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1. ÚVOD

Témou tejto diplomovej práce je tradičná hudba Sámov (Laponcov), žijúcich na 

severe škandinávskych štátov a ruského polostrova Kola. 

Sámsku  hudobnú  tradíciu  predstavuje  čisto  vokálna,  väčšinou  sólová  pieseň, 

takzvaný jojk, ktorý je spojením spevu, mimiky a giest do jednoliateho celku. Toto 

sofistikované hudobné umenie využívajúce techniku hrdelného spevu sa líši  od 

západoeurópskej  hudby  nielen  melodikou  a  rytmikou,  ale  i  svojou  funkciou  a 

významom v každodennom živote Sámov.

Jojky predávané z generácie na generáciu výlučne ústnym podaním predstavujú 

najdôležitejšiu,  najbohatšiu  a  najoceňovanejšiu  súčasť  sámskeho  kultúrno-

historického dedičstva. V priebehu 20. storočia, keď sa utváralo moderné sámske 

národne povedomie, sa jojk dostal do pozície prvoradého národného symbolu a je 

dnes považovaný za jeden z najdôležitejších prejavov sámskej identity.

Cieľom  tejto  práce  je  predstaviť  tradíciu  sámskeho  jojku  v  stredoeurópskom 

prostredí, kde je táto problematika (s výnimkou Maďarska) takmer úplne neznáma 

nielen v laických, ale i v odborných etnomuzikologických kruhoch. Mojou ambíciou 

teda nie je podrobný rozbor nejakého špecifického problému týkajúceho sa jojku, 

ale uvedenie do problematiky sámskej hudobnej tradície v jej kultúrno-historickom 

kontexte.

Práca  sa  sústredí  najmä  na  hudobnú  stránku  jojku.  Jej  ťažiskom  je  vlastná 

traskripcia  vybraných  nahrávok  jojkov  a  demoštrácia  niektorých  melodických  a 

rytmických javov typických pre tento hudobný žáner.  Zatiaľ  čo výklad kultúrno-

historického kontextu sámskeho jojku neberie ohľad na moderné štátne hranice 

škandinávskych štátov, pri výbere ukážok pre transkripciu a pre výklad melodiky a 

rytmiky  jojku  som  sa  z  praktických  dôvodov  sústredila  len  na  tzv.  severné  a 

skoltské jojky pochádzajúce približne z územia dnešného Fínska. 

Okrem Úvodu, Záveru a Zoznamu použitej  literatúry je práca rozdelená na päť 
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častí. Prvá časť (Stav bádania: jojk ako predmet záujmu vedcov od 17. storočia 

dodnes)  je venovaná prehľadu doterajšej  vedeckej reflexii  sámskej hudby – od 

prvých, kultúrne málo citlivých zmienok o jojku z pier cestovateľov a misionárov až 

po súčasné snahy o komplexné a vnímavé pochopenie jojku v kontexte sámskej 

mentality.

Druhá časť ponúka prehľad histórie Sámov, základné informácie o ich spôsobe 

života, o sámskych jazykoch, ako aj o sámskej kultúre a umení. Záver kapitoly sa 

sústredí na Sámov žijúcich vo Fínsku.

Tretia  časť  už  je  venovaná  samotnému  jojku  z  jeho  nehudobnej  stránky.  Po 

krátkom historickom exkurze sa dostávame k textu a k predmetu jojku, teda tomu, 

o  čom  jojk  hovorí  –  najčastejšie  ide  o  nejakú  osobu  alebo  zviera.  Nasleduje 

prehľad rôznych funkcií, ktoré jojk plní v živote jednotlivca i spoločenstva.

Vo  štvrtej  časti  sa  dostávame  k  hudobnej  stránke  jojku.  Pokúsim  sa 

charakterizovať melodiku jojku z hľadiska tónového materiálu a melodickej línie a 

následne  rytmickú  stránku  jojku.  Napokon  stručne  pojednám  o  hudobných 

formách, s akými sa pri rozboroch jojkov môžeme najčastejšie stretnúť.

Piata  časť  s  názvom  Charakteristika  jojkov  v  jednotlivých  oblastiach  Laponska 

prináša prehľad regionálnych rozdielov jojkov, ako aj prvkov spoločných pre jojky 

všetkých oblastí.

Prílohu práce tvoria transkripcie vybraných jojkov z historických nahrávok, ktoré 

zadovážil  fínsky  etnograf  Erkki  Ala-Könni  vo  fínskom  Laponsku (Inari,  Utsjoki, 

Enontekiö)  v rokoch  1961-1963,  teda  ešte  pred  modernizáciou  sámskej 

spoločnosti  a  predtým,  než  sa  objavili  (polo)profesionálni  sámski  hudobníci 

spájajúci vo svojej tvorbe tradičný jojk s vplyvmi populárnej hudby. Nahrávky sú 

uložené  v archíve  Ústavu  etnológie  univerzity  v Tampere  (Kansanperinteen 

arkisto,  Musiikintutkimuksen laitos,  Tampereen yliopisto).  Zo stodvadsiatichtroch 

nahrávok, ktoré som mala k dispozícii, som vybrala pre účely tejto práce vzorku 

dvadsiatichdvoch jojkov.
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Doterajšie  bádanie  o  jojku  je  poznamenané  nedostatečným  propojením 

muzikologickej stránky so stránkou etnologicko-kulturologickou, hoci toto by malo 

byť hlavným poslaním etnomuzikológie. Väčšina bádateľov sa sústredila buď len 

na  štúdium  jojku  z  čisto  muzikologického  hľadiska,  alebo  naopak  na  štúdium 

sámskej kultúry a histórie. Nie je to nič prekvapivé, pretože žiadané prepojenie 

muzikológie s kulturológiou je pre nesámskeho bádateľa krajne obtiažne. 

Je potrebné zdôrazniť, že ambíciou tejto práce nebol primárny terénny výzkum, 

ktorý  by  priniesol  úplne  nové  empirické  poznatky  napríklad  v  podobe  nových 

nahrávok  interpretácie  jojkov.  Namiesto  toho  bola  k  vytvoreniu  vlastných 

transkripcií zvolená cesta využitia už existujúcich nahrávok.
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2. STAV BÁDANIA

2.1. Počiatky vedeckého záujmu o sámsku hudobnú kultúru

Laponsko a Sámovia sa stali  predmetom vedeckého bádania až v priebehu 17. 

storočia. Prvým vedcom, ktorý sa pokúsil komplexne popísať sámsku spoločnosť, 

ekonomiku  a  kultúru,  bol  profesor  uppsalskej  univerzity  Johannes Schefferus 
(1621-1679), autor knihy  Lapponia: id est, regionis Lapponum et gentis nova et  

verissima descriptio (1674).

V 18. storočí  vzniklo niekoľko ďalších popisov z ciest  európskych bádateľov do 

Laponska.  Ich  spoločným  znakom  je,  že  ich  tvorcovia  neboli  ochotní  tráviť 

v Laponsku dostatočne dlhý čas, aby boli  schopní sámsku spoločnosť a kultúru 

poznať naozaj do hĺbky. Všetci si samozrejme všimli zásadne rozdielneho spôsobu 

života Sámov v porovnaní s „civilizovanými“ európskymi národmi, ale tieto rozdiely 

interpretovali  jednoznačne  negatívne  a  len  s malým  pochopením  pre  kultúrnu 

svojstojnosť  a  tradíciu  Sámov.1 Typickými zástupcami  tohto žánru sú cestopisy 

talianskeho  cestovateľa  a  hudobníka  Giuseppe  Acerbiho (1773-1846)  a 

švédskeho vojaka, politika a člena akadémie A.F. Skjöldebranda (1757-1834).2

2.2. Fínsko

Prvé fínske záznamy o sámskych jojkoch pochádzajú zo začiatku 19.  storočia. 

Farár  v Utsjoki  Jakob  Fellman (1795-1875)  zapísal  niekoľko  dlhých  epických 

textov  jojkov.  Anders  Fjellner (1795-1876),  ktorý  bol  sámskeho  pôvodu, 

publikoval  po  častiach  pomyselnú  veľkú  epickú  báseň  jojku,  ktorú  však  nikdy 

nenašiel v celku. K.A. Gottlund (1796-1875) vydal v roku 1832 v časopise Otawa 

článok Preklady zo sámčiny, ktorý obsahoval texty jojkov a jeho vlastné postrehy o 

sámskej  hudobnej  kultúre.  Otto  Donner  vydal  v  roku  1876  zbierku  prekladov 

1 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 7.

2 Acerbi, Giuseppe: Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the years 
1798 and 1799. London, Joseph Mawman 1802. Skjöldebrand, Anders Fredrik: Voyage 
pittoresque au Cap Nord. Stockholm, 1801-1802.
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Laponské piesne a E.N. Setälä publikoval v roku 1890 článok Laponské piesne zo  

17. storočia.3

Vedecká reflexia sámskej hudnobnej kultúry reprezentovanej jojkom sa po značnú 

časť 20. storočia nedokázala vymaniť z etnocentrického prístupu, ktorý sa na jojk 

pozeral skrz vlastnú (západnú) hudobno-kultúrnu identitu a skúsenosť bádateľov, 

čo  však  neznamenalo,  že  by títo  bádatelia  jojku  neprisudzovali  veľkú  kultúrnu 

hodnotu.

Mnohí fínski bádatelia (napríklad T.I. Itkonen, Eliel Lagercrantz, Väinö Salminen) 

sa zaoberali  okrem sámskej hudobnej tradície aj  sámskym jazykom, kultúrou a 

etnografiou.  Špeciálne o jojk  ako hudobný fenomén sa zaujímali  predovšetkým 

hudobní  vedci  ako  napríklad  A.  Launis  a  A.O.Väisänen.  Ich  záujem o  ľudovú 

hudbu  bol  spätý  s evolucionistickou  myšlienkou,  že  ľudová  hudba  je 

predchodkyňou hudby umelej, teda že umelá hudba „organicky“ vyrastá z koreňov 

ľudovej hudby. A hudba „prírodných národov“, do ktorej patrí aj sámsky jojk, je tým 

prvotným  a  najpôvodnejším  stupňom  ľudovej  hudby.  S touto  myšlienkou 

v súvislosti so sámskym jojkom prišiel už Acerbi.4

K bádaniu o jojku zásadne prispel  Armas Launis (1884-1959).  V rokoch 1904-

1905 podnikol dve cesty po Laponsku za účelom zberu jojkov a roku 1908 vydal 

rozsiahlu  zbierku  Lappische  Juoigos-Melodien5.  Zbierka  obsahuje  824  jojkov 

zoradených podľa štruktúry melódie.  Launis jojky nenahrával,  ale zapisoval  ich 

priamo  do  nôt  pri  stretnutiach  s interpretmi.  Tieto  podmienky mu pochopiteľne 

nedovoľovali  podrobne  zapísať  všetky  melodické  nuancie  a  ozdoby.  Navyše 

Launis zaznamenal vždy len prvú slohu, takže na základe jeho zápisov nemožno 

analyzovať melodické variácie jednotlivých slôh. Launis neovládal sámčinu, takže 

text  nie  je  zapísaný  dostatočne  spoľahlivo.  Napriek  všetkým  nedostatkom  sa 

Launisova  zbierka  stala  pilierom  ďalšieho  bádania  v tejto  oblasti  a  až  do 

sedemdesiatych rokov bola najrozsiahlejšou fínskou zbierkou jojkov. Okrem toho 

3 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 8-9.

4 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 10.

5 Launis, Armas: Lappische Juoigos-Melodien. Helsinki, Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 
XXVI, 1908.
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Launis  publikoval  mnoho  článkov  o  jojku  a  cestopis  Krajina  mojej  túžby 

(Kaipaukseni maa, 1922).

I  Väinö Salminen (1880-1947) podnikol v rokoch 1904-1905 cesty do Laponska, 

kde nahrával jojky na fonograf. Ich transkripcie sú zahrnuté v Launisovej zbierke. 

V článku  O  laponských  jojkoch Salminen  píše,  že  v mnohých  bádateľoch  jojk 

zanechal nepríjemné pocity a že melódia a slová im pripadali podivné. Príčinou 

toho je podľa neho fakt, že nepoznali speváka ani predmet jojku a neboli si teda 

plne  vedomí  sociálne-kultúrneho  kontextu  tvorby  a  intepretácie  jojku.  Keď 

Salminen  na  svojich  cestách  vyzýval  Sámov  k spevu,  sám  častokrát  dostal 

odpoveď:  „Veď  ty  nepoznáš  mojich  známych  [o  ktorých  jojky  rozprávajú],  ani 

Laponsko nepoznáš.“6    

Armas  Otto  Väisänen  (1890-1969)  bol  popri  Launisovi  ďalším  muzikológom 

venujúcim sa vo svojich článkoch hudobným analýzam jojkov. Fínsky ugrofinista 

Eliel  Lagercrantz  (1894–1973)  sa  vo  svojom  sedemdielnom  diele  Lappische 

Volksdichtung  (1957-1966)  zaoberal  okrem  sámskeho  jazyka  i  textami  a 

melodikou jojkov. Ďalšie pojednania o jojkoch vznikli z pier Samuliho Paulaharju 
(1875-1944) a Pedara Jalviho7 (1888-1916).

Toivo  Immanuel  Itkonen (1891-1968)  podnikol  niekoľko  ciest  po  Laponsku  a 

publikoval  množstvo  kníh  a  článkov  o  živote  Sámov,  o  sámskych  jazykoch, 

zvykoch a kultúre. Medzi najznámejšie patrí jeho dvojdielne dielo  Fínski Laponci  

do roku 19458. Itkonen sa zaoberal aj sámskou hudobnou kultúrou, napríklad v 

článku  Jojky  inarských  Laponcov9.  Tento  autor  je  však  prijímaný  dnešnými 

bádateľmi  rozporuplne.  Napríklad  podľa  Marka  Jousteho  sú  diskutabilné 

Itkonenove “negatívne a kvôli svojej jednostrannosti zavádzajúce popisy sámskej 

kultúry” a “tón zámerne podceňujúci Sámov”, ktorý ovplyvnil i ďalších bádateľov.10

6 Salminen, Väinö: Lappalaisista joikauksista. In: Suomalais-Ugrilaisen seuran aikakauskirja, 
XXIII, 30. Helsinki 1906. s. 1-8.

7 Pedar Jalvi, vlastným menom Piera Helander, pôvodom Sám, bol ako sedemnásťročný 
sprievodcom a tlmočníkom Armasa Launisa počas jeho druhej cesty po Laponsku roku 1905.

8 Itkonen, T. I.: Suomen lappalaiset vuoteen 1945 I-II. WSOY, Porvoo 1948. 
9 Itkonen, T. I.: Inarin tunturilappalaisten joikuja. Kalevalaseuran vuosikirja 19, 1939, s. 9-16.
10 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 

suunta 1/2001, s. 16.
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Podľa Jousteho až do 60. rokov jojk existoval súčasne v dvoch podobách: ako 

živé dedičstvo Sámov a ako publikovaný či nepublikovaný materiál v zbierkach a 

prácach bádateľov. Spätná väzba medzi Sámami a bádateľmi príliš nefungovala – 

bádateľov  nezaujímal názor Sámov na ich  výskum, cítili zodpovednosť len voči 

vedeckej  obci  a  jej  štandardom.11 Boli  konieckoncov  vedeckými  pozitivistami  v 

tradícii  19.  storočia  a  oddelenie  bádateľa  (etnografa)  od  predmetu  bádania 

(Sámov  a  ich  kultúry)  považovali  za  nutný  predpoklad  “objektívnosti”  svojej 

vedeckej práce. Domnievali  sa teda, že Sámov musia “skúmať” z odstupu, ako 

keď entomológ skúma mravenisko.

Užšie  vzťahy  medzi  Sámami  a  bádateľmi  sa  zrodili  vďaka  úspešnému 

zberateľskému  projektu  Kultúrnej  spoločnosti  Laponska (Lapin  sivistysseura)  a 

fínskeho rozhlasu (Yleisradio) pod vedením Erkkiho Ala-Könniho a Karla Nickula v 

rokoch 1961 a 1963. Zaujímavý bol aj projekt Sámsky folklór realizovaný v rokoch 

1967-1975,  ktorého  cieľom bolo  získať  od  všetkých  obyvateľov  sámskej  obce 

Talvadas starších ako šestnásť rokov poznatky o ich kultúrnej  tradícii,  teda i  o 

jojku.  Neskôr sa však projekt stretol s negatívnym ohlasom, keď vyšlo najavo, že 

do záverečných správ boli zahrnuté i informácie, ktoré mali zostať dôverné. 12

K  zásadnej  zmene  vo  vzťahu  Sámov  a  fínskych  bádateľov  došlo  v 

sedemdesiatych rokoch, v čase modernizácie sámskej kultúry, keď samotní Sámi 

začali  verejne vystupovať, publikovať svoje texty a nahrávať hudbu.  Nils-Aslak 
Valkeapää vo svojom článku Pozdravy z Laponska (Terveisiä Lapista, 1971) píše, 

že  nechce  byť  objektom etnografického  výskumu,  ale  chce byť  predstaviteľom 

živej kultúry, chce tvoriť nové veci a prijímať nové kultúrne vplyvy.13

Od  sedemdesiatych  rokov  je  väčšina  prác  o  jojku  etnomuzikologických, 

pojednávajúcich o jojku z čisto hudobného hľadiska. Bádatelia sa však presunuli z 

terénu do archívov a sústredili sa najmä na analýzu archívneho materiálu. Jedným 

z dôvodov je, že po modernizácii sámskej spoločnosti už sa to “pravé” a “pôvodné” 

11 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 17.

12 Ibidem.
13 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 

suunta 1/2001, s. 18.
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ľahšie hľadá v archíve ako v teréne.14

Mnoho etnomuzikologických štúdií vzniknutých v priebehu 20. storočia sa opieralo 

o zbierku Armasa Launisa, ktorá tak fungovala ako akýsi archív notových ukážok 

jojkov. Okrem Launisovej zbierky sa používali aj ďalšie notované zbierky: zbierka 

jojkov zo švédskeho Laponska Die Lappische Volksmusik (1942) od Karla Tiréna, 

Joiken aus Norwegen (1976) Andreasa Lüderwaldta a Lappische Joiku-Lieder aus 

Karasjok (1972) od trojice autorov Aikio, Kecskeméti a Kiss. Nevýhodou takéhoto 

postupu práce je, že nové závery sa robili  na základe už existujúcich notových 

zápisov.15 

Tuula Kantola vo svojej práci  Tradícia jojku v Talvadase16 predstavuje hudobnú 

tradíciu  obce  Talvadas  na  základe  nahrávok  jojkov  získaných  v  rámci  vyššie 

spomínaného projektu, ukončeného o desať rokov skôr. Kantola venuje úvodné 

časti stavu bádania, regionálnym rozdielom v tradícii jojku a pojednáva i o povahe 

a  funkcii  jojku.  Hlavnú  časť  práce  predstavuje  melodická  a  rytmická  analýza 

talvadaských  jojkov.  Kantola  sa  teda zameriava len  na  hudobnú stránku jojku, 

pričom text opomíňa.

Iné východisko pre analýzu zvolil  György Kádár.  V knihe  Sámske jojky očami 

Maďara17 sa opiera o notové ukážky jojkov zo zbierok rôznych bádateľov (Launis, 

Tirén, atď.) a porovnáva ich s piesňami iných ugrofínskych národov. Impulzom k 

vzniku knihy bola pre Kádára informácia o tom, že sa vo Fínsku pripravuje vydanie 

sámskojazyčnej  učebnice  hudobnej  výchovy  určenej  pre  sámskych  žiakov 

základných  škôl.  Touto  knihou  chcel  Kádár  pomôcť  autorom  učebnice  svojmi 

postrehmi.

Jedným  z  najplodnejších  autorov  je  Ilpo  Saastamoinen,  ktorý  sa  najviac 

zameriava na skoltský jojk (leu'dd).  Vo svojej bakalárskej práci vytvoril  rytmické 

14 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 20.

15 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 21.

16 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 
1984.

17 Kádár, György: Saamelaisten joiut unkarilaisen silmin. Helsinki, Lapin Sivistysseuran julkaisuja 
1990.
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vzorce  pre  sámsky  jojk  a  vo  svojich  ďalších  prácach  tento  rytmický  systém 

aplikoval na jojky ostatných oblastí Laponska.18

Kniha  Svet  plný  zvuku  –  štúdia  o  severosámskej  tradícii  jojku Minny  Riikky 
Järvinen19 bola prvou doktorskou prácou o jojku. Materiál pre svoju prácu čerpala 

najmä z Launisovej zbierky, z nahrávok Erkkiho Ala-Könniho a projektu Talvadas. 

Järvinen  ponúka  dva  rôzne  pohľady  na  jojk.  V  prvej  časti  práce  sa  venuje 

všeobecne tradícii  jojku v sámskej spoločnosti  a v druhej časti sa díva na túto 

tradíciu pohľadom jednotlivca – dvaja predstavitelia sámskej spoločnosti hovoria o 

svojom vzťahu k tradičnej hudbe a o význame jojku v ich živote. 

Okrem  hudobne  zameraných  štúdií  vznikli  aj  práce  zaoberajúce  sa  výlučne 

textami  jojkov.  Päivi  Lappalainen vo  svojej  práci  Dal  mi  juoiggasta'  vel  –  

Skúmanie jojkov Andersa Ivara Guttorma20 rozoberá texty jojkov v podaní Andersa 

Ivara Guttorma, ktoré zaznamenala trojica autorov Aikio,  Kecskeméti  a Kiss vo 

svojej zbierke Laponské jojky z Karasjoku (Lappische Joiku-Lieder aus Karasjok,  

1972).  Vuokko Hirvonen v  zbierke  esejov  Moje  planúce  srdce21 pojednáva o 

sámskych jojkoch a rozprávaniach ako literárnom druhu.

Heikki  Laitinen je  autorom  súhrnných  pojednaní  o  jojku  (napríklad  Sámska 

hudba22) i o súčasných podobách moderného jojku (Mnoho tvárí jojku23).

Jedným  z  najvýznamnejších  súčasných  odborníkov  zaoberajúcim  sa  sámskou 

hudbou  je  Marko Jouste,  autor  niekoľkých  štúdií  o  jojku24,  ktorý  v  súčasnosti 

dokončuje svoju dizertačnú prácu o hudobnej tradícii inarských Sámov. Jouste má 

18 Jouste, Marko: Saamelaiskuvauksen teemoja suomalaisessa joikututkimuksessa. In: Musiikin 
suunta 1/2001, s. 21.

19 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999.

20 Lappalainen, Päivi: Dal mi juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Turun 
yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984.

21 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995.

22 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981.

23 Laitinen, Heikki: The many faces of the Yoik. In: Finnish Music Quarterly 4/1994.
24 Napríklad Change and metrics in Guhtura-Niillas' luohti. In: Etnomusikologian vuosikirja 

10/1998; Porosaamelaisjoiun säveljärjestelmän tutkimuksen piirteitä. In: Etnomusikologian 
vuosikirja 13/2001.
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k sámskej kultúre veľmi blízko, keďže jeho manželka je Sámka a on tiež sámčinu 

ovláda.  Vo  svojich  prácach  sa  snaží  vysporiadať  s  nedostatkami  bádania  v 

minulosti, ponúka nový pohľad na jojk ako neoddeliteľnú súčasť sámskej kultúry a 

hľadá  nové  metódy analýzy  jojkov,  ktoré  by  vychádzali  z  iných  princípov  ako 

metódy využívané v západoeurópskej hudbe.

2.3. Švédsko

O rozvoj bádania v oblasti sámskeho jojku sa významne pričinil  Karl Tirén, ktorý 

roku 1910 začal so zberom nahrávok jojkov na fonograf. Až roku 1942 vydal svoju 

rozsiahlu zbierku Die Lappische Volksmusik, ktorá obsahuje 563 jojkov.

Harald Grundström je autorom dvojdielnej zbierky Lapska sånger, ktorá vznikla 

na základe rozsiahleho zberu jojkov v rokoch 1942-51.  Texty jojkov prvej  časti 

(1958) prepísal Grundström a transkripcie jojkov sa ujal Fín A.O.Väisänen. Druhá 

časť (1963) vznikla v spolupráci so Sune Smedebym.   

Na zbere nahrávok jojkov sa podieľal aj švédsky rozhlas, ktorý roku 1969 vydal 

nahrávky na siedmych LP platniach pod názvom Jojk. 

Jedným z  najvýznamnejších  švédskych bádateľov je  Karl-Olof  Edström,  ktorý 

roku 1978 vydal štúdiu Sámska hudobná kultúra (Den samiska musikkulturen), v 

ktorej podáva celistvý obraz o hudbe Sámov, o jej vývoji a funkcii v praxi. 

Desať  rokov  po  vydaní  Edströmovej  štúdie  vyšla  kniha  trojice  autorov  Rolf 

Kjellström, Gunnar Terhag a Håkan Rydving  O jojku  (Om jojk,  1988). Kniha sa 

sústreďuje na tradíciu jojku na území Švédska, ale obsahuje aj ukážky z iných 

oblastí Laponska.25  

25 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999.
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2.4. Nórsko

Hoci  v  Nórsku  žije  väčšina  Sámov,  nedá  sa  povedať,  že  etnomuzikologický 

výskum jojku by bol v tejto krajine významnejší ako v ostatných.

Jazykovedec  Nils Jernsletten  editoval  knihu  Text  jojku (Dajahusat, 1976)  a je 

autorom viacerých článkov týkajúcich sa textovej zložky jojku.

Textami jojkov sa zaoberal aj  Harald Gaski, ktorý vo svojich prácach analyzuje 

obsah jojkov v kontexte sámskej histórie a identity.

Z  etnomuzikologických  štúdií  spomeňme  knihu  Jojky  z  Nórska  (Jojken  aus 

Norwegen, 1976)  od  Andreasa Lüderwaldta. Ten je  aj  autorom hesla Samish 

music v slovníku The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980).

2.5. Rusko

V  Rusku  zatiaľ  nebola  jojku  venovaná  dostatočná  pozornosť.  Z 

etnomuzikologických  štúdií  menujme  články  Viktorije  V.  Senkevič-Gudkovej 
(napr.  Komika  v  sámskych  jojkoch,  1977)  a  štúdia  Iriny  K.  Traviny Sámske 

národné piesne (1987).
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3. ÚVOD DO HISTÓRIE A KULTÚRY SÁMOV

3.1. Kto sú Sámi?

Sámi sú jediným oficiálne uznaným „pôvodným národom“ (indigenous people) v 

krajinách  Európskej  únie26.  Žijú  na  území  štyroch  štátov  –  Nórska,  Švédska, 

Fínska a Ruska. Odhady ich celkového počtu kolíšu medzi 70.000 a 100.000, v 

závislosti od toho, podľa akých kritérií je definovaná príslušnosť k tomuto etniku. 

Najčastejšie sa uvádza, že ich vyše 40.000 žije v Nórsku, 15.000 až 25.000 vo 

Švédsku, 7.000 až 9.000 vo Fínsku a 2.000 v Rusku. 

Vo väčšine európskych jazykov boli Sámi tradične známi pod označením Laponci, 

ktoré im dali susedné etniká (severoeurópski Germáni) a ktoré samotní Sámovia 

považovali  za  kolonizátorské  a hanlivé.  V  priebehu  svojho  národno-

emancipačného  hnutia  v  20.  storočí  presadzovali,  aby  prestalo  byť  okolitým 

svetom  používané.  Dnes  preto  na  oficiálnej  úrovni  a  v  literatúre  dominuje 

pomenovanie  Sámi,  ktoré  pochádza  priamo  zo  sámčiny  (Sámit,  Sápmelaš). 

Tradičný pojem „Laponsko“ je však stále všeobecne používaný a považovaný za 

prijateľný pre označenie teritória, na ktorom Sámovia žijú, aj keď oni sami svoju 

vlasť nazývajú „Sápmi“.

Definícia  Sáma je  v  severských krajinách založená na kombinácii  objektívnych 

etno-lingvistických kritérií a subjektívnych kritérií: za Sáma je považovaná osoba, 

ktorá  sa  sama  cíti  byť  Sámom  a  ktorej  materinským  jazykom  (alebo  aspoň 

materinským jazykom jedného z rodičov či prarodičov, v Nórsku aj praprarodičov) 

je sámčina. Vo Fínsku ja navyše za Sáma považovaná osoba, ktorej predkovia 

boli  ako  Sámovia  zapísaní  v  úradných  záznamoch.  Toto  kritérium  je  však  v 

26 Pojem „indigenous peoples“ je používaný Organizáciou spojených národov za účelom politickej, 
kultúrnej, sociálnej a symbolickej podpory domorodých etník, ktoré sú považované za 
znevýhodnené v dôsledku útlaku a diskriminácie zo strany (európskych) kolonizátorov. Vzťahuje 
sa preto najmä na pôvodné etniká mimoeurópskych oblastí, ktoré boli vystavené vplyvu 
európskeho kolonializmu. Viď http://en.wikipedia.org /wiki/Indigenous_peoples. Etnikum je 
považované za „pôvodné“ (indigenous), ak sú jeho príslušníci potomkami obyvateľstva, ktoré 
žilo na danom území kontinuálne ešte pred vznikom (moderných) štátnych zriadení, a aspoň 
čiastočne si zachovalo svoje predštátne sociálne, hospodárske, kultúrne a politické inštitúcie. 
Myntti, Kristian: Saamelaismääritelmä oikeudelliselta kannalta. In: Beaivvi mánát – 
Saamelaisten juuret ja nykyaika (ed. Irja Seurujärvi-Kari). SKS, Helsinki 2000, s. 216.
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súčasnosti  spochybňované  a  preferuje  sa  skôr  jazykové  kritérium.27 Snahy 

zosúladiť kritériá v jednotlivých štátoch sú zatiaľ bezvýsledné.

3.2. História Sámov

3.2.1. Pôvod Sámov

Otázkou  pôvodu  Sámov  sa  zaoberalo  už  mnoho  bádateľov,  či  už  v oblasti 

archeológie, jazykovedy, antropológie alebo genetiky.

O jazykovej príbuznosti Fínov a Sámov niet pochýb – fínčina a sámčina patria do 

skupiny uralských jazykov a pochádzajú teda zo spoločného prajazyka. Jazyková 

príbuznosť však nemusí nutne znamenať aj príbuznosť genetickú. 

Na základe genetických testov však vedci v deväťdesiatych rokoch dokázali, že 

rôzne  skupiny  Sámov  žijúcich  v severských  krajinách  sú  navzájom  príbuzné. 

Zároveň zistili,  že Sámovia sú napríklad v porovnání  s Fínmi geneticky o niečo 

vzdialenejší  od  ostatných  Európanov  a potvrdili  spoločnú  genetickú  históriu 

Sámov, Fínov i viacerých ugrofínských etník.28

Pokiaľ ide o pôvod Sámov, existuje viacero teórií. Teória, podľa ktorej 3000 rokov 

pred Kristom prišli  Sámi a Fíni na územie dnešného Fínska už ako samostatné 

etniká, je dnes považovaná za prekonanú. Naopak prevláda názor, že predkovia 

dnešných  Fínov  a Sámov  preukázateľne  obývali  územie  Fínska  už  v štvrtom 

tisícročí  pred  Kristom,  pričom  v tej  dobe  se  ešte  nedá  hovoriť  o  „Fínoch“  a 

„Sámoch“  ako samostatných  etnikách.  Až  vplyvom rozdielneho spôsobu života 

došlo  v druhom  tísícročí  pred  Kristom  k postupnému  oddeľovaniu  fínskej 

a sámskej jazykovej skupiny a k ich stále väčšiemu vzďaľovaniu.29

27 Myntti, Kristian: Saamelaismääritelmä oikeudelliselta kannalta. In: Beaivvi mánát – 
Saamelaisten juuret ja nykyaika (ed. Irja Seurujärvi-Kari), SKS, Helsinki 2000, s. 216-226.

28 Savontaus, Marja-Liisa: Saamelaisten geneettiset juuret. In: Beaivvi mánát – Saamelaisten 
juuret ja nykyaika. Ed. Irja Seurujärvi-Kari. SKS Helsinki 2000, s. 23.

29 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 20.

13



Ďalšou teóriou je, že Sámovia hovorili nám dnes neznámym jazykom a keď prišli 

do kontaktu s ugrofínskymi etnikami, prevzali od nich jazyk i kultúru, pričom tento 

proces sa mohol odohrať pred alebo až po ich príchode do Fennoskandie.30

Niektorí jazykovedci sa domnievajú, že už okolo roku 1000 pred Kristom môžeme 

s istotou hovoriť o sámčine ako o vlastnom etnickom znaku Sámov.31 V každom 

prípade na konci doby bronzovej (okolo roku 500 pred Kristom) už môžeme jasne 

odlíšiť  po  finsky  hovoriacich  Fínov  od  jazykovo  a kultúrne  odlišných  Sámov 

kočujúcich v severnej časti Fínska.32

Územie  obývané  Sámami  dosiahlo  najväčšieho  rozsahu  v priebehu  prvého 

tisícročia.  Išlo  o  oblasť  od  Ladožského  jazera  po  Severný  ľadový oceán  a od 

stredného Švédska po Biele more. Sámi obývali i celé územie dnešného Fínska 

okrem južného a juhozápadného pobrežia.33

V písomných prameňoch sa Sámi prvýkrát objavujú začiatkom letopočtu. V diele 

Germania  rímského  historika  Cornelia  Tacita  z roku  98  sú  označení  menom 

„Fenni“.34 V druhom  tisícročí  slovo  „Fenni“  nahrádza  pomenovanie  „Laponci“ 

(Lappen v nórčine, lappalaiset vo fínčine, lopari v ruštině), ktorým označili Sámov 

ich severoeurópski  susedia.  Vlastné pomenovanie Sámov (same, saamelainen, 

saamskij)  sa v severských jazykoch a ruštine ujíma až v 20. storočí v súvislosti 

s rozvojom sámskeho národného hnutia a literatúry.35

30 Carpelan, Christian: Katsaus saamelaistumisen varhaisvaiheisiin. In: Johdatus saamentutkimuk-
seen. Ed. U. M. Kulonen, J. Pentikäinen, I. Seurujärvi-Kari. SKS Helsinki 1994, s. 16.

31 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 21.
32 Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s. 16.
33 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 22.
34 Tacitova lokalizácia a popis spôsobu života tohto etnika jednoznačne ukazuje, že „Fenni“ sú 

predkovia dnešných Sámov a nie Fínov. Podľa Tacitovho popisu sa vtedy „Fenni“ živili prevažne 
lovom a zberom – o chovu sobov sa nezmieňuje. „[Fenni] Nemajú zbrane, kone ani obydlia. 
Potravou sú im rastliny, odevom kože, lôžkom zem (...) Ale toto je podľa nich šťastnejší život, 
ako keby sa mali lopotiť na poli, obtiažne stavať domy a so strachom sa starať o majetok.“ 
(Citované z fínskeho prekladu Tacitovej Germanie v: Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, 
yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 22).

35 Lehtola, Veli-Pekka: Kansain välit – monikulttuurisuus ja saamelaishistoria. In: Beaivvi mánát – 
Saamelaisten juuret ja nykyaika. Ed. Irja Seurujärvi-Kari, Helsinki, SKS 2000, s. 187.
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3.2.2. Sámi v stredoveku a ranom novoveku

Po ustanovení  stredovekých severských štátov sa kočovní  Sámovia,  živiaci  sa 

rybolovom a lovom kožušinových zvierat,  stali  predmetom záujmu obchodníkov 

a vymáhačov daní. 

Koncom 13. storočia získala od švédskeho kráľa právo vyberať dane v Laponsku 

organizácia Birkarlov, ktorých meno má nejasný pôvod. Birkarli, medzi ktorými boli 

okrem Švédov neskôr i Fíni, podnikali  výpravy do Laponska, kde vyberali  dane, 

lovili  v lososových  riekach  a obchodovali  s kožušinami.36 V polovici  16.  storočia 

však bolo Birkarlom právo vyberať dane odňaté a toto privilégium si  ponechala 

švédska koruna.37

Okrem Birkarlov sa do Laponska vypravovali i Fíni, Karelčania a Novgoroďania, čo 

malo veľký význam pri pozvoľnom utváraní hraníc jednotlivých štátnych útvarov na 

území Laponska.

Roku  1323  bola  v Orechove  (Pähkinäsaari)  uzavretá  mierová  zmluva  medzi 

Švédskom  a Novgorodom,  ktorá  stanovila  ich  spoločnú  hranicu  prechádzajúcu 

naprieč dnešným Fínskom.

Severnou hranicou Švédska sa roku 1328 stala rieka Umeå; severne od nej bolo 

osídľovanie  zakázané.  Toto  opatrenie,  ktoré  chránilo  územie  Sámov  a záujmy 

Birkarlov  pred  švédskymi  a finskymi  kolonistami,  však  neplatilo  veľmi  dlho. 

Nepokoje trvajúce nasledujúcich dvestopäťdesiat rokov ukončil až mier v Teusine 

(Täyssinä)  roku  1595,  kedy  bola  vymedzená  švédsko-ruská  hranica  (teda 

severovýchodná hranica dnešného Fínska). Táto nová hranica postupne prehĺbila 

kultúrne rozdiely medzi Sámami žijúcimi na území ruskej a švédskej ríše.38

Rok 1751 je v sámskej histórii považovaný za kľúčový. Vtedy Švédsko a Nórsko 

(respektive   Dánsko,   ktorého  súčasťou  vtedy  Nórsko   bolo)   uzavreli   dohodu 

36 Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s. 45.
37 Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001, s. 90.
38 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 23.
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o vymedzení  svojich  vzájomných  hraníc.  Podľa  tejto  dohody kočujúci  Sámovia 

mali  platiť  dane  len  v jednej  z krajín,  hoci  sa  pohybovali  v obidvoch.  Dohoda 

potvrdzovala  právo  Sámov  na  voľný  pohyb  cez  hranice,  lov,  rybolov  i obchod 

a zaručovala im oslobodenie od vojenskej služby. 

Severské  štáty  si  boli  vedomé,  že  dohoda  o hraniciach  rozdelí  Sámom  ich 

domovinu, a preto bola doplnená opatreniami, ktoré mali Sámom zaručiť možnosť 

pokračovat  v ich  kočovnom  spôsobe  života.  O dôležitosti  tejto  dohody  svedčí 

i fakt,  že  si  neskôr  –  v  kontexte  sámskeho  národného  hnutia  v  20.  storočí  – 

vyslúžila  prezývku  „sámska  Magna  Charta“  a stala  sa  jedným  zo  symbolov 

historického sebapoňatia Sámov.39

Sloboda pohybu sámskych kočovníkov však netrvala dlho. S rozvojom moderných 

teritoriálnych  národných  štátov  dochádza  v 19.  storočí  k  zvyšovaniu 

nepriepustnosti  hraníc  medzi  teraz  už  štyrmi  štátmi  –  Nórskom,  Švédskom, 

Ruskom a Fínskom.

Po odtrhnutí Fínska od Švédska a jeho začlenení do ruskej ríše ako autonómneho 

veľkokniežatstva v roku 1809 sa výrazne zvýšila dôležitost novej hranice medzi 

oboma severskými krajinami. Napokon roku 1852 bola zatvorená hranica medzi 

Nórskom a Fínskom a roku 1889 aj medzi Fínskom a Švédskom. Uzavretie hraníc 

malo zničujúci vplyv nielej na sámsku kultúru, ale najmä na chov sobov. Hranice 

totiž  prerušili  tradičné  trasy,  po  ktorých  Sámovia  kočovali  so  svojimi  stádami. 

Situácia vyústila v masívnu migráciu Sámov, ktorí sa definitívne museli rozhodnúť, 

v ktorej  krajine  budú  natrvalo  žiť.40 V niektorých  oblastiach  už  nebol  pre  chov 

sobov dostatočný priestor, a tak pre mnohých Sámov prestal byť hlavným zdrojom 

obživy.41

39 „Ďalší dôležitý bod [zmluvy] sa týka postavenia Sámov vo vojne. V texte sa potvrdzuje, že ani 
vojnový stav nesmie spôsobiť žiadne zmeny v životných podmienkach Sámov a že je potrebné 
pristupovať k Sámom ako k vlastným poddaným bez ohľadu na to, na ktorej strane hranice sa 
nachádzajú. Nedostatkom dohody je, že nerešpektuje hranice tradičných sámských komunít, 
nepriznáva Sámom žiadne nové práva a núti Sámov zvoliť si štátnu príslušnosť.“ Lehtola, Veli-
Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 36.

40 Napríklad v severofinskej dedine Sompio neďaleko Sodankylä došlo koncom 18. storočia 
k asimilácii miestnych Sámov s Fínmi, pričom došlo aj k ukončeniu chovu sobov v dôsledku 
sobieho moru. Po uzatvorení hraníc však do Sompia prišla zo západu nová skupina Sámov so 
svojimi sobími stádami a tým došlo v oblasti k obnoveniu chovu sobov. Lehtola, Veli-Pekka: 
Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 37.

41 Ibidem.
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3.2.3. Sámi v moderných národných štátoch

Z poľnohospodárskych  oblastí  južnej  Fennoskandie  prichádzalo  do  Laponska 

nové obyvateľstvo, najmä z dôvodu populačnej explózie spôsobenej priemyselnou 

a agrárnou revolúciou. 

Vo  Fínsku  sa  osídľovanie  Laponska  rozprúdilo  v 17.  storočí.  Tento  proces 

podporovali i úrady, napríklad tým, že poskytovali prisťahovalcom dočasné úľavy 

na daniach či oslobodenie od vojenskej služby. Príliv nového obyvateľstva však 

rozvrátil ekologickú rovnováhu severskej krajiny a zničil i systém sámskych osád 

nazývaný  siida.  Časť  Sámov  sa  pofínčila  a usadila  natrvalo,  časť  hľadala  iné 

miesto,  kde by bolo ešte možné pokračovať v starom spôsobe života, ďalší  sa 

zasa snažili prispôsobiť svoj životný štýl novým podmienkam.42

K zosilneniu  štátnej  asimilačnej  politiky  voči  Sámom  potom  došlo  najmä  po 

osamostatnení  Fínska  v roku  1917,  čo  predstavuje  v  porovnaní  so  začiatkom 

nórskej asimilačnej politiky časový posun niekoľkých desiatok rokov.43

V Nórsku  nastalo  v polovici  19.  storočia  obdobie  ponórčovania,  ktoré  trvalo 

nasledujúcich sto rokoch a ktoré postihlo nielen Sámov, ale i Kvénov, pôvodom 

fínske obyvateľstvo žijúce na pobreží Finnmarky. 

Štátne  opatrenia  v rámci  ponórčovania  Sámov  a Kvénov  sa  týkali  jazykovej 

politiky,  školstva  i majetkoprávnych  pomerov.  Vyučovacím  jazykom  doposiaľ 

sámskojazyčných  škôl  sa  musela  stať  nórčina  a do  škôl  v sámskojazyčných 

oblastiach boli dosadzovaní nórski učitelia. Výuka sámčiny v luteránskom seminári 

v Tromsø bola zrušená (a znova obnovená až v roku 1953).44 Každý, kto chcel vo 

Finnmarke kúpiť pôdu, musel mať nórske meno a ovládať nórčinu (toto nariadenie 

bolo zrušené až roku 1965, aj keď v praxi nebolo vynucované už od konca druhej 

svetovej vojny).45 

42 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 
julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 109.

43 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 46.
44 Ibidem, s. 44.
45 Hroch, Miroslav – Kadečková, Helena – Bakke, Elisabeth: Dějiny Norska. Nakladatelství Lidové 

noviny, Praha 2005, s. 251.
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Niektoré oblasti Nórska boli určené len Nórom, to znamenalo, že iné národnosti sa 

tu nesmeli usadiť. Sámi a Kvéni zároveň stratili roku 1897 výsadu oslobodenia od 

vojenskej služby.46

Významný sámsky historik a kultúrny antropológ Veli-Pekka Lehtola rozlišuje dve 

stratégie  podmaňovania  Sámov  –  „aktívnu“  a  „súcitnú“,  teda  radikálnejšiu 

a umiernenejšiu asimilačnú politiku. Radikálnejšia stratégia si dávala za cieľ úplne 

asimilovať  Sámov  a vykoreniť  používanie  sámskeho  jazyka.  Umiernenejšia 

stratégia si zvolila prekladanie náboženskej a vzdelávacej literatúry do sámčiny, 

cieľ však bol ten istý – vzdelávaním Sámov ich začleniť do nórskej kultúry.47 

Vo Švédsku mala štátna politika voči Sámom špecifickú podobu, odlišnú najmä od 

situácie  v Nórsku.  Švédsky  štát  uplatňoval  segregačný  princíp  založený  na 

predstave, že Sámovia sú špecialistami v určitých činnostiach, kde je ich úloha 

nezastupiteľná a dôležitá aj pre samotný štát. Práva a výsady Sámov preto mali 

byť  chránené,  lebo  to  bolo  pre  štát  výhodné  –  a to  sa  dialo  práve  jasným 

oddeľovaním  Sámov  od  prisťahovalcov  z juhu,  teda  Švédov.  Takže  napríklad 

sámski chovatelia sobov sa nesmeli natrvalo usádzať a pre Sámov boli zriadené 

takzvané  „nomádske  školy“  s cieľom  udržať  sámske  deti  v tesnej  spätosti 

s tradičným životným štýlom ich  rodičov.  Vyučovacím jazykom v týchto školách 

však bola švédčina, takže sa vo výsledku táto prax veľmi nelíšila od similačnej 

politiky v Nórsku.48 

Dnes  je  aj  švédska  politika  vnímaná  negatívne,  pretože  mala  na  zreteli 

predovšetkým štátne záujmy, nie záujmy Sámov. Takmer absolútnym stotožnením 

Sámov s „chovateľmi sobov“ naviac dochádzalo k obmedzovaniu Sámov, ktorí sa 

touto činnosťou nezaoberali.49

46 V Rusku k tomu došlo roku 1915 a vo Fínsku až roku 1919. Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. 
Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 44.

47 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997. s. 45. V textoch 
niektorých súčasných sámskych historikov, antropológov a umelcov sa pre obdobie asimilačnej 
politiky 19. a 20. storočia používa aj emocionálne vyhrotený pojem „kolonizácia“. Táto 
interpretácia hrá dôležitú úlohu v sámskom národno-emancipačnom hnutí druhej polovice 20. 
storočia, v rámci ktorého sa jeho vodcovia (úspešne) snažili vytvoriť obraz Sámov ako typických 
„pôvodných obyvateľov“ („indigenous people“), ktorí boli v minulosti terčom rovnakého 
agresívneho kolonizačného úsilia moderných európskych štátov ako domorodé spoločnosti 
Ameriky či Afriky. 

48 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 47.
49 Ibidem.
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3.2.4. Sámske národné hnutie

Na prelome 19. a 20. storočia začína vznikať oneskorené sámske národné hnutie, 

teda proces formovania modernej sámskej národnej identity. Dá sa povedať, že 

vznik sámskeho národno-emancipačného hnutia je priamou reakciou na zrýchlený 

a prehĺbený proces budovania severských národných štátov v závere 19. storočia 

a na asimilačnú politiku voči Sámom s tým spojenú.

Ďalším dôležitým impulzom pre vznik sámskeho národného hnutia bol sociálno-

ekonomický tlak spôsobený narastajúcim prisťahovalectvom z juhu Fennoskandie, 

v dôsledku čoho dochádzalo k sporom o spôsob využitia pôdy v Laponsku – teda 

predovšetkým  o  konflikt  medzi  poľnohospodárstvom  a  sámskou  „sobou 

ekonomikou“.50  

V dôsledku asimilačnej a segregačnej politiky moderných škandinávskych štátov 

aj  sociálno-ekonomického  tlaku  si  predstavitelia  vznikajúceho  sámskeho 

národného hnutia uvedomili dôležitosť spolupráce, a to aj cezhraničnej.

Začiatkom 20. storočia preto začali vznikať sámske kultúrno-politické spolky. Prvý 

bol  roku 1904 juhosámsky  Fatmomakke,  ktorý sa zaoberal  práve snahou riešiť 

konflikt medzi rôznymi spôsobmi využitia pôdy v Laponsku.51

Šiesteho februára 1917 sa v nórskom Trondheime konala prvá spoločná schôdza 

švédskych  a  nórskych  Sámov.  Išlo  o  prvý  pokus  spojiť  kultúrno-politické 

emancipačné úsilie Sámov z rôznych krajín. Neskôr sa tento deň začal pripomínať 

ako „národný deň Sámov“. 

O  rok  neskôr  sa  konala  vo  švédskom  Östersunde  ďalšia  schôdza,  ktorej  sa 

zúčastnilo vyše dvesto švédskych a nórskych Sámov. Cieľom tejto schôdze bolo 

poukázať  na  neprijateľnosť  oficiálneho  švédskeho  prístupu  k  Sámom  ako 

„chovateľom  sobov“,  ktorí  nemajú  právo  sa  usadiť  a  vzdelávať  sa.  Teda 

reinterpretovať identitu „Sámov“ ako jazykovo-kultúrne definovaného národa a nie 

50 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 46.
51 Ibidem.
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„sámov“ ako vykonávateľov jedného špecifického povolania. Vznikajúce sámske 

elity  sa  tým snažili  ukázať,  že  nie  je  možné definovať  Sámov iba  na  základe 

spôsobu  života,  ale  je  naopak  nutné  brať  do  úvahy  i  tie  skupiny  sámsky 

hovoriaceho obyvateľstva, ktoré sa chovom sobov nezaoberajú, a „sámsky národ“ 

teda definovať etnolingvisticky tak ako iné európske národy.

Vo Fínsku dochádzalo k zakladaniu sámskych spolkov v porovnaní so Švédskom 

a Nórskom až oveľa neskôr, najmä po druhej svetovej vojne.52

V prvej polovici 20. storočia sa začali vydávať aj sámskojazyčné noviny. Najstaršie 

z  nich,  nazvané  Nuorttanaste (Severka),  prvýkrát  vyšli  v  roku  1898  a  existujú 

doteraz.  Dôležitú  úlohu  v  sámskom národno-emancipačnom hnutí  samozrejme 

hrali  literáti,  tak  ako  vo  všetkých  národných  hnutiach  „neštátnych  etník“ 

devätnásteho storočia. Najvýznamnejšími boli  Johan Turi,  Pedar Jalvi a Anders 

Larsen.

Druhá svetová vojna mala pre Sámov a pre Laponsko tragické dôsledky. Okrem 

iného došlo k tomu, že Sámi ako príslušníci sovietskej aj fínskej armády bojovali 

navzájom proti sebe. Napriek tomu, že Sámovia boli loajálni k svojim domovským 

štátom, tie sa im za to po vojne nesnažili nijako odvďačiť.53 Z toho prameniaci pocit 

sklamania  a  nevďaku  potom  prispel  k  urýchleniu  sámskeho  národno-

emancipačného hnutia v povojnových rokoch.

Vojna  však  priniesla  Sámom i  niektoré  pozitíva.  Jednak sa  v západnej  Európe 

celkovo zlepšil  vzťah k menšinám, čo bolo aj dôsledkom toho, že sa táto téma 

dostala na prioritné miesto medzinárodnej agendy. K pokroku došlo aj v oblasti 

budovania  autonómnych  sámskych  inštitúcií  –  bezprostredne  po  vojne  vzniklo 

sámske  „vyslanectvo“  (lähetystö)  ako  aj  „Sámska  komisia“  (Saamelaisasiain 

komitea).54 

52 Už roku 1932 bol fínskymi „priateľmi Laponska“ založený spolok Lapin Sivistysseura (Kultúrna 
spoločnosť Laponska). Iniciatíva tu teda nevyšla od samotných Sámov, ale od príslušníkov v 
štáte dominantného národa. Spoločnosť sa neskôr zaoberala pomocou Sámom počas 
evakuácie za druhej svetovej vojny, ako aj pomocou po vojne. Dva roky po svojom založení 
začala spoločnosť vydávať sámskojazyčné noviny Sabmelaš (Sám). Lehtola, Veli-Pekka: 
Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 48.

53 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 52.
54 Ibidem, s. 53.

20



V roku 1944,  keď malo Fínsko v dôsledku prímeria uzavretého so Sovietskym 

zväzom začať viesť vojnu proti svojim doterajším nemeckým spojencom vojensky 

kontrolujúcim fínske Laponsko,  sa fínska vláda rozhodla  pre  evakuáciu  takmer 

všetkých obyvateľov oblasti. Počas evakuácie došlo k tomu, že si rôzne skupiny 

Sámov žijúcich vo Fínsku uvedomili vzájomnú blízkosť, či už v oblasti jazyka, v 

spôsobe myslenia či v štýle obliekania. Priamym dôsledkom tejto skúsenosti bolo 

založenie spolku fínskych Sámov Samii Litto na jar 1945.55

Nemecká armáda, ktorá sa koncom vojny sťahovala z fínskeho Laponska, zničila 

takmer všetky sámske osady.  Po vojne  teda  bolo  treba v zničenom Laponsku 

vybudovať znova celú infraštruktúru a sídla. Pri obnove tu však našlo prácu veľa 

Fínov z juhu, a tak sa fínske Laponsko začalo v jej dôsledku výrazne pofínčovať. 

Jazykom novovybudovanej siete pôšt, polície či zdravotných stredísk v regióne sa 

prirodzene stala fínčina.56

Veľký  vplyv  na  životný  štýl  Sámov mal  roku  1946  nový  školský  zákon,  podľa 

ktorého Sámovia museli  posielať svoje deti  do fínskojazyčných škôl  vo väčších 

centrách.57 Deti bývajúce na internátoch však nemohli kvôli veľkým vzdialenostiam 

navštevovať  svoje  domovy  často.  Prišli  tak  o  intenzívny  kontakt  s  vlastným 

jazykom a  kultúrou,  napríklad  s  tradičnými  ručnými  prácami  či  chovom sobov. 

Paradoxne sa práve táto prvá „internátová“ generácia potom najviac podieľala na 

sámskom národnom obrodení.58

Podobná sitácia bola v Nórsku, kde povojnová obnova nemeckou armádou úplne 

zničenej  provincie  Finnmarka takisto  prispela  k asimilácii  Sámov. Aj  tu  opúšťali 

svoj  tradičný  životný  štýl  a  ich  deti  boli  nútené  žiť  na  internátoch.  Jediným 

povoleným jazykom na školách, internátoch a úradoch bola v povojnovom období 

nórčina. Používanie sámčiny bolo zakázané.59

55 Ibidem, s. 58.
56 Ibidem, s. 53.
57 Ibidem.
58 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 62.
59 Hroch, Miroslav – Kadečková, Helena – Bakke, Elisabeth: Dějiny Norska. Nakladatelství Lidové 

noviny, Praha 2005, s. 251.
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V 50.  a 60.  rokoch sa však situácia  Sámov a sámčiny v  Nórsku začala  rýchlo 

zlepšovať. Roku 1950 bola prijatá norma spisovnej sámčiny, o rok neskôr vyšiel 

prvý sámsky šlabikár. Koncom šesťdesiatych rokov sa sámčina stala vyučovacím 

jazykom  sámskych  škôl  a  neskôr  získali  Sámovia  plné  spektrum  inštitúcií, 

poskytujúcich vzdelanie v sámčine, vrátane vysokých škôl.60

Celkovo  môžeme  povedať,  že  modernizácia  Laponska  síce  zlepšila  životné 

podmienky jeho obyvateľov, zároveň však prispela ku kríze, v ktorej sa tradičná 

sámska  spoločnosť  ocitla.61 Na  druhej  strane  vďaka  novým  technológiám  a 

lepšiemu  informačnému  i  dopravnému  spojeniu  Sámovia  z  jednotlivých  krajín 

začali  intenzívnejšie  budovať  vzájomné  vzťahy  a  udržiavať  medzi  sebou  užší 

kontakt, čo prispelo k prehlbovaniu ich národnej emancipácie.62

Veľmi dôležitým rysom novovytváranej sámskej národnej identity bol harmonický 

vzťah k prírode Laponska. V súvislosti s povojnovým ekonomickým rozvojom sa 

ale množili zásahy do životného prostredia Laponska, najmä v podobe rozsiahlych 

vodných  diel  určených  k  výrobe  elektriny.  Napríklad  v  Nórsku  ich  bolo  do 

sedemdesiatych  rokov  celkovo  vybudovaných  asi  šesťdesiat.  Vo  Fínsku 

znamenalo najvýraznejší zásah do laponskej krajiny vybudovanie vodnej nádrže v 

oblasti Lokka-Porttipahta.

V  Nórsku  a  Švédsku  začali  Sámovia  protestovať  proti  vodným  dielam  v 

šesťdesiatych rokoch. Najznámejším sa stalo vyše desať rokov trvajúce protestné 

hnutie proti využívaniu rieky Alta ako zdroja vodnej energie. Odpoveďou nórskej 

vlády  boli  represie  proti  protestujúcim  Sámom.  Nová  elektráreň  na  Alte  bola 

uvedená do prevádzky v roku 1987. Za úspech protestného hnutia však môžeme 

považovať skutočnosť, že z pôvodne plánovaných niekoľkých elektrární na rieke 

bola nakoniec postavená iba jedna.

60 Hroch, Miroslav – Kadečková, Helena – Bakke, Elisabeth: Dějiny Norska. Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2005, s. 251.

61 „Kríza nie je v histórii [Sámov] prvá, ale je silnejšia a prenikavejšia. (…) Sámovia si na 
cudzojazyčných školách osvojujú hodnoty väčšinového obyvateľstva domovských krajín a často 
sa vzďaľujú od svojho vlastného zázemia.“ Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, 
yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 57.

62 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 58.
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Význam  boja  proti  energetickému  využívaniu  rieky  Alty  je  zásadný.  Mnoho 

mladých  Sámov  jeho  prostredníctvom  získalo  silný  pocit  národnej  identity 

založenej  na vzťahu k pôvodného životnému prostrediu  Laponska.  Zároveň sa 

zmenila  nórska politika  voči  Sámom,  ktorí  na  seba svojou  protestnou aktivitou 

strhli pozornosť zahraničia. Dosiahli ustanovenie vlastného parlamentu a prijatie 

jazykového zákona, ako aj uznanie štatútu „pôvodných obyvateľov“ (indigenous 

people), čo má psychologické, politické i právne konotácie.63

Vo všetkých severských štátoch majú dnes Sámovia vlastné snemy (Sámediggi, 

nazývané aj parlament).64 Od roku 1986 majú Sámovia svoju hymnu a zástavu, 

teda  tradičné  atribúty  „plnohodnotných“  národov.  Vo  všetkých  troch  krajinách 

(okrem Ruska) majú sámske jazyky štatút úradných jazykov.

3.3. Spôsob života Sámov

Pri charakteristike spôsobu života Sámov si  určite nevystačíme so stereotypom 

ľudí putujúcich na saniach so stádom sobov. V skutočnosti by tomu zodpovedala 

iba časť Sámov.  Ich spôsob života sa v priebehu tisícročí menil, pričom jeho vývoj 

ovplyvňovali  nielen  prírodné  pomery,  ale  i  kontakty  s  inými  kultúrami 

v Škandinávii.65 

Systém  sámskych  osád  nazývaný  siida mal  pre  sámsku  spoločnosť  zásadný 

význam. Siide patrilo určité presne vymedzené územie, ktoré bolo ďalej rozdelené 

jednotlivým rodom a rodinám.  Tie  tu  od  jari  do  jesene  kočovali  a  na  zimu  sa 

zhromažďovali  do  tzv.  zimných  osád,  kam  prichádzali  i  kňazi,  obchodníci  a 

vyberači daní. 

Sámovia  sa  až  do  16.  storočia  živili  lovom kožušinových  zvierat,  rybolovom a 

zberom lesných plodov. Až potom sa mnohí začali naplno venovať chovu sobov. 

Hoci k domestikácii sobov čiastočne dochádzalo i predtým, na prelome 16. a 17. 

63 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 72.
64 Vo Fínsku bol sámsky snem založený roku 1973, v Nórsku roku 1989 a vo Švédsku roku 1993. 

V Rusku taká inštitúcia nie je a pravdepodobne nikdy nebude.
65 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 19.
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storočia sa stal  hlavným zdrojom obživy.  Zmenil  sa tak nielen doterajší spôsob 

života Sámov, ale i podoba siidy – chov sobov vyžadoval dlhšie kočovné trasy na 

rozsiahlejšom území, hoci aj niekoľko stoviek kilometrov od zimných osád.66

Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme opraviť hneď dva rozšírené 

mýty  o  Sámoch.  Chov  sobov  je  pomerne  mladým  javom v sámskej  histórii  a 

obdobie  jeho  rozkvetu  trvalo  len  niečo  vyše  dvoch  storočí.67 A   romantická 

predstava o voľne kočujúcich Sámoch je tiež skreslená – Sámovia totiž kočovali 

po presne vymedzených trasách a aj to nie celoročne. 

Keď  boli  počas  19.  storočia  postupne  uzatvárané  hranice  medzi  jednotlivými 

severskými štátmi, malo to negatívny dopad na chov sobov. Kočovné trasy bolo 

nutné výrazne skrátiť, fínski a švédski Sámovia naviac stratili  prístup k pobrežiu 

Severného ľadového oceánu,  kde predtým pravidelne trávili  so svojimi  stádami 

letné  obdobie.  V  dôsledku  obmedzeného priestoru  a súvisiaceho zmenšovania 

stád  sa  chov  sobov  pre  mnohých  Sámov  postupne  stal  už  len  vedľajším 

spôsobom  obživy.  Pobývanie  dlhší  čas  na  menšom  území  navyše  viedlo 

k usadenejšiemu  spôsobu  života.68 Niektorí  Sámovia  sa  začali  venovať  chovu 

dobytka, lebo k tomu vznikli v Laponsku dobré podmienky, keď lov a rybolov stratili 

na význame.69 

Významná  zmena  v  sámskom  životnom  štýle  bola  spôsobená  rozvojom 

peňažného  hospodárstva.  Používanie  peňazí  Sámami  bolo  až  do  19.  storočia 

výnimočné, keďže základom sámskej ekonomiky bol výmenný obchod a domáca 

výroba  predmetov  každodennej  potreby.  Častejšie  používanie  peňazí  viedlo  k 

úpadku domácej výroby, pretože začalo byť jednoduchšie si potrebné predmety 

kúpiť,  ako  ich  vyrábať  v  domácich  podmienkach.70 Tým  však  dochádzalo  k 

postupnému ochudobneniu tradičnej sámskej materiálnej kultúry.

Po druhej svetovej vojne nastala aj vo Fínsku éra využívania vodnej energie a 

66 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 23-27.
67 Ibidem.
68 Ibidem, s. 37.
69 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 

julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 111.
70 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 52-53.
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výstavby  vodných  priehrad.  To  malo  významný  dopad  na  životné  prostredie 

fínskych  Sámov.  K  najvýznamnejšiemu  zásahu  došlo  v  súvislosti  so  stavbou 

priehrady  v  oblasti  Lokka-Porttipahta,  ktorá  se  stala  katalyzátorom  zmien  v 

životnom štýle tamojších Sámov. Stavbe predchádzalo rozsiahle klčovanie lesov a 

mechanické i chemické zásahy do terénu. Dôsledkom bol postupný zánik miestnej 

siidy a porušenie prirodzeného rytmu chovu sobov.71 

Zároveň do tradičných metód chovu sobov začali prenikať moderné technológie, 

najmä  využívanie  motorových  skútrov,  čo  výrazne  zdvihlo  náklady  na  chov. 

Chovatelia  museli  stále  častejšie  spoliehať  na  alternatívne  zdroje  finančných 

prostriedkov. Riešením bolo buď zväčšiť svoje stáda a venovať sa chovu naplno, 

alebo s chovom úplne prestať. Väčšina Sámov zvolila druhú variantu a hľadala iné 

spôsoby obživy.  Chov sobov tak stratil  svoju  dominantnú pozíciu  a  prestal  byť 

činnosťou harmonicky súzniacou s prírodným prostredím.72

Sámovia sa museli vysporiadať aj s následkami havárie v černobylskej elektrárni v 

roku  1986.  Rádioaktívny  mrak  zasiahol  predovšetkým južné  oblasti  sámskeho 

osídlenia vo Švédsku. Rádioaktívne látky sa s dažďom dostali do pôdy a zasiahli 

lišajníky,  ktoré sú  podstatnou  súčasťou sobej  potravy.  Hodnoty cézia  v  sobom 

mäse stúpli nad povolenú hranicu, preto museli byť vybité rozsiahle sobie stáda 

(približne 30 000 kusov). Tento problém však pretrváva dodnes, lebo sa odhaduje, 

že úplná obnova porastov lišajníkov trvá až tridsať rokov.73 

3.4. Sámske jazyky

Sámske jazyky patria do skupiny uralských jazykov. V rámci nej majú najbližšie k 

baltskofínskym jazykom, ku ktorým patrí aj fínčina. 

Sámi  dnes hovoria celkovo desiatimi  sámskymi jazykmi.  „Sámčina“  teda nie  je 

jediným jazykom, ale jedná sa o celú skupinu jazykov, z ktorých niektoré sa od 

seba výrazne líšia. Navyše niektoré sámske jazyky majú viacero dialektov, takže 

71 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 72.
72  Podľa stránok Sámskeho múzea v Inari: http://www.siida.fi/anaras/elinkeinot/elinkeinot.html.
73 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 73.
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medzi  jednotlivými  sámčinami  sú  plynulé prechody.  Najrozšírenejším  sámskym 

jazykom je severná sámčina, ktorá je materčinou približne 17.000 až 25.000 ľudí 

a ktorou sa hovorí v Nórsku, Švédsku i Fínsku. Druhou najrozšírenejšou je luleská 
sámčina  (podľa  švédskeho  mesta  Luleå),  ktorou  hovorí  2.000  až  3.000  ľudí. 

Kildinskou sámčinou  v  severnej  časti  polostrova  Kola  hovorí  asi  650  ľudí  a 

susednou  skoltskou sámčinou  500  až  800  ľudí.  Na  východe  polostrova  Kola 

hovorí asi 10 osôb  terskou sámčinou a v jeho južnej časti prevládala  akkalská 
sámčina, ktorá je však dnes na pokraji vymretia.74 V okolí jazera Inari v severnom 

Fínsku hovorí asi 300 Sámov inarskou sámčinou. Južne od tejto oblasti sa ešte v 

18. storočí vyskytovala kemská sámčina, ktorá je však dnes už mŕtvym jazykom. 

Južne  od  luleskej  sámčiny  prežívajú  ďalšie  tri  sámske  jazyky:  piteská  (podľa 

mesta Piteå), umeská (podľa mesta Umeå) a južná sámčina. Každou z nich dnes 

hovorí niekoľko málo stoviek ľudí.

Šesť z desiatich živých sámskych jazykov sa dočkalo svojej  spisovnej podoby: 

severná, skoltská, inarská, luleská, kildinská a južná sámčina. Všetky používajú 

latinskú abecedu,  s  výnimkou kildinskej  sámčiny,  ktorá v  30.  rokoch prešla  na 

azbuku.75   

3.5. Sámska kultúra a umenie

V  procese  „národného  obrodenia“  Sámov  v  sedemdesiatych  rokoch  hrala 

podstatnú úlohu kultúra a umenie, najmä literatúra a hudba, rovnako ako tomu 

bolo aj  vo všetkých ostatných národných hnutiach Európy 19. a 20.  storočia.76 

Sámski  umelci,  napríklad  Rose-Marie  Huuva,  Synnøve Persen  a  Nils  Utsi,  sa 

aktívne  zapojili  do  národno-emancipačného  hnutia:  organizovali  demonštrácie, 

zakladali spolky, písali kritické články.77 

74 Podľa neoficiálnych správ už k tomu došlo – posledná žena, ktorá týmto jazykom hovorila, už 
nežije.

75 Kovář, Michal: Sámové. Jejich původ, dějiny a literatura. In: Suomi a my, sborník k 90. výročí 
nezávislosti Finska, ed. M. Švec, L. Snopek, Občanské sdružení Aegyptus, Moravská Třebová 
2007, s. 67.

76 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 70.
77 Ibidem, s. 95.
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Všestranný sámsky umelec a popredný „národný buditeľ“  Nils-Aslak Valkeapää 

vyzdvihol tradičný sámsky spev – jojk – do pozície národného symbolu, keď roku 

1968 vydal  vôbec prvú platňu jojkov nazvanú  Joikuja a začal  ako prvý spievať 

jojky na koncertoch   (témou jojku sa podrobne zaoberá nasledujúca kapitola). 

Došlo  i  k  oživeniu  tradície  ručných  prác,  keď  sa  na  začiatku  70.  rokov  začali 

vyučovať v kurzoch a keď roku 1975 vznikla spoločnosť sámskeho umenia Sámi 

Duodji,  ktorá  si  kladie  za  cieľ  udržiavať  tradíciu  sámskej  remeselnej  výroby. 

Spoločnosť  sa  stará  o  vzdelávanie  a  poradenstvo  v  tejto  oblasti,  usporadúva 

predajné  výstavy  umeleckých  výrobkov  a  sprostredkúva  umelcom  i  amatérom 

potrebný materiál.78 Tradičné ručné výrobky získali i vlastnú výrobnú značku Sámi 

Duodji, ktorá zaručuje ich autenticitu a kvalitu.

Treba  však  povedať,  že  slovo  „umenie“  či  „umelec“  sámsky jazyk  donedávna 

nepoznal.79 V  sámskej  tvorivosti  krása  a  úžitok  vždy kráčali  ruka  v  ruke  a  až 

neskôr sa začala odlišovať úžitková vec od umeleckého diela.80 Sámsky umelec 

sa  prispôsobuje  materiálu,  než  by  mal  materiál  prispôsobovať  požadovanému 

výsledku. Medzi tradičné materiály patrí najmä drevo a sobie parohy, kosti a koža. 

Neskôr sa začalo využívať aj striebro a vlna.81 

Národno-emancipačné hnutie  Sámov okrem iného prinieslo  aj  profesionalizáciu 

umelcov-remeselníkov.  Medzi  najznámejších  patria  Petteri  Laiti,  Lars  Pirak  a 

Solveig Blind. Z výtvarníkov za zmienku stojí Nils Nilsson Skum, ktorý je spolu s 

Johannom Turim priekopníkom sámskeho moderného umenia, ďalej John Savio a 

Iver  Jåks.  Vo Fínsku patria  k  najznámejším sámskym umelcom grafička Aletta 

Ranttila a Nils-Aslak Valkeapää.82 

78 Sámi duodji. Ed. A. Hartikainen. Sámi Museum – Saamelaismuseosäätiö & Sámi Duodji 2006, 
s. 9.

79 „V sámskej kultúre nikdy nebolo umenia. A takisto ani umelcov. (...) Pre Sámov to tradične 
všetko bol život (…).“ Citát Nilsa-Aslaka Valkeapää in: Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. 
Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 95.

80 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 
julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 127-129.

81 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 114.
82 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 

julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 127-129.
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Dejiny sámskej literatúry sú pomerne krátke. Do 19. storočia sa písaná sámčina 

obmedzuje na kresťanskú literatúru – výnimkou sú dve básne v kemskej sámčine 

od sámskeho farára Olausa Sirmu zahrnuté v diele Johanna Scheffera Lapponia 

(1673) ako ukážka sámskeho jazyka. V 2. polovici 19. storočia vznikli dva denníky 

z pier Larsa Haettu a Andersa Baera, ktoré boli vydané až o sto rokov neskôr pod 

názvom Spomienky.83 

Podľa niektorých literárnych vedcov sa dejiny sámskej literatúry skutočne začínajú 

až  roku  1910,  kedy  bola  vydaná  kniha  Johana  Turiho  Rozprávanie  o  živote 

Sámov, v ktorej sa snaží priblížiť čitateľovi spôsob života Sámov, sámsku históriu 

a kultúru.84 

Situáciu  literatúry  písanej  v  sámčine  komplikuje  fakt,  že  existuje  niekoľko 

sámskych  jazykov,  ktoré  sa  od  seba  podstatne  líšia,  a  len  niektoré  z  nich  sa 

dočkali spisovnej podoby. Sámski spisovatelia navyše vždy stáli pred otázkou, či 

majú písať v svojej materčine, alebo v jazyku väčšiny. 

Jedni z prvých, ktorí sa rozhodli pre sámčinu, boli Anders Larsen (1870-1949) a 

Pedar Jalvi (1888-1916). K skutočnému rozvoju sámskej literatúry došlo až v 80. 

rokoch, po tom, čo roku 1978 vznikol Zväz sámskych spisovateľov a roku 1979 

bola  prijatá  jednotná  sámska  ortografia.  V  súčasnosti  väčšina  najznámejších 

sámskych  spisovateľov  pochádza  z  Fínska.  Kirsti  Paltto  (1947-)  píše  najmä 

poviedky, básne a knihy pre deti a je najproduktívnejšou sámskou autorkou. Nils-

Aslak Valkeapää (1943-2001) získal roku 1991 literárnu cenu Severskej rady za 

knihu poézie Slnko, môj otec (Beaivi, áhčážan, 1988).85 

Sámske  divadlo Beaivváš vzniklo  v  Nórsku  v  čase  konfliktu  o  hospodárske 

využitie rieky Alta a odvtedy pravidelne účinkuje vo všetkých kútoch Laponska. 

Neskôr vzniklo sámske divadlo i  vo Fínsku (Rávgoš) a Švédsku (Dálvadis). Ich 

83 Kovář, Michal: Sámové. Jejich původ, dějiny a literatura. In: Suomi a my, sborník k 90. výročí 
nezávislosti Finska, ed. M. Švec, L. Snopek, Občanské sdružení Aegyptus, Moravská Třebová 
2007, s. 70. 

84 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 
julkaisuja No 72. Helsinki 1997, s. 123.

85 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen. Suomen Unesco-toimikunnan 
julkaisuja No 72. Helsinki 1997, s. 122-127.
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predstavenia uvádzané v sámčine čerpajú námety najmä zo sámskej histórie a 

kultúry.86

Film  je najmladším odborom sámskej umeleckej tvorby. Doposiaľ najznámejším 

filmom zo sámskeho prostredia je  Valkoinen peura (Biely sob, 1952) od režiséra 

Erika Blomberga.87 Až roku 1987 však vznikol prvý celovečerný film v sámčině – 

Ofelaš (Stopár) od nórskeho sámskeho režiséra Nilsa Gaupa. Film čerpá zo starej 

sámskej  legendy  o  nepriateľských  „Čudoch“,  ktorých  hlavný  hrdina,  sámsky 

chlapec, premôže svojou šikovnosťou. Ďalším významným sámskym režisérom je 

Paul-Anders Simma, ktorého film Dobbelis ija ja beaivvi (Za nocou i dňom, 1987) 

rieši  konflikt  medzi  otcom  stelesňujúcim  tradičný  spôsob  života  a  synom 

ovplyvneným  modernou  dobou.  Okrem celovečerných  filmov  Simma nakrúca  i 

krátke  filmy,  napríklad  Beatnaga  eallin (Život  psa,  1995),  v  ktorom  vtipným 

spôsobom  porovnáva  starobu  parížskeho  bytového  psíka  a  sámskeho 

pastierskeho psa.88

3.6. Sámi vo Fínsku

Podľa štatistík z roku 2007 žije vo Fínsku vyše 9.000 Sámov, z nich asi tretina v 

Laponsku a ostatní v iných častiach Fínska.89 

Vo Fínsku sa hovorí troma sámskymi jazykmi – severnou, inarskou a skoltskou 

sámčinou.  Najvýznamnejšia  je  severná  sámčina,  ktorou  hovorí  najväčší  počet 

Sámov. 

3.6.1. Inarskí Sámi

Inarskí Sámi žijú v rámci jediného štátu – vo Fínsku v okolí jazera Inari. Inarská 

sámčina je prvým jazykom pre asi  350 Sámov,  čo je  asi  tretina ich celkového 

86 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 124.
87 Námet je síce zo sámskeho prostredia, ale spracovanie a interpretácia je jednoznačne fínska.
88 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 124-125.
89 Podľa stránok fínskeho sámskeho snemu http://www.samediggi.fi.
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počtu.90 Čiastočne rozumejú i susednej skoltskej sámčine a mnohí navyše hovoria 

severnou sámčinou. Sámske deti  však väčšinou inarskú sámčinu neovládajú, a 

tak jej hrozí v blízkej budúcnosti zánik.91 

Inarskí  Sámi  sa  vždy  vyznačovali  väčšou  prispôsobivosťou  ako  iné  skupiny 

Sámov,  mnoho  z nich  sa  pofínčilo.  To  by  mohlo  byť  vysvetlením,  prečo  ich 

etnológovia spočiatku ani nepovažovali za špecifickú skupinu – vláda i bádatelia 

sa oveľa viac zaujímali o ostatné skupiny Sámov.92  

Inarskí Sámi neboli jediní, ktorí obývali oblasť jazera Inari. V devätnástom storočí 

po  uzatvorení  štátnych  hraníc  dochádzalo  k masívnemu sťahovaniu  severných 

Sámov chovajúcich soby k jazeru Inari a súčasne sem prichádzalo mnoho Fínov, a 

tak  došlo  k postupnému  rozpadu  tradičného  systému  sámskych  osád  (siida). 

K ďalšiemu prílivu obyvateľstva došlo po druhej svetovej vojne, keď sem boli zo 

sovietskeho Petsama (Pečenga) evakuovaní Fíni a skoltskí sámi.93

V oblasti jazera Inari dochádzalo i k výrazným zásahom do životného prostredia. 

Na  rieke  Paatsjoki  (Patsojoki)  v Sovietskom  zväze  boli  vystavané  vodné 

elektrárne, čo negatívne ovplyvnilo faunu a flóru jazera Inari. Rybolov znamenal 

pre  inarských  Sámov  viac  ako  len  obživu,  bol  pre  nich  spôsobom  života, 

neoddeliteľnou súčasťou kultúry. Preto pre nich nebolo jednoduché sa rybárčenia 

vzdať a hľadať iné zamestnania. Mnohí sa z oblasti odsťahovali. Ďalším zásahom 

do životného prostredia inarských Sámov bolo rozsiahle klčovanie borovicových 

lesov, ktoré v menšej miere pokračuje dodnes.94

3.6.2. Skoltskí Sámi

Skoltskí  Sámi za sebou majú pohnutú históriu.  Počas prvej  svetovej  vojny boli 

mladí muži povolaní do ruskej armády, kde mnohí zahynuli. Navyše mala vojna 

90 Podľa stránok Sámskeho múzea v Inari: http://www.siida.fi/anaras/index.html. 
91 Inarská sámčina sa stala vyučovacím jazykom v polovici 70. rokov. V súčasnosti sa v nej učí 

osemnásť žiakov na základnej škole a dvaja na gymnáziu.
92 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 64.
93 Suomen kulttuurivähemmistöt. Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen, Suomen Unesco-toimikunnan 

julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 102-105.
94 Ibidem.
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ničivý vplyv na chov sobov, keďže vojenské oddiely operujúce na skoltskom území 

vybíjali ich stáda.95

Mier  z Tartu  medzi  Fínskom  a  Sovietskym  zväzom  hranicou  rozdelil  skoltské 

územie  tak,  že  jeho  štvrtina  pripadla  Sovietskemu  zväzu.  Ostala  tam  i  časť 

pasienkov a zimná osada. Fínska vláda preto nechala postaviť novú zimnú osadu i 

so školou, ktorej vyučovacím jazykom však bola fínčina.96

Druhá  svetová  vojna  zasiahla  do  života  skoltských  Sámov  ešte  výraznejšie. 

Oblasť  Petsama  pripadla  Sovietskemu  zväzu,  a  tak  odtiaľ  boli  skoltskí  Sámi 

evakuovaní  k severovýchodnému  brehu  jazera  Inari.  Príliš  husté  osídlenie 

v novom domove malo za následok koniec tradičného spôsobu života. Okrem toho 

veľké stáda sobov museli  zostať v Sovietskom zväze. Preto niet  divu,  že chov 

sobov stratil pre presťahovaných skoltských Sámov svoj pôvodný význam a kvôli 

vysokej nezamestnanosti  mnoho z nich odišlo do iných častí Fínska, najmä do 

Helsiniek a okolia.97

Kultúra skoltských Sámov, ktorých dnes žije vo Fínsku okolo päťsto,  sa líši  od 

kultúry iných sámskych skupín,  či  už v oblasti  tradičných tancov, odevov alebo 

ľudovej poézie. Podstatnú úlohu hrá ortodoxné kresťanstvo prevzaté od Rusov.98 

Skoltská sámčina dostala svoju spisovnú podobu v 70. rokoch. Základy písanej 

skoltskej  sámčiny  však  položil  T.I.  Itkonen,  keď  roku  1958  spísal  fínsko-

severosámsko-skoltskosámsky  slovník.  Dnes  sa  skoltská  sámčina  a  kultúra 

vyučuje na školách v Sevettijärvi, centre skoltských Sámov.99

95 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 66.
96 Ibidem.
97 Ibidem.
98 Ibidem.
99 Suomen kulttuurivähemmistöt.  Ed. J. Pentikäinen, M. Hiltunen, Suomen Unesco-toimikunnan 

julkaisuja No 72, Helsinki 1997, s. 106.
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4. SÁMSKY JOJK

4.1. Sámsky jojk: základná charakteristika

Jojk je prevažne sólová vokálna hudobná forma bez inštrumentálneho sprievodu. 

Predstavuje tesné spojenie melódie,  textu,  pohybu a mimiky do jedného celku. 

Jojky patria  do  ústnej  ľudovej  tradície,  takže autor  obvykle  nie  je  známy.  Jojk 

poskytuje  príležitosť  k  improvizácii  –  každý  interpret  ho  môže rôzne obmieňať 

podľa nálady a situácie.

Všebecne je možné povedať, že nástroje sa pri speve jojku takmer nepoužívali. 

Občasnou  výnimkou  v  niektorých  regiónoch  boli  rôzne  chrastidlá  a  nástroj  s 

názvom fadno – píšťala vyrobená z čerstvej stonky angeliky lekárskej s troma až 

piatimi dierkami. Pri šamanských rituáloch sa pri speve používal šamanský bubon 

(gievvrre),  ten  však  nemal  hudobnú,  ale  rituálnu  funkciu  –  pomáhal  šamanovi 

(noidovi)  dostať sa do tranzu.100 Šamanský bubon mal  drevený rám potiahnutý 

sobou  kožou,  na  ktorej  boli  vyobrazené  rôzne  symboly.  Na  bubon  sa  často 

pokladal los (väčšinou kúsok kosti), ktorý sa pri chvení blany presúval z miesta na 

miesto  a  šaman  na  základe  toho  predpovedal  budúcnosť.  Bohužiaľ  väčšina 

bubnov bola zničená v priebehu potláčania šamanizmu luteránskymi misiami v 17. 

a 18. storočí. Dochovalo sa ich len zopár kusov.101

Názov  „jojk“102 znie po sámsky  „juoiggus“ či „juoiggos“. V jednotlivých oblastiach 

Laponska sa však používajú aj  iné názvy:  u južných a západných Sámov je to 

„vuolle“ alebo „vuolie“, u severných Sámov „luohti“ a u východných „leu’dd“  alebo 

„luvvt“. Sloveso „juoigat“ by sme mohli preložiť ako „spievať jojk“ či „jojkovať“.103 

100 Svedčí o tom i fakt, že tempo bubnovania sa líšilo od tempa spevu jojku - šaman používal 
bubon nezávisle na speve. Saastamoinen, Ilpo: Saamelaismusiikki maailmankartalla. In: Beaivvi 
mánát – Saamelaisten juuret ja nykyaika, ed. Irja Seurujärvi-Kari, SKS, Helsinki 2000, s. 68.

101 Lüderwaldt, Andreas: Samish Music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. 
Stanley Sadie, 2001, s. 450.

102 V slovenčine používaný výraz jojk je prevzatý zo severských jazykov – vo švédčine má tvar jojk, 
v nórčine joik, vo fínčine joiku.

103 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 32.

32



Jojkovať znamená „spievať na sámsky spôsob určitú melódiu s textom alebo bez 

textu a pri vhodnej príležitosti“104. Tento „sámsky spôsob“ sa vyznačuje špecifickou 

technikou hrdelného spevu, formálnou štruktúrou jojkov, ich melodikou, rytmom a 

textom. 

4.2. Minulosť a súčasnosť jojku

Jojky,  jedna z najpôvodnejších spevných foriem na svete, predstavujú prastaré 

sámske kultúrne dedičstvo. Sú súčasťou ústnej tradície, v rámci ktorej  sú úzko 

späté s ľudovými rozprávaniami a mýtmi. Tvoria s nimi väčšie celky a vzájomne sa 

dopĺňajú.105  

Prvé  písomné  zmienky o  jojku  sa  objavujú  v  17.  storočí.  Niektorí  misionári  a 

cestovatelia  opisujú  tento  zvláštny  štýl  spevu  ako  „strašné  kvílenie  a  krik“. 

Taliansky  cestovateľ  a  hudobník  Giuseppe  Acerbi  si  koncom  18.  storočia 

zaznamenal,  že  pri  speve  Sámov  si  musel  zakryť  uši,  keďže  „nemajú  ani 

najmenšieho poňatia o harmónii. (...) Ich hudbu, ktorá nepozná mieru, čas ani takt, 

obmedzovalo len nevyhnutné vyčerpanie vzduchu v pľúcach.“106  

Šamanizmus hral  v  sámskej  spoločnosti  dôležitú  úlohu.  Švédsky pastor  Olaus 

Graan pôsobiaci v Laponsku popisuje činnosť šamana takto: „[Laponský šaman] 

začal bubnovať stále silnejšie a silnejšie rozdvojenou palicou. Ako los poskakoval 

sem a tam z obrázka na obrázok,  šaman spieval  podivnú pieseň,  čo nazývali 

jojkovanie a čoho sa zúčastnili i prítomní. Keď šaman už dlho tĺkol na bubon a 

spieval, bol vzrušený stále viac, až kým los nezastal. Jeho tvár potemnela, klesol 

na kolená a s rukami v bok jojkoval stále hlasnejšie, až kým nakoniec nepadol na 

zem ako mŕtvy...“107  

104 Lüderwaldt, Andreas: Samish music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. 
Stanley Sadie, 2001, s. 450.

105 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 9.

106 Saastamoinen, Ilpo: Saamelaismusiikki maailmankartalla. In: Beaivvi mánát – Saamelaisten 
juuret ja nykyaika, ed. Irja Seurujärvi-Kari, SKS, Helsinki 2000, s. 66.

107 Saastamoinen, Ilpo: Saamelaismusiikki maailmankartalla. In: Beaivvi mánát – Saamelaisten 
juuret ja nykyaika, ed. Irja Seurujärvi-Kari, SKS, Helsinki 2000, s. 68.
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S šírením  kresťanstva  sa  situácia  zmenila.  Luteránski  misionári  sa  usilovali  o 

vykorenenie  šamanizmu  ako  takého  -  dôsledkom  bolo  ničenie  šamanských 

bubnov a dokonca zákaz spevu jojkov. Misionári (a neskôr  lestadiáni)  považovali 

túto činnosť za hriech, bez ohľadu na to, či išlo o rituálne jojky, alebo o profánne, 

ktoré so šamanizmom ako kultom nesúviseli.108   

Rituálne  jojky  vymizli  spolu  so  šamanizmom.  Dochoval  sa  len  jeden  jediný  a 

okrem neho ešte zopár textov bez hudobnej zložky.109 

Tradícia profánnych jojkov však zostáva živá dodnes a v posledných desaťročiach 

zažíva renesanciu. V uplynulom storočí prešla rôznymi žánrami, od džezu po rock 

a orchestrálnu hudbu. 

Tak  ako  ostatné  druhy  sámskeho  umenia  i  hudobná  tvorba  sa  začala 

intenzívnejšie rozvíjať v čase rozkvetu sámskeho národného hnutia v 70. a 80. 

rokoch 20. storočia. Vo vývoji sámskej hudby vždy bolo najväčšou výzvou nájsť 

spôsob,  ako  skĺbiť  tradíciu  jojku  s  vplyvmi  moderných  hudobných  štýlov.  V 

porovnaní  so  západnou  populárnou  hudbou,  s  jej  melodickými  postupmi  a 

inštrumentálnym sprievodom, sa tradičný jojk  javil  ako jednotvárny a zastaralý. 

Mnohým sámskym hudobníkom už jojk vo svojej pôvodnej podobe nestačil, avšak 

výrazne poznamenal ich hudobnú tvorbu.110 

Medzi najznámejších sámskych hudobníkov spájajúcich vo svojej tvorbe tradičný 

jojk s vplyvmi populárnej hudby patrí speváčka z Nórska Mari Boine, vo Fínsku je 

to spevák Wimme Saari a sesterská dvojica Áŋŋel nieiddat.

4.3. Text jojku

Už  v  17.  storočí  sa  dva  texty  jojkov  dočkali  tlačenej  podoby,  a  to  v  knihe 

Johannesa  Scheffera  Lapponia z  roku  1673.  Texty  v  kemskej  sámčine  i  v 

108 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 10.

109 Ibidem.
110 Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 106.
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latinskom  preklade  prekvapili  vtedajších  čitateľov  svojou  vysokou  lyrickou 

úrovňou.111

Vo všeobecnosti sú však texty jojkov často nenáročné. Dôvodom môže byť to, že 

melódia jojku je vždy prvoradá a text nie je určený k samostatnej existencii bez 

melódie. Úlohou textu je len pomôcť poslucháčovi  lepšie pochopiť obsah jojku. 

Text je teda doplnkom melódie, nemožno ho považovať len za akúsi „primitívnu 

poéziu“.112 

O vzťahu textu a melódie jojku píše fínska muzikologička Minna Riikka Järvinen: 

„Text jojku je úzko spätý s jeho predvedením. Ak ho oddelíme od melódie, povaha 

textu sa mení, nedá sa vyjadriť v rovnakej podobe.“113 Svedčí o tom i fakt, že pre 

jojkárov je častokrát ťažké povedať text jojku bez spevu.114

Text jojku môže mať formu príbehu, alebo to môže byť náladový opis nejakého 

okamihu či  situácie.115 V zbierkach jojkov z 19.  storočia sa ešte objavujú jojky, 

ktoré majú dlhé prozaické texty. V 20. storočí sa s nimi už nestretávame, možno 

preto, že postupne stúpal význam melódie a dlhé texty strácali na obľúbenosti.116 

Existujú však i jojky bez textu – úlohu textu tu preberajú slabiky (napríklad nu nu, 

lol  lo loo, lul  lui  lu)  a význam jojku sprostredkováva melódia, rytmus a ostatné 

hudobné  zložky.  „Výplňové“  slabiky  sa  však  vyskytujú  i  v  takmer  každom 

otextovanom jojku, väčšinou na konci strofy. Úlohou týchto slabík je „oslobodiť“ 

melódiu od slov, aby mohla lepšie vystihnúť predmet jojku.117 

111 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 11.

112 Tirén, Karl: Die Lappische Volksmusik. Stockholm 1942, s. 36.
113 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 

SKS, Vammala 1999, s. 71.
114 Fínsky etnomuzikológ Erkki Ala-Könni pri zbieraní jojkov vždy vyzval speváka, aby po 

zaspievaní jojku zopakoval bez spevu jeho text a potom ho preložil zo sámčiny do fínčiny. 
Mnohí nedokázali text zopakovať a problematický bol i preklad do fínčiny. Järvinen, Minna 
Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. SKS, Vammala 
1999, s. 70.

115 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 11.

116 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 60.

117 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
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Niekedy je na začiatku spomenuté len meno osoby, ktorej jojk patrí, a zvyšok textu 

tvoria  výplňové  slabiky.  Príkladom  môže  byť  jojk  Kaapin  Elli  (AK  0545/1961), 

ktorého úryvok je v nasledujúcej ukážke. 

Okrem hudobnej zložky sa na charakteristike predmetu jojku podieľa jazyk jojku, 

a to  najmä  využívaním  prirovnaní  a metafor.  Pokiaľ  ide  o prirovnania,  jojkári 

hľadajú inšpiráciu predovšetkým v prírode. Buď sa ľudské vlastnosti prirovnávajú 

k vlastnostiam zvierat, alebo priamo konkrétne osoby ku konkrétnym zvieratám. 

Prípadne je použitý opačný postup – zvieratá sú personifikované a správajú sa 

ako ľudia.118 Texty jojkov sa vyznačujú svojou konkrétnosťou, abstraktných prvkov 

je v nich minimum.119 

Na  pochopenie  textu  jojku  je  nevyhnutná  výborná  znalosť  sámskeho  jazyka 

a kultúry, čo je pre nesámskych bádateľov veľká výzva. Text jojku obsahuje určitý 

kultúrny kód, ktorý môže byť pre cudzinca ťažké až nemožné dešifrovať. Jojky sú 

často dvojzmyselné a cudzincovi  môže zostať druhý – ironický – význam jojku 

skrytý.120

SKS, Vammala 1999, s. 58. Tieto slabiky mali pôvodne zrejme funkciu magického zaklínania a 
boli šamanom považované za jazyk duchov. Lüderwaldt, Andreas: Samish music. In: The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, 2001, s. 451.

118 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 67.

119 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 13.

120 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999. s. 58. „Jojk je systém znakov riadiaci sa pravidlami, ktoré je treba ovládať  
a ktorým rozumieme na základe kultúry. Jazyk jojku riadia kódy, ktoré sa líšia od kódov bežného 
jazyka a jazyk správy sa stáva zrozumiteľným až vtedy, keď ho ovláda aj príjemca, alebo ak je 
myseľ poslucháča otvorená a vnímavá, pripravená prijať a okúsiť jojk, hudbu odlišnú od 
vlastného kultúrneho dedičstva.“ Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen 
joiku- ja kertomusperinteeseen, taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja 
antropologian laitoksen julkaisuja A, Oulu 1995, s. 14.
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4.4. Predmet jojku 

Úlohou jojku je čo najvernejšie vystihnúť osobu, zviera či objekt, ktorému je jojk 

venovaný. Nils-Aslak Valkeapää uviedol na obale svojej platne roku 1968, že Sámi 

nejojkujú o niekom alebo o niečom, ale „jojkujú niekoho alebo niečo“.121 

Predmet jojku  sa v sámčině nazýva  juoiggalmas. Zvyčajne je hneď na začiatku 

jojku  zmienené,  o  kom alebo  o čom daný  jojk  je.  Môže to  byť  osoba,  zviera, 

miesto, udalosť, a podobne. Predmetom jojku nebýva láska či príroda všeobecne, 

ale nejaká konkrétna osoba, konkrétne miesto. Jojk nie je objektívnym opisom, ale 

skôr  vyjadrením  subjektívnych  pocitov  či  názorov.  Spevák  sa  snaží  predstaviť 

poslucháčovi predmet joiku nielen hudobnými prostriedkami, akými sú melódia či 

rytmus, ale aj pomocou textu, výrazu a giest.122  

Predmetom  väčšiny  jojkov  je  nejaká  osoba.123 Najčastějšie  ide  o  blízkych 

príbuzných  a  priateľov  jojkára,  alebo  o  miestnych  farárov,  úradníkov  či 

obchodníkov.124 Zvyčajne je uvedené meno osoby, významné udalosti v jej živote, 

charakterové  rysy a vlastnosti.  Niekedy nebolo  potrebné  zmieňovať  ani  meno, 

stačilo daného človeka označiť napríklad nejakým prídavným menom a poslucháči 

vedeli, o koho ide. Naopak keď poslucháč nepozná osobu a prostredie, na ktoré 

sa  jojk  viaže,  nemusí  mu  porozumieť.125 Obvykle  sa  v  jojku  spieva  hlavne  o 

dobrých vlastnostiach človeka, zlé sa zmieňujú len náznakom. Výnimkou sú jojky 

o  zlodejoch  sobov  a  iných  previnilcoch  –  o  tých  sa  nikdy  nič  dobré  v  jojku 

neobjaví.126

121 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 67.

122 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 
1984, s. 41-42.

123 Na základe niekoľkých štúdií jojkov uskutočnených v priebehu 20. storočia sa ukázalo, že 
predmetom až 87,5% zozbieraných jojkov je osoba, pre 3,2% je to zviera, pre 0,2% ryba, pre 
0,8% miesto a pre 1% náboženstvo. Zvyšok jojkov nebolo možné zaradiť do vyššie uvedených 
kategórií. Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta 
joikuperinteestä. SKS, Vammala 1999, s. 61.

124 Lüderwaldt, Andreas: Samish music. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. 
Stanley Sadie, 2001, s. 451. V posledných desaťročiach sa však čoraz viac spievajú jojky, ktoré 
spevák niekde počul, ale osobu, ktorá je predmetom jojku, osobne nepozná. Tým odpadáva pri 
speve jojku osobný vklad, vyjadrenie vlastných pocitov. Kantola, Tuula: Talvadaksen 
joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 47.

125 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 
1984, s. 43.

126 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
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V niektorých  oblastiach  sa  považuje  za  nevhodné  vytvárať  jojk  o  zosnulom – 

príbuzní a známi spievajú tie jojky, ktoré vznikli za jeho života a tým si zosnulého 

pripomínajú.127 

Ako príklad jojku nejakej osoby uveďme jojk Ovlláš Ovlá, o ktorého rozšírenosti v 

oblasti  severných Sámov svedčí fakt, že sa dostal v notovanej podobe alebo v 

podobe nahrávky do niekoľkých zbierok.

Na Ovlláš Ovlá jo lu lu luu lu Ovlláš Ovlá
Na ledjen mun ge jo geahččalan jo Skúšal som sa živiť 
mearrabivdi na nun rybolovom
Na ii han dat ge lean sisa buktán jo ale nezarobil som
Na ledjen mun go jo geahččalan jo Skúšal som i 
suoládastitge lu lu … kradnúť
Na ii ha dat ge lea sisa buktán128 ale ani to mi neprinieslo peniaze

Zo zvierat je najčastejším predmetom jojku sob, najmä u Sámov venujúcich sa ich 

chovu.129 Zaujímavosťou je, že v sámčine existuje nie jedno, ale niekoľko stoviek 

pomenovaní pre soba.130 Keď sa niektoré z nich vyskytne v jojku, nemusí nutne ísť 

o soba – častokrát  sa tieto  termíny používajú obrazne k vykresleniu ženských 

vlastností.131 Z ďalších zvierat sa v jojkoch často objavuje los, vlk, medveď a pes, z 

vtákov napríklad snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus) či kačica ľadová (Clangula 

hyemalis) – v závislosti na tom, ktoré zvieratá sa vyskytujú v hojnom počte v danej 
SKS, Vammala 1999, s. 61-62. 

127 Lappalainen, Päivi: Dal mi juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Turun 
yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 35.

128 Prepis textu z nahrávky a preklad do fínčiny Minna Riikka Järvinen. Järvinen, Minna Riikka: 
Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. SKS, Vammala 1999, s. 
193.

129 Najmä u severných Sámov, u ktorých bol ešte v prvej polovici 20. storočia chov sobov kľúčovým 
zdrojom obživy. Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta 
joikuperinteestä. SKS, Vammala 1999, s. 63.

130 Podľa Pekku Sammallahtiho, profesora sámčiny na univerzite v Oulu, má slovo „sob“ v sámčine 
sto rôznych základných tvarov, od ktorých je možné rôznymi príponami a obmenami vytvoriť 
nekonečné množstvo výrazov a pomenovať tak samostatne každého soba v stáde. Lehtola, 
Veli-Pekka: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. Jyväskylä 1997, s. 12. Soby dostávajú 
meno podľa veku, pohlavia, tvaru parožia, farby a kvality srsti, stavby tela a vlastností. Dobrý 
chovateľ by si mal pamätať nielen vzhľad každého soba v stáde, ale poznať aj jeho vlastnosti a 
možnosti využitia. T.I.Itkonen: Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Toinen osa. WSOY, Porvoo/ 
Helsinki 1948, s. 96. 

131 Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, 
taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja 
A, Oulu 1995, s. 13.
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geografickej  oblasti  Laponska.  K  zvieratám  sa  v jojkoch  pristupuje  s  úctou  a 

rešpektom. Napríklad i vlk, který je inak považovaný za najhoršieho nepriateľa pre 

chovateľov sobov, je v jojku vykreslený kladne.132

Príkladom textu, ktorý jednoducho vyjadruje pohyb soba, je nasledujúca ukážka zo 

zbierky Armasa Launisa133:

Boako, boakko ruotta, ruotta Sob, sob beží, beží 
Boako, boakko ruotta, ruotta Sob, sob beží, beží

Niektoré jojky sa svojím obsahom viažu na  krajinu a jej  prvky – jazerá,  vrchy, 

rieky,  lesy.  Témou jojku môže byť  napríklad i  náladový opis polnočného slnka, 

mora  či  dúhy.  Tieto  druhy  jojkov  sa  vyskytujú  najmä  vo  Švédsku,  v  iných 

oblastiach len zriedkavo.134 

Ďalšiu  skupinu  tvoria  jojky s témami  z oblasti  viery a jojky o nadprirodzených 
bytostiach. Najviac ich je o noidoch (šamanoch) a ich zápasoch s inými noidmi. 

Časté sú i príbehy o Stáloch (v sámskej mytológii je  Stállu veľký, silný, ale hlúpy 

tvor) a o nepriateľských Čudoch (čuđeh), ktorí napádali a vykrádali sámske osady.

Poslednú skupinu  tvoria  jojky o  strojoch a  iných výdobytkoch modernej  doby, 

napríklad o parníku či taxi. V minulosti to bol zrejme vhodný spôsob, ako človek 

vracajúci sa z ciest mohol doma informovať, čo nové videl a zažil.135 Dnes už však 

technika patrí ku každodennému životu Sámov. 

Príkladom je jojk o aute taxikára menom Pehtten Niillas, ktorý bol v oblasti fjordu 

Varanger známy svojou bláznivou povahou a divokou jazdou v plnej rýchlosti.

132 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 64.

133 Launis, Armas: Lappische Juoigos-Melodien, Helsinki, Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 
XXVI, 1908, s. 120.

134 Andreas Lüderwaldt v hesle „Samish Music“ rozlišuje okrem jojkov o ľuďoch, zvieratách a 
krajine ešte skupinu jojkov o moderných predmetoch. The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, ed. Stanley Sadie, 2001, s. 451.

135 Lappalainen, Päivi: Dal mi juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Turun 
yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 35.
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Dovddatgo don dan Pehtten biilla Poznáš to Pehttenovo auto 

„tvåtusenfem och femtio“?136 „dvetisícpäťdesiatpäť? 

V zásade platí, že nie je možné vypožičať si text jojku alebo jeho melódiu a použiť 

ju  pre  iný  predmet  -  napríklad  melódiu  z jojku  o medveďovi  nemôžeme použiť 

v jojku o vlkovi. Dvojnásobne to platí pre jojky o ľuďoch – dve osoby nemôžu mať 

jojk  s tou  istou  melódiou.137 Jojky  však  putovali  z oblasti  do  oblasti,  a tak  sa 

stávalo, že pôvodný text sa nezachoval,  ale bol  nahradený iným textom. Preto 

v rôznych  oblastiach  môžeme  nájsť  jojky  s rovnakou  melódiou,  ale  odlišným 

obsahom.138

4.5. Vhodné príležitosti k spevu jojkov

V sámskej spoločnosti bol vždy dostatok príležitostí na spev jojkov, či už osamote 

alebo  v  skupine.  Jojky  boli  neodmysliteľnou  súčasťou  každodenného  života 

Sámov, napríklad pri pasení sobov alebo doma pri ručných prácach, a nechýbal 

ani pri mimoriadnych príležitostiach. Takými boli  rodinné udalosti  ako pytačky či 

zásnuby – vtedy sa spievali najmä jojky určené budúcej neveste. Počas svadieb 

mladomanželia jojkovali o sebe navzájom a niekedy bola aj celá udalosť zvečnená 

v podobe jojku.139 

Predpokladom vhodnej príležitosti k spevu jojkov vždy boli poslucháči, ktorí dobre 

poznajú osobu, o ktorej  sa spieva, i  ostatné osoby a udalosti,  ktoré sa k jojku 

viažu. Pre speváka zvyknutého na takéto „obecenstvo“ je neprirodzené spievať 

jojky nezasvätenému človeku.140

136 Prepis textu z nahrávky a preklad do fínčiny Minna Riikka Järvinen. Järvinen, Minna Riikka: 
Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. SKS, Vammala 1999, s. 
200.

137 Výnimkou je, ak ľudí spája nejaký spoločný menovateľ, napr. povolanie či rodina - dvaja kováči 
alebo zaľúbenci môžu mať jojk s rovnakou melódiou. Niekedy sa melódia “dedí” z rodiča na 
potomka. Lappalainen, Päivi: Dál mí juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. 
Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 34. 

138 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 73-74.

139 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 72-73.

140 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 
1984, s. 44.
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K vhodnej situácii pre spev jojkov často patrí alkohol a k alkoholu zasa tradične 

patrí  jojk. Záleží však na každom individuálne, aké situácie mu dokážu navodiť 

náladu k spevu jojkov.141 

4.6. Funkcia jojku

Pre Sámov má jojk najmä emocionálny význam a jednou z najdôležitejších funkcií, 

ktorú podľa nich jojk plní, je posilňovanie pamäti.142 Minna Riikka Järvinen rozlišuje 

nasledujúce funkcie jojku:143

a) sprostredkúva informácie

Jojk  čo  najvernejšie  vystihuje  svoj  predmet  a stáva  sa  tak  veľmi  presným 

informačným prostriedkom. Takýto prostriedok bol pri kočovnom spôsobe života 

Sámov  potrebný,  keďže  predstavoval  efektívny  spôsob,  ako  predať  presné 

informácie  ďalej.  Príkladom  môžu  byť  stretnutia  Sámov  na  trhoch  alebo  pri 

každoročnom zhromažďovaní sobích stád za účelom súčtu a výberu sobov na 

porážku.  Tu  sa  stretli  Sámi  z rôznych  oblastí  a  pomocou  jojkov  si  navzájom 

oznamovali  novinky.  Johan  Turi  zdôrazňuje,  že  jojk  má  dôležitú  úlohu  pri 

posilňovaní pamäti;  človek si  pri  spievaní jojku pripomenie pocity viažuce sa k 

osobe, o ktorej spieva.144 

b) upevňuje spoločenstvo

Počas spoločenských udalostí (napríklad svadba) jojk slúžil ako zábava. Navyše 

však plnil i dôležitú spoločenskú funkciu – utužoval vzájomné vzťahy a posilňoval 

pocit súnáležitosti. Zhromaždení spomínali, čo všechno spoločne zažili a spievali o 

sebe  navzájom jojky.  Pomocou  jojku  si  pripomenuli  aj  ľudí,  ktorí  momentálne 

neboli prítomní.145 Dôležitým momentom bolo prijatie dieťaťa do spoločenstva, a to 
141 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 

1984, s. 49.
142 Lappalainen, Päivi: Dal mi juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Turun 

yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 22.
143 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 

SKS, Vammala 1999, s. 73-82.
144 „Jojk je spôsob, ako si pamätať iných ľudí.“ Citované podľa Kantola, Tuula: Talvadaksen 

joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 49. 
145 „Keď niekam prídem a spieva sa môj jojk, viem, že ma tam prijali priateľsky medzi seba.“ Citát 

z: Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, 
Turku 1984, s. 48-49.
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tým,  že  mu  starí  rodičia  či  iní  príbuzní  vytvorili  jeho  vlastný  jojk.146 Neskôr  v 

dospelosti každý niekoľkokrát dostal nový jojk, napríklad keď sa dievča vydalo a 

začala tak nová etapa v jej živote, alebo keď sa niekto vrátil  po dlhšom čase z 

ciest.147 

c) dohliada na dodržiavanie spoločenských noriem a     hodnôt  

Považuje  sa  za  nevhodné  spievať  svoj  vlastný  jojk,  lebo  to  pôsobí  dojmom 

samochvály.  Tento zákaz spievať vlastný  jojk  zaisťuje  privilegované postavenie 

spoločnosti  a rodiny  pri  vytváraní  identity  jednotlivca.148 Jojk  mal  okrem  toho 

i morálny a spoločensko-disciplinačný význam – nikto predsa nechcel, aby sa do 

jojku dostala zmienka o jeho negatívnych vlastnostiach, a tak sa snažil nedávať 

k tomu  ostatným  dôvod.  Ak  sa  už  niekto  dopustil  nejakého  prehrešku,  bolo 

najprijateľnejšie priznať sa k tomu pomocou jojku.

d) má praktický význam v     bežnom živote  

Jojky vždy mali aj praktické využitie v bežnom živote. Príkladom môžu byť jojky-

uspávanky, či pastierske jojky – pastier sobov spievaním jojkov zaháňal dravcov, 

ktorí  sa  vyhýbajú  kontaktu  s človekom,  a tak  chránil  svoje  stádo.  Jojk  má vraj 

navyše i ukľudňujúci účinok na soby. 

e) poučuje

Z jojkov  (najmä tých,  ktoré majú formu rozprávania)  mohli  ľudia  čerpať  i dobré 

rady  a návody,  ako  sa  vyhnúť  nebezpečnej  situácii,  prípadne  ako  sa  z takej 

situácie dostať pomocou vlastnej  šikovnosti.  Takisto jojky o znameniach prírody 

dávali ľuďom cenné rady týkajúce sa života v prírode.

f) má zábavnú funkciu

Jojk  vždy  dokázal  vytvoriť  príjemnú  atmosféru  počas  spoločenských  udalostí, 

pozdvihnúť  náladu  a zabaviť.  Zároveň  spevákovi,  ktorý  prostredníctvom  jojku 

vyjadruje svoje myšlienky a pocity, poskytuje osobný emocionálny zážitok.

146 U severných Sámov mal každý človek svoj vlastný jojk až do 60. rokov 20. storočia. Neskôr sa 
od tejto tradície pomaly upúšťalo.

147 Lappalainen, Päivi: Dal mi juoiggasta´ vel. Anders Ivar Guttormin joikujen tarkastelua. Turun 
yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 34.

148 Výnimku zo zákazu tvoria detské jojky, na ktorých si deti trénovali zvláštnu techniku spevu.

42



g) má psychoterapeutické účinky

Prostredníctvom  jojku  môže  spevák  hovoriť  o veciach,  o  ktorých  by  to  inak 

nedokázal  –  o medziľudských  vzťahoch,  láske,  o veľkom  smútku  zo  straty 

milovanej  osoby,  o osamelosti  (pociťovali  ju  napríklad  pastieri  sobov,  ktorí  boli 

dlhší čas sami na pasienkoch.)149 Takto môže jojk určitým spôsobom nahrádzať 

psychoterapiu.150 

h) spája so svetom nadprirodzena

Počas šamanských rituálov  jojk  pomáhal  šamanovi  (noidovi)  nadviazať  kontakt 

s duchmi a nadprirodzenými bytosťami. Aj profánny jojk si zachoval niečo z tejto 

schopnosti – pomáha dosiahnuť telepatické spojenie s predmetom jojku. Možno 

sa napríklad preniesť na miesta, o ktorých sa spieva, alebo oživiť spomienky na 

zomrelých.

i) má estetický význam

Tradícía jojku napĺňa minimálne dve z najdôležitejších rysov hudobnej estetiky, tak 

ako je chápaná na Západe. Za prvé, melódia a rytmus jojku majú schopnosť niesť 

informáciu,  ktorá  vzbudzuje  emócie.  Za  druhé,  v  jojku  je  zrejmá  snaha 

sprostredkovať skúsenosť krásy a „estetična“.151

K  najdôležitejším  hudnobno-estetickým  rysom  jojku  patrí,  že  situácia  vhodná 

k spevu  jojku  sa  rodí  spontánne  –  dopredu  nemožno  vedieť,  kedy  príde  ten 

správny okamih a o čom všetkom bude jojkár  spievať.  Jojk  nemá koniec,  jeho 

dĺžka  sa  môže  meniť  od  niekoľkých  sekúnd  po  niekoľko  desiatok  minút, 

v závislosti  od  situácie  a od  množstva  myšlienok  a pocitov,  ktoré  chce  spevák 

vyjadriť.152

149 „Jojk je ako priateľ: keď člověk sám v horách spomína na priateľa, zaspieva si jeho jojk a hneď 
sa cíti dobre.“ Citát z: Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turun yliopiston kulttuurien 
tutkimuksen laitos, Turku 1984, s. 48.

150 Počas rozhovorov o jojku mnohí Sámi hovorili o „potrebe jojkovať“, o akomsi vnútornom nutkaní 
vyjadriť svoje pocity prostredníctvom jojku. Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus 
pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. SKS, Vammala 1999, s. 79.

151 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 80-81.

152 Ibidem.
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5. HUDOBNÁ STRÁNKA JOJKU

5.1. Melodika

5.1.1. Tónový materiál

V melodike jojkov sa objavuje veľmi často anhemitonická pentatonika, čiže rad 

piatich tónov, ktorých intervaly sú veľké sekundy alebo malé tercie (napr. c-d-e-g-

a).  Často  melódia  jojku  nevyužíva  všetkých päť  tónov.  Pentatoniku  nájdeme v 

jojkoch všetkých oblastí Laponska, avšak najtypickejšia je pre severosámsky jojk. 

Podľa fínskeho etnomuzikológa Heikkiho Laitinena je pre melodiku jojku typické 

časté využívanie čistých intervalov a durového trojzvuku, preto pentatoniku jojku 

nazýva (severo)sámskou durovou pentatonikou.153

Väčšina  jojkov  v  našom  výbere  je  postavených  práve  na  anhemitonickej 

pentatonike.  Ako  príklad  môžeme  uviesť  dvojtaktovú  frázu  jojku  Guhtur  Niilas 

Kaariny  (AK  0544/1961),  ktorá  sa  s menšími  obmenami  deväťkrát  opakuje. 

Melódiu tvoria tóny pentatonickej stupnice f, g, a, c, d.

V  každom jojku  však  nemusia  byť  zastúpené  všetky  tóny stupnice.  Príkladom 

neúplnej pentatoniky môže byť jojk snehule (AK 0542/1961), ktorého melodické 

tóny sú f, g, a, c (do úplnej pentatoniky chýba tón d):

 

153 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981, s. 184. 
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Pri určovaní tónového systému berieme do úvahy všetky melodické tóny okrem 

tónov použitých výhradne v melodických ozdobách. V nasledujúcom úryvku jojku 

Evvy Fotanoff melodické tóny  g, h, d, e tvoria neúplnú pentatonickú stupnicu. V 

ozdobe  v  prvej  polovici  frázy  (šestnástiny  d-c-d-e)  sa  objavuje  i  tón  c, 

nezaraďujem ho však medzi melodické tóny.

  Evva Fotanoff

V dôsledku  akulturácie  pentatonika  niekedy ustupuje  dur-molovej  tonalite,  a  to 

najmä v oblasti Inari, zrejme vplyvom susednej fínsko-karelskej hudobnej kultúry. 

Buď  má  melódia  durový  alebo  molový  nádych,  pričom  ostáva  v  rámci 

pentatonickej stupnice, alebo pentatoniku prekračuje.154 

Často sa melódia  pohybuje v rámci  molového alebo  durového pentachordu. 

Napríklad v jojku Aslaka Aikia (AK 0536/1961) sú melodické tóny  c, d, es, f,  g  

zároveň  prvými  piatimi  tónmi  molovej  stupnice  (c  mol).  Durový  pentachord 

nachádzame napríklad v jojku Pieru Jomppanena (AK 0546/1961):

154 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 177. Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti 
Hako (ed.): Kansanmusiikki. SKS, Helsinki 1981, s. 187.
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Melódia jojku kuny (AK 0529/1961) sa pohybuje dokonca v rozmedzí durového 

hexachordu (c, d, e, f, g, a):

Fínsky etnomuzikológ  Marko Jouste  sa  pozastavuje  nad  doterajšími  metódami 

skúmania melodiky jojkov.155 Podľa Jousteho sa doterajšie bádanie zameriavalo na 

tóny a ich intervalové vzťahy, nezaoberalo sa však tým, ako tonálny systém jojkov 

v skutočnosti  funguje.  Navyše  sa  používa  terminológia  a  metódy  vyvinuté  pre 

západoeurópsku hudbu a Jouste si kladie otázku, či sú tieto metódy vhodné pre 

sámsky jojk. 

Väčšina  bádateľov156 zastáva  názor,  že  pre  melodiku  jojkov  je  charakteristická 

pentatonika, pričom na rozdiel od durovej či molovej stupnice, kde fungujú medzi 

jednotlivými  tónmi  hierarchické  vzťahy,  v  pentatonickej  stupnici  sú  všetky  tóny 

rovnocenné. Jouste nesúhlasí  s tým, že keď pentatonická stupnica neobsahuje 

poltón,  znamená  to,  že  v jojku  neexistuje  napätie  či  určitá  hierarchia  medzi 

jednotlivými tónmi. 157 „Myšlienka, že v jojkoch nenájdeme napätie typické pre dur-

molovú tonalitu, vôbec neznamená, že by v melódiách jojkov nemohlo byť napätie 

vychádzajúce z vlastného tónálneho systému.“158 

155 Jouste, Marko: Porosaamelaisjoiun säveljärjestelmän tutkimuksen piirteitä. In: Etnomusikologian 
vuosikirja 13, Helsinki 2001, s. 142-159.

156 Napríklad Armas Launis, Heikki Laitinen, Tuula Kantola, Minna-Riikka Järvinen.
157 „Absencia poltónov a iných disonantných intervalov robí melódiu jojku pokojnou a otvorenou. 

Chýba tu rozpor a napätie, na ktorých stavia dur-molová tonalita.“ Laitinen, Heikki: 
Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. SKS, Helsinki 
1981, s. 184-185.  

158 Jouste, Marko: Porosaamelaisjoiun säveljärjestelmän tutkimuksen piirteitä. In: Etnomusikologian 
vuosikirja 13, Helsinki 2001, s. 148.
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Jouste upozorňuje, že tonálny systém sámskych jojkov, tak ako ho predstavujú 

práce niektorých bádateľov, pôsobí príliš zložito až chaoticky. V sámskej kultúre sa 

hudobná tradícia po stáročia prenášala výhradne ústne z generácie na generáciu, 

nepoužívali  sa  hudobné  nástroje,  spev  nebol  len  záležitosťou  určitej  skupiny 

„muzikantov“, ale zúčastňovali sa ho všetci členovia spoločnosti  a bolo dôležité 

zapamätať si jojk po jednom či dvoch posluchoch. Z toho vyplýva, že melodicko-

rytmická štruktúra jojkov musí byť predovšetkým logická. 

Jouste však netvrdí, že v melodike jojkov nemôžu byť prvky dur-molovej tonality 

alebo pentatoniky.  Sámi  sa  predsa stretávali  v kostole  s  durovými  a  molovými 

melódiami náboženských piesní či s hudobnou kultúrou prisťahovalcov, a to iste 

malo  vplyv  na  melodiku  jojku.  Je  však  potreba  hľadať  vlastný  tonálny  systém 

sámskych jojkov.159 

Jouste  konštatuje,  že  sa  ho  zatiaľ  žiadnou  metódou  nepodarilo  dostatočne 

osvetliť. „Taký systém však existuje, lebo speváci jojkov vedia, čo robia.“160  

5.1.2. Melódia

O melódii jojkov sa nedá povedať veľa všeobecne platného, lebo tu existujú veľké 

regionálne  rozdiely.  Určité  spoločné rysy jojkov  rôznych oblastí  nachádzame v 

spôsobe tvorby melódie, ktorý spočíva v opakovaní kratších motívov. 

Ďalším veľmi častým rysom je klesajúca tendencia melódie - finála je o niekoľko 

tónov nižšie ako prvý tón jojku, prípadne sú v rovnakej výške.

Pozrime  sa  teda  zvlášť  na  severný  jojk  (západná  oblasť)  a  na  skoltský  jojk 

(východná oblasť).

159 „Pentatonika je však príliš širokým pojmom, keďže sa využíva pri analýze rôznych 
mimoeurópskych hudobných tradícií, bez ohľadu na to, do akej miery sa na ne skutočne hodí.“ 
Jouste, Marko: Porosaamelaisjoiun säveljärjestelmän tutkimuksen piirteitä. In: Etnomusikologian 
vuosikirja 13, Helsinki 2001, s. 159.

160 Ibidem.
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Severný jojk

V melódiách  jojkov  severnej  oblasti  sa  často  objavuje  opakovaný  vzostupný  a 

zostupný pohyb161 (/\/\/\  alebo \/\/\),  podobne ako v jojku Lasse-Uulan Niilu  (AK 

0541/1961): 

 

 
Lasse-Uulan Niila

Ambitus melódie môže byť rôzny. V našom výbere severných jojkov sa väčšina 

melódií pohybuje v rozmedzí sexty a oktávy, najväčším rozsahom je decima.

Pokiaľ ide o intervaly, v severnom jojku sa často objavujú čisté intervaly (kvarta, 

kvinta, oktáva). Jojky Anni Siiri  (AK 2424) a Jounin Uulu (AK 0547/1961) majú 

oktávový skok hneď v úvode. U obidvoch je oktáva zároveň ambitom melódie:

   Anni Siiri

Jounin Uula

161 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981, s. 184.
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V nasledujúcej ukážke (Heikki Magga, AK 0546/1961) v priebehu prvých štyroch 

tónov  dochádza  k  melodickému  vzostupu  o  decimu.  Najväčším  intervalovým 

skokom je vzostupná malá septima:

Melódia  severného  jojku  je  často  vystavaná  na  tónoch  durového  trojzvuku.162 

Príkladom  môže  byť  jojk  Antti  Palojärviho  (AK  1578/1963),  ktorého  melodickú 

kostru tvoria tóny pomyselného durového kvintakordu f-a-c a jeho obratov.

 
Antti Palojärvi

Ako  bolo  už  uvedené,  finála  je  často  nižšie  ako  začiatočný  tón.  V niektorých 

jojkoch je  finála  výrazne akcentovaná,  čo  zrejme súvisí  so  špecifickým štýlom 

spevu každého speváka.163

Pre človeka so západoeurópskym hudobným cítením je melodický záver jojkov 

nečakaný. Napríklad v jojku Jounin Uulu si poslucháč podvedome zvolí najnižší 

tón (v našom prípade c) za pomyselnú toniku, posledná fráza k tonike smeruje, 

162 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981, s. 184.

163 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 96.
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avšak melódia končí na tóne d, tesne predtým, než sa stihne k tonike dostať. 

V jojku Elli sa zasa pravidelne striedajú dva takty, z ktorých jeden má posledný tón 

pomyselnú dominantu (g) a druhý končí pomyselnou tonikou (c), Záverom jojku je 

prekvapivo práve takt končiaci tónom g. 

Dôležitú  úlohu  v melodike  jojku  hrajú melodické ozdoby.164 Medzi  najčastejšie 

patrí príraz (a), dvojitý príraz (b) a odraz (c):

                      a)             b)           c)

Intervalom medzi prírazom a hlavným tónom je najčastejšie zostupná sekunda, ale 

môže  to  byť  i  väčší  interval,  ako  napríklad  v jojku  Guhtur  Niilas  Kaariny  (AK 

0544/1961) kvarta a kvinta:

        č. 5              č. 4    v. 2

   Guhtur Niilas Kaarina

Odraz je najčastejšie nižšej tónovej výšky ako hlavný tón, niekedy až o oktávu 

(napríklad v jojku Jounin Uulu, AK 0547/1961). 

Niekedy  anticipuje  nasledujúci  tón,  ako  to  vidíme  v úryvku  uspávanky  (AK 

0598/1963),  často však melódia znova stúpa a odraz je  v tom prípade akýmsi 

krátkym  zhupnutím  hlasu  dole.  Pekným  príkladom  je  úryvok  z jojku  Anttiho 
164 György Szomjas-Schiffert rozlišuje melodické ozdoby (coloratura) a ďalšie ozdobné tóny 

(maculatura), ktoré vďaka svojej fyziologickej povahe vznikajú neúmyselne a ktoré sú takisto 
zahrnuté do notového zápisu. Singing Tradition of Lapp Shamans. Akadémiai Kiadó, Budapest 
1996, s. 68. 
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Palismaa (AK 0578/1963):

    Uspávanka

              Antti Palismaa

Medzi ďalšie typy melodických ozdôb patrí obzvlášť silný prízvuk, výrazné vibráto 

či glissando. Ich použitie však závisí od štýlu spevu každého speváka.165 Napríklad 

Johan Högman v jojku Anni Siiri (AK 2424) glissandovito spája tóny rôznych výšok 

počas celého jojku. 

Skoltský jojk

Melodika  skoltského  jojku  (nazývaného  leu´dd)  sa  líši  od  severného  jojku.  V 

oblasti  východosámskeho  jojku,  kam  leu´dd  patrí,  existujú  určité  typy  melódií 

charakteristické pre jednotlivé dediny či kraje (u severného jojku sa stretávame 

skôr s dedením melodického materiálu v rámci rodiny). 

Fínsky etnomuzikológ  Ilpo  Saastamoinen ponúka vysvetlenie,  ako  táto  situácia 

vznikla.  Súčasná  improvizácia  melódie  a  textu  vyžadovala  ovládanie  určitých 

melodických formulí, pričom spevák použil jeden typ melódie vo viacerých jojkoch. 

Tak sa niektoré typy melódií  (pôvodne možno patriace jednej rodine) rozšírili  aj 

medzi  ostatných  obyvateľov  obce,  ktorí  ich  potom  mohli  využiť  ako  základný 

materiál pri vlastných improvizáciách.166     
165 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 106.
166 Saastamoinen, Ilpo: Itäsaamelaisten musiikkiperinteestä. In: Beaivvi mánát. SKS, Helsinki 2000, 
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Staršie  melódie  skoltských  jojkov  sa  pohybujú  v rozmedzí  kvarty,  kvinty  alebo 

sexty,  hoci  existujú i  jednotónové melódie.  Novšie jojky už  môžu prekračovať i 

oktávu. Melodická línia je takmer vždy zostupná.167 

V našom  výbere  sú  tri  skoltské  jojky  –  jojk  kuny,  Evvy  Fotanoff  a  Huotariho 

Mosnikova.  V melódiách  jojkov  nie  sú  veľké  intervalové  skoky,  najväčším 

intervalom  je  kvinta.  Takmer  každá  melodická  fráza  má  klesajúci  charakter. 

Typickým príkladom je  nasledujúca notová  ukážka,  ktorá  zachytáva  záverečné 

frázy dvoch skoltských jojkov. Tie sú si podobné jednak zostupným melodickým 

pohybom  s využitím  malých  intervalových  krokov,  jednak  dlhým  záverečným 

tónom, ktorý je zároveň najnižším tónom jojku a ktorý zaznieva trikrát za sebou 

v rytme dlhá alebo krátka – krátka – dlhá.

               Evva Fotanoff

                Huotari Mosnikoff

Pri  pohľade  na  notový  zápis  jojku  Huotariho  Mosnikova  (AK  1530/1961)  si 

všimneme,  že  jedna  melodická  fráza  sa  počas  celého  jojku  opakuje  rôzne 

variovaná  a  v rôznej  dĺžke,  pričom  vždy  začína  tónom  g,  ktorému  niekedy 

predchádza  b,  a  končí  tónom c.  Podľa  Heikkiho  Laitinena  u  skoltských  jojkov 

častokrát  ťažko hovoriť  o určitej  ‚melódii‘,  príznačnejšie  je  nazývať ju  ‚spevnou 

udalosťou‘.168

s. 85-86.
167 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 

SKS, Helsinki 1981, s. 197.
168 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
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5.2. Rytmika

Rytmika je jednou z najkomplikovanejších stránok jojku. Už v niekoľkých notových 

ukážkach jojkov nájdeme rôzne nepravidelné rytmy a striedajúce sa takty. Doba 

môže pozostávať z dvoch alebo troch rytmických jednotiek, pričom existuje široká 

škála možností akcentácie. 

Armas Launis  považoval  rytmus za najrozvinutejšiu  hudobnú zložku jojku.  Veď 

práve vytlieskanie rytmu často predchádzalo samotnému spevu. Pri tvorbe nového 

jojku  sa  spevák  snažil  vymyslieť  predovšetkým  zaujímavú  rytmickú  štruktúru 

odlišnú od už známych rytmov, pričom rytmicky spoľahlivý prejav bol dôležitým 

znakom dobrého speváka.169 

Fínska etnomuzikologička Tuula Kantola u jojkov rozlišuje na základe rozloženia 

prízvučných a  neprízvučných dôb pravidelný,  zmiešaný a  nepravidelný  rytmus. 

Pravidelný rytmus môže byť párny (napr. 4 4; 4 8 8)170, nepárny (napr. 8 8 8; 4 8; 4 

s bodkou), alebo môžu byť rytmické jednotky v pomere 1:2 (napr. 8 8 4 4; 8 8 4 8 

8), 2:3 (napr. 8 8 4 8), 3:2 (napr. 8 8 8 4) a podobne. 

V prípade zmiešaného rytmu sa strieda dva a viac druhov rytmov. Do kategórie 

nepravidelných  rytmov  Kantola  zaraďuje  všetky  prípady,  ktoré  sa  odlišujú  od 

vyššie uvedených rytmov.171 

V našom výbere jojkov nachádzame nasledujúce príklady. Príklad pravidelného 

párneho rytmu:

             Lasse-Uula Niila

SKS, Helsinki 1981, s. 196.
169 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 

SKS, Helsinki 1981, s. 185.
170  4 = štvrťová nota, 8 = osminová nota.
171 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 96-100.

53



Príklad pravidelného nepárneho rytmu:

      Jouni Niiles Kitti

Príklad pravidelného rytmu s pomerom rytmických jednotiek 4:3:

Príklad zmiešaného rytmu: 

       John Ailo

Rytmika do veľkej miery súvisí s textom jojku – je zrejmé, že intonácia a rytmus 

sámčiny majú vplyv na hudobnú stránku jojku.172 Preto je notový zápis niektorých 

jojkov náročný a často nepresný. Príkladom môže byť jojk Anni Siiri  (AK 2424), 

ktorý tvorí jedna fráza opakujúca sa s menšími obmenami deväťkrát. 

Nasledujúca notová ukážka zachytáva niekoľko variánt predvetia, pričom rytmus 

172 Järvinen,  Minna  Riikka:  Maailma  äänessä.  Tutkimus  pohjoissaamelaisesta  joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 108.
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opakovaného c sa mení v závislosti od textu:

Podobne aj nasledujúci príklad zachytáva niekoľko rytmických variánt jednej frázy:
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K významu intonácie sámčiny v rytmike jojkov prispieva i fakt, že jojk je väčšinou 

čisto vokálny prejav. Keďže sa na tvorbe rytmu nepodieľajú nástroje, túto úlohu 

preberajú iné zložky, a to najmä text.173 

Rytmická  štruktúra  jojku  závisí  aj  od  konkrétneho  speváka  a  jeho  vlastného 

spôsobu, ako využíva rytmus a intonáciu reči pri spájaní textu a melódie jojku do 

jedného  celku.  Na  rytmus  jojku  môže  navyše  vplývať  i  momentálna  nálada 

speváka a konkrétna situácia, pri ktorej sa jojk spieva.174 

Pre  človeka  ovplyvneného  západoeurópskym  hudobným  myslením  sa  rytmus 

jojkov  občas  zdá  byť  ťažko  pochopiteľný  a  ešte  ťažšie  zapísateľný.  V 

nasledujúcom prípade sa ukázali  dve možné varianty,  ako rytmus zapísať. Jojk 

tvorí dvojtaktová fráza, ktorá sa sedemkrát opakuje, pričom niektoré opakovania 

173 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 108.

174 Ibidem.
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sa viac blížia  k  jednej  variante,  iné zasa k druhej.  Jojk  navyše spievajú dvaja 

interpreti, čo ešte sťažuje presné zachytenie rytmu:

Pokiaľ ide o metrum, niekedy zostáva rovnaké počas celého jojku. Často sa tiež 

pravidelne striedajú dve taktové označenia: 

     Los

57

  Haltiatunturi
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Zápis niektorých jojkov vyžaduje častú zmenu taktového označenia, napríklad v 

nasledujúcom úryvku Zimného jojku dochádza k zmene metra v každom takte. 

Prvý takt sa objavuje v priebehu jojku opakovane vždy v šesťosminovom metre:

U skoltských jojkov je väčšinou melódia plynie vo voľnom metre, bez zadeľovania 

do taktov:

Podľa  Heikkiho  Laitinena  je  rytmus  počas  spevu  jojku  najmenej  premenlivým 

elementom.  Ako  príklad  dokladá  dva  zápisy  jedného  jojku  zo  zbierky  Armasa 

Launisa, ktorý zaspievali dvaja rôzni interpreti nezávisle na sebe. Ukázalo sa, že 

hoci v melódii sú v týchto dvoch zápisoch väčšie odlišnosti, rytmická štruktúra je 

takmer zhodná.175

 

175 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981, s. 189.
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Fínsky etnomuzikológ Ilpo Saastamoinen zaoberajúci  sa štúdiom predovšetkým 

východosámskeho jojku vyjadril  myšlienku, že možno práve rytmika jojku bude 

faktorom,  ktorý  zaručí  budúcnosť  jojku  ako  samostatného  javu  vo  svetovej 

hudobnej kultúre.176

5.3. Hudobná forma

Melódia  jojku  má často  formu jednej  vety,  ktorá  sa  skladá  z dvoch  poloviet  a 

s menšími obmenami sa niekoľkokrát opakuje. Príznačné pre severný jojk je, že 

obe polovety sú si väčšinou navzájom veľmi podobné, líšia sa často len jedným či 

dvoma tónmi.177 

V jojku Pieru Jomppanena je dvojtaktové predvetie a veľmi podobné závetie. Veta 

sa celkovo šesťkrát opakuje.

    ┌────────── α ──────────┐ ┌────────── β ──────────┐

    Piera Jomppanen

Počet  repetícií  môže  byť  rôzny,  aj  viac  než  dvadsať.  Podľa  Nilsa-Aslaka 

Valkeapääho je  jojk  taký dlhý,  ako spevák chce.  Je možné spievať len nejakú 

kratšiu časť z jojku, alebo naopak jojk ľubovoľne predlžovať.178 

V nasledujúcej tabuľke je ukážka formy vybraných jojkov:

176 Saastamoinen, Ilpo: Saamelaismusiikki maailmankartalla. In: Beaivvi mánát. SKS. Helsinki 
2000, s. 71.

177 Laitinen, Heikki: Saamelaisten musiikki. In: Anneli Asplund, Matti Hako (ed.): Kansanmusiikki. 
SKS, Helsinki 1981, s. 186.

178 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 110-111.
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Elli (AK 0545/1961)
   a              a
α β α     α |: β α :|

Piera Jomppanen (AK 0546/1961)
|: a :| 6x

 α β 

Aslak Aikio (AK 0536/1961)
a         a         a‘
α α‘    α α‘     α‘‘α‘

Guhtur Niilas Kaarina (AK 0544/1961)
|: a :| 3x

α α α

Jounin Uula (AK 0547/1961) |: a :| 7x
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6. REGIONÁLNE ROZDIELY

Jojk patrí bezpochyby k najpôvodnejším hudobným formám vôbec. Tradícia jojku, 

spätá s tradíciou sibírskych arktických národov, je veľmi heterogénna. Tak ako sa 

líšia sámske jazyky v jednotlivých oblastiach Laponska, líši sa i štýl a štruktúra 

jojkov. 

To, čo však všetky oblasti spája, je typický sámsky štýl spevu, tzv. hrdelný spev, 

ktorý vzniká výrazným napínaním hlasiviek. Špecifická práca s hlasom dáva jojku 

nezameniteľnú farbu a je pre Sámov najdôležitejším rysom, ktorý odlišuje jojk od 

iných hudobných foriem. 

Ovládanie  špecifickej  techniky  spevu  je  okrem  kvality  hlasu  hlavným 

predpokladom dobrého speváka. Podľa samotných Sámov je mužský hlas na spev 

jojkov  vhodnejší  ako  ženský,  lebo  jojkovanie  má  byť  hlboké,  hlas  má  vznikať 

„hlboko v hrudi“. Avšak i hlbší ženský hlas môže túto požiadavku spĺňať.179

Ďalším  zjednocujúcim  prvkom  sámskeho  jojku  je  spôsob  tvorby  melódie 

variovaním  jedného  či  viacerých  melodických  modelov,  pričom  každý  spevák 

pracuje s melodickým materiálom vlastným spôsobom.180

Podľa  štýlu  a  štruktúry jojkov  rozlišujeme východnú  a  západnú  oblasť,  pričom 

hranica vedie jazerom Inari. Tak ako sa jednotlivé sámske jazyky menia od dediny 

k dedine v podobe nárečí, aj hudobný štýl jojku sa mení postupne, neexistujú tu 

teda ostré hranice medzi štýlmi jednotlivých oblastí Laponska.181 

179 Järvinen, Minna Riikka: Maailma äänessä. Tutkimus pohjoissaamelaisesta joikuperinteestä. 
SKS, Vammala 1999, s. 96-97.

180 Leisiö, Timo: Saamelaisten vanhakantainen musiikkikulttuuri. Kansanmusiikki 2/1978, s. 4.
181 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 35.
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6.1. Východná oblasť

6.1.1. Skoltský jojk (leu´dd)

Jojky skoltských Sámov nazývané leu´ddy sa líšia od západosámskych jojkov po 

hudobnej  i  textovej  stránke.  Texty leu´ddov majú formu dlhých epických básní, 

ktoré môžu mať až sto veršov. Podľa predmetu leu´ddy môžeme rozdeliť na dve 

skupiny – leu´ddy o vtákoch, zvieratách, jazerách a iných prírodných  prvkoch a 

leu´ddy o ľuďoch.182 

Text  má  v  leu´dde  dôležitejšiu  úlohu  ako  v severosámskom  jojku,  o  človeku 

(predmete leu´ddu)  veľa  vypovie.  Hudba  teda nemusí odzrkadľovať  predmet 

leu´ddu,  je  skôr  určitým nezávislým  vyjadrovacím  prostriedkom.   Obvykle  sa 

v leu´dde  hovorí  o  dvoch  a  viacerých  osobách  a  o  ich  spoločných  zážitkoch. 

Najčastejšie ide o ľúbostné záležitosti medzi mladými.183   

Pre melódiu, ktorá má väčšinou molový nádych, je typická veľká variabilita, a to i v 

rámci  jedného leu´ddu.  Základom je  jedna melodická  fráza,  ktorá  sa  v  každej 

strofe objavuje s rôznymi obmenami. Okrem toho sa niekedy začiatok a koniec 

frázy dva alebo viackrát opakuje. Spev leu´ddu je tak veľmi tvorivou udalosťou.184 

Melodická  línia  sa  väčšinou  pohybuje v  rozsahu kvarty  až  kvinty, u  novších 

leu´ddov môže prekračovať oktávu, existujú však i jednotónové leu´ddy. Melodická 

línia  je  takmer  vždy  zostupná.  Pre  väčšinu  leu´ddov  je  charakteristické  voľné 

metrum.

Je zaujímavé, že skoltský leu´dd má v skutočnosti v mnohých ohľadoch bližšie ku 

karelským jojkom a plačom než k severosámskemu jojku.185

182 Häkämies, Irja: Kolttasaamelainen musiikkiperinne. Kansanmusiikki 2/1978, s.16.
183 Saastamoinen, Ilpo: Itäsaamelaisten musiikkiperinteestä. In: Beaivvi mánát, SKS, Helsinki 2000, 

s. 85.
184 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 36-37.
185 Saastamoinen, Ilpo: Itäsaamelaisten musiikkiperinteestä. In: Beaivvi mánát, SKS, Helsinki 2000, 

s. 86.
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Okrem  leu´ddov  k hudobnej  kultúre  skoltských  Sámov  patria  aj  plače,  hry 

s piesňami  a  tance,  v  ktorých  badať  vplyv  rusko-karelskej  hudobnej  kultúry. 

Z hudobných  nástrojov  prenikla  do  skoltskej  tradície  harmonika  a  fúkacia 

harmonika.186   

6.1.2. Jojk na polostrove Kola

Melódia  väčšinou  pozostáva  z dvoch  až  štyroch  fráz,  ktoré  sa  môžu  rôzne 

opakovať  alebo  vynechať  podľa  ľubovôle  speváka.  Samozrejmosťou  je  hojné 

využívanie melodických ozdôb, tým hojnejšie, čím východnejšie pôjdeme. Každý 

prednes jojku je melodicky aj  rytmicky jedinečný,  spevák má veľkú voľnosť pri 

výbere melódie a textu, ktoré sa najviac hodia danej situácii a atmosfére. Na tom 

sa najlepšie ukážu jeho schopnosti.187   

Vplyv  ruskej  a  karelskej  hudby  na  sámsku  hudobnú  kultúru  v tejto  oblasti  je 

zreteľný:  k tradícii  kolských Sámov patrili  živé tance a  hra  na strunový nástroj 

podobný kantele, ako aj na brezovú píšťalu pripomínajúcu panovu flautu. Bohužiaľ 

sa táto tanečná a inštrumentálna tradícia nezachovala.188

6.2. Západná oblasť

Pre jojky západnej oblasti  je príznačná ich stručnosť. Text obsahuje menej slov 

nesúcich  nejaký  význam,  zato  viac  „výplňových“  slabík  (napríklad  lol  lo  lo)  a 

drobných  slov,  ktoré  sa  v  hovorenom  jazyku  nepoužívajú.  Melódia 

západosámskych jojkov obsahuje veľké intevalové skoky.

Jojky  západnej  oblasti  sa ďalej  delia  na dve skupiny: severnú (zahŕňa územie 

severne od švédskej Kiruny) a južnú (švédske Laponsko južne od Kiruny). 

186 Häkämies, Irja: Kolttasaamelainen musiikkiperinne. Kansanmusiikki 2/1978, s.17.
187 Sarv, Mikk: Kuolan niemimaan Saamelaiset ja heidän musiikkinsa. Kansanmusiikki 3/1990, s. 

36-38.
188 Sarv, Mikk: Kuolan niemimaan Saamelaiset ja heidän musiikkinsa. Kansanmusiikki 3/1990, s. 

36-38.
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Medzi jojkami severnými a južnými však nie sú také výrazné rozdiely ako medzi 

jojkami západnej a východnej oblasti.

6.2.1. Severný jojk

Hoci  pentatonika  je  častá  v  sámskom  hudobnom  cítení  všeobecne, 

najcharakteristickejšia je pre jojky severnej oblasti. Ďalej je pre ne typické časté 

využívanie čistých intervalov (kvarta, kvinta, oktáva) a durového trojzvuku, ako aj 

melodický pohyb opakovane hore a dole. Melódia severosámskych jojkov obvykle 

pozostáva  z opakujúcej  sa  jednej  frázy  –  v  druhom  prípade  sa  frázy  príliš 

neodlišujú, väčšinou len jedným či dvoma tónmi. 

Severná  oblasť  sa  ďalej  delí  na  dve  oblasti:  severozápadnú  (Enontekiö, 

Kautokeino) a severovýchodnú (Karigasniemi, Karasjok, Utsjoki). 

V jojkoch severozápadnej  oblasti  sú opakované vzostupné a zostupné pohyby 

melodickej  línie častejšie ako vo východnej  oblasti.  Takisto durový trojzvuk má 

dôležitejšie  postavenie.  Sámi  tejto  oblasti  spievajú  jojky  silnejším,  ostrejším  a 

„ukričanejším“ hlasom ako Sámi iných oblastí. 

Jojky severovýchodnej oblasti sú obvykle pomalšie a hlas znie spevnejšie, menej 

napäto ako v iných oblastiach.189 

6.2.2. Južný jojk

Jojky južnej  oblasti  sa  líšia  od  severosámskych  jojkov  v  niekoľkých  ohľadoch. 

Ambitus melódie je malý, melodická línia sa väčšinou pohybuje v rozmedzí kvinty. 

Melódia pozostáva z krátkych, len niekoľkotónových motívov, ktoré sa opakujú. 

Hojne sa využívajú rôzne melodické ozdoby. 

189 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 38-39.
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Typické pre spev jojku v tejto oblasti sú veľmi napäté hlasivky, v dôsledku čoho sa 

pri  ukončení  spevu  hlas  ostro  zlomí.  Nádychy  počas  spevu  sa  neriadia 

melodickým frázovaním, ale vyskytujú sa kdekoľvek uprostred fráz.190

190 Kantola, Tuula: Talvadaksen joikuperinne. Turku 1984, s. 40-41.

65



7. ZÁVER

Cieľom  tejto  diplomovej  práce  bolo  predstaviť  problematiku  sámskej  hudobnej 

tradície v jej kultúrno-historickom kontexte. Sámsku hudobnú tradíciu reprezentuje 

predovšetkým takzvaný jojk, sólová vokálna hudobná forma bez inštrumentálneho 

sprievodu.

Práca  sa  sústredila  na  hudobnú stránku  sámskeho  jojku,  avšak  k  pochopeniu 

sámskej hudobnej tradície je nevyhnutná znalosť sámskej histórie a kultúry, preto 

práca obsahuje aj kultúrno-historický prehľad.

Evakuácia mnohých Sámov počas druhej svetovej vojny a neskoršie uzatvorenie 

hraníc medzi jednotlivými škandinávskymi štátmi, kde Sámovia žijú, ovplyvnili ich 

spôsob života – najmä tradičný chov sobov, ale aj kultúru. Modernizácia Laponska 

síce zlepšila životné podmienky jeho obyvateľov, zároveň však prispela ku kríze, v 

ktorej  sa  tradičná  sámska  spoločnosť  ocitla.  Na  druhej  strane  vďaka  novým 

technológiám  a  lepšiemu  informačnému  i  dopravnému  spojeniu  Sámovia  z 

jednotlivých krajín začali  intenzívnejšie budovať vzájomné vzťahy, čo prispelo k 

prehlbovaniu ich národnej emancipácie. 

Modernizácia  tak postavenie jojku ovplyvnila paradoxným zpôsobom. Jojk v jej 

priebehu  postupne  strácal  svoje  autentické  (predmoderné)  funkcie  v  sámskej 

spoločnosti  a  mentalite,  avšak  zároveň  bol  sámskymi  intelektuálmi  vedome 

postavený  do  centra  novovytváranej  sámskej  národnej  identity,  teraz  už  ako 

reflektovaný „folklórny artefakt“.

I keď zmienky o jojku sa objavujú už od 17. storočia, zber jojkov a vlastný výskum 

sa  rozbieha  až  na  prelome  19.-20.  storočia.  Od  sedemdesiatych  rokov  20. 

storočia,  po  modernizácii  sámskej  spoločnosti,  sa  väčšina  bádateľov  namiesto 

vlastného  terénneho  prieskumu zamerala  na  analýzy už  existujúcich  nahrávok 

jojkov uložených v archívoch, pretože mali pocit, že terénny prieskum už nemôže 

priniesť  veľa  nového  v  súvislosti  s  „pôvodným“  jojkom,  nezkazeným 

modernizáciou.
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„Jojkovať“ znamená „spievať na sámsky spôsob určitú melódiu s textom alebo bez 

textu a pri vhodnej príležitosti“. Tento „sámsky spôsob“ sa vyznačuje špecifickou 

technikou hrdelného spevu, formálnou štruktúrou jojkov, ich melodikou, rytmom a 

textom. Texty jojkov sú často nenáročné. Dôvodom môže byť to, že melódia jojku 

je vždy prvoradá a text nie je určený k samostatnej existencii bez melódie. Každý 

jojk má nejaký predmet, ktorý má čo najvernejšie vystihnúť. Môže to byť osoba, 

zviera, krajinný prvok, či dokonca výdobytok vedy a techniky. Pre Sámov má jojk 

najmä emocionálny význam, ale plní (plnil) i mnoho iných funkcií – posilňuje 

pamäť, utužuje spoločenstvo, zabáva i poučuje. 

Pokiaľ  ide  o  melodiku  jojku,  jojky  sú  často  postavené  na  anhemitonickej 

pentatonike.  V  dôsledku  akulturácie  pentatonika  niekedy  ustupuje  dur-molovej 

tonalite,  a  to  najmä  v  oblasti  Inari,  zrejme  vplyvom  susednej  fínsko-karelskej 

hudobnej kultúry. Často sa melódia pohybuje v rámci  molového  alebo  durového 

pentachordu.  Aplikácia  terminológie  a  metód  využívaných  v  západoeurópskej 

hudbe  je  však  sporná,  perspektívnejšie  sa  javí  hľadanie  vlastného  tonálneho 

systému sámskych jojkov.

Spoločné rysy jojkov rôznych oblastí nachádzame v spôsobe tvorby melódie, ktorý 

spočíva v opakovaní kratších motívov. Veľmi častým rysom je klesajúca tendencia 

melódie. Melodická línia severného jojku obsahuje veľa čistých intervalov, pričom 

nie sú vzácnosťou veľké intervalové skoky. Dôležitú úlohu v melodike jojku hrajú 

melodické ozdoby, a to najmä príraz a odraz. Pokiaľ ide o jojky skoltských Sámov 

(skupiny pôvodne žijúcej v oblasti Petsama/Pečengy a po druhej svetovej vojne 

presťahovanej  do  oblasti  Inari  vo  Fínsku),  ich  staršie melódie  sa  pohybujú  v 

rozmedzí kvarty, kvinty alebo sexty, hoci existujú i jednotónové melódie. Novšie 

jojky už môžu prekračovať i oktávu. Melodická línia je takmer vždy zostupná.

Rytmika je jednou z najkomplikovanejších stránok jojku. Do veľkej miery súvisí s 

textom jojku – je zrejmé, že intonácia a rytmus sámčiny majú vplyv na hudobnú 

stránku  jojku.  Pri  tvorbe  nového  jojku  sa  spevák  vždy  snažil  vymyslieť 

predovšetkým zaujímavú rytmickú štruktúru odlišnú od už známych rytmov, pričom 

rytmicky  spoľahlivý  prejav  bol  dôležitým  znakom  dobrého  speváka.  Rytmická 
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štruktúra  jojku  závisí  od  vlastného  spôsobu  speváka,  ako  využíva  rytmus  a 

intonáciu reči pri spájaní textu a melódie do jedného celku. Na rytmus jojku môže 

navyše vplývať i momentálna nálada speváka a konkrétna situácia. Pokiaľ ide o 

metrum, niekedy zostáva rovnaké počas celého jojku. Zápis niektorých jojkov však 

vyžaduje častú zmenu taktového označenia. U skoltských jojkov väčšinou melódia 

plynie vo voľnom metre.

Melódia jojku má často formu jednej vety, ktorá sa skladá z dvoch poloviet a s 

menšími obmenami sa niekoľkokrát opakuje. Príznačné pre severný jojk je, že obe 

polovety sú si väčšinou navzájom veľmi podobné.

Vlastná  transkripcia  dvadsiatichdvoch  vybraných  nahrávok  jojkov,  zaradená  na 

koniec  tejto  práce  ako  príloha,  dokladá  rôznorodosť  jojkov  po  melodickej  i 

rytmickej stránke.

Táto práca neašpirovala na podrobné zmapovanie sámskej hudby ani na terénny 

výzkum zaoberajúci  sa nejakým špecifickým problémom.  Jej  ambíciou bolo  na 

základe štúdia reprezentatívneho výberu relevantnej etnomuzikologickej literatúry, 

ako aj prostredníctvom transkripcie a analýzy nahrávok jojkov stručne predstaviť 

bohatú  a  autonómnu tradíciu  hudby Sámov,  tohto  jediného  oficiálne  uznaného 

európskeho „pôvodného národa“.
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RESUMÉ / YHTEENVETO / ABSTRACT

Tradičná hudba Sámov žijúcich na severe Škandinávie a polostrova Kola patrí 

medzi prastaré kultúrne dedičstvo. Sámsku hudobnú tradíciu predstavuje takzvaný 

jojk, prevažne sólová vokálna hudobná forma bez  inštrumentálneho sprievodu. 

Špecifická  práca  s  hlasom  dáva  jojku  nezameniteľnú  farbu  a  je  pre  Sámov 

najdôležitejším rysom odlišujúcim jojk od iných hudobných foriem. Tak ako sa líšia 

sámske jazyky v jednotlivých oblastiach Laponska, líši sa i štýl a štruktúra jojkov. 

Cieľom  tejto  práce  je  predstaviť  tradíciu  sámskeho  jojku  v  stredoeurópskom 

prostredi, kde je táto problematika zatiaľ málo známa. Práca je zameraná najmä 

na hudobnú stránku jojku.  Jej  ťažiskom je  vlastná traskripcia  dvadsiatichdvoch 

vybraných nahrávok jojkov, ktoré pochádzajú najmä z oblasti fínskeho Laponska a 

boli nahrané v rokoch 1961-1963. Práca charakterizuje  melodiku jojku z hľadiska 

tónového  materiálu  a  melodickej  línie,  ďalej  rytmickú  stránku  jojku  a  stručne 

pojednáva i o hudobných formách typických pre tento hudobný žáner. Okrem toho 

práca obsahuje i prehľad doterajšieho bádania o sámskej hudbe a zmieňuje sa i o 

regionálnych rozdieloch jojkov v jednotlivých oblastiach Laponska.

* * *

Saamelaisten  musiikkiperinne  kuuluu  epäilemättä  maailman  alkuperäisimpiin. 

Saamelaisen  musiikin  pääilmaisukeino  on  joiku,  useimmiten  soololaulu  ilman 

soitinsäestystä.  Erikoisella  laulutavalla  saadaan  aikaan  joiulle  tyypillinen  sointi. 

Laulutapa  on  siis  tärkein  tekijä,  jonka  perusteella  saamelaiset  erottavat  joiun 

muista musiikin lajeista. Kuten saamelaiset kielet ja kultuuri, myös joikuperinne on 

heterogeenista ja eri puolilla Saamenmaata siis joikataan eri tavalla. 

Työni  tavoitteena  on  esitellä  saamelaista  joikuperinnettä,  joka  on  Keski-

Euroopassa  (paitsi  Unkarissa)  melkein  tuntematonta.  Keskityn  ennen  kaikkea 

joiun musiikkiin. Työtä varten olen nuotintanut kaksikymmentäkaksi joikua, joita on 

tallennettu  ennen  kaikkea  Suomen Lapissa  vuosina  1961-63.  Työssäni  kuvaan 

joikumelodioiden  ominaispiirteitä,  tarkastelu  keskittyy  melodiseen  linjaan, 
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asteikkorakenteeseen,  rytmiin  sekä  muotorakenteeseen.  Lisäksi  esittelen 

saamelaista  joikua  käsittelevää  tutkimuskirjallisuutta  sekä  joiun  alueellisia 

tyylieroja.

* * *

The  traditional  music  of  the  Sámi,  who  inhabit  the  northernmost  areas  of 

Scandinavia and the Kola peninsula, is a cultural heritage of ancient origin. The 

Sámi  musical  tradition  is  represented  especially  by  the  yoik,  which  is  a 

predominantly  vocal  music  form without  any instrumental  accompaniment.  The 

unique way of voice modulation gives the yoik its specific character and it is, in the 

opinion of the Sámi, the crucial feature distinguishing the yoik from other musical 

forms. However, style and structure of the yoik differ region by region, in a similar 

manner in which the various Sámi languages and dialects differ from each other.

The purpose of this master theses is to introduce the tradition of the Sámi yoik in 

the Central European environment, where it is still relatively unknown. The paper 

focuses on the musical aspects of the yoik. The core of the paper is based on the 

original transcription of 22 selected yoik recordings, which were made between 

1961 and 1963 in the Finnish Lapland. The paper aims at characterising the yoik 

melodics  in  terms  of  its  tonal  substance  and  melodic  line.  It  also  focuses  on 

characterising the rhytmic aspects of the yoik and briefly discusses the musical 

forms typical for this music genre. In addition, the paper contains an overview of 

the past and present academic research on the Sámi music and summarises the 

issue of regional differences in the yoik styles.
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PRÍLOHY: TRANSKRIPCIA VYBRANÝCH JOJKOV

Poznámky k transkripcii

Vo svojej práci som použila nahrávky jojkov, ktoré zadovážil fínsky etnograf Erkki 

Ala-Könni  v rokoch  1961-1963  vo  fínskom Laponsku (Inari,  Utsjoki,  Enontekiö). 

Nahrávky  sú  uložené  v archíve  ústavu  etnológie  univerzity  v Tampere.  Zo 

stodvadsiatichtroch nahrávok, ktoré som mala k dispozícii, som vybrala pre účely 

tejto práce vzorku dvadsiatichdvoch jojkov.

Notový zápis niektorých kusov bol nenáročný, iné však majú zložitejšiu melodicko-

rytmickú štruktúru a zachytiť ich do písomnej podoby bolo problematické.

Snažila som sa zapísať melódiu v skutočnej výške ako na nahrávke, pričom kvôli 

jednoduchšiemu zápisu pokiaľ možno bez predznamenania som melódiu niekedy 

transponovala o poltón alebo celý tón (napríklad z cis na c).



Predmet jojku Číslo
Interpret

Región Tónový materiál Ambitus melódie

dievčenský jojk AK 0541/1961
Uula Aikio

Inari anhem. pent. 
(c-d-g-a)

v. 6
(c-a)

Heikki Magga AK 0546/1961
Antti Kitti

Inari anhem. pent.
(f-g-a-c-d)

m. 10
(d-f1)

Jounin Uula AK 0547/1961
Uula Aikio

Inari anhem. pent.
(c-d-e-g)

č. 8
(c-c1)

los AK 0542/1961
Jouni Jomppanen

Inari anhem. pent.
(f-g-a-c-d)

v. 6
(c-a)

snehuľa AK 0542/1961
Jouni Jomppanen

Inari anhem. pent.
(f-g-a-c)

v. 6
(c-a)

medveď AK 0543/1961
Jouni Jomppanen

Inari anhem. pent.
(f-g-a-c)

v. 6
(c-a)

Guhtur Niilas 
Kaarina

AK 0544/1961
Jouni Jomppanen 
(Hilponen)

Inari anhem. pent.
(f-g-a-c-d)

v. 6
(c-a)

Lasse-Uulan Niila AK 0541/1961
Jouni Kitti

Inari mol. pentachord
(d-e-f-g-a)

č. 8
(A-a)

Jouni Niiles Kitti AK 0539/1961
Jouni Kitti

Inari anhem. pent.
(g-a-h-d-e)

v. 6
(d-h)

Aslak Aikio AK 0536/1961
Uula Jomppanen

Inari mol. pentachord
(c-d-es-f-g)

č. 8
(G-g)

Piera Jomppanen AK 0546/1961
Uula Aikio

Inari dur. pentachord
(c-d-e-f-g)

č. 8
(G-g)

Elli AK 0545/1961
Niilo Magga, 
Piera Länsman

Inari anhem. pent.
(c-d-e-g)

č. 8
(G-g)

Haltiatunturi AK 0602/1963
Berit Anne Kalttopää

Enontekiö anhem. pent.
(c-d-e-g-b(h)) 

č. 8
(g-g1)

uspávanka AK 0598/1963
Berit Anne Kalttopää

Enontekiö anhem. pent.
(f-g-a-c)

v. 6
(c1-a1)

Antti Palismaa AK 0578/1963
Oula Palojärvi

Enontekiö anhem. pent.
(d-e-fis-a-h)

m. 10
(D-fis)

Antti Palojärvi AK 0578/1963
Oula Palojärvi

Enontekiö anhem. pent.
(f-g-a-c)

č. 8
(A-a)

Anni Siiri AK 2424
Johan Högman

Utsjoki anhem. pent.
(c-d-e-g-a)

č. 8
(c-c1)

John Ailo AK 1592/1963
John Aslak Pol

Kautokeino dur. pentachord
(c-d-e-f-g)

m. 10
(E-g)

vlastný zimný jojk AK 1592/1963
John Aslak Pol

Kautokeino anhem. pent.
(c-d-g)

č. 8
(c-c1)

kuna AK 0529/1961
Kaisa Gavriloff

Petsamo, Kiltinkylä dur. hexachord
(c-d-e-f-g-a)

v. 6
(c-a)

Evva Fotanoff AK 0529/1961
Oijash Fotanoff

Petsamo, Suonikylä anhem. pent.
(g-h-d-e)

m. 6
(H-g)

Huotari Mosnikoff AK 0530/1961
Oijash Fotanoff

Petsamo, Suonikylä anhem. pent.
(es-f-g-b-c)

m. 7
(c-b)














































	OBSAH
	1. ÚVOD
	2. STAV BÁDANIA
	2.1. Počiatky vedeckého záujmu o sámsku hudobnú kultúru
	2.2. Fínsko
	2.3. Švédsko
	2.4. Nórsko
	2.5. Rusko

	3. ÚVOD DO HISTÓRIE A KULTÚRY SÁMOV
	3.1. Kto sú Sámi?
	3.2. História Sámov
	3.2.1. Pôvod Sámov
	3.2.2. Sámi v stredoveku a ranom novoveku
	3.2.3. Sámi v moderných národných štátoch
	3.2.4. Sámske národné hnutie

	3.3. Spôsob života Sámov
	3.4. Sámske jazyky
	3.5. Sámska kultúra a umenie
	3.6. Sámi vo Fínsku
	3.6.1. Inarskí Sámi
	3.6.2. Skoltskí Sámi


	4. SÁMSKY JOJK
	4.1. Sámsky jojk: základná charakteristika
	4.2. Minulosť a súčasnosť jojku
	4.3. Text jojku
	4.4. Predmet jojku 
	4.5. Vhodné príležitosti k spevu jojkov
	4.6. Funkcia jojku

	5. HUDOBNÁ STRÁNKA JOJKU
	5.1. Melodika
	5.1.1. Tónový materiál
	5.1.2. Melódia

	5.2. Rytmika
	5.3. Hudobná forma

	6. REGIONÁLNE ROZDIELY
	6.1. Východná oblasť
	6.1.1. Skoltský jojk (leu´dd)
	6.1.2. Jojk na polostrove Kola

	6.2. Západná oblasť
	6.2.1. Severný jojk
	6.2.2. Južný jojk


	7. ZÁVER
	8. POUŽITÁ LITERATÚRA
	RESUMÉ / YHTEENVETO / ABSTRACT
	Poznámky k transkripcii

