys ja pakkanen ja pimeä saavat laukeamaan 
ihmisessä, herkimmissä meistä, yliluonnollisia voimia, samalla tavalla myös kesän aikana liian pitkä 
hellekausi, kun ei saada eikä liioin tuule, vaan koko ajan aurinko asustaa lakitaivaalla ja sääski ja 
paarma hallitsevat seisovaa poutaa, niin ihmiset jollakin tavalla ikäänkuin järkkyvät tavanomaisesta 
normaalista olostaan kuumuuden vaikutuksesta ja herkemmissä mielissä tapahtuu outoja 
purkauksia.“ (Kariniemi 1982: 179-180)  

„Stejně jako v zimě dlouhotrvající zima a mráz a tma dokážou v člověku, v těch nejchoulostivějších 
z nás, uvolnit nepřirozené síly, tak stejně i v létě příliš dlouhé období veder, když nezaprší ani nefouká 
vítr, nýbrž slunce je po celou dobu v zenitu a komáři a ovádi vládnou dusnému slunečnému dni, tak 
lidé vlivem horka nějakým způsobem úplně jakoby „vykolejili“ ze svého obvyklého normálního stavu a 
v nejcitlivějších myslích pak dochází k podivným „výbuchům“.“ 

 

Kariniemi v jedné z kapitol vzpomíná na staré probuzenecké kazatele a shromáždění, kdy se 

lidé scházeli u jednoho z probuzenců doma a společně poslouchali kázání, což mělo svou 

zvláštní atmosféru už samo o sobě. Kariniemi vyzdvihuje hlavně taková zimní posezení - 

náboženská rozjímání za dlouhých zimních večerů jako by získávala jiný rozměr. Dlouhá zimní 

období se člověk snažil přežít tím, že se scházel s ostatními lidmi, a přítomnost kazatele ještě 

celou věc ozvláštňovala. Lze konstatovat, že zima tak - možná paradoxně - napomáhala 

zbožnosti zdejších obyvatel. 

 

„Varsinkin talvi-iltaisin ihan tunsi mitenkaä seurapirteissä liikkui Herran henki, kun pakkanen jyysti 
nurkkaan tai Jumalan stormi jymisi kuin meri halki avaran pihasiljon vieden kaiken irtonaisen roskan 



heinänkulmun ja tuohenkalphet ynnä koivunvarvut, loppuun kalutut, mennessään ja öljylampun valo 
heijasi levottomana polttimessaan ja saarnamiehen ääni nousi ja laski, välillä vienosti visertäen, 
mutta sitten taas ottaen uliona riehuvasta myrskystä mittaa niinkuin pasuuna, niin olipa kyllä 
juhlallista. 
     Se oli sitä napaseudun väkevää rasvasta niestaa, jolla pärjäsi kuin koskakin ruualla, keskellä 
pimeintä ahtainta kaamosaikaa (…).“    (Kariniemi 1982: 45-6) 
 
„Zvláště za zimních večerů jste zrovna mohli ve světnicích, kde náboženská shromáždění probíhala, 
vycítit Boží přítomnost, to když venku mráz „vymílal“ kouty nebo vichřice burácela jako rozbouřené 
moře skrz rozlehlý dvůr odnášeje s sebou veškeré smetí povalující se na dvorku, od zbytků sena po 
hoblinky březové kůry a klestí, až do omrzení opracováváného, kdy se světlo petrolejky neklidně 
odráželo v hořáku a hlas kazatele klesal a stoupal, občas jen mírně šveholil, ale potom zase nabíral 
míru hřmotně běsnící bouře, připomínalo to jako zvuk pozounu, tak tehdy ve světnici vládla vpravdě 
slavnostní atmosféra. 
     To byla ta „hutná výživná strava“, kterou člověk překonával zimy a která jej kolikrát posilovala 
zrovna tak jako jídlo, uprostřed nejtmavší a nejtíživější polární noci (…).“ 

 

V textu Ristisiipi, ale i v mnohých jiných autorčiných dílech, se laestadiánství objevuje ještě 

v jiné formě než ve vzpomínkách na kazatele, jejich uchvacující projevy a řečnické 

schopnosti, které jsou, jak z uvedené ukázky vyplývá, pojaty ve značně nostalgickém duchu. 

Při jednom z líčení života ve vesnici se autorka dotýká i mravů, jaké zde vládnou, a najednou 

tak vyvstává rozdíl mezi generacemi. Ukazuje se, že starší lidé, v nichž je laestadiánství ještě 

hluboce zakořeněno, a jejichž chápání morálky je tak zcela ve shodě s tím, jak ji laestadiánská 

společnost vyžaduje, nechápou nové, uvolněné mravy, jaké ve společnosti začínají 

nastupovat. Projevuje se to především v přístupu k partnerskému životu, pro starší pokolení 

je naprosto nepřijatelné, aby spolu mladí lidé žili bez svatby nebo dokonce střídali partnery, 

což se naopak pro mladou generaci stává něčím naprosto přirozeným. 

     Jak už bylo v úvodu ke kapitole o Annikki Kariniemi řečeno, probuzenecká tematika byla 

této spisovatelce velmi blízká, neboť sama byla laestadiánka. Laestadiánství našlo odraz i 

v její tvorbě, už od prvního románu Poro-Kristiina. Laestadiánská morálka byla často 

konfrontována s pohanským světonázorem sámského obyvatelstva, konfrontace mohla mít 

podobu boje jako například v románu Laulu Lapista ja Lapin papista. Kariniemi je také 

autorkou románu o Larsi Levim Laestadiovi Riekon valkea siipi (Bílá křídla bělokura, 1967) 

pojednávajícím o posledním období kazatelova života, které strávil v Pajale (viz kapitola o 

laestadiánství 2.5.2). Je zajímavé, že Kariniemi román psala v první osobě: Laestadiovými 

ústy pak vypráví příběh jeho života, o pokušeních a hříších, o boji s nimi a nakonec také o 

dosažení pokoje. 



5. Elsa Vuontisjärvi 

Elsa Vuontisjärvi (∗1937) pochází z nejsevernější obce kraje Tornionlaakso, z Enontekiö, kde 

se narodila a kde také prožila většinu svého života.  Rodný kraj je pro tuto spisovatelku také 

hlavním zdrojem inspirace, celá její tvorba je poznamenána zájmem o severskou přírodu a 

zdejší obyvatele.  

     Elsa Vuontisjärvi je autorkou románů, divadelních a rozhlasových her. Počátky její literární 

dráhy jsou spojeny s působením v novinách a časopisech, kam přispívala novelami a 

povídkami na pokračování, působila například v novinách vydávaných v Oulu - Nyyrikki a 

Perjantai (Pátek), kam přispívala pod jménem Kaarina Kiveliö (Nyytäjä 1973: 243). Později, v 

70. letech, se věnovala práci v rozhlasu, pracovala v laponské odnoži finského rádia  

Yleisradion Lapin alueradio. Pro něj také napsala rozhlasové hry, ty se stejně jako ostatní 

autorčina tvorba nesou převážně v realistickém duchu - například hra Latusankari (Hrdina 

lyžařské stopy, 1970), čerpající námět ze sportovního prostředí, které bylo Vuontisjärvi 

blízké, neboť po deset let pracovala jako sekretářka ve sportovním klubu. V další ze svých 

rozhlasových her Sekatyömies (Muž pro všechno, 1973)  Vuontisjärvi rozvíjí jedno ze svých 

stěžejních témat, téma nezaměstnanosti (Nyytäjä 1973: 243). To se objevuje dále také 

v rozhlasové hře Kahden maan kansalaiset (Občané dvou zemí, 1979), v divadelní hře 

Kotiinpaluu (Návrat domů, 1982) nebo v jejím v pořadí druhém románu Tie vie pohjoiseen 

(Cesta na sever, 1995). V textu románu na pozadí příběhu dobrodružné cesty na finský sever 

s mírně detektivním nábojem zaznívá v druhém plánu kritika společenské a ekonomické 

situace v tehdejším Finsku. Autorka kritizuje situaci, kdy se lidé nemohou uživit v rodné 

vesnici, musí ji proto opustit a hledat si práci ve městě nebo se dokonce přestěhovat za prací 

do Švédska. 

V roce 1993 vydala Vuontisjärvi svůj první román Proksinvainiot (Pole na Proksi), ve kterém 

se promítá její zájem o historii rodného kraje i Laponska obecně. Námět z laponských dějin 

autorka využila již v dřívější divadelní hře Pirkkalaisen tytär (Birkarlova dcera, 1980-1), kterou 

inscenovalo letní divadlo v Torniu. Důkazem toho, že Vuontisjärvi na historická témata 

nezanevřela, je i její prozatím poslední literární počin, román Pimennetyt ikkunat (Setmělá 

okna, 2006) tentokrát s námětem z druhé světové války. Vuontisjärvi po vzoru mnohých 

dalších místních spisovatelů oživuje jedny z nejvýznamnějších a také nejbolestnějších 

událostí novodobých finských dějin, pokračovací a laponskou válku. Vuontisjärvi tematiku 



války nahlíží z poněkud nezvyklého úhlu pohledu, očima jedenáctiletého chlapce, do jehož 

života vstupuje válka a s tím spojená hrozba evakuace (internetové odkazy č. 34 a 35).  

Autorská řeč je stejně jako v díle Annikki Kariniemi a dalších autorek starší generace i 

v případě Elsy Vuontisjärvi psána převážně standardní finštinou. Nářečí se projevuje 

především v dialozích, autorka dále používá výrazy typické pro zdejší kraj, takové, které 

ostatní Finové ani nemusejí znát - například v románu Proksinvainiot jsou to výrazy 

charakteristické pro způsob života Sámů29, především reálie spojené s chovem sobů, ale také 

s přírodními jevy jako jsou geomorfologické útvary typické pro laponskou krajinu. To se týká 

především románů, vzhledem k tomu, že například rozhlasové hry jsou tvořeny téměř 

výhradně dialogy, jsou pak tyto psány v nářečí celé [viz např. hra Latusankari otištěná ve 

sborníku Kansan äänet (Hlasy lidu, 1973)]. 

 

5.1. Laponská romantika podle Elsy Vuontisjärvi. Tornionlaakso multikulturní 

„Oikeastaan on hyvääkin väliin tällainen yksin-maailmassa tunne. Tässä näinkin, kahden valtakunnan 
rajalla, toisen käden ulottuvilla Ruijan-Lappi toisen taas Suomen-Lappi sekä itse ikään kuin ei 
kenenkään maalla. Kahden maailman rajalla – sumun ja kirkkaan, sumussa seisten, kirkkaaseen 
ikävöiden.“  (Kariniemi 1962: 73) 

„Vlastně je to čas od času docela příjemné mít takový pocit, že jsme na světě sami. Tady je taky tak, 
na hranici dvou států, z jedné strany máte na dosah norské Laponsko, z druhé pak Laponsko finské, 
ale zároveň si připadáte úplně, jako byste byli v zemi nikoho. Na rozhraní dvou světů – mlhy a jasu, 
stojíte v mlze a toužíte po jasu.“  

 

V úvodu bylo zmíněno, že román Proksinvainiot je inspirován historií rodného kraje. 

Konkrétně je román zasazen do doby počátku devatenáctého století, tedy období, kdy 

probíhala mimo jiné válka o Finsko, období, které bylo jedním z nejvýznamnějších mezníků 

ve finských dějinách a mělo fatální důsledky zvláště pro kraj Tornionlaakso. Román je tedy na 

jedné straně inspirován skutečnými událostmi z dějin, pro Vuontisjärvi byla dále důležitým 

zdrojem k napsání románu vyprávění o zdejších obyvatelích, která autorku provázela už od 

dětství. Materiál získaný na základě studia místní historie a prostřednictvím vyprávění 

historek je pak zpracován s notnou dávkou fikce.  Vuontisjärvi chtěla v románu stejně jako ve 

                                                           
29 Ve své práci jednotně užívám označení „Sámové“ pro původní obyvatele Laponska jakožto etnickou skupinu. 
Toto pojmenování zachovávám i v kapitole o díle Elsy Vuontisjärvi. 



všech ostatních dílech zachytit kus „laponské skutečnosti“, uchovat kousek historie rodného 

Enontekiö a obecně severního Laponska a samozřejmě také vykreslit místní přírodu a životní 

podmínky zdejších obyvatel (internetový odkaz č. 36). 

     Román nás zavádí do jedné ze severních oblastí finského Laponska, oblasti sousedící 

s Norskem obývané převážně sámským obyvatelstvem, ačkoli sama autorka používá dříve 

rozšířené označení  lappalainen-lappalaiset, tedy „Laponec-Laponci“. Sámové sice nejsou 

jedinými obyvateli těchto končin, román se ale soustředí právě na vylíčení podmínek 

kočujících chovatelů sobů. Laponsko v podání Elsy Vuontisjärvi je takové, jak si ho 

představuje cizinec - a možná i leckterý Fin, zkrátka člověk, který zdejší kraj dosud nenavštívil 

– rozlehlé neobydlené pláně, na nichž se prohánějí stáda sobů okusujících lišejníky, krajina 

porostlá brusinkami a moruškami, plná bažin, potoků i řek, jezírek i jezer, které se v létě 

stávají rájem komárů. V zimě je pak země celá pod sněhem, po většinu času je tma a jediné, 

co trochu osvětluje místní kraj, je světlo polární záře a hvězdy. Život na dalekém severu plyne 

klidně, je mu naprosto cizí shon a uspěchanost. 

     Hlavní postavou je Antti Kalla, který se po dvaceti letech služby u chovatele sobů Hirvase 

Niily rozhodl usadit. Zároveň si chce postavit dům, což je pro ostatní kočující Sámy něco 

naprosto nepředstavitelného a skoro nemyslitelného. Místem jeho budoucího domova se 

má stát takzvané Proksi nacházející se na stráních u horního toku řeky Pöyris. Pro Sámy 

navyklé na kočovný způsob života je Anttiho počínání nepochopitelné, a od takového záměru 

jej odrazují. Setkávají se zde jakoby dva světy, na jedné straně civilizace, finský způsob života, 

kde lidé mají své stálé místo, na straně druhé je to tradiční život kočujících Sámů, neustálé 

putování z místa na místo. Anttimu se podaří jeho záměr zdárně realizovat, neodradí jej ani 

úsměšky ostatních ani pověsti o tom, že místo je prokleté. Postaví si dům, přivede si 

pomocnici Ingeri a mladého čeledína Janneho, kteří mu pomáhají s hospodářstvím, Ingeri se 

stará o domácnost a Janne obstarává „mužské práce“, spojené především s chovem sobů. 

Když ostatní vidí, jak se mu proti očekávání daří, začnou mu závidět a pomluvám se nevyhne 

ani z toho důvodu, že si přivede domů mladou nevěstu, Anni. Lidé mu nemohou odpustit, že 

tak mladou dívku, skoro ještě dítě, přivede na místo, které je naprosto odtrženo od okolního 

světa. Přesto přese všechno se Anttimu zpočátku daří: postaví si vytoužený dům, chová soby, 

jeho hospodářství se pomalu rozrůstá o další dobytek a vede se mu i v osobním životě, s Anni 

založí rodinu, která se později rozroste o dva syny.  



Annikki Kariniemi popisuje Tornionlaakso jako multikulturní prostředí (viz kapitola 4.2.3) a 

nejinak je tomu u Vuontisjärvi: mísí se zde jak finské, sámské, švédské, tak vzhledem k poloze 

Enontekiö navíc ještě norské vlivy. To se na jednu stranu projevuje střetáváním různých 

jazyků: například mateřštinou Ingeri, pocházející z norské části Laponska, je norština, časem 

se ale naučila i finsky a sámsky, neboť člověk žijící na dalekém severu se dnes a denně 

s těmito jazyky setkává.  

„Kun hän puhui yksikseen niin kuin nytkin, hän puhui aina norjaa, sillä se oli hänen äidikielensä, eikä 
hän unohtanut sitä koskaan, vaikka olikin elämänsä varrella joutunut tekemisiin niin monikielisten 
ihmisten kanssa. Hän tuli toimeen myös lapinkielellä ja yhtälailla suomenkielelläkin. Lapsesta lähtien 
hän oli kuullut niitä kieliä, eikä hän ollut koskaan pelännyt oppia kaikkea sitä uutta, mitä kohtalo oli 
hänen tiellensä tuonut.“ (Vuontisjärvi 1993: 39-40) 

„Když si mluvila sama pro sebe tak jako nyní, mluvila vždy norsky, protože to byla její mateřština, a tu 
nikdy nezapomněla, ačkoli za svůj život měla co do činění s lidmi hovořícími různými jazyky. Zvládala 
také sámštinu a stejně dobře i finštinu. Od dětství tyto jazyky slýchávala a nikdy se nezdráhala přiučit 
se všemu tomu novému, co jí osud přichystal.“ 

 

Dalším projevem střetávání kultur je s tímto jevem související promíchávání obyvatel 

různých národů. Hranice roli nehrají: ve zdejších končinách není nic neobvyklého, když si 

někdo najde partnera z druhé strany hranice. Svatby s „cizinci“ především z Norska jsou 

hlavně mezi Sámy častým jevem. Ačkoli se tak román zaměřuje na líčení prostředí Sámů, 

většina hlavních postav jsou vlastně míšenci sámského a nesámského etnika. Platí to jak o 

Anttim, který má po otci finskou krev, tak o Ingeri, která má podle všeho zřejmě norské 

předky vzhledem k tomu, že jejím rodným jazykem je norština a že pochází z norské části 

Laponska. V popisu těchto postav je zdůrazňován fakt, že se od ostatních Sámů svým 

vzhledem odlišují. Ani Anttiho manželka Anni není stoprocentní Sámka: její otec byl 

muukalainen, cizinec, s největší pravděpodobností Fin.  

     Snad proto, že má Antti finské předky a vyrostl v chalupě ve vesnici, a byl tudíž zvyklý na 

usedlý způsob života, touží ve zralém věku se k takovému životu vrátit. Antti se cítí být celý 

život rozpolcen, neboť má v sobě dvě identity, zároveň ale vlastně ani jednu z nich. Tento 

fakt jej odcizuje jak Sámům, tak nesámskému obyvatelstvu: pro obě skupiny je svým 

způsobem cizinec. Není pořádně ani sedlák, ani chovatel sobů. Antti si je vědom toho, že 

chyba je v něm, že si za svůj pocit vykořeněnosti může vlastně sám, neboť si takový způsob 

života zvolil dobrovolně.  



Jazyková situace v severním Tornionlaaksu, jak ji popisuje Vuontisjärvi, se shoduje s tím, jak 

líčila stav na jihu kraje Kariniemi: lidi nerozděluje jazyk, rozdíly jsou mezi společenskými 

třídami. Švédsky mluvící živel zde představuje „vrchnost“ zastoupená úředníky, především 

vallesmannim, náčelníkem policie. Je patrné, že mezi Sámy na jedné straně a úředníky na 

straně druhé zeje nepřekonatelná propast: jsou to dva naprosto různé světy, odlišné pohledy 

na svět. Když mají sámští chovatelé sobů mezi sebou nějaké problémy, snaží se je raději 

vyřešit sami, mezi sebou, tedy bez vměšování úřadů do vlastních záležitostí. Sámové si jsou 

vědomi toho, že úřady se o jejich problémy nezajímají, a ani ze strany úřadů není vůle 

sámské záležitosti řešit, obě strany si od sebe pokud možno udržují odstup. Když už k jednání 

mezi Anttim a náčelníkem policie dojde, je jasné, že je oběma stranám nepříjemné. Náčelník 

k Anttimu přistupuje s despektem a pocitem nadřazenosti, z Anttiho tónu je pak cítit 

opovržení, nechce se náčelníkem nechat ponížit. V době na začátku 19. století, kdy se děj 

románu odehrává, byla ještě úředním jazykem výhradně švédština a také úřednická vrstva 

byla samozřejmě švédsky mluvící. Nejinak je tomu s románovým „vallesmannim“: jeho 

mateřštinou je švédština, přesto je nucen používat i finštinu, kterou ale moc dobře neovládá, 

a stává se tak terčem posměchu ostatních. 

Podle Veliho-Pekky Lehtoly převládá v laponské literatuře pojetí přírody jakožto člověku 

nepřátelského prostředí. Téměř ve všech klasických dílech laponské literatury se setkáváme 

s motivem boje člověka (muže) proti přírodě (Lehtola 1997: 110-111). Život v Laponsku je tak 

ve znamení boje s přírodou, což je jeden z hlavních znaků romantického zobrazení Laponska. 

Elsa Vuontisjärvi je navíc - například v porovnání s Annikki Kariniemi – tradičnější: Kariniemi 

z romantické tradice vybočovala, ač jí byla nepochybně ovlivněna, Vuontisjärvi jde podle 

mého názoru více ve stopách tradičního zobrazení Laponska, tedy ve stopách klasiků 

laponské literatury. Na druhou stranu příroda není jediným protivníkem, se kterým je třeba 

se potýkat: stejným sokem je člověku i jeho vlastní bližní. 

 „Eläminen Lapinmaan perukoilla oli ikuista taistelua, ensin luontoa ja sitten vielä toista ihmistä 
vastaan (…). Ja omaa etua oli osattava valvoa, ettei siinä taistelussa jäänyt häviölle.“ 
 (Vuontisjärvi 1993: 17) 

„Život v odlehlých laponských končinách byl věčný boj, nejdříve bylo třeba potýkat se s přírodou a pak 
navíc ještě svádět boj s dalším člověkem (…). A bylo ve vlastním zájmu každého mít se neustále na 
pozoru, aby v tomto boji nezůstal poražen.“  

 



5.2. Daleký sever – domov 

„Ihmisten tie olis kukkasilla siloiteltu taivasten valtakunthan, jos ei kateuen kirottua syntiä olis!“ 
 (Vuontisjärvi 1993: 265)  

„Nebýt prokletého hříchu závisti, měli by lidé cestu do království nebeského vystlánu květy!“ 

 

V souladu s názorem Yi-Fu Tuana, že lidé jsou schopni přijmout za svůj domov i nehostinné 

místo (Tuan 2007: 80), je i případ hrdinů románu Vuontisjärvi. Pro Anttiho se Proksi stalo 

domovem, místem, kde stačil zakořenit. Je s ním svázán takovým způsobem, že by si už jen 

obtížně zvykal někde jinde. Když se vydává na nějakou delší cestu z domu, nemůže se dočkat 

návratu: odloučení od domova je pro něj dlouhé jako věčnost, i když trvá jen několik týdnů. 

     Také Ingeri, která se za svůj život dost nacestovala, poznala různé kouty, přístavy i 

městečka na norském pobřeží, se touží „na stará kolena“ usadit, mít nějaké místo, které by 

mohla považovat za svůj domov, proto s radostí přijme Anttiho nabídku pracovat u něj jako 

pomocnice. Protipólem jsou jim pomocník Janne a Anttiho mladá žena Anni. Janne je sice se 

službou u Anttiho spokojen, přesto ho ale lákají kraje, o kterých vypráví Ingeri a touží 

navštívit ta vzdálená místa, o nichž doposud jenom slýchával. Souvisí to jednak s věkem, 

jednak s objemem nabytých zkušeností. Zatímco Antti a Ingeri představují „starší a 

zkušenější“ generaci, Janne i Anni jsou mladí lidé, kteří nepoznali nic než „rodnou hroudu“. 

Anni je sirotek, který vyrůstal v rodině strýce, ale ani tam, ani na Proksi se nikdy necítila jako 

doma. Se svými pocity se však na rozdíl od Janneho nikomu nesvěřuje, jen vnímavá Ingeri 

tuší, co se v ní odehrává. Anni na Proksi chybí lidé, s Anttim spolu moc nekomunikují, a tak si 

tu kromě Ingeri a Janneho není s kým promluvit: v jejím dřívějším domově bylo více lidí, 

často tam procházeli Sámové se svými stády nebo kupci při cestě na sever, zatímco na Proksi 

zavítá nějaký návštěvník málokdy. U Anni má neschopnost zakořenit ještě jeden důvod. 

Předtím, než přišla na Proksi, si představovala, jak jednoho dne odejde z těchto bohem 

zapomenutých končin na jih. Toužila odejít s člověkem, který se jí líbil, ale její strýc s tetou 

byli proti, a pak ji vlastně proti její vůli namluvili Anttimu. Anni se tak na Proksi ani nemohla 

cítit jako doma, neboť to pořád bylo pro ni místo, které ji svým způsobem připravilo o sny. 

Na své sny se snažila zapomenout, ale marně: vzpomínky na to, po čem kdysi dávno snila, ji 

neustále pronásledují. Na Anni nemůže zapomenout ani Jouni, její bývalý nápadník, který si ji 



chtěl tehdy vzít. Především kvůli Anni se Jouni začal Anttimu mstít, vybíjel mu jeho soby, a 

Antti to po dlouhá léta ani netušil, neboť měl vždycky Jouniho za přítele.  

     Na druhou stranu i mladí lidé se v těchto krajích mohou cítit jako doma a nepociťovat 

touhu odejít nebo navštívit vzdálená místa. Důkazem toho jsou mladí chovatelé sobů, Nils a 

zmíněný Jouni, synové starého Hirvase Niily, u kterého Antti kdysi sloužil. Se životem jsou 

spokojeni, nikdy nic jiného nepoznali, a ze své perspektivy tak nemají důvod po něčem jiném 

ani toužit. 

 

„Mikä oli poromiehen maailma? Sitä Antti nyt pohti (…). Missä oli Nilsin ja Jounin maailma? 
Heidänlaistensa miesten maailma ei ainakaan ollut kaukaisissa Ruotsi-Suomen kaupungeissa, eikä 
lähempänä Ruijan rannikolla, Jäämeren kalasatamissa.  
- Ei, pojat, en mie mihinkhän mailmalle lähe, hän oli silloin sanonut Hirvas Niilan poikien kodassa. – 
Sitä on tähän ikhän keriny jo nähä sitä mailmaa. On sitä tullu kattottua kahen puolen maanselkää. 
Mökin mie laitan, oman mökin Proksinkosken rannale. Siinä se on minun mailmani.“  
(Vuontisjärvi 1993: 11) 
 
„Jaký byl svět chovatele sobů? O tom teď Antti přemýšlel (…). Kde byl svět Nilse a Jouniho? Svět 
takových mužů, jakými byli oni, nebyl ani v dalekých městech Švédské říše30 ani na blízkých pobřežích 
norské Ruiji, v přístavech Severního ledového oceánu. 
- Ne, chlapci, já do žádného světa nepůjdu, řekl tehdy v příbytku Hirvas Niilových chlapců. – Za svůj 
život jsem už stačil ten svět poznat. Viděl jsem už různé jeho končiny. Postavím si dům, vlastní domek 
na břehu peřejí Proksi. Tam je můj svět.“ 
 

  
Obživu si místní obyvatelé obstarávají různým způsobem: potraviny jako je mouka, cukr, sůl 

a káva jezdí nakupovat na trhy, například do norského Koutokeina. Takové výjezdy za nákupy 

jsou ale vzhledem k tomu, jak odtrženi od civilizace místní lidé žijí, možné jen několikrát málo 

do roka. Jinak si získávají potravu jedním z tradičních způsobů obživy, lovem ryb a ptáků. 

Svět Sámů a jejich způsob života je pak hlavně nerozlučně spjati se soby. Chov sobů je pro 

Sámy prvotním a základním zdrojem obživy. Kromě masa a kůže, které sobi člověku 

poskytují, jsou pro něj tato zvířata důležitá ještě z jednoho důvodu. Přítomnost sobů 

znamená blízkost života a posiluje pocit sounáležitosti se zemí, s krajem, domovem. Muži se 

vydávají na pastvu se soby většinou sami a na dlouhou dobu, přičemž od ostatních lidí 

mohou být odloučeni i několik týdnů, a tak jsou zvířata, tedy sobi a psi hlídající stádo, jeho 

jedinými společníky. V dílech Annikki Kariniemi je lidský život ovlivňován a odměřován 

                                                           
30 Autorka v originálu používá pro označení tehdejší formy švédského státu termín „Ruotsi-Suomi“ (Švédsko-
Finsko), což je pojmenování používané také finskými historiky pro tu podobu švédského státu, v jaké existoval 
do roku 1809  (Kmochová 1993: 1). Já se v překladu přidržuji jednotného označení použitého i v historickém 
úvodu, tedy Švédská říše nebo Švédsko.  



střídáním ročních období a totéž platí pro román Elsy Vuontisjärvi. Významným faktorem je 

rovněž životní rytmus sobů: od potřeb zvířat se zároveň odvíjí i životní rytmus a práce 

člověka.   

„Porot olivat lappalaiselle henki ja elämä ja niin ne olivat Antillekin, mutta niitä oli enää peloittavan 
vähän. Niistä vähistä olikin sitten pidettävä kiinni kynsin hampain, muuten elämä Proksissa saattaisi 
muodostua kestämättömäksi.“ (Vuontisjärvi 1993: 186) 

„Sobi znamenali pro Sámy duši a život a stejně tak i pro Anttiho, těch ale nyní hrozivě ubývalo. A toho 
mála, co ze stáda zbylo, bylo třeba se držet zuby nehty, jinak by se život na Proksi mohl stát 
nesnesitelným.“ 

  

Se soby je spojena i určitá forma společenského života člověka. Lidé ve zdejších končinách žijí 

daleko od sebe, a nemají tak mnoho příležitostí setkávat se. Jednu z mála možností k setkání 

nabízí každoroční třídění sobů, kdy se majitelé stád sejdou, rozdělí si soby do svých stád, 

označkují mláďata a tak dále. Třídění sobů je stejně jako jejich chov převážně mužská 

záležitost, ženy se při něm jako vždy starají o obydlí. K takové události, jakou je třídění, 

ovšem patří také zvýšená spotřeba alkoholu. Po jeho nadměrném požití se v mužích 

rozpoutávají netušené vášně, stávají se agresivními a dochází k bitkám. Stejně jako 

v Mukkově románu Maa on syntinen laulu jsou zde obyvatelé severu popisováni jako vášniví 

a primitivní lidé, kteří nechodí pro slova daleko a spory řeší většinou pěstmi.  

„Valkealta ei kuulunut enää mitään epätavallista. Ei kuitenkaan ollut sanottua, että se olisi viimeinen 
rähinä tänä yönä. Täältä oli kyllä ennenkin joku lähtenyt laudoissa ja toinen raudoissa. Loputon 
kylmyys ja pimeys teki ihmiset hulluiksi, viinaakin juotiin niin kuin se olisi ollut loppumassa 
maailmasta. Mutta eihän se loppunut niin kuin ei loppunut mikään muukaan. Ei loppunut pimeys eikä 
kylmyys, ei loppunut kateus eikä kosto. Kaikki tunteet sikisivät tässä pimeyden valtakunnassa 
estottomina. Niitä ei kahlinnut lumi eikä jää.“  
(Vuontisjärvi 1993: 74) 
 
„Od ohně už nebyly slyšet žádné nezvyklé zvuky. To však nutně neznamenalo, že by to bylo poslední 
pozdvižení pro dnešní noc. Odtud už dříve někoho vynesli „v prknech“ a jiného odvedli „v železech“. Z 
nekonečné zimy a tmy lidé přicházeli o rozum, a také kořalka se pila tak, jako kdyby měla zanedlouho 
přestat na světě existovat. Ale přece nevymizela stejně, jako ze světa nezmizely jiné další věci. 
Nezmizela tma ani zima, nevymizela závist ani pomsta. Všechny emoce se v této říši tmy rozpoutávaly 
naprosto neovladatelně. Nezkrotil je ani sníh, ani led.“ 

 

Příroda může být k člověku nemilosrdná, což platí zvlášť o dalekých severských končinách, 

místní lidé se ale uměli drsným podmínkám přizpůsobit. Avšak pro cizince a člověka 

neznalého místních poměrů to může být místo nebezpečné. Ten, kdo se neumí orientovat 

v terénu nebo cestuje bez průvodce, snadno zabloudí, což v zimě může znamenat jistou 



smrt. Aby zde mohl člověk přežít, musí se naučit rozpoznávat znamení přírody, což je pro 

místní obyvatele schopnost naprosto přirozená. Odhadovat změny počasí se učí už od 

malička, tyto dovednosti se předávají z generace na generaci. 

     Stejně jako v dílech Annikki Kariniemi i v románu Vuontisjärvi patří pověry, víra v kouzla, 

moc zaklínadel a kleteb k realitě. To se projevuje již od začátku románu, kdy jeden ze starých 

Sámů Anttimu řekne, že místo, na kterém se Antti rozhodl postavit si dům, je prokleté. 

Součástí reality je vyprávění historek o čertech a čarodějnicích: Ingeri patří k typu silných, 

houževnatých žen, je obdařena silnou intuicí, dokáže mnoho věcí předvídat a snad kvůli její 

povaze a zvláštním schopnostem je některými lidmi považována za čarodějnici, jež je ve 

spolku s ďáblem a tak podobně.  

     Teprve s odstupem času si Antti uvědomí, že jít bydlet na Proksi, daleko od lidí, možná 

nebyl nejlepší nápad. Odejde mu žena: Antti částečně tušil, že život na Proksi pro ni nebyl 

jednoduchý, doufal ale, že si zvykne. Uvědomil si také, že ztratil bývalé přátele, ale nezískal 

žádné nové, spíše si vytvořil nepřátele. Lidé se stejně jako všude jinde v negativním smyslu 

starají více o druhé než sami o sebe a úspěchy druhého jsou často předmětem závisti. A je to 

právě závist, která osudově zasáhne do života Anttiho a jeho rodiny a nakonec jej i zničí. Jak 

již bylo zmíněno výše, Jouni Anttimu nikdy neodpustil, že mu přebral nevěstu, touha po 

pomstě nikdy neodezněla. Jouni pak postupně vybíjel Anttimu soby tak dlouho, až jej přivedl 

téměř na mizinu. Antti začne mít problémy i se zákonem. Někdo totiž zažaluje 

„vallesmannimu“, že Antti druhým krade soby. Anttimu náčelník nevěří, i lidé v okolí jsou 

všeobecně naladěni proti němu: je jim trnem v oku už od té doby, co se usadil na Proksi. Vše 

nakonec vyústí v to, že je Antti i se zbytkem rodiny, tj. se svými dvěma syny a s Ingeri, ze 

svého domu na Proksi vyhnán. 

 

5.3. Válka o Finsko  

Proksi je daleko od ostatních lidí, vesnic i měst, a tak zdejší obyvatelé často ani netuší, co se 

v zemi děje. Novinky se mají možnost dozvědět, pokud sami cestují například do města na 

trh, na nákupy nebo do kostela, když je nějaký svátek. S napětím také očekávají hosty či 

kupce, v podstatě kohokoliv: každý návštěvník je u nich vítán, aby si mohli poslechnout, co je 

ve světě nového. Když se tak Antti vrátí ze své cesty za nevěstou, všichni s napětím očekávají 



nejnovější zprávy. Antti jim oznámí, že je v zemi válka. Píše se rok 1809 a ve finských 

provinciích Švédské říše zuří válka s Ruskem. 

 

„- Mitä alamaihin kuuluu? Ingeri kysyi, kun Antti lopetti syömisensä. 
- Ei sinne mithän erikoista, vaan kuuluu maassa olevan sota. 
- Sota! 
- Ruotsi-Suomi on sovassa Venäjän kansa, sanovat. On ollu jo helmikuusta asti. 
(…) Mutta Antti oli aivan rauhallinen ja se rauhoitti Janneakin. Kyllä hänkin tiesi, mitä sota merkitsi. 
Verisiä yhteenottoja vihollisen kanssa, sota oli vähän samanlaista kuin erotuskaarteella 
tappeleminen, kun ensin oli juotu pää täyteen paloviinaa. 
- Sanovat, että pahimmassa tapauksessa meistä tullee keisarin alamaisia, Antti sanoi. 
   Kuninkaan tai keisarin alamaisia, oliko sillä eroa, kun kumminkin jonkun alamainen piti olla, Janne 
pohti mielessään. Ja kummatkin valtiaat taisivat verottaa alamaisiaan samalla lailla.“  
(Vuontisjärvi 1993: 95) 

 

„- Co je nového na jihu? zeptala se Ingeri, když Antti dojedl. 
- Nic zvláštního, akorát je prý v zemi válka. 
- Válka! 
 - Proslýchá se, že Švédsko válčí s Ruskem. Už od února. 
(…) Ale Antti byl úplně klidný a to uklidnilo i Janneho. On také samozřejmě věděl, co znamená válka. 
Krvavá střetnutí s nepřítelem, válka byla trochu podobná bitkám při třídění sobů, když se muži nejdřív 
nalili pálenkou. 
- Říká se, že v nejhorším případě z nás budou carovi poddaní, řekl Antti. 
  Poddaní krále nebo cara, jaký v tom byl rozdíl, když něčími poddanými být museli, honilo se Jannemu 
hlavou. A obě mocnosti budou zřejmě ukládat daně stejným způsobem.“ 
 
 

O tom, že je válka, se na Proksi dozvídají až na jaře, tedy několik měsíců potom, co konflikt 

začal. Z úryvku je patrné, jak lidé válku vnímají: jako něco vzdáleného, něco, co se jich téměř 

netýká - vlastně nebýt toho, že byl Antti ve městě, ani by o ní nevěděli. O válce se tedy 

hovoří s klidem, téměř jakoby se odehrávala v jiné zemi. Jsou přesvědčeni o tom, že jsou 

v bezpečí, že válka tak daleko na sever nedosáhne. O tom, že válka je fenomén cizí a 

vzdálený, patřící jakoby do jiného světa, vypovídají poměrně naivní představy Janneho. 

Z tónu, jakým se v Anttiho domě o válce mluví, je zřejmá hlavně lhostejnost. Obyvatelům je 

dokonce jedno, zda země válku prohraje a že by se z nich v takovém případě stali poddaní 

ruského cara - na jejich životě se to nijakým způsobem neprojeví. Jak se ale události vyvíjí a 

válka postupuje stále více na sever, začnou se i zdejší lidé obávat. Naštěstí pro ně ale mají 

kam před případnou válkou utéct: nedaleko je norská hranice a mohou tak, kdyby bylo 

nejhůř, odejít do Norska. 

 



Jednoho dne na Proksi zavítá podivný muž, který osazenstvu Anttiho chalupy přečte 

prohlášení k finskému národu (viz výše kapitola 2.2.2). Předmětem prohlášení je obeznámit 

obyvatele finských provincií Švédské říše s původními pohnutky ruského cara ke vstupu do 

války, a tedy i doslova ke vstupu na území finských provincií. Mimo jiné se zdůrazňuje, že pro 

Finy je nastalá situace vlastně výhodná, neboť se finské provincie pravděpodobně – 

v případě, že švédský král válku prohraje - odtrhnou od Švédska. Car si přeje, aby to tak lidé i 

sami vnímali, a zároveň ale chce lid utvrdit v tom, že se pro něj až tak moc nemění.  Je to 

tedy v podstatě zároveň výzva k tomu, aby občané zůstali klidnými a spolehli se na dobrou 

vůli ruského cara: „Kirjoituksessa kehotettiin koko Suomen kansaa pysymään aivan 

rauhallisena, sillä venäläiset eivät suinkaan halunneet kansalle pahaa, vaan heidän 

parastaan.“ (Vuontisjärvi 1993: 145); „V tom psaní byl vybízen celý finský národ k tomu, aby 

zachoval naprostý klid, protože Rusové pro něj nechtěli v žádném případě nic zlého, ale 

naopak jen to nejlepší.“ Ale ani oznámení o možném odtržení od původní mateřské země a 

následném připojení k Rusku Anttim a ostatními nijak zvlášť nepohne. Jsou si vědomi toho, 

že s tím nic nezmůžou, a politika jako taková je ani nezajímá.  

     Pozornost však vzbudí zprávy o tom, že se válka přibližuje stále více k severu. V říjnu byli 

vojáci už v Torniu, finské jednotky jsou totiž stále na ústupu. Teprve tehdy místní obyvatele 

napadá, že by mohli být válkou ohroženi. Spíše než bojů samotných je ale na místě se obávat 

negativních důsledků – v zemi začíná být nedostatek potravin, navíc v loňském roce postihla 

Laponsko špatná úroda. Na klidu lidem tyto události rozhodně nepřidají, přestože zatím není 

důvod k vážným obavám, protože zdejší lidé shánějí potraviny v převážné míře z Norska. 

Ukazuje se tím, že život lidí na nejzazším severu Finska je vlastně více propojen s Norskem 

než s ostatními finskými provinciemi nebo dosud mateřským Švédskem, alespoň ve smyslu 

ekonomickém. Mnohem častěji než na trhy do Tornia se vydávají do norských tržních center, 

Bossekopy nebo Koutokeina.   

     Pomalu se rozšiřují zvěsti o tom, že někteří obyvatelé už ze strachu z války a hladu odešli, 

někteří do Norska, jiní opačným směrem do ruské části Laponska. Větší problémy jsou ale na 

jihu: čím dále na jih, tím větší následky válka za sebou zanechává. Dalším negativním 

fenoménem spojeným s válkou jsou vedle nedostatku potravin epidemie, které se začaly šířit 

a podle zpráv je už i v Torniu spousta nemocných vojáků. Lidé se nezajímají o politiku, hlavní 

jejich starostí je, aby měli co jíst a nebyli ohroženi nákazou a samotný fakt, kdo jim bude 

vládnout, je vedlejší. 



Válka skončila a život na Proksi šel nerušeně dál. Druhá kapitola románu zaznamenává 

období po více než deseti letech po válce a odráží tak  určité změny, které po mocenských 

změnách přece jen nastaly. Tornionlaakso je místem, kde byla vytyčena nová hranice se 

Švédskem. Hranice je vedena bez ohledu na to, jestli to nějak nenaruší život obyvatel, a tak 

najednou část lidí zůstala stejně jako dříve poddanými švédského krále a z části obyvatel se 

stali poddaní ruského cara, obyvatelé nově vzniklého Finského velkoknížectví. 

 

„Länsiraja oli tuotu lähelle Markkinan kirkkoa, se kulki nyt likeisessä joessa, jota oli ruvettu 
kutsumaankin Rajaväyläksi. Kansa oli Rajaväylällä jaettu ikään kuin kahtia, tehty heistä kahden 
hallitsijan alamaisia. Aluksi ihmisten oli ollut siihen vaikea sopeutua. (…) Syyskuussa Herran vuonna 
1809 uudesta rajasta oli päätetty Haminassa, eikä silloin kukaan ollut käynyt kyselemässä, mitä 
kansa ajatteli asiasta, oliko tyytyväinen vai ei. Kun sota oli hävitty, voittaja oli sanellut rauhanehdot.“  
(Vuontisjärvi 1993: 168) 

 

„Západní hranice byla vytyčena v blízkosti kostela v Markkině, procházela nyní nedalekou řekou, které 
se podle toho také začalo říkat Hraniční řeka. Lidé byli v místě toku Hraniční řeky rozděleni úplně 
jakoby napůl, rázem z nich byli poddaní dvou panovníků. Na začátku si na to lidé těžko zvykali.(…) 
V září léta Páně 1809 bylo o nové hranici rozhodnuto v Hamině, a nikdo se tehdy nepřišel lidí zeptat, 
jaký mají na věc názor, jsou-li spokojeni, nebo ne. Byl to vítěz, kdo si po prohrané válce nadiktoval 
podmínky míru.“ 

 
 
Lidé byť možná nepříjemnou událost berou jako fakt. Nikdo se jich samozřejmě netázal na 

to, koho poddanými by byli raději, na druhou stranu se jich to nijak významně nedotklo, a tak 

není důvod k obavám. Úředníci a kněží jsou naopak vcelku spokojeni. Farář v Markkině je 

rád, že náboženství zůstalo zachováno a že car „suuressa hyvyydessään“ (Vuontisjärvi 1993: 

168); „ve své obrovské dobrotě“ nepožadoval, aby se lidé vzdali původní víry a přešli na 

pravoslaví, tedy podle názoru faráře „vääräuskoisuuteen“ (tamtéž); „na špatnou víru“. To lidi 

naplňuje jakousi důvěrou v cara a faráře vděčností: mohou tak nadále vyznávat a hlásat svou 

víru. Faráři navíc mohli zůstat ve svém úřadu, stejně jako „světští“ úředníci, mezi nimiž také 

panovaly obavy z toho, že by je car mohl propustit a na jejich místa přijmout nové, jemu 

věrné poddané. Tak se ale nestalo, a proto je vrchnost spokojena, protože navzdory 

politickým změnám zůstala „na svém teplém místečku“. 

     Přesto se však jedna výraznější změna udála, která lidem „hnula žlučí“. Nově vytyčená 

hranice totiž vede blízko kostela v Markkině, což se úřadům nelíbí. Není totiž vhodné, aby 

kostel, kde se pravidelně schází množství lidí, byl tak blízko státní hranice, a proto je 

rozhodnuto o přesunutí kostela blíže do centra obce. Lidé jsou znepokojeni ze dvou důvodů: 



jedním je prosté přesvědčení o tom, že se nehodí zasahovat do „božích záležitostí“. Člověk 

nemá právo bourat kostel a přesunovat ho, jak se mu zlíbí. Druhý důvod, ještě prostší, je 

tentokrát světského rázu - pro mnoho lidí se totiž nově vymezené místo pro kostel stane 

špatně dostupným. Lidé už to i tak mají často „z ruky“: do kostela se dostanou málokdy, 

třeba jen několikrát za rok, a úřady jim situaci svým rozhodnutím ještě více ztížily. 

 

 

5.4. Probuzenectví 

Své místo v románu Elsy Vuontisjärvi má i probuzenecká tematika, avšak působení sekt a 

jejich kazatelů je zachyceno pouze nepřímo.  

     Jeden z místních obyvatel, který jede na sever do Koutokeina na nákupy, s sebou jednou 

přiveze zvláštního muže. Muž budil pozornost už svým vzhledem: bylo patrné, že je to cizinec 

nebo alespoň že není z místních končin. Je to kazatel, jenž se představí jako Aleksi Harjumaa. 

Pro zdejší obyvatele je návštěva kazatele něčím zvláštním, o čemž do té doby mohli jen 

slyšet: na Proksi kazatel zavítal vůbec poprvé. I v nejbližších vesnicích je jeho návštěva velkou 

událostí. Pro lidi žijící tak daleko od ostatních to zkrátka znamená něco mimořádného, jejich 

život dosud téměř beze zbytku naplňovala práce a jakékoli duchovní nebo dokonce kulturní 

vyžití jim bylo téměř cizí: nabízely jej pouze návštěvy kostela při příležitostech náboženských 

svátků, a i to bylo zřídka. Není proto divu, že příchod kazatele je, jak již bylo zmíněno, pro 

tyto lidi něčím tak zvláštním.  

     Aleksi o sobě tvrdí, že přišel z jihu, z Tornionlaaksa, a chce v Anttiho chalupě pořádat 

shromáždění. Antti není navenek proti, ačkoli se mu kazatel zprvu v podstatě dvakrát 

nezamlouvá: podezřívá jej z toho, že je to probuzenec. Sám Aleksi o sobě pouze říká, že je 

„pravověrný“ a Antti se domnívá, že se jedná přímo o přívržence viklundiánství – směru 

založeného Isacem Grapenem a Nilsem Wiklundem (viz kapitola 2.5.1), čtenář se ale z textu 

románu nedozví, ke které odnoži probuzenectví kazatel přesně patří. Viklundiánství se na 

konci osmnáctého století rozšířilo až do nejsevernějších oblastí tehdejší Švédské říše, měst 

Jukkasjärvi a Gällivare, a odtud ještě dál na sever až do norského Kautokeina. Antti má 

historky o příznivcích viklundiánství pouze z doslechu, ale na základě toho, co slyšel, má 

důvod dívat se na ně skrz prsty, podle něj takoví kazatelé nebyli zcela duševně v pořádku: 

považoval je za blázny. Pro prostého člověka, jakým Antti je, jsou nepochopitelné například 

extatické stavy, v jakých kazatelé promlouvají k lidem a káží o hříchu a potřebě nápravy. Pro 



viklundiánství, podobně jako například pro hnutí Toiva Korpely, byl příznačný mimo jiné také 

millenarismus, očekávání konce světa. To je další z jevů provázejících probuzenectví, který je 

pro některé obyvatele dalekého severu přinejmenším podivný: i u Anttiho vzbuzuje 

podezření a nedůvěru k probuzencům a jejich kazatelům. 

 

„Ja semmoisia viklundilaisia saarnamiehiä, jotka Koutokeinossa kutsuivat itseään huutajiksi, oli 
syytäkin epäillä ja varoa laskemasta niitä pirttiinsä. Niissä asui hulluus syvällä ja he saarnasivat 
unissaan ja hereillä olessaan polvillaan tai peräti maaten ja mieleltänsä olivat silloin poissa tästä 
maailmasta. Antti oli nuoruudessaan kuullut kerrottavan paljonkin näistä huutajista, jotka 
saarnasivat parannusta ja ennustivat kohta tulevaa maailmanloppua. Ja maailmanlopun 
ennusmerkitkin nuo saarnamiehet olivat tietävinään. Kaiken loppu oli lähellä, kun joutsenet 
muuttuvat mustiksi kuin hiili ja korpit valkeiksi kuin lumi. Porot saavat keskellä talvea uudet sarvet ja 
villiintyvät niin vimmatusti, ettei taitavinkaan poromies saa niitä suopungilla kiinni. Saarnamiehet 
ennustivat, että tulee myös sotia ja niiden mukana rutto ja nälkä. Ne olivat totisesti maailmanlopun 
saarnamiehiä nuo huutajat.“ (Vuontisjärvi 1993: 222) 
 
„A takové viklundiánské kazatele, kteří si v Koutokeinu říkali „volající“, byl důvod podezírat a mít se na 
pozoru, když si je člověk chtěl pusit do chalupy. Hluboko v nich bylo zakořeněno šílenství a kázali ve 
stavu podobném spánku a v bdělém stavu na kolenou nebo téměř vleže a svou myslí byli tehdy 
vzdáleni od tohoto světa. Antti v mládí slyšel vyprávět o těchto „volajících“, kteří kázali o nápravě a 
předpovídali blížící se konec světa. konec všeho byl nablízku, když labutě zčernají jako uhel a krkavci 
zbělají jako sníh. Sobům naroste uprostřed zimy nové paroží a zdivočí takovým způsobem (vztekle), že 
ani ten nejobratnější chovatel sobů nebude schopen chytit je do lasa. Kazatelé předpovídali, že také 
přijdou války a s nimi mor a hlad. Byli to opravdoví kazatelé konce světa, ti „volající“.“  
 

 
Kazatelé bývali často proslulí svým obrovským charismatem. Někteří dokázali svým zjevem a 

kázáním působit na dav a strhnout jej k náboženské extázi nebo jako u Tima Mukky 

k sexuálním orgiím. Olavi Jama to hodnotí jako kritický tón Mukkova románu, neboť někteří 

kazatelé svého postavení zneužívali ke svádění žen (Jama 1995: 112). Typ hřešícího a ženy 

svádějícího kazatele se objevuje i v románu Elsy Vuontisjärvi v postavě Aleksiho, ten však 

není až tak vyhraněn a kontroverzní jako obdobná postava v románu Mukky. Už od začátku 

je jasné, že Aleksi má také zvláštní dar působit hlavně na ženy. Hned při jeho příchoduo něm 

jeho průvodce prohlašuje, že: „Naiset ovat itkeskelhet hereästi, kun on häntä kuunnelhet ja 

kattonhet.“ (Vuontisjärvi 1993: 220); „Ženské plakaly jako želvy, když ho poslouchaly a dívaly 

se na něj“. I Aleksi je tedy charismatická osobnost a také zábavný společník a svým 

vystupováním si osazenstvo Anttiho chalupy získá - to je také důvod, proč mu Antti dovolí, 

aby u nich zůstal a pořádal shromáždění. Ačkoli měl o probuzencích původně spíše špatné 

mínění, Aleksi v něm vzbudí důvěru, neboť svým chováním vůbec nepřipomíná pomatené 

kazatele, o kterých Antti slýchával. Nejvíce však Aleksi zapůsobí na Anni: ta si s kazatelem 



povídá jako už dlouho s nikým, našla v něm chápavého společníka, díky němuž se v ní jako by 

znovu probudí chuť do života. Aleksi jí vypráví o tom, jaké je to na jihu v Tornionlaaksu, 

odkud pochází, a tak v ní oživí její dávné sny o tom, že by mohla odejít na jih, pryč z míst, kde 

se necítí šťastná. Anni kazatelově vlivu podlehne a zamiluje se do něj. Aleksi ji svede, a když 

se to Antti dozví, v rozčilení svou ženu vyžene z domu. Ke shromáždění v Anttiho domě tak 

nakonec vůbec nedojde. 

     Zatímco v díle Annikki Kariniemi je probuzenectví pojímáno jako jev převážně pozitivní, 

jako to jeden ze základních kamenů morálky zdejších lidí, a na kazatele je vzpomínáno 

s vřelostí – alespoň je to možné prohlásit o vzpomínkovém díle Ristisiipi - v románu 

Vuontisjärvi je citelný negativní postoj k probuzeneckému hnutí: pro místní obyvatele je to 

něco cizího, podivného a nepochopitelného. Kazatel Aleksi je vlastně příčinou neštěstí 

Anttiho rodiny, neboť svede Anttimu ženu, která je pak nucena odejít a opustit děti. Celkové 

pojetí této problematiky se tak více přibližuje tomu, jak ji zpracovává Mukka, tedy převážně 

kriticky, zatímco Kariniemi chápe probuzenectví jako jev pozitivní a některé pasáže jejích děl 

s probuzeneckou tematikou jsou pak vysloveně idylické. Zajímavý je pak také Vuontisjärvin 

„konec příběhu o hříšném kazateli“. Poté, co Aleksi před Anttim uteče, bloudí hladový 

několik dní v mrazech, což pro člověka, který se neumí orientovat v terénu, může znamenat i 

smrt. Kazateli se však podaří vyváznout „jenom“ s omrzlinami a nakonec se dostane do 

vesnice. Po takovém zážitku zapomene i na své poslání, ta tam je jeho výřečnost a chuť 

pořádat shromáždění. Odjíždí na jih s pevným rozhodnutím, že už kázat nebude, „vaikka 

vaimoihmiset olivat innokkaina pyydelleetkin“ (Vuontisjärvi 1993: 253-4); „i když ho ženské 

snažně prosily“.  

     Kromě toho však je patrné, že ačkoliv se lidé mohou dívat na kazatele jako na podivíny a 

na probuzenecká shromáždění jako na něco cizího a nepochopitelného, probuzenecká 

morálka ve zdejších krajích alespoň u některých obyvatel stačila zakořenit. Když ještě za 

války o Finsko přijde k Anttimu host a přečte jim oznámení o připojení finských provincií 

k Rusku, vytáhne si pak balíček karet a začne si je pro sebe vykládat. Ostatní pozorují, 

s němým úžasem a se zvědavostí sledují, co muž s kartami provádí. Muž vyvolává u ostatních 

různé pocity, od pobavení a úžasu až po nedůvěru. Podle Anni je hraní karet hřích, alespoň 

tak na to byla zvyklá z rodiny svého strýce.  

 



„Kortinpeluu oli syntiä, olisi pitänyt panna piisiin koko kortit. Elli ei ollut koskaan sallinut juopuneitten 
matkalaisten pelata mökissä korttia, ei, vaikka Iiskokin olisi ollut mielihalusta pelissä mukana. Siinä 
Elli oli ollut luja ja järkkymätön. Kortit olivat pysyneet piilossa Kaihti Iiskon mökissä.“  
(Vuontisjärvi 1993: 146)   

„Hraní karet bylo hříšné, nejlepší by bývalo bylo hodit celé ty karty rovnou do pece. [Teta] Elli nikdy 
nedovolovala opilým pocestným hrát v chalupě karty, nikdy, i když by se [stýc] Iisko býval ke hře s 
chutí přidal. V tomto ohledu Elli vždy neochvějně trvala na svém. V chalupě Kaihtiho Iiska zůstávaly 
karty vždy pečlivě ukryty.“   

 

 

6. Rosa Liksom 

„Vždycky jsem usilovala o to, jít svou vlastní cestou. Nebyl to žádný střední proud. Naopak! A přišla 

jsem na to, že být vlivný znamená jít právě mimo hlavní proud.“ (internetový odkaz č. 37) 

Rosa Liksom (∗1958), občanským jménem Anni Ylävaara, je v současnosti jednou 

z nejčtenějších spisovatelek ve Finsku, a díky četným překladům je její dílo známo i 

v zahraničí. Byla přeložena nejméně do desítky jazyků, s její tvorbou se tak měli možnost 

seznámit čtenáři nejen v mnohých evropských zemích, ale také ve Spojených státech nebo 

v Indonésii.31  

     Rosa Liksom pochází z Tornionlaaksa, z malé vesnice v okrsku obce Ylitornio, kde je podle 

jejích slov pouze kahdeksan savua, tedy osm lidských obydlí. Její rodina žila tradičním 

venkovským způsobem života, rodiče jsou zemědělci a chovatelé sobů (Kantokorpi 1997: 7, 

internetový odkaz č. 38). Rodný kraj opustila jako mladá, cestovala, vystřídala různá 

zaměstnání, pracovala například jako prodavačka, redaktorka v rozhlase, v Kodani se živila 

prací v pekařství a jako pomocnice v obchodě, v Paříži pak umýváním nádobí. Na univerzitě 

v Helsinkách, v Kodani i v Moskvě studovala antropologii. Zájem o tento obor i zážitky z cest 

se pak odrazily i v její tvorbě. V Dánsku se také začala věnovat výtvarnému umění, které je 

ovlivněno žánrem komiksu. Její výtvarná tvorba je stejně jako tvorba literární spojena se 

zájmem o antropologii, zajímá se jak o různé kultury, tak kulturu a subkulturu velkých měst.  

Svá díla vystavovala jak ve Finsku, tak na různých místech po Evropě – například v dalších 

                                                           
31 Do češtiny jsou vedle již zmiňované samostatné publikace vybraných povídek Prázdné cesty (Liksom 1997) 
přeloženy některé další povídky ze sbírek Yhden yön pysäkki, Unohdettu vartti a Tyhjän tien paratiisit - 
Almanach severských literatur (kol. autorů) 1997. Praha: DeskTop Publishing FF UK Praha (přeložily Anna 
Čermáková a Soňa Řežábková). Výbor povídek ze sbírky Tyhjän tien paratiisit je pak publikován pod názvem Ráj 
prázdných cest v časopise Světová literatura 1992/1 (Praha: Odeon, přeložil Vladimír Piskoř). 

 



severských zemích, v Nizozemí, ve Francii, ale také například v bývalém Sovětském Svazu. 

Vedle samostatných výstav své tvorby také ilustrovala některé ze svých knih.  

     Již před svým samostatně vydaným literárním debutem přispívala i do novin. Její první 

publikovaný literární počin se objevil v antologii mladých autorů Kalenteri 84 (Kalendář 84). 

Nyní žije v Helsinkách (Aarnio 1992: 40, Böger 1988: 71, Tarkka 2000: 108, internetové 

odkazy č. 38 a 39).  

Výsadním žánrem Rosy Liksom je krátká próza, její tvorbu tvoří z převážné části sbírky 

povídek jako například Tyhjän tien paratiisit (Ráj prázdných cest, 1989) nebo BamaLama 

(1993). Platí to i pro její prvotinu Yhden yön pysäkki (Zastávka na jednu noc), kterou vydala 

v roce 1985 a byla za ni vyznamenána cenou J. H. Erkka za nejlepší literární debut roku. Na 

počátku své literární dráhy téměř neposkytovala rozhovory, alespoň ne do finských 

sdělovacích prostředků. Později byla k poskytování interview sice svolnější, avšak stále 

odmítala, aby bylo zmiňováno její občanské jméno a rovněž název rodné vesnice, její 

zveřejněné fotografie nesměly navíc odhalit celou tvář, proto se na raných snímcích 

schovává za černými brýlemi. Příliš informací o sobě samotné neprozrazovala: vysvětlovala 

to tím, že nechce, aby se psalo o její osobě, nýbrž o jejím díle (Majander 1996). První tři 

sbírky povídek – uvedený debut a sbírky Unohdettu vartti (Zapomenutá chvíle, 1986) a 

Väliasema Gagarin (Přes stanici Gagarin, 1987) - Liksom napsala za svého pobytu v Dánsku 

(internetový odkaz č. 38). Prostředí jejích děl tvoří jak rodný finský sever a Helsinky, tak jiné, 

mnohdy exotické, části světa, jak je tomu například právě ve sbírce próz Väliasema Gagarin, 

ve které s autorkou cestujeme přes Sibiř až do Mongolska. Její další povídkové dílo Go 

Moskova go (Go Moskva go, 1988) rovněž čerpající námět z ruského prostředí je jakousi 

sondou do života sovětské společnosti. Dílo má výrazně reportážní charakter, který je posílen 

četnými fotografiemi (Loivamaa 2003: 164). Vedle povídkových sbírek je Liksom také 

autorkou knih pro děti a dvou románů. Prvním z nich je román Kreisland (1996), v němž 

Liksom po svém vykládá mýty Finska, Sovětského svazu i Spojených států (Majander 1996). 

Pekka Tarkka jej označuje jako román pikareskní; jeho hlavní postavou je „dítě severské 

přírody“ Impi Agafiina, finská obdoba Johanky z Arku. Předmětem autorčiny satiry v textu 

jsou jednak finské vlastenecké buržoazní kruhy, sovětský socialismus i americký způsob 

života. Ačkoli se jedná o román, Liksom si stále zachovává svůj nezaměnitelný styl známý 

z její povídkové tvorby (Tarkka 2000: 109). Další román Reitari (2002) je věnován životu a dílu 



laponského malíře Reidara Särestöniemiho. Text je psán v nářečí, čímž Liksom nejen posílila 

autenticitu díla, ale vzdala tak hold nejen rodnému kraji a jedné z jeho nejvýraznějších 

uměleckých osobností, ale také svému rodnému nářečí/jazyku (viz kapitola 2.4). 

Severofinského dialektu nebo chceme-li meänkieli, Rosa Liksom ve svém psaní využívá velmi 

často – vedle toho píše také standardní finštinou a helsinským slangem. 

     Ve stejném roce, kdy vyšla sbírka BamaLama, napsala autorka divadelní hru Family 

Affairs, kterou následně uvedlo helsinské divadlo KOM-teatteri. Drama je stejně jako 

povídková tvorba spisovatelky ve znamení grotesky a absurdních situací. Liksom je též 

autorkou několika filmových scénářů. 

Svět podle Liksom je krutý až sadistický, v němž je násilí vnímáno jako běžný jev. Krutost jako 

součást každodenní reality někdy dosahuje takových rozměrů, že je neuvěřitelná, zvrácená a 

paradoxně až komická. Tvorba je blízká grotesce, vše je zveličováno, zesměšňováno, 

převráceno naruby. To ale neznamená, že bychom Rosu Liksom neměli brát vážně, ba 

naopak. Ačkoli jsou prózy Liksom často absurdní, autorka většinou nepíše o ničem, co by se 

nějak zvlášť vymykalo tomu, o čem se v dnešní době můžeme dočíst v novinách: sebevraždy, 

vraždy, násilí páchané na ženách a dětech jsou dnes bohužel na denním pořádku. Sama 

Liksom v rozhovoru přiznala, že svou tvorbou chce promlouvat o problémech současnosti a 

alespoň nějak na ně upozornit. Takové tendence jsou čím dál zřetelnější a silnější zvláště 

v její sbírce Perhe (Rodina, 2000), ve které se Liksom mimo jiné zabývá nejrůznějšími 

společenskými problémy. Vedle různých forem násilí v rodině i ve společnosti obecně, které 

je v jejím díle přítomno od začátku, si Liksom všímá i dalších aktuálních problémů 

kapitalistického společenského systému. Autorka se sice soustřeďuje na situaci ve Finsku, ta 

ale není nepodobná tomu, co se děje i jinde na světě, výpovědní hodnota jejích děl je tak 

všeobecná. 

     Sama Liksom situaci ve Finsku komentuje takto: „Před takovými deseti lety tu [ve Finsku] 

nebylo tolik peněz. Dneska tady najdete lidi velmi bohaté i velice chudé. A propast mezi nimi 

se zvětšuje. Ti, kteří mají práci, dřou mnohem víc než tehdy. Zbytek nedělá nic. Zaměstnaní 

pracují třeba dvanáct hodin denně, bohatnou, ale děti nechávají ve školkách a podobných 

zařízeních mnohdy i v noci. Děti pak mají psychické potíže. Nastupujeme cestu, jíž před námi 

prošlo mnoho západních zemí. Jenže městská kultura je ve Finsku nová – před třiceti lety 

téměř všichni žili na venkově. Ta změna byla natolik prudká, že dnešní městské rodiny nemají 



v okolí příbuzné. Současná finská rodina je vytržena ze svých přirozených kořenů. Má 

nejnovější kniha povídek [Perhe] je plná příběhů o tom, proč se životu v rodinách tolik 

nedaří.“ (internetový odkaz č. 37) 

     Dnes už je Rosa Liksom nepochybně klasikem finské literatury, přestože je její tvorba 

v některých aspektech silně regionální: povídky z prostředí Laponska, do něhož spadá i její 

rodné Tornionlaakso, tvoří podstatnou část její tvorby.  

 

6.1. Povídky ze severu à la Rosa Liksom 

„Maattelen, että tämä on minun maailma, että täällä mie tunnen kaikki ja kaikki tuntevat minut.“  
(Liksom 2006: 84) 

„Myslím si, že tohle je můj svět, že tu všecky znám a všichni znají zase mě.“  

 

Povídky z rodného kraje Rosy Liksom a obecně z Laponska se objevují pravidelně ve všech 

sbírkách vedle povídek z jiných částí Finska, především z prostředí Helsinek. Příznačné je, že 

ať už se fabule povídek odehrávají na severu Finska, v Helsinkách nebo kdekoliv jinde, 

samotné prostředí nemá zásadní vliv na chování postav. Hrdinové jsou si podobní jako vejce 

vejci, mají podobné problémy, jsou stejně nešťastní a osamocení. Prózy Liksom řeší různá 

témata, přesto některá jsou jakoby přítomna stále: téměř vždy se příběhy točí kolem 

mezilidských vztahů, lásky i nemožnosti lásky, samoty, smrti násilné i přirozené a násilí 

obecně. Pro většinu postav - a zvláště je to patrné u mužských hrdinů - je jakoby nemožné žít 

ve vztahu: buď po něm ani netouží, nebo nejsou schopni vztah navázat. Většina postav je 

vnitřně osamocená: i když třeba mají rodinu nebo někoho zdánlivě blízkého, cítí se 

osamoceně nebo samotu vyloženě cíleně vyhledávají. Nemusejí být ani v kontaktu 

s ostatními lidmi, žijí uzavřeně ve svém světě, ve kterém se cítí nejlépe, nerušeni okolím. 

Někteří působí vysloveně dojmem málomluvných asociálů, kteří nemají potřebu vyhledávat 

něčí společnost. Není nic výjimečného, když postavy nepromluví i několik týdnů jako 

například Matti v povídce Marraskuun alussa tulivat kovat pakkaset (Začátkem listopadu 

udeřily tuhé mrazy), který už déle než dva týdny nic neřekl, nebo žena z povídky s názvem, 

který hovoří sám za sebe - Se oli ollut toista kuukautta puhumattomana (Už druhej měsíc 

nemluvila) – oba texty jsou ze sbírky Yhden yön pysäkki. Nemluvnost je často příznačná: obě 



postavy se totiž pokusí spáchat sebevraždu oběšením, dopředu o jejich záměru ale netušíme, 

jako by se uzavřeli do svých myšlenek, do kterých nenechají nikoho nahlédnout, a spřádají 

v tichosti plán sebelikvidace. Navíc, pokud už někdy hrdinové své myšlenky poodhalí, 

zjistíme, že o sebevraždě přemýšlejí mnozí z nich. 

     Rosa Liksom používá v zásadě dva vyprávěcí postupy, vyprávění prostřednictvím 

nezaujatého vypravěče nebo monologické rozpravy hrdinů psané v ich-formě, kdy autorka 

dává nahlédnout do toku myšlenek svých neobyčejných hrdinů. Dlouhými vnitřními 

monology si někteří vynahrazují komunikaci s ostatními lidmi. Právě samota dává člověku 

možnost k svobodnému přemýšlení, popustit uzdu myšlenkám a nechat je volně plynout, 

zatímco ve společnosti dalších lidí je osobní prostor jednotlivce narušován (Tuan 2007: 59). 

Jak již bylo uvedeno, povídky z Laponska se v mnohém podobají povídkám z jiných prostředí, 

přesto existují dva důležité aspekty, které povídky z laponského prostředí od ostatních 

odlišují. Jedním je na jedné straně zmiňovaný dialekt, kterým je psána naprostá většina 

těchto povídek, v ojedinělých případech je text ve standardní finštině, přímá řeč a myšlenky 

vypravěče v nářečí; druhým aspektem, který nás nenechává na pochybách, že dějištěm 

příběhu je právě daleký finský sever, je samozřejmě charakteristické prostředí zapadlých 

vesniček s drsným severským klimatem, dlouhou zimou, tuhými mrazy a tmou. 

I v povídkách Liksom má své místo příroda. V raných sbírkách se do textu vkrádá nenápadně, 

nenajdeme zde obšírné líčení přírodních krás jako u spisovatelů, kteří píší více v souladu 

s tradicemi laponské literatury. V povídkách Liksom příroda většinou ukazuje svou temnou a 

nepřívětivou tvář, časté jsou silné mrazy, nebo hodně deštivý podzim. Severské dny jsou tak 

nejčastěji provázeny šerem nebo tmou, mrazem, zimou a deštěm, někdy se i léto zvrhne 

v mimořádně deštivé - jako například v povídce s názvem Sinä kesänä pilvet roikkuivat 

matalalla (Toho léta visela mračna nízko) ze sbírky Unohdettu vartti.  

     Romantické tendence nabírají na síle zvláště v posledních dvou sbírkách Perhe a Maa, ve 

kterých je sepětí s přírodou oproti dřívějšku citelnější, a to do té míry, že se obraz přírody 

v mnohém neliší od toho, jaký podávají ve svém díle Kariniemi nebo Vuontisjärvi. V těchto 

sbírkách se pravidelně objevují krátké črty zaměřené na zachycení pocitů člověka, který je 

v těsném spojení s přírodou, jako by s ní chtěl splynout. Také romantické pojetí přírody jako 

prostředí člověku nepřátelského, podle Lehtoly jeden ze znaků laponské literatury (Lehtola 

1997: 110-111), dostává u Liksom svou zvláštní až zvrhlou podobu. Zatímco například u 



Vuontisjärvi člověk bojuje s nepřízněmi, které mu příroda chystá, zároveň si je ale vědom 

toho, že příroda má nad ním převahu, Liksom v povídce „Mie olen niin mahtava mies…“32 

(„Jsem tak mocný muž…“; Perhe) klasické role obrací: pánem tvorstva je člověk, který 

doslova „poroučí větru dešti“, a příroda se před ním musí sklonit. Muž je přesvědčen, že 

člověk byl stvořen k tomu, aby nad přírodou vládl, a tak odstřelí skálu, aby na jejím místě 

mohla vzniknout cesta. Jezero, které zaplavuje louku, nechá vysušit a zasypat štěrkem, a když 

se mu zamane, nechá vykácet i místní prales. „Mocný muž“ je vlastníkem veškeré půdy i lesů 

ve vesnici, a tak mu nic nebrání v tom, aby „zveleboval“ kraj po svém, nehledě na to, jak 

změny zasáhnou do chodu přírody.  

 

Jedním z rysů povídek je neustálá přítomnost násilí nebo nějakého způsobu krutosti. Ta je 

většinou zaměřena na slabší jedince: muž bije ženu, často jsou terčem útoku děti nebo 

zvířata. Muži si vybíjejí nahromaděnou agresi vzájemnými souboji, pokud možno tak 

v podroušeném stavu. I spory se většinou řeší radikálně: když dotyčné osobě přetečou nervy, 

vždycky je nablízku lovecká puška, která je přesvědčivější než jakýkoliv argument a problém 

je tak vyřešen jednou provždy. Svých činů postavy většinou nelitují, násilí je ve světě, jak jej 

popisuje Liksom, přijímáno s ledovým klidem. Násilí ale hrdinové obracejí i vůči sobě, stávají 

se z nich sebevrahové, případně na sobě uplatňují nějakou formu sadistických praktik, 

mučení sebe sama a tak podobně. Oproti vraždícím jedincům u sebevrahů většinou neznáme 

motiv, příčinu, proč se rozhodli skoncovat se životem, Liksom neodhalí, zůstává nám skryta, 

pohnutky svých činů neobjasňují ani hrdinové, znají je jen oni sami. Snad 

nejpravděpodobnějším vysvětlením může být, že pro postavy je smrt vysvobozením, a tato 

rovnice může mít různé podoby - sebevraždou se člověk sám snaží uniknout hrůzné realitě, 

zabití nesnesitelného manžela nebo obecně něčí smrt může znamenat vysvobození pro jeho 

okolí. Crčící krev a vražda je líčena jako něco normálního, běžného, tedy bez jakéhokoliv 

zaujetí nebo odporu, až získáváme pocit, že zabít někoho brokovnicí, podřezat si žíly, oběsit 

se a tak dále je jako uvařit si po ránu kávu. 

     Vzhledem k tomu, že většina povídek Rosy Liksom čítá pár stránek - většinou se jedná o 

dvou- až pětistránkové texty, výjimkou ale nejsou ani povídky na stránku – není v nich 

                                                           
32 Rosa Liksom pojmenovávala povídky pouze ve svých prvních dvou sbírkách - Yhden yön pysäkki a Unohdettu 
vartti. V případě ostatních sbírek, kde u povídek nelze použít název, uvádím pro jejich označení přímé citace 
začátku povídek a vyznačuji je uvozovkami. 



prostor na dlouhé vysvětlování a často chybí i psychologie hrdinů. Nedozvídáme se o jejich 

vnitřním životě nebo o minulosti, nevíme, jsou-li šťastni nebo nešťastni, můžeme si to jen 

domýšlet. Některé z postav mohou dokonce působit dojmem, jako by byly zbaveny citů, 

samy o sobě vyprávějí jako o někom cizím, nezúčastněně, smířeny i se svým neštěstím. 

Povídky nás zavádějí pouze do úseku nebo chvilky ze života, kdy se stane něco výjimečného: 

je to tedy pouhý útržek ze života hrdinů, zbytek zůstává čtenáři zahalen rouškou tajemství. 

Vše je korunováno tím, že naprostá většina postav ani nemá jméno - povídky, ve kterých se 

objevují hrdinové se jmény, jsou spíše výjimkou. 

 

6.2. Sever – místo k nepřežití 

„Rosa Liksom kuvaa pohjoista tummin lohduttomin värein.“ (Tuohimaa 1997: 44)  

„Rosa Liksom líčí sever temnými, bezútěšnými barvami.“ 

 

Ze způsobu, jakým Rosa Liksom popisuje finské severní končiny, lze lehce nabýt dojmu, že na 

severu se nedá žít. Atmosféra severu je plná beznaděje, nad krajem i nad lidmi se jakoby 

vznáší temné mraky zoufalství, vládne zde nezměrné ticho a apatie. Tomu, kdo se chce 

zachránit, vymanit se z vlivu severské temnoty, zbývá jediné: utéct, odstěhovat se jinam, 

způsob, který volí aktivnější a životaschopnější jedinci, ti druzí, méně schopní a zbabělí, končí 

sebevraždou. V případě, že tak neučiní, hrozí jim, že se pomatou. Postav s narušenou 

psychikou povídky Liksom nabízí nepočítaně. Přestože je život na severu těžký, ne všichni 

dokážou odejít, neboť si zvykli a k rodnému kraji už nějak přirostli. A je docela možné, že i 

kdyby se přestěhovali, na jejich situaci by se nic nezměnilo. 

     Žena z povídky „Mie olin kolmenkymmenen kuuen…“ („Bylo mi šestatřicet…“; Tyhjän tien 

paratiisit) odejít dokázala. Za vraždu je odsouzena do vězení. Když se pak po odpykání trestu 

vrací na sever do rodné vesnice, lidé ji už odmítají přijmout a absolutně ji ignorují. Cítí, že už 

to není místo pro ni, a proto se rozhodne odjet na jih. V rodném kraji ji minulost 

pronásleduje, lidé si pamatují, čeho se dopustila a nejsou schopni ji přijmout zpět mezi sebe - 

možná z ní mají i strach. Zato na jihu ji nikdo nezná, nepronásledují ji na každém kroku 

vzpomínky, nikdo jí nepřipomíná minulost, protože o ní nic neví. Teprve na jihu může začít žít 

nový život a na to, že byla ve vězení, si už ani nevzpomenout.  



„Täälä Tampehreela molen aina viihtynyt mahottoman hyvin. Minua on koheltu aina täälä ihmisenä 

ja työkaverit ja naapurit praatailevat ko ei mithään ja eihän net minusta mithään tiäkhään. Eivät tiä 

eikä niitten tartte tietääkhään, että meikäläiselä on niin paljon ollu tahra joskus, että on miehen 

saanu hengiltä vaikka heiveröinen ja pikkunen akka olenki. (…) Enhän mie ennää muistakhaan että 

olen joskus ollu Hämheenlinnassa ja että joskus pistäytin sitä perkehleen juopposikkaa puukola 

mahhaan. Ei veikkosten semmosia jaksa ennää muistela ko on tämmönen junto ja aikaa kulkea 

päivätanssissa ja tällätä itteänsä.“ (Liksom 1993: 41-2) 

 
„Tady v Tampere se porád cítím móc dobře. Maji mě tu za normálního člověka. Lidi v práci i sousedi se 
se mnou bavěji jakoby nic a nic o mně nevěději. Nevěději a ani nepotřebujou vědít, že přestože sem 
taková slaboučká a hubená, tak kvůli mně kdysi dodejchal můj manžel. (…) Už si ani nevzpomínám, že 
bych někdy byla v Hämeenlinně a že bych někdy propíchla to věčně vožralý prase. Na to se, vážení, ani 
nedá spomínat, dyž má člověk takovej byt, čas si zajít zatančit a může se dobře voblíct.“  
(Liksom 1997: 28-9) 

 

Nemusejí se ani zrovna odehrávat krvavé nebo hororové scénáře, aby život v zapadlých 

vesnicích vyzněl bezútěšně. Rosa Liksom podobně jako například Mikael Niemi vystihuje 

jeden z palčivých problémů Laponska: mladá generace odchází pryč, zůstávají jen staří lidé, 

podivíni, lidské trosky, nezaměstnaní a duševně nemocní. Povídky Liksom jsou plné narážek 

na situaci, kdy mladí lidé opouštějí rodnou vesnici a odcházejí za prací na jih Finska nebo do 

Švédska. Důvodem je nedostatek pracovních míst nebo spíše nedostatek příležitostí, které 

naopak Helsinky nebo Švédsko nabídnout mohou.  

     Povídka „Vanhin poika tuli nälkiintyneenä sodasta…“ („Nejstarší syn se vrátil z války 

podvyživený…“) ze sbírky Maa dává nahlédnout do historického pozadí tohoto problému. Jak 

je u Liksom zvykem, na malém prostoru několika stránek nás provází obdobím od konce 

druhé světové války až zhruba do osmdesátých let; z hlediska formy je to text pro Liksom 

netypický, nejedná se totiž o obvyklý útržkovitý příběh. Po válce nastal rozkvět, mladý 

hospodář začne zvelebovat svůj statek, vyklučí lesy, aby získal více půdy, vysuší bažiny, pořídí 

se dobytek a najme děvečka a čeledíni. Úspěchy jedné rodiny jsou provázeny všeobecným 

rozvojem v kraji, zlepšují se služby, je opravena škola a funguje dostatek kulturního vyžití. 

Pak přijdou šedesátá léta a mládež začne pomalu odcházet za prací jinam. Výrobní náklady 

rostou a hospodářství je možné utáhnout jen velice ztěžka, majitelé statku jsou nuceni své 

lidi propouštět. Obrázek severu rozkvétajícího se čtenáři před očima mění v obraz severu 

chátrajícího. Odliv mladých pokračuje a státem diktovaná nařízení nutí omezovat 

zemědělskou výrobu. Hospodáři krachují, a rozšiřují tak řady nezaměstnaných. S tím je 



spojen rozrůstající se počet alkoholiků, lidé zvyklí celý život pracovat nemají najednou co na 

práci a někteří zapíjejí depresi. Nastává všeobecný rozklad. Po smrti otce zůstává jeho žena 

v domě sama. Ač si přeje tam zůstat, je převezena do domu s pečovatelskou službou, 

protože péče o staré lidi v zastrčených vesnicích je „nerentabilní“: je výhodnější vytrhnout 

starého člověka z kořenů, vzít mu to poslední, na čem mu záleží, a nechat jej dožít v ústavu, 

protože společnost s tím má méně problémů a je to méně nákladné. Je to jedna z povídek, 

ve které zaznívá kritika společnosti, založené na dravých komerčních principech, kde je vše 

přepočítáváno na peníze a posuzováno podle toho, jestli to je nebo není ekonomicky 

výhodné - na lidi a jejich city se nehledí.  

     Ačkoli Liksom popisuje podobnou situaci jako Niemi, není ve svém vyprávění tak emotivní. 

Liksom o smutných a krutých věcech píše nezúčastněně, popisuje situaci realisticky, ale 

nikoho neobviňuje, nikoho nelituje, je jen na čtenáři, jak si vše vyloží. Ani humor není na 

první pohled tak zřejmý. Autorka nehýří do očí bijícím humorem, ten v jejích textech mnohdy 

prosvítá pouze mezi řádky a objevit jej může jenom ten, kdo má pro takový druh černého 

šibeničního humoru smysl. 

 

Přesto i lidé, kteří odešli, jsou nějakým způsobem s rodným krajem stále spojeni: člověk se 

nemůže vymanit z prostředí, ve kterém vyrůstal. O tom pojednává například jedna z povídek 

ze sbírky Maa začínající slovy „Hän oli lähtenyt Wienistä edellisenä iltana…“ („Z Vídně odjela 

předešlého večera…“). Předkládá náhled do života úspěšné zpěvačky, která cestuje po světě. 

Na první pohled vypadá všechno v pořádku, problém nastane, když se má žena uložit ke 

spánku. Bojí se usnout, ve spaní ji každou noc pronásledují noční můry, ve kterých se vrací do 

kraje svého mládí. Je to o to podivnější, že žena považuje své dětství za šťastné, není si 

vědoma ničeho, z čeho by mohly hrůzné obrazy rodné vesnice vyplývat. 

„Hän palasi jokainen yö, ikään kuin hän ei olisi koskaan lähtenytkään. (…) Hän palasi lapsuutensa 
maisemaan, mustaharmaaseen kotikyläänsä, ja aikaan, jota ei ollut olemassa. Unessa kylä on aina 
tyhjä. On kova pakkanen ja paljon lunta. Hän kulkee lumihangessa kylän pihoilla ja vaeltaa 
pelokkaana pieniä lumeen tallottuja polkuja pitkin. Lumilaineisilla pelloilla ja synkän havumetsän 
kätköissä on autiota ja tyhjää. Talot ovat maalaamattomia, puoliksi lahonneita. Lumi on haudannut 
talot allensa. Taloissa ei ole ikkunoita, ruudulliset verhot roikkuvat pakkasen kohmettamina. Unen 
tunnelma on aina sama, täynnä kauhua ja ahdistusta. (…) Miksi hän ei päässyt eroon kotikylästään, 
miksi hän palasi sinne jokainen yö, vielä neljänkymmenenkahden vuoden jälkeen?“ (Liksom 2006: 24) 
 
„Vracela se tam každou noc, jakoby ani nikdy nebyla odešla. (…) Vracela se do krajiny svého dětství, 
do své černošedé rodné vesnice a do doby, která neexistovala. Ve snu je vesnice vždycky prázdná, 
nikde ani noha. Je silný mráz a spousta sněhu. Kráčí sněhovou závějí vesnickými dvorky a s pocitem 



bázně se prochází pěšinkami udusanými ve sněhu. Na polích zvlněných sněhem i ve skrytých místech 
temného jehličnatého lesa je pustoprázdno. Domky pohřbené ve sněhu jsou nenatřené a z poloviny už 
ztrouchnivělé. Domy jsou bez oken, kostkované záclony visí ztuhlé mrazem. Atmosféra snu je vždycky 
stejná, hrůzyplná a stísněná. (…) Proč se nebyla schopna zbavit se přízraku rodné vesnice, proč se tam 
každou noc vracela, ještě stále, i po dvaačtyřiceti letech?“  

 

Je zajímavé, jak se u Liksom prolínají dva způsoby popisu téměř hororového snu, na jedné 

straně pustá krajina vyvolává strach a úzkost, ale zároveň se nelze zbavit dojmu, že se 

autorka snaží čtenáře výjevy ze severské krajiny fascinovat, a to nejen negativně. Na čtenáře, 

který nikdy v Laponsku nebyl, může líčení severského prostředí působit až majestátně: 

například pro průměrného Středoevropana je to dosti exotické prostředí. Zároveň si při čtení 

uvědomujeme, že se jedná pouze o sen, a tak líčení dostává ještě další rozměr: autorka nás 

zavádí do říše fantazie. Pro popis severské krajiny v této povídce je tak příznačná fantazie, 

hororová atmosféra a fascinace, v různých obměnách se ale tyto prvky objevují i v povídkách 

dalších. 

     V textu se projevuje další rys, který je pro dosud poslední sbírku Liksom typický: mnohé 

povídky s námětem čerpajícím z laponského prostředí se neodehrávají přímo v Laponsku. 

Finsko je tak nazíráno z dálky, hrdinové žijí v jiných zemích nebo jsou na cestách v zahraničí a 

Laponsko vystupuje pouze v jejich vzpomínkách. Jako v předchozí povídce není ani jinde 

výjimkou, že spojení s „rodnou hroudou“ je vnímáno spíše negativně. Lidé si uvědomují, jak 

moc jsou svou zemí svázáni, na povrch vyplouvají mnohé nepříjemné myšlenky a zážitky. 

Spojení s rodištěm nemusí vyvolávat jen vyloženě úzkostné stavy, ale i vzpomínky na původní 

obyvatele rodného místa: domov jsou také lidé, které člověk odchodem ztratil.  

     V další povídce ze sbírky Maa „Ajoin työsuhdeautollani kohti pääkonttoria…“(„Jedu takhle 

služebním autem do úřadu…“) vypráví podle všeho dobře situovaná žena žijící v Espoo o tom, 

jak ji jednou podobné vzpomínky „z ničeho nic přepadly“. Jako obvykle jede ráno do práce, 

z rádia se line „chytlavý doják“, píseň jakoby vyvolá hluboko zasuté vzpomínky na dnes již 

mrtvého otce a žena se rozpláče. Ačkoli je zřejmě v novém působišti spokojená, přece jen 

domov zůstal někde jinde, na severu. Ať je to místo nehostinné, vzpomínky na dětství a 

rodiče jsou s ním nerozlučně spjaty, což mu dává jednou provždy punc výjimečnosti. Domov 

má v životě člověka nezastupitelné místo, je součástí jeho identity, ať už je jakkoliv 

nehostinné nebo ošklivé. Pro okolí třeba i nudné místo bez okázalých historických a 

architektonických památek je pro člověka, který se zde narodil, domovem, a postrádá tak 

kritický pohled, který je pro ostatní přirozený (Tuan 2007: 145). 



Typickým příkladem postavy samorosta à la Liksom je muž z povídky „Miehän muutin 

semmosena tavalisenankosena…“ („Takhle sem se přestěhoval…“) ze sbírky Perhe. Podle 

vyprávění jeho životních eskapád se jedná o člověka na první pohled nikde neukotveného. 

Z jeho řeči se dozvídáme, že pochází z Tornionlaaksa, odněkud z Ylitornia. Jednoho dne se 

přestěhuje do Göteborgu, kde pracuje několik let. Poté z nějakého důvodu začne pít. Muž 

vůbec nevysvětluje pohnutky svých činů a podle způsobu vyprávění nabýváme dojmu, že nic 

v životě neplánuje, o nic výrazně neusiluje, bere vše tak, jak to život přináší. Proto, když 

začne pít a propustí jej z práce, s klidem si vyhlédne místo mezi ostatními opilci na nádraží a 

podle všeho je spokojen. Později se dá dohromady se zloději z Muonia, tedy krajany, kteří 

v něm probudí pocit sounáležitosti, a později, když si se svými kumpány vyjede k moři, mu 

v mysli vytanou vzpomínky na rodný kraj. Moře mu připomene jezero, které od svého 

odchodu z domova neviděl, a podobně jako v předchozí povídce žena se i muž při náhlém 

rozpomenutí rozpláče. 

 
„Voi että mie en ollu nähny järveä kertaakhaan sen jälkheen ko olin tämän rakhaan kotiseuvun 
jättäny. Mulla alko valuhmaan veet silmistä ko soli niin soma näky mulle.“ (Liksom 2002: 12) 
 
„Sakriš! Neviděl sem jezero ani jednou vod tej doby, co sem vopustil ten svůj milovanej rodnej kraj. 
Začaly mi týct slzy proudem, tak pěknej pohled to pro mě byl.“ 

 

V jeho životě se najednou něco změní, najednou má před sebou nějaký cíl: rozhodne se stát 

rybářem. Za pomoc při loupeži si řekne o loďku a rybářské sítě. Několik let ještě zůstane ve 

Švédsku, pak jej ale dostihne pocit prázdnoty a rozhodne se odjet domů, do Tornionlaaksa. 

Přestože dům je prázdný a nezastihne už nikoho z rodiny na živu, působí spokojeným 

dojmem. Je doma, v kraji, kde se vyzná, kde vše zůstalo na svém místě, nezměněné. Povídka 

tak končí šťastně – na Liksom až nezvykle idylicky - hrdina se vrací domů naplněn pocitem, že 

odsud vlastně nikdy neodešel. Ani dlouhodobý pobyt ve Švédsku nedokázal zpřetrhat jeho 

vazby s domovinou. 

 

 

 

 



6.3. Ženy. „Spálím celou vesnici.“ 

„Peräpohjolan nainen on maailman rohkein ja yrittävin nainen.“  (Martta Haatanen – Pekkanen, 
Rauanheimo 1947: 413) 
 

„Severská žena je tou nejstatečnější a nejpřičinlivější ženou na světě.“ 

 

Postava ženy může mít v povídkách Rosy Liksom různé podoby. Setkáváme se například se 

ženami nenápadnými, nijak zvlášť nevyhraněnými, stojícími v pozadí. V souvislosti s tím, jak 

často se v povídkách objevuje téma násilí, jsou ženy mnohdy oběťmi agrese, podléhající 

mužově vůli, jsou podmaněné. Na druhou stranu se v galerii rozličných postaviček Rosy 

Liksom najdou i naprosté protipóly takovýchto pasivních žen, kdy žena je aktivní strůjkyní 

svého osudu. Ve finské literatuře tak časté schéma „silná žena - slabý muž“ se mnohdy 

opakuje i v tvorbě Liksom, kde ovšem silná žena může nabývat až zrůdných forem. A opět 

jsme u tématu násilí, není totiž nic neobvyklého, když žena vraždí. Příkladem je již výše 

zmiňovaná povídka „Mie olin kolmenkymmenen kuuen…“ („Bylo mi šestatřicet…“; Tyhjän tien 

paratiisit). Žena rekapituluje svůj život: dozvídáme se, že byla za vraždu manžela odsouzena 

k osmiletému trestu odnětí svobody, který si následně odpykává ve vězení v Hämeenlinně, 

dále vypráví o tom, jak se po propuštění z věznice vrací do své rodné vesnice na severu a jak 

odtud odchází, protože zjistí, že už zde žít nemůže. Lidé s ní nekomunikují, otáčejí se k ní 

zády a žena si uvědomuje, že takový život nemá smysl, neboť k životu společnost druhých lidí 

potřebuje. Rozhodne se vzít osud do vlastních rukou a s minulostí radikálně skoncovat. Na 

odboru sociální péče si zažádá o jízdenku na jih a odjíždí do Tampere, kde chce začít nový 

život. Při odchodu ale nezapomene spálit dům, a to proto, aby ji snad někdy později 

nenapadlo se do něj ještě vracet. Toto je jeden z typických rysů povídek Liksom: pokud už se 

hrdinové odhodlají k nějakému činu, bývá řešení více méně radikální. V Tampere si žena 

najde práci uklízečky, a protože se nebojí práce, vede se jí dobře. Se svým životem je nyní 

naprosto spokojená. To, že ve vězení byla za vraždu manžela, se dozvídáme teprve ke konci 

vyprávění, jako by to ani nebylo důležité, jako by si na to žena vzpomněla jen tak 

mimochodem. Neznáme ani přesný motiv činu, pouze mimoděk se žena zmiňuje, že její 

manžel byl opilec, a tudíž byl zřejmě i agresivní. Pokud je žena chováním muže zahnána do 

kouta, má dvě možnosti: podvolit se nebo se vzepřít, což může mít fatální důsledky. Žena se 



rozhodla k činu a nelituje toho. Ve vězení si odbyla trest, a to jí dává možnost začít život s 

„čistým štítem“. 

 
„Mie olen korvanu valtiolle ja omaletunnole kaikki ja siitä päivästä lähtien ko mie oven panin kiini 
olen kulkenu puhtaala omalatunnola ja eläny ko uutta elämää. Miehän aloitin kaiken aivan alusta.“ 
(Liksom 1993: 40) 
 
„Státu a svýmu svědomí sem splatila všecko. Vod toho dne, co se za mnou zavřely dveře, chodim 
s čistým svědomím a žiju jakoby nový život. Začala sem všecko naprosto vod začátku.“  
(Liksom 1997: 27) 

 

Z celého jednání hrdinky příběhu je zřejmá snaha bojovat s osudem. Ženina houževnatost, 

chuť do života a schopnost překonávat jeho nástrahy ve čtenáři vyvolává sympatie, i když si 

uvědomuje, že se žena dopustila vraždy. 

     Podobný příběh Liksom zpracovává i v povídce „Soli alkukesä ja kaikki hommat 

tekemättä“ („Byl začátek léta a práce ležela ladem“) ze stejné sbírky. Jak sám název 

napovídá, začalo léto, což je čas, kdy na vesnici začínají práce na poli. Na jednom statku se 

ale věci mají trochu jinak. Jediný, kdo se dře, je hospodyně, jinak nikdo nedělá nic. Muž má 

jiné starosti, už od začátku května totiž usilovně pije. Žena sama ale práci zastat nemůže a 

mužovo bezúčelné poflakování jí začne „jít na nervy“. Snaží se mu nejprve domluvit, 

vyhrožuje, že jestli s tím nepřestane, potrestá ho. Muž ji nebere vážně, je přesvědčen, že on 

je pánem domu a že žena ho musí za všech okolností poslouchat. Pohár ženiny trpělivosti tím 

však přetekl. 

 

„Mie päätin, että minun elämä ei tule tämmösenä menehmään hauthaan asti. (…) Mie sanoin sille, 
että nyt tuli loppu. Äijä nauro ja sano, että turpa kiini akka, mutta mie otin hirvikivärin seinältä ja ei 
muuta ko painoin liipasinta ja kuohleena tuo kaatu maahan.“ (Liksom 1993: 123) 
 
„Rozhodla sem se, že takhle můj život až do hrobu nepude. (…) Řekla sem mu, že vodteďka je s tim 
konec. Starej se řehnil a řek´, ať držim hubu, ale já sem sundala ze zdi pušku na losy a prostě sem 
zmáčkla spoušť. Starej se mrtvej složil k zemi.“ 

 

Z ženina vyprávění rovněž není cítit ani stopa lítosti nad činem, vypráví o něm téměř 

nezaujatě, jako by líčila něco, o čem pouze četla v novinách a nijak se jí to netýkalo. 

S chladnou hlavou přemýšlí nad tím, jestli má nejdřív zavolat policii nebo uklidit vzniklou 

spoušť. Téměř bez váhání se rozhodne pro druhou možnost, protože by bylo nevhodné 

pozvat strážce pořádku „do takového svinčíku“, a také myslí na děti, které přijdou domů, a 



pohled na kaluže krve by jim mohl být nepříjemný. Povídka je dalším důkazem toho, že i 

drsné příběhy mohou být podány s humorem, samozřejmě černým. Teprve poté, co je řádně 

uklizeno, může žena někoho pozvat dovnitř. Zavolá policii s tím, že v domě leží mrtvola 

manžela. A protože práce nesmí stát ani ve chvílích, kdy dojde k tak výjimečné události, dá se 

do vaření oběda. Nikdo není tím, co se stalo, překvapen. Když dorazí děti, nijak zvlášť se 

nevyptávají, s ledovým klidem mrtvého otce prostě překročí a jdou se naobědvat. Udivena 

není ani policie, když dorazí na místo. Ženu ani nevyslechnou, vypijí si nabízenou kávu a 

mrtvolu odvezou. Na rozdíl od prvního příběhu nebude žena v této povídce potrestána, 

neboť „policie už to nějak zařídí“. Konečné vyznění příběhu je takové, jako by se ani nic 

zvláštního nestalo, a ženě se vlastně uleví. 

 

„Mie tarjosin vielä kolmanet kupiliset kahvia, ja olo tuntu jotenki kummalisen mukavalta. 
     -Vieläkö sais talhoon kunnon isännän, mie sanoin. 
     Nimismies haki auton perästä mustan ison jätesäkin. Net nostit sen raaon sinne ja kantovat sen 
auton peräkonthiin. Ei mutako läjhäys vain kuulu. Pojat ei tulheet kattohmaan ollenkhaan, vissiin 
sielä oli joku hyä ohjelma menossa. (…) Seuraavala viikola oli hautajaiset, isäntä mullathiin eikä siittä 
kukhaan kysely sen enempää.“ (Liksom 1993: 124-5) 
 
„Nabídla sem jim eště třetí kafe a cítila sem se tak nějak až podivně dobře. 
     - Eště tak pořádný chlap na baráku dyby byl, řekla sem. 
     Náčelník policie vyndal ze zadku auta velký černý pytel na odpadky. Dali mrtvolu do toho pytle a 
vodnesli ji do kufru auta. Bylo slyšet jenom, jak to žuchlo. Kluci se ani nepřišli podivat, to v telce běžel 
určitě ňákej dobrej pořad. (…) Příští tejden byl pohřeb, pantátu zahrabali do země a víckrát už se na 
něj nikdo neptal.“ 

 

Ne všechny ženy musí nutně vraždit, aby se vzepřely osudu. Povídka Nainen oli 

neljissäkymmenissä (Ženě bylo hodně přes čtyřicet; Unohdettu vartti), jedna z mála povídek, 

ve které se projevuje probuzenecká tematika, pojednává o ženě, která žila celý život „v bázni 

boží“. Snažila se být zbožná: poslouchala rodiče, zdržovala se jakýchkoli zábav, natož aby se 

zaplétala s muži. To trvalo tak dlouho, až se jí takový život jednoho dne definitivně omrzel. 

Lituje toho, že si života neužila, proto je rozhodnuta všechno změnit a začít hřešit, a to 

pořádně, aby si tak vynahradila ztracená léta. Také ona je plna odhodlání, životního elánu, 

touhy po změně a svým způsobem také naděje „v lepší zítřky“. 

 

„- Niin molen eläny elämäni, mutta nyt se loppuu. Mie alan tekehmään syntiä ja mie meinaan tehä 
paljon. Mie tehen syntiä koko loppuelämäni niin paljonko ikinä kerkiän. Ymmäräksie. Synti on ihanaa, 
vaikka syntisäkki on raskas kantaa. Minun syntisäkki tullee olehmaan mahottoman suuri ja musta. 
(…)  



     - Mie lähen täältä kylältä pois. Mie poltan koko kylän mennessäni. Sytytän tulheen jokasen talon ja 
mie menen linja-autola lentokentäle ja lennän Pariissiin. Sielä mie alotan synnin syömisen ja ahtaan 
itteni oikein täytheen. “ (Liksom 1995: 106)  
 
„- Tak jsem prožila svůj život, ale teď je se vším konec. Začnu páchat hříchy a hodlám jich napáchat co 
nejvíc. Budu hřešit až do konce svého života, tak moc, co jen stihnu. Chápeš, hřích je nádherný, i když 
břímě hříchů se těžko nosí. A moje břímě hříchů bude nekonečně velké a černé. (…)  
     - Odejdu z téhle vsi. Při odchodu spálím celou vesnici. Podpálím každý dům a dálkovým autobusem 
odjedu na letiště a sednu na letadlo do Paříže. Tam začnu žít ve hříchu a dosytosti se jím přejím.“ 
(Liksom 1997: 110) 

 

Jedním z typů ženských postav jsou u Liksom ve značné míře ženy žijící bez muže. Mohou to 

být jak vdovy nebo starší ženy, které už po mužích netouží, tak ženy, které muže marně 

shání. Charakteristické paradoxně ale je, že jsou se svým způsobem života spokojené. Život 

jim plyne v rutině, každý den je stejný a má svůj zaběhnutý řád, což jim dává pocit jistoty.  

     U tohoto typu žen se také často projevuje závislost na jídle. Vášní vdovy z povídky „Mie 

syön joka ikinen päivä ainakin kaksi malborolevyä…“ („Každičkej den snim aspoň dvě tabulky 

čokolády Malboro…“; Tyhjän tien paratiisit) je, jak už z názvu plyne, pojídání čokolády. Její 

den je odměřován počtem snězených čokoládových tyčinek, tabulek čokolády a dortů. A 

jelikož Liksom tak často zavádí věci do extrémů, žena nejenže spořádá během dne velké 

množství čokolády, ale kromě ní nejí už nic jiného. Jejím největším štěstím je, když společně 

s dcerou zasedne večer k televizi, ládují se čokoládou a mezitím pokuřují.  

     V řece Tornio uplynulo mnoho vody od té doby, kdy Väinö Kataja psal příběhy pašeráků ze 

švédsko-finské hranice. Téma však není zapomenuto a v obměněné formě se objevuje i 

v této povídce. 

 
„Välillä me käyhään suklaareissuila tuola Haaparannassaki: Ostethan laatikkotolkula 
alennusmalboroa ja tuohaan tullinläpi Suohmeen. Sieltä saapi yhtätoista erilaista malborolaatua. 
Siinä on kuuen laaun ero ko tuosta kioskilta saa vain viittä. Mie ajan ja tyär istuu etupenkilä vieressä. 
Suklaat me pakkaama takapenkin alle eikä koskaan ole tulli meitä vielä pyssäyttänny.“  
(Liksom 1993: 44-5)    
 
„Vobčas jezdíme na čokoládový vejlety za hranice do Haparandy. Koupíme tam zlevněný krabice 
Malbora a převezeme je zpátky přes hranice do Finska. Maj tam jedenáct druhů Malbora. To je vo 
šest víc než u nás v kiosku, tam jich maj jenom pět. Já řídim a holka sedí na přednim sedadle vedle mě. 
Čokolády schováme pod zadní sedadlo a eště se nestalo, že by nás celníci někdy zastavili.“  
(Almanach severských literatur 1997: 54) 

 

Když se dotyčná jednou zeptá lékaře, čím to je, že má neustálou chuť na sladké, lékař jí 

odpoví, že je to z nedostatku něhy. To je případ i ženy z povídky „Molen tavalisen kunnolinen 



nainen“ („Sem obyčejnská spořádaná ženská“; Perhe). Ženská postava tentokrát mladá 

učitelka, je rovněž spokojená se životem, je ale sama. Nepřítomnost blízkého člověka po 

boku a nedostatek lásky si vynahrazuje jídlem: jejím zlozvykem se stalo pojídání pizzy. Když 

se jí nedaří navázat vztah s mužem, hodlá si do sytosti užívat alespoň svého oblíbeného jídla. 

Vrásky z poměrně osamělého způsobu života si nedělá ani důchodkyně z povídky „Aamulako 

mie nousen ylös…“ („Dyž ráno vstanu…“; Tyhjän tien paratiisit), jejím koníčkem je kromě 

přejídání se vším možným každodenní navštěvování poradny pro lidi, kteří si přejí zhubnout. 

Žena ani mnozí další z návštěvníků schůzek se však nabízenými radami neřídí: pro mnohé 

z nich je to spíše jen příležitost, jak se sejít s ostatními osamělými lidmi a „poklábosit si“. 

 

 

6.4. Muži. „S láskou jsem skoncoval.“ 

„She [Rosa Liksom] tells of too much or too little love in terms in which the grotesque and the 
accurate unite.“ (Tarkka 1987: 11) 

 

Postavy mužů tvoří v povídkách Liksom, jak se říká, „kapitolu samu pro sebe“, a zaslouží si 

proto samostatnou kapitolu i v mé diplomové práci. V souladu s tím, jak často se v autorčině 

tvorbě objevuje násilí, není nic zvláštního na tom, že především muži vystupují často v roli 

násilníka, agresora, opilce nebo dokonce vraha. 

     Povídky z prostředí finského severu se odehrávají téměř výhradně na vesnici, kde se lidé 

živí prací na vlastním statku. Muži se tak věnují práci na poli nebo případně pracují jako lesní 

dělníci. Často jsou ale i nezaměstnaní. Pracovat začali jako mladí, studovat nemohli buďto 

z ekonomických důvodů - rodina má hodně dětí a na studium nejsou peníze, nebo jen necítili 

potřebu studovat, a práce v lese se zde nabízí jako první a nejsnadnější možnost k výdělku. 

Muži často žijí ve vesnici celý život, aniž by odtamtud „vytáhli paty“. Život severského muže 

pohybujícího se často v omezeném prostředí sobě rovných dělníků nebo i opilců je 

poznamenán chudobou, těžkou prací, ale mnohdy také válkou. Takový je i příběh otce dívky 

z povídky „Äidin hautajaisten jälkeen…“ („Po matčině pohřbu…“) ze sbírky Maa, která se po 

smrti své matky snaží sblížit s otcem. Vypráví jeho životní příběh: jako dítě z chudé rodiny 

odešel pracovat do lesa, nechodil ani pořádně do školy, číst ho učili ostatní dělníci a psát se 

naučil sám. Pak přišla válka a on byl poslán do přední linie okamžitě, jakmile dovršil osmnácti 



let. Zážitky z války zanechaly stopy na jeho duševním zdraví, a následkem toho se z něj stal 

velice krutý člověk.  

„Isä hallitsi pahan ja pelon. Hän nautti siitä että kaikki pelkäsivät häntä ja siitä ettei kukaan hänestä 
pitänyt. (…) Minä opin lapsuudestani, että miehillä ja naisilla on hyvin vähän iloa toisistaan, että he 
ovat toisilleen vain suruksi. (…) Kun äiti teki terveyskeskuksen vuodeosastolla kuolemaa, hän pyysi 
ettei isä tulisi häntä katsomaan, että hän saisi edes kuolla rauhassa. Minkäänlainen sopu tai 
anteeksianto ei ollut heidän välillään mahdollista, koska isällä ei ollut omasta mielestään mitään 
anteeksipyydettävää. Äidin hautajaisissa en nähnyt isän kasvoillaan minkäänlaista surun tai 
katumuksen merkkejä. Hän pysyi kylmänä myös kuoleman edessä. “ (Liksom 2006: 34-35) 

„Kvůli otci doma vládla atmosféra strachu a zla. On se vyžíval v tom, že se ho všichni báli a že ho nikdo 
neměl rád. (…) V dětství jsem se naučila chápat, že muž a žena spolu nemohou být opravdu šťastni, že 
nejsou schopni jeden druhému přinášet radost, nýbrž jen žal a trápení. (…) Když máma v nemocnici 
umírala, nechtěla ani, aby se za ní otec přišel podívat, aby alespoň umřít mohla v klidu. Nebylo 
možné, aby mezi nimi zavládl jakýkoli smír nebo odpuštění, protože otec byl přesvědčen, že není co 
odpouštět. Ani na matčině pohřbu jsem na otci nezpozorovala nijaké známky smutku nebo lítosti. I 
tváří v tvář smrti zůstal chladným.“ 

  

Po smrti své manželky se otec dceři svěřuje a vysvětluje jí, že to byla právě válka, co ho tak 

změnilo, všechny hrůzy, které zažil, jej celý život nepřestaly provázet a vzpomínky se mu 

dosud vracejí dokonce ve snech. Kromě toho jej pronásleduje pocit viny za to, kolik ve válce 

zmařil lidských životů. Po návratu z fronty zestárnul a zahořkl, svět ho přestal těšit a pomoci 

mu nemohla ani vlastní rodina. Naopak, svou ženu začal nenávidět, nedokázal se smířit s tím, 

že ona byla na rozdíl od něj plná života a naděje, a nedokázaly ji zlomit ani jeho krutosti. 

Z ukázky je patrný další z myšlenek tvorby Rosy Liksom: soužití muže a ženy nemůže být 

šťastné, a pokud už muž a žena k sobě vůbec najdou cestu a žijí spolu ve svazku, je to 

zákonitě něčím poznamenáno - muž je krutý, tyranizuje svou rodinu, pije a tak dále. Idylické 

obrázky rodinného štěstí se u Liksom nevyskytují. Tato povídka je rovněž důkazem toho, že 

se ve sbírce Maa oproti předchozí autorčině tvorbě mnohem více promítají události z finské 

historie, v první řadě z druhé světové války, námět v literatuře laponských autorů dosti 

rozšířený.  

Podle názoru Pekky Tarkky píše Liksom o mužích raději než o ženách, a vůbec nejoblíbenější 

její postavou je typ mnicha (Tarkka 2000: 109). V povídkách Liksom se postavy o samotě 

žijících mužů objevují skutečně často a tito hrdinové mohou mít různé podoby: většinou jsou 

to podivíni, staří mládenci, kteří nevyhledávají vztahy se ženami a ani jiné kontakty s okolím 

a jsou tak naprosto spokojeni, někteří žijí až asketickým způsobem života a myšlenky na ženy 



zahánějí sebetrýzněním. Mít ženu a případně děti by znamenalo problém, a oni si život 

komplikovat nechtějí: jsou to lidé zvyklí na svůj stereotyp a denní rutinu, volné chvíle - 

v případě, že jsou nezaměstnaní, tak i celé dny – tak mohou věnovat jen sobě a svým 

zábavám: projížďkám na motorce, opravování aut nebo jen poflakováním a popíjením 

s kamarády i o samotě. Někteří z těchto mužů jsou duševně nemocní, psychicky narušení 

nebo poznamenáni negativním zážitkem, který jim znemožňuje kontakt se ženou navázat. To 

je případ muže z povídky Toisena joulunpyhänä hääty alkaa ajahmaan heiniä (Na Štěpána 

bylo třeba začít vozit seno; Unohdettu vartti), kterého jednou provždy ovlivnil zážitek 

z mládí. Tak jako ostatní mládež si chodil tancovat a opíjet se. Při jedné takové příležitosti se 

dostal do blízkosti dívky, která byla v ještě větším alkoholovém opojení než on, aniž by si 

pořádně byl vědom toho, co dělá, bezbrannou dívčinu znásilnil. Vzápětí mu ale došlo, čeho 

se dopustil, a začal toho litovat. Ztrátou panictví jako by přišel o nevinnost a připadá mu, že 

už nikdy nebude takový jako dřív. Po takovém zážitku přestal mít o ženy zájem, lituje je, 

protože se k nim muži chovají tak krutě a násilnicky, jak se zachoval on. Je přesvědčen, že 

v mužích je zakořeněno zlo a surovost, a že od té osudné chvíle se stal jedním z nich - ztratil 

dětskou nevinnost. Dospěl v muže, ale není to zdravý a přirozený přerod, nýbrž naprosto 

pokřivený způsob, jak vejít do světa dospělých. Následky za takový „hřích“ si nese po celý 

život.  

     Postavy takovýchto mužů jsou naprostým opakem násilníků a agresorů a zároveň jsou  

protikladem postav aktivních a rozhodných žen. Tito muži jsou vlastně naprostým popřením 

aktivity, jakoby jim kolikrát chyběla „vůle k životu“, jsou to tvorové spíše ustrašení, téměř 

neschopní. Severský muž v podání Rosy Liksom je tedy na jedné straně buď agresivní 

„ochlasta“, nebo naopak naprosté budižkničemu, v obou případech pak jako partner téměř 

„nepoužitelný“. Většina z nich si uvědomuje, jak je jejich chování podivné, ale sami se nejsou 

schopni nijak změnit. Mezi ostatními lidmi se necítí dobře, stydí se před nimi za své 

podivínství a nemluvnost, nesnesou na sobě ani jejich pohledy a po ženě netouží proto, že 

jednak nejsou schopni citu, jednak je ve společnosti žen přepadá úzkost. Muž z povídky 

Mulla on huono moottorikelkka (Moje motorové sáně sou na draka; Unohdettu vartti) volí 

život poustevníka z toho důvodu, že si uvědomuje, že kdyby se oženil, žena by s ním byla 

nešťastná. Nejlépe je mu o samotě, v lese nebo v severské pustině, kde se může prohánět na 

svých saních, v srdci divoké přírody a z dosahu lidí, jejich zbytečných řečí a zkoumavých 

pohledů. 



„Kairoila mulla on hyä olla, mie vaphaun heti kohta ko pääsen pois ihmisten ilmoilta. Jos mulla ei olis 
tuota kelkkaa niin sen mie vain sanon, että huonosti olis asiat. Vissiin olisin hullujen huohneela. Son 
minun nautinto ko väänän kaasun pohjaan ja päästelen menehmään. Mitä kauemaksi sen 
parempi.(…)  
     Olen mie monesti miettiny, että mikä mies oikein olen. Joku minussa on täytyny mennä päin 
helvettiä ko minusta tämmönen on tullu. Molen ollu aina umpimielinen ja viihtyny muista erihlään jo 
aivan pienenä. En mole koskaan tuntenu tarvetta puhua, muut puhhuu ko pantakosket ja molen vaiti. 
No vilkuileehan ne minua outo ilme naamala. En tiä mitä ajattelevat. Minun pää ei ole normaali ja 
sillon on parempi olla hiljaa. (…) 
     Mie häpeän itteäni ihmisten eessä ja siksi mie päästän methään. Sielä voipi kattoa puita ja petäjiä 
suohraan eikä altakulmien pällyilä. Sielä mie voin olla ilman sitä ahasta kuorta mihin luomakunta on 
ihmisen ahtanu.“ (Liksom 1995: 8-10) 
 
„V lesních pustinách je mně dobře, voprostim se vod všeho hnedka, jak zmizim z dosahu druhejch lidí. 
Kdybych neměl tydle sáně, tak řikám rovnou, že by to bylo špatný. Jistojistě bych už byl v blázinci. Fakt 
si užívám ten pocit, když šlápnu na plyn a vyrazim. Čim dál, tim líp. (…) 
     Mnohokrát sem přemýšlel, co sem to vůbec za chlapa. Něco se ve mně muselo jednou provždy 
vyšinout, když sem se stal takovej. Já sem byl dycky uzavřenej a nejlíp sem se cejtil samotnej, už vod 
děcka. Jaktěživ sem necejtil potřebu mluvit, ostatní furt melou pantem vosotšest, a já mlčim jak ryba. 
No, pohlížej na mě s divnym výrazem v ksichtě. Nevim, co si myslej. Moje hlava nejni normální, a tak 
je lepčí bejt zticha. (…) 
     Stydim se před lidma, a proto vyrážím do lesa. Tam se můžu na stromy a borovice dívat zpříma, a 
ne čučet úkradkem. Tam můžu existovat bez tý těsný skořápky, do kterej ten boží svět člověka 
nacpal.“  

 

Svým způsobem se zde projevuje romantický přístup ke vztahu člověka a přírody, touha po 

jeho harmonickém spojení s ní (Lutwack 1984: 4), který není nepodobný tomu, jak jej známe 

od Kariniemi nebo od jiných klasiků laponské literatury. Člověk nachází v přírodě vytoužený 

klid, příroda je místem, kde je mu dobře a žije s ní v jakési symbióze.  

 

Většina postav Liksom budí dojem, jako by ani nemohla být šťastná, jako by se nedokázala 

radovat. Zároveň je ale příznačné, že jsou si toho vědomi a svým způsobem se svou situací 

smířeni. Je jim jasné, že je v nich „něco špatně“, ale nemohou sami se sebou nic dál dělat. 

Většinou nad tím nepřemýšlí, a pokud ano, připisují to svému špatnému psychickému stavu 

nebo samotě. Berou svou situaci jako neměnný fakt, se kterým je třeba se smířit, sami ji 

změnit neumějí. Nemohou být šťastni a ani jejich láska nemůže být šťastná. V prózách 

Liksom je mnoho lidí, kteří touží milovat a být milováni, ale nedaří se jim to: jejich přístup ke 

světu je pasivní, a tak jako by jenom čekali, že se něco stane a že jednoho dne jim láska sama 

zaklepe na dveře. Pokud se už naskytne možnost milovat a hrdinové najdou někoho blízkého, 

je vztah nějakým způsobem zmařen.  



     Láska je tak v povídkovém světě Rosy Liksom odsouzena k nezdaru. Zatímco některé 

postavy jsou, jak již bylo pojednáno, nešťastné z nedostatku lásky, pro někoho je naopak 

přílišná láska až neúnosným břemenem – jako například pro muže v povídce Mie jätän 

tämän rakhauen ja ikävän (S láskou a touhou už nechci mít nic společnýho; Unohdettu 

vartti). Muž vypráví příběh svého vztahu s jistou Tarjou. Tarja je podivínka, trošku 

malomyslná, jednoduchá povětrná ženština. Hrdina povídky ji ale nade vše miluje. Je to 

typický prosťáček, žijící v domku se svými rodiči, jehož denním chlebem je práce na poli. Také 

on není podle všeho úplně duševně v pořádku. Jeho problém s láskou spočívá v tom, že Tarja 

je nestálá v tom smyslu, že se ráda potuluje: čas od času se prostě sebere a na pár dní 

odejde, nedokáže zkrátka vydržet na jednom místě. Muž je z toho nešťastný a neumí si s tím 

poradit. Když je jeho přítelkyně pryč, pronásledují jej hrozné myšlenky na to, že je někde 

s jiným mužem. Tato situace, kdy Tarja odchází, aby se po prožitém dobrodružství zase 

vrátila, trvá už třetí rok a muže to začíná pomalu dohánět k šílenství. Bojí se toho, že se Tarja 

po jednom ze svých výletů už nevrátí nebo že ho prostě jednoho dne opustí. Má strach, že 

„by se svou láskou zůstal sám“. Sám sebe označuje za zbabělce, který není schopen ani Tarju 

milovat se všemi jejími chybami, ani se s ní rozejít. Přemýšlí nad tím, jak svou situaci vyřešit. 

Dříve promýšlel jen jednoduchá řešení typu zabít Tarju nebo sebe. Takového činu ale není 

schopen.  

     Povídka je příkladem za všechny, jak severského muže provázejí myšlenky na sebevraždu 

téměř neustále. U Liksom je téma sebevraždy přítomno v mnohých povídkách, ale častěji než 

ve formě dokonaného činu se projevuje právě jen přemítáním o sebevraždě. Většině postav 

chybí k naplnění jejich plánů vůle a odhodlání. Jako „záchranný faktor“ před sebevražednými 

úmysly mohou do jisté míry fungovat i povinnosti, které lidé mají: hrdinové povídek ze 

severu musejí totiž na rozdíl od lidí žijících ve městě pracovat na poli, na jejich práci jsou 

navíc závislí další lidé, staří rodiče by třeba práce na statku nemuseli sami utáhnout a tak 

dále. Také příbuzní hrají důležitou roli v životě člověka: vazby v rodině jsou na vesnici přece 

jen o něco silnější než ve městě, kde vládne spíše odcizenost. Venkovský člověk je v kraji 

zakořeněn mnohem více, jeho pocit sounáležitosti s půdou a ostatními lidmi je větší. 

 

„Enhän mie sitä kehanu tappaa, kuitekki son ollu minun elämän paras asia. Enhän mie voi päättää 
muittenko itteni elämästä. Mie aloin aattehleen, että son somempi viä henki itteltä ko viä se toiselta, 
mutta en mie koskaan sitte kuitekhaan itteänikhään tappanu. Soli aina syystyöt tai heinänteko tai 
mikä milloinki. Ei sitä voinu ja nyt molen tyytyväinen että säästin itteni.“ (Liksom 1995: 64) 



„Copak bych ji moh zabít? No, vona by to byla ta nejlepčí věc v mým životě, jenže já nemůžu 
rozhodovat o životě jinejch, jen o svym. Takže mě napadlo, že než zabít někoho jinýho, bude lepčí, 
když se zabiju sám. Ale abych si sáhnul na vlastní život, to pořád nějak nevycházelo. Pořád byly před 
náma nějaký podzimní práce nebo sena, prostě pořád něco. Nemoh sem se na to jen tak vykašlat. A 
teďka sem rád, že sem se ušetřil a zůstal tu.“ (Liksom 1997: 87) 
 
  

Hrdina povídky nakonec svůj problém vyřeší svérázným způsobem - od lásky se jednoduše 

oprostí. Láska je v jeho chápání něčím, co mu život spíše ztěžuje, a oproštění se od takového 

citu znamená vysvobození. Život tak bude jednodušší a snesitelnější. V povídce se tím 

projevuje záliba Liksom v postavách asketických mužů, jak věc hodnotí již zmiňovaný Pekka 

Tarkka (Tarkka 2000: 109): svým způsobem lze toto mužovo rozhodnutí zbavit se tíživé a 

svazující lásky chápat také jako určitou formu askeze. Očištěním se od lásky a žárlivosti s ní 

spojené muž nakonec dojde pokoje, překoná svízelné stavy, ta tam jsou pekelná muka a 

utrpení. Muž nachází klid. 

 

„Minusta tuntuu, että tänä päivänä mie olen päässy uuenlaisseen elähmään. Elähmään vaila tuskaa 
ja vaivaa. Minusta tuntuu että molen vaphautunu mustasukkasuuesta. Mie lopetan sen 
rakastamisen. Mie luovun Tarjasta siinä mielessä. Mie vain en rakasta  sitä ennää. Silloin elämä on 
helpompaa ja silti kaikki elämän parhaat puolet pääsee paremin esile. (…) Ei ennää unettomia öitä, ei 
ahistusta eikä painajaisia. Mie otan tästä lähtien Tarjan niinko isänän ja emänän ja Antin. Molen sille 
hyvä ja tehen kaikki parhain päin, mutta syvimmässä en vain tunne ennää sitä palavaa poltetta. Se 
on hyä homma, kummako en ole ennen keksiny. Ennää ei tartte pölätä sen lähtöjä, ei sen 
menettämistä eikä mithään. Mie olen vappaa mies ja elän Tarjan kanssa onnelisena vanhuutheen 
asti.“ (Liksom 1995: 64-65)  
 
„Dneska mám ale dojem, jako bych něco překročil a vstoupil do novýho života. Do života, kde nejni 
místo pro stesk a starosti. Zdá se mi, že sem se osvobodil od žárlivosti. S láskou je konec. V tomdle 
smyslu se od Tarji odpoutávám. Prostě sem ji přestal milovat. Život bude lehčí a jeho nejlepší stránky 
vystoupěj líp do popředí. (…) Nebudou už žádný bezesný noce, žádná tíseň, žádný noční můry. 
Odteďka budu přistupovat k Tarje stejně jako přistupuju k tátovi, matce nebo Anttimu. Budu na ni 
hodnej a udělám si svoje co nejlíp, ale v nitru už nebudu cejtit tu palčivou bolest. Dobře sem to 
vymyslel, je s podivem, že sem na to nepřišel už dřív. Teď už se nemusim bát, že o ni přídu, až zas 
odjede, nemusim se bát ničeho. Sem svobodnej člověk a s Tarjou šťastně dožiju až do stáří.“   
(Liksom 1997: 88) 
 
 

 

 

 

 



7. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo představit spisovatelky finského kraje Tornionlaakso a jejich 

tvorbu, přičemž její těžiště spočívá v analýze díla tří z nich, Annikki Kariniemi, Elsy 

Vuontisjärvi a Rosy Liksom, finskojazyčných autorek 2. poloviny 20. století a současnosti. 

Kromě toho je práce doplněna o přehled nejvýznamnějších představitelů literatury této 

oblasti s důrazem na současné ženské spisovatelky jakožto i o uvedení do problematiky 

kraje. Vzhledem ke specifiku daného regionu a jeho historického vývoje nebylo možné 

přehlédnout sousední švédský kraj Tornedalen, který do roku 1809 tvořil s finským 

Tornionlaaksem jednotnou oblast – do mé studie jsou tak zahrnuti částečně i švédští autoři. 

     V rozboru děl jsem se soustředila na postihnutí momentů a charakteristik tvorby těchto 

spisovatelek vystihujících ráz místního kraje a jeho obyvatel. Jak je pro regionální literaturu 

příznačné, i v tvorbě spisovatelů a spisovatelek Tornionlaaksa se odráží důležité aspekty 

kultury a historie kraje. Nejvýraznějšími specifiky projevujícími se v různých podobách 

v tvorbě téměř všech místních autorů jsou používání dialektu a zobrazování svérázné místní 

krajiny v literatuře. Severofinský dialekt, v Tornionlaaksu tzv. tornedalská finština, dnes 

častěji označovaná jako meänkieli, je výrazným aspektem charakterizujícím tvorbu 

spisovatelů tohoto regionu. Nářečí se tradičně projevovalo jako prvek ozvláštnění a posílení 

autenticity děl především v přímé řeči a při popisu reálií typických pro kraj, v současné finské 

literatuře však narůstá trend psaní celých textů v nářečí. Propagátorkou této tendence a 

vlastně i zprostředkovatelkou meänkieli širším vrstvám čtenářů byla hlavně Rosa Liksom, což 

je jeden z jejích přínosů finské literatuře – zatímco tím druhým hlavním je její svérázný a 

nenapodobitelný styl. Toho si je vědoma i sama autorka: „Jako první jsem ve Finsku začala s 

psaním minipovídek s jasnými pointami. Důležité je snad i to, že píšu dialektem. V 

osmdesátých letech nebylo takové psaní obvyklé. Asi jsem přece jen měla nějaký vliv na 

mladé spisovatele, když jich teď tolik píše v nářečích.“ (internetový odkaz č. 37) Ačkoli byl po 

dlouhou dobu meänkieli ve Finsku pojednáván výhradně jako dialekt, toto pojetí se postupně 

začíná měnit. Tento vývoj meänkieli „od dialektu k jazyku“ je ovlivněn vývojem situace ve 

Švédsku, kde meänkieli získal status jazyka. Na místě je zmínit snahy Bengta Pohjanena, který 

má na narůstajícím sebevědomí tornedalské kultury a potažmo jazyka nesporné zásluhy.    

     Uvedený druhý výrazný aspekt projevující se v literatuře místních autorů je zobrazení 

krajiny a přírody, což je v souladu s trendem laponské literatury, kde příroda zaujímá přední 



místo, a patří to i k jedněm z jejích stěžejních znaků - na tomto místě je možno rovněž zmínit 

fakt, že literatura Tornionlaaksa je finskou literární kritikou a vědou často implicitně chápána 

jako součást literatury laponské. Zároveň tak literatura Tornionlaaksa ale naplňuje i jeden ze 

znaků literatury celofinské, neboť přírodní motivy se v různých podobách opakují u značné 

části představitelů finské literatury.  

     Pozice přírody, přesněji formulováno člověka a přírody, má v literatuře spisovatelů 

Tornionlaaksa dvě základní podoby: vztah člověka k přírodě je buď harmonický, nebo je 

naopak ve znamení boje. Zatímco prvně zmiňovaný rys je typický pro pojetí přírody 

evropského romantismu, druhý je výrazným specifikem romantické linie v literatuře 

laponské. Oba prvky se v určité podobě projevují u všech tří spisovatelek, které byly v mé 

práci předmětem bližšího zkoumání. Pokud bychom měli vybrat autorku, jejíž tvorba nejvíce 

zapadá do romantické linie vyznačené klasiky laponské literatury, byla by to Elsa Vuontisjärvi, 

což je zapříčiněno  tím, že si spisovatelka ve své tvorbě často vybírá náměty z historie 

rodného kraje i Laponska obecně. V díle Annikki Kariniemi se obě zmiňované tendence 

střetávají, převládajícím pojetím je pak jednoznačně to, jež je v souladu s tradicí evropskou: 

příroda a harmonický vztah člověka k ní jsou v díle této autorky všudypřítomné. Kariniemi lze 

v jistém smyslu označit za inovátorku romantické tradice, laponskou literaturu obohatila 

mimo jiné o typ silné a aktivní ženy, čímž narušila do té doby platnou linii laponské literatury 

jakožto „literatury psané muži, o mužích a především pro muže“. Kariniemi si jakožto 

milovnice přírody začala jako první všímat problémů, které její kraj sužují, a uvedla tak do 

literatury Tornionlaaksa a potažmo Laponska ekologickou tematiku, aktuální ve finské i 

světové literatuře zhruba od 2. poloviny 20. století až po dnešek. Pojetí boje člověka 

s přírodou se v literatuře celkově postupně změnilo: v dílech starších a v klasickém duchu 

píšících autorů byla vzpoura člověka proti přírodě poznamenána vědomím její převahy a 

člověk si narušovat její rovnováhu spíše nedovolil. Jednalo se především o boj s přírodou o 

přežití. Avšak zvláště ve 2. polovině 20. století, což je období, kdy Kariniemi svá díla psala, 

člověk začíná mít v jistém smyslu nad přírodou převahu, což má negativní dopad jak na 

přírodu, tak v konečném důsledku i zpětně na člověka samotného. Boj o přežití se mění v boj 

o využití přírody. Kariniemi líčí vykořisťování laponské přírody z pozice člověka, kterého se 

tento problém hluboce dotýká a kterému je příroda, její klid a neporušenost dražší než 

výdobytky civilizace, jakkoli pro člověka prospěšné. Ačkoli bychom to možná od spisovatelky 

tak neromantické jako je Rosa Liksom nečekali, i její tvorba je poznamenána romantickým 



přístupem k líčení přírody. Přírodní motivy měly v její tvorbě místo vždy, ale většinou tvořily 

pouze pozadí příběhu, případně dokreslovaly náladu hrdinů. V pozdější tvorbě je ale stále 

zřetelnější příklon k harmonickému pojetí vztahu člověka k přírodě, postavy povídek – 

v tomto ohledu je možné hovořit i o črtách - jsou charakterizovány touhou až po jakési formě 

symbiotického svazku s přírodními elementy.  Na druhou stranu tvorba Liksom do jisté míry 

odráží to, co započala Kariniemi, a to proces odcizování se přírodě. Zatímco Kariniemi líčí tyto 

problémy převážně v realistickém duchu, Liksom i tuto problematiku pojímá po svém, tedy 

postmoderně a leckdy i s černým humorem. 

     Jak již bylo naznačeno, přírodní tematika a ekologie nejsou samy o sobě prvky, které by 

literaturu Tornionlaaksa a potažmo Laponska vydělovaly z proudu literatury celofinské, avšak 

příznačné prostředí ji každopádně obohacuje o nenapodobitelný kolorit. Totéž je možné říci 

o námětech z druhé světové války - válečné téma tvoří ve finské literatuře opět významnou 

linii. Válka a s ní spojený problém evakuace obyvatel z problémových oblastí se odráží 

v dílech značné části místních autorů – Mirjam Kälkäjä oživuje události, které vedly ke ztrátě 

Petsama, jakož i evakuaci obyvatel z oblasti postoupené Rusku a jejich následné osudy 

v jiných částech Laponska a Finska. Válka a evakuace z Tornionlaaksa do Švédska má své 

místo také v tvorbě Tima K. Mukky, Annikki Kariniemi nebo Terttu Rousu; s tím, jak u Rosy 

Liksom v její pozdější tvorbě přibývá severofinského koloritu, obrací se také tato autorka 

stále více k námětům z druhé světové války. Autoři Tornionlaaksa se tak v rámci finské 

literatury řadí po bok například Eevy Kilpi, která se věnovala líčení podobných problémů 

spojených s evakuací z Karélie.  

     Dalším problémem projevujícím se v literatuře Tornionlaaksa/literatuře laponské i 

celofinské je vylidňování venkova a stěhování obyvatel za prací do jižního Finska nebo do 

zahraničí, v případě Tornionlaaksa je nasnadě Švédsko. Téma nezaměstnanosti, opouštění 

rodného kraje a z toho plynoucí pocity vykořeněnosti se tak finskou literaturou 2. poloviny 

20. století táhnou jako červená nit táhnou finskou literaturou a literatura Tornionlaaksa není 

výjimkou: tematika se vyskytuje například u Oivy Arvoly, Elsy Vuontisjärvi a opakovaně i u 

Rosy Liksom. Dokladem toho, že tento problém není příznačný jen pro finskou, ale také pro 

švédskou stranu, je například tvorba Mikaela Niemiho, který jej zpracovává s osobitým 

vtipem, nadsázkou a ironií sobě vlastní.    

 



     Odraz v díle finských spisovatelů našlo i jedno z neopominutelných specifik duchovního 

života severských zemí, pietismus, ve finském prostředí označované také jako probuzenectví. 

V případě Tornionlaaksa se pak projevuje zvláště ve formě laestadiánství, nejrozšířenější 

probuzenecké větve ve Finsku. Probuzenectví v této oblasti tak vystupuje do literárního díla 

v různých podobách: u Kariniemi převládá romantické vidění laestadiánství v podobě 

vzpomínek na charismatické kazatele a na duchovní atmosféru náboženských shromáždění, 

přičemž je toto hnutí nahlíženo jako jeden z faktorů utvářející charakter severského člověka 

a je vnímáno převážně pozitivně. Problematičtější je pojetí probuzenectví například v dílech 

Tima Mukky nebo Elsy Vuontisjärvi, kteří na rozdíl od Kariniemi předkládají poněkud 

nelichotivý obraz tohoto hnutí, projevující se převážně v postavách kontroverzních kazatelů, 

kteří využívají svého charizmatu ke svádění žen; lze tak konstatovat, že v díle Mukky a 

Vuontisjärvi je probuzenectví vnímáno jako podivínský a až nezdravý jev. Ještě podivnějších 

forem nabývá líčení hnutí u Mikaela Niemiho: v jeho případě je laestadiánství popisováno 

jako zkostnatělý relikt starého světa tradičních hodnot - na mušku si autor bere jak 

přehnanou bigotnost vyznavačů hnutí, tak jeho temné stránky, především negativní vztah ke 

kultuře. U Niemiho však nikdy není daleko k humoru, a nejinak je tomu i v případě 

probuzenectví, kdy je humor zprostředkován vyprávěním „veselých historek“ o bizarních 

korpelánských praktikách. Svérázné hnutí Toiva Korpely v realističtějším duchu ve svém díle 

zpracovává i další tornedalský autor, Bengt Pohjanen.  

     Literatura Tornionlaaksa nese tedy prvky charakterizující jak laponskou, tak obecně 

finskou literaturu, vedle toho však literární tvorba místních spisovatelů odráží i skutečnosti 

typické výhradně pro tento kraj, což ji činí výlučnou. Za nejvýraznější specifikum kraje lze 

pokládat především jeho příznačnou geografickou polohu, Tornionlaakso se rozkládá u 

hranic dvou států, Švédska a Norska. Sousední země mohou v případě války vystupovat jako 

možné únikové cesty ze země sužované válečným konfliktem, jak to dokládá tvorba 

mnohých místních spisovatelů. V literárních textech jsou vztahy mezi zeměmi i jednotlivými 

národy líčeny jako mírumilovné a přátelské. Hranice nestojí lidem v cestě, nejsou zde výrazné 

konflikty, a blízkost sousedních zemí je naopak příčinou dlouhodobého míšení národů a 

z toho vyplývajícího setkávání a prolínání kultur a jazyků. Kromě přítomnosti švédských a 

norských vlivů je pro tuto oblast nezanedbatelný také přínos sámského živlu, neboť severní 

část Tornionlaaksa je územím tradičně obývaným sámským etnikem. Do literatury se tato 

skutečnost promítá formou využívání sámské mytologie, což je charakteristické například pro 



tvorbu Annikki Kariniemi. K odkazu sámské vypravěčské tradice se ze současných autorů dále 

hlásí například Mikael Niemi nebo Paula Sieppi; Elsa Vuontisjärvi se pak ve svém stěžejním 

románu soustřeďuje přímo na vylíčení životních podmínek sámských chovatelů sobů 

v severních oblastech Tornionlaaksa. Klíč k příčinám popisované multikulturality lze hledat i v 

historii Tornionlaaksa, ve válce o Finsko a v okolnostech spojených s následným oddělením 

finských provincií od mateřské země a jejich připojením k Rusku, což vyústilo v rozdělení 

dříve jednotného území Švédské říše a ve vznik nové hranice – jak popisuje ve svém románu 

pří líčení této důležité události v dějinách tohoto kraje autorka Vuontisjärvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumé 

Diplomová práce je zaměřena na prezentaci spisovatelek finského kraje Tornionlaakso a 

jejich tvorby. Samotné literární části předchází úvod, ve kterém jsou charakterizovány 

nejvýznamnější aspekty historie a kultury tohoto kraje. Nastíněny jsou události tzv. války o 

Finsko, které vedly k oddělení finských provincií od mateřského Švédska a k získání 

autonomie v rámci ruské říše v roce 1809. Na území Tornionlaaksa byla následně vytyčena 

nová hranice mezi švédským a ruským státem, čímž došlo k rozdělení do té doby jednotného 

území Tornionlaaksa na dvě části – finskou a švédskou (Tornedalen). Z hlediska jazykového a 

kulturního je tato oblast však nadále pojímána převážně jako celek, proto i tato práce 

částečně reflektuje stav kultury a literatury v Tornedalenu. Bez povšimnutí nezůstává ani 

místní specifická jazyková situace: navzdory rozdělení se na obou březích řeky Tornio 

zachovala tzv. tornedalská finština, označovaná také jako meänkieli, pojímána ve Švédsku 

jako jazyk, ve Finsku převážně jako dialekt. V úvodu jsou dále pojednána probuzenecká hnutí 

(pietismus), neboť tento významný fenomén místní i obecně finské duchovní kultury nachází 

odraz i v tvorbě spisovatelů Tornionlaaksa. 

     Část práce věnovanou literatuře v Tornionlaaksu uvádí obecný přehled spisovatelů kraje a 

jejich tvorby, zahrnuti jsou jak spisovatelé finští, tak švédští. Následují kapitoly zaměřené na 

prezentaci tvorby tří spisovatelek 2. poloviny 20. století a současnosti: Annikki Kariniemi, Elsy 

Vuontisjärvi a Rosy Liksom. Na vybraném materiálu, který představují prozaická díla různého 

žánru, demonstruji, jakým způsobem je tento kraj v dílech jednotlivých autorek zobrazován. 

Jak je pro regionální literaturu příznačné, i v tvorbě spisovatelek Tornionlaaksa se projevují 

důležité aspekty historie a kultury kraje a také místní dialekt/jazyk. Tornionlaakso tak 

v dílech vystupuje jako multikulturní prostředí, pro nějž je charakteristické střetávání lidí 

různých národností a jazyků, což vytváří jedno ze specifik místní kultury. Výrazným aspektem 

laponské literatury, do jejíhož kontextu jsou spisovatelé Tornionlaaksa řazeni, je zobrazování 

severské krajiny a přírody. Přírodní motivy jsou nejvýrazněji zastoupeny v tvorbě Kariniemi - 

ta přírodu zachycuje přednostně v romantickém duchu, zároveň však upozorňuje na 

ekologické problémy, které její rodný kraj sužují. Vuontisjärvi ve svém románu zasazeném do 

doby počátku 19. století vylíčila prostředí sámských chovatelů sobů a zároveň oživila kus 

(nejen) místní historie. Liksom pak ve svých postmoderních povídkách čtenáři předkládá 

příběhy svérázných obyvatel finských severních končin a mistrně v nich využívá dialektu.  



Summary 

This Master thesis is focused on the womenwriters of Tornio Valley in Finland (Tornionlaakso 

in Finnish) and their works. The beginning of thesis is to represent main points and aspects 

of history and culture of this area. Also the period of the Finnish War was mentioned. As one 

of results of this war, the eastern provinces of Sweden were established as the autonomous 

Grand Duchy of Finland within Imperial Russia in 1809. The new Swedish-Russian borderline 

appeared to be in Tornio Valley dividing these lands to the Finnish and Swedish parts: Tornio 

Valley and Swedish Tornedalen. But regarding the language and culture these two parts 

mostly are taken as one province, though the main goal of this work is to represent 

condition of culture and literature there as well. Local language is also a point of interest. 

Despite the fact of separation, on both banks of the Tornio River the local dialect of Finnish 

language - so-called "Tornio Valley Finnish", also known as meänkieli (lit. our language) - was 

kept. In Sweden it is assumed to be a separated language, whereas for Finns it's a dialect. 

Also a church movement - pietism - is mentioned in this work, as a significant phenomena of 

local and all-Finnish spiritual culture, described by Tornio Valley authors.  

     A part of this work which is devoted to literature of Tornio Valley represents the survey of 

local authors – both Finnish and Swedish - and their works. In next chapters the three 

womenwriters  of 2nd part of XXth Century till present day – Annikki Kariniemi, Elsa 

Vuontisjärvi and Rosa Liksom are presented. Using selected books of these authoresses this 

work is to show how do writers describe their homeland. In Tornio Valley's authoresses' 

writings one can see typical signs for regional literature, such as milestones of history and 

culture and also local dialect. Tornio Valley is shown as a multicultural neighbourhood, 

where people of different nationalities and languages are mixing together, creating unique 

local culture. Another significant aspect of literature of Lapland - the Tornio Valley authors 

are to be taken in context of Lappish literature - is describing northern nature. These 

motives are to be found distinctively in the works of Kariniemi. She mainly gives to the local 

nature some romantic notes but at the same time she also alarms ecological problems. 

Vuontisjärvi writes about the community of Sami reindeer herders in the beginning of 19th 

Century. She brings the readers back to show some episodes of local historic events. 

Postmodernist author Liksom tells about specific people living in northern regions of Finland, 

about their strange life and habits, masterly using local dialect. 
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