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1. Úvod 
 Oblasť severného Nórska a konkrétne kraj Finnmark je domovom rôznych 

etnických skupín. Najväčšie a aj najvýznamnejšie z nich sú Sámovia a Nóri, ktorí tento 

priestor zdieľajú na viac či menej zmiešaných územiach. Ich vzájomné spolunažívanie je 

však historicky spojené s celým množstvom konfliktov a sporov. Preto je prospešné 

pokúsiť sa analyzovať príčiny a počiatky daných udalostí a skúsiť ich reflektovať                

s problematikou dnešných dní, ako je napríklad pastierstvo sobov verzus prístup k pôde, 

jazyková revitalizácia, kultúrne práva či vzťah periférie s centrom. Skrz rôzne oblasti 

bádania, ako je napríklad politika, história či školstvo je možné komparovať nielen rôzne 

pohľady na problematiku a rôzne reálie sámskej a nórskej spoločnosti, ale predovšetkým 

vnímanie, teda predstavu verzus realitu a ich vzájomný vzťah. Sámovia, predovšetkým tí   

v Nórsku, ako ich poznáme dnes, sú príkladom úspešnej jazykovej, kultúrnej a politickej 

revitalizácie. Avšak ani takýto vývoj nebol samozrejmý. Nóri z kraja Finnmark zase musia 

čeliť hospodárskym a sociálnym problémom modernej doby a to zvlášť v kontexte ich 

slabého politického zastúpenia a absencií severonórskych politických orgánov s takou 

pôsobnosťou či finančným zabezpečením ako je napríklad sámsky parlament. 

 Sámska spoločnosť je nie len exotickejšia, ale navyše je v istom zmysle 

uchopiteľnejšia ako tá severonórska – na sámske špecifická sa zameriava množstvo 

výskumov, štúdií a i sámske hnutia samotné sú výraznejšie ako tie severonórske. Aj preto 

je možné na isté aspekty spoločných vzťahov lepšie poukazovať práve na sámskych 

záležitostiach. 
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2. Metodológia 

2.1 Výskumná metóda 

 Zúčastnené pozorovanie je jedným z hlavným typov terénneho výskumu                 

v antropológii a metodológii. 

,,It involves getting close to people and making them feel comfortable enough with your 

presence so that you can observe and record information about their lives,“ (Bernard, 

2006, p.342) 

 Jeho hlavná výhoda je detailné oboznámenie sa s prostredím, s jazykom,                 

s miestnym obyvateľstvom a jeho kultúrou. Výhodou je tiež menšia miery subjektivity       

a skreslenia, napríklad v porovnaní s dotazníkovou metódou. Aj z toho dôvodu bolo 

využité zúčastnené pozorovanie s minimom ďalších záznamových aparátov, tak aby sa 

nezvyšovala miera nedôvery na skúmanej a pozorovanej skupine. 

,,And of course your chosen method(s) will have an influence on your setting and the 

interactions within it, just as your own presence does. So, for example, your presence and 

role may be interpreted variously depending upon whether you view everything through 

your camcorder, whether you keep breaking off conversations to make jottings in your 

notebook, whether you are taking photographs, and so on.“ (Mason, 2002, p.97)   

Navyše sa jedná o kvalitatívnu metódu a tak vytvára možnosti pre hĺbkové analýzy. Práve 

niekoľkomesačné pôsobenie v danom prostredí vytvára možnosť splynutia s prostredím      

a zmenšuje mieru skreslenia. 

 Dôvodom zvolenia terénneho výskumu zúčastnením pozorovaním je relatívne dlhý 

časový rozsah pobytu, dôverné oboznámenie sa s prostredím a v neposlednej rade i znalosť 

finnmarkského dialektu bokmål nórčiny či severnej sámčiny - dávvisamigielly. Všetko toto 

stavia základ pre hĺbkový výskum, kedy sa sám autor na čas stáva súčasťou danej 

komunity a dokáže tak získavať názory a podnety z jej fungovania zvnútra, bez tlaku         

a bežného odstupu respondentov obvyklom pri iných metódach výskumu, ako je napríklad 

metóda dotazníkov. 

 Terénny výskum zúčastnením pozorovaním bol uskutočnený v dvoch lokalitách –  

v mestici Kautokeino a osade Sarnes, územne spadajúcu pod mestic Honningsvåg. Obe 

oblasti sa výrazne líšia veľkosťou, polohou, statusom a mnohými ďalšími aspektami, avšak  
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spoločne vytvárajú dobrý základ pre výskum spolunažívania Nórov a Sámov vo Finnmarke 

( teoreticky v západnej Finnmarke). 

 Autor strávil v osade Sarnes celkom 10 mesiacov rozdelených do zväčša 

dvojmesačných kratších pobytov, čo však poskytuje veľmi dobrú možnosť vnímať 

prostredie v premenách ročného cyklu, ale aj v rámci rokov a tak dotvára predstavu vývoja 

oblasti. Jedná sa o malú, pôvodne rybársku osadu so stálym i sezónnym obyvateľstvom, 

ktorá už dnes nie je hospodársky samostatne aktívna a ekonomická činnosť sa koncentruje 

prevažne na turizmus. S prihliadnutím na relatívne vyšší vek obyvateľov osady a turisticko 

- rekreačný charakter sa dá hovoriť o rekreačnej oblasti. Zaujímavosťou však je, že osada 

Sarnes spadá pod tradičné sámske pastierske oblasti a od mája do septembra možno 

pozorovať voľne sa pasúce stáda sobov. V osade sa počas trvania výskumu trvale 

nenachádzali žiadne osoby so znalosťou sámskeho jazyka. Krátkodobo však dochádzalo     

k interakciám s jednotlivcami z osady Kåfjord v okrese Nordkapp, či z Honningsvågu. 

 Mestic Kautokeino by bolo možné označiť ako centrum sámskej kultúry                  

a tradičného spôsobu života nielen vo Finnmarke, ale aj v celom Nórsku či dokonca celej 

severnej Európe. 

 Už sámsky názov Guovdageaidnu, ktorý sa dá rozložiť na guovda - stred a geaidnu 

- cesta, môžeme preložiť ako stred cesty či križovatka, nám znázorňuje význam tohto 

osídlenia v kontexte histórie.  Kautokeino je však relatívne mladý a to z dôvodu jeho 

pôvodného využitia – zimného zhromaždiska pastierov sobov, ktorí potom po oslave 

Veľkej noci ( najvýznamnejší sámsky sviatok roka ) presúvajú svoje stáda ďalej na sever. 

O trvalom osídlení tak môžeme hovoriť až posledných 200 rokov, kedy sa aj v dôsledku 

tlaku politických autorít a to predovšetkým nórskej vlády presadzuje norvegizácia 

sámskeho obyvateľstva. V mestici sa taktiež nachádza sámska vysoká škola – Sámi 

allaskuvla, založená roku 1989, kde autor študoval severnú sámštinu – dávvisamigiellu, 

ktorá je najrozšírenejším sámskym jazykom a zároveň jediným sámskym jazykom            

na území Finnmarky. 

 

2.2 Výskumná otázka 
 Predmetom výskumu je skúmanie a analýza vývoja sámsko - nórského a nórsko - 

sámskeho spolunažívania v kraji Finnmark v kontexte histórie i súčastnosti v komparácii 

so situáciou Sámov v iných oblastiach Nórska, a celej oblasti, tzv. Sápmi                             
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v stredoeurópskom prostredí známom ako Laponsko. Kľúčová je snaha o holistický 

antropologický pohľad na problematiku, ktorý sa často v danej problematike neuplatňuje     

a odmietnutie „orientalistického“ či romantizujúceho pohľadu na sámske obyvateľstvo, 

ktorý je prítomný u mnohých etnológov, antropológov, sámistov či sociálnych vedcov                

vo všeobecnosti. Hypotézou je diskriminácia sámskeho obyvateľstva v kontexte severného 

Nórska a to aj v oblastiach so sámskou majoritou, diskriminácia severonórskeho 

obyvateľstva - Nórov či pozitívna diskriminácia Sámov voči Nórom v kultúrno-politických 

záležitostiach. Výskumná otázka je: Aká je skutočná podoba vzťahov a spolunažívania 

medzi sámskou a nórskou populáciou Finnmarky a ako sa líšia ich pohľady na vec, 

prípadne ako sa ich domnienky líšia od skutočnosti. 

 

2.3 Vymedzenie pojmov 
 Pojmy ako Sápmi, Laponsko, Sám, severný Nór, Finnmarka a podobne môžu byť 

pre mnohých zmätočné a tak je korektné ich vymedziť. Dané pojmy a výrazy totiž nenesú 

len sémantický, ale aj politický náboj a tak do istej miery determinujú charakter diskurzu. 

 Výraz Sápmi sa viaže na proklamované sámske územie, siahajúce naprieč takmer 

celým Škandinávskym poloostrovom cez severnú časť Fínska až k poloostrovu Kola            

v Rusku. Jedná sa o sámsky koncept, ktorý nemá oporu v politickom či jazykovom 

usporiadaní krajín v súčasnosti. S istou mierou nadsádzky možno poznamenať, že sa jedná 

o sámsku „zem zasľúbenú“ a dané územie môžeme označiť ako hypotetickú historickú 

oblasť obývanú Sámami. Avšak absencia dôkazov o väčšinovom sámskom obyvateľstve    

a to predovšetkým v oblastiach južne od polárneho kruhu, nám skôr vytvára obraz istej 

formy sámskej propagandy. Sápmi je dnes navzdory svojmu striktne sámskemu pôvodu 

pojmom využívaným i nórsko jazyčným obyvateľstvom Finnmarky a to napriek tomu, že 

existujú ich stáročiami udomácnené pojmy ako Sameland či Lappland. Práve vymedzenie 

rozdielov Lappland verzus Sápmi môže byť do istej miery vítanou pomocou v otázke 

pochopenia v ich politickom náboji. 

 Laponsko alebo Lappland  je pojem, ktorý sa pôvodne viazal na švédskych             

a  fínskych Sámov žijúcich v polárnych oblastiach Európy. Má teda etnický nádych, ale 

viaže sa na konkrétnu oblasť, ktorú by sme dnes mohli identifikovať s fínskym Lappi          

a švédskym Lappland. Súhrn týchto dvoch území nám vytvorí historické Laponsko. 

 Finnmark alebo kraj, marka Sámov sa často mylne zamieňa s pojmami ako 
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Laponsko či Sápmi, nejedná sa však o jedno a to isté. Pôvodne sa jednalo o územie 

polárnej časti Nórska, ktorá bola obývaná Sámami – v nórčine Finn ( nórčina explicitne 

nerozlišovala Sámov a Fínov, k čomu by sme mohli nájsť historickú paralelu v pojme 

Nemec pre slovanské národy), zahrňovala teda i dnešný kraj Troms. Historická podoba 

Finnmarky, ale nie je predmetom daného skúmania. Finnmark je i napriek jeho nórskemu 

pôvodu možné skloňovať a to v podobne Finnmarka, takto nastavený pojem možno 

pružnejšie používať. 

 Sám prípadne sámske obyvateľstvo je azda najkomplikovanejší termín z hľadiska 

presného vymedzenia a to z dôvodu nielen nejednoznačnosti výkladu a nesmiernej 

heterogénnosti sámskeho obyvateľstva z hľadiska jazyka, štátnej príslušnosti, idey 

národnosti, či mnohých iných aspektov, ale predovšetkým z dôvodu značnej 

psychologickej podstaty daného termínu. Identita sámskosti je totiž subjektívny pocit, 

ktorý nie je možné kategoricky presne vymedziť. V sémantickej rovine je momentálne 

azda najvhodnejší výraz Sám  pretože je ohybnejší ako saami či sami. Pre budúcnosť by 

bolo možné využívať i Sápmelaš(sg), prípadne Sápmelaččat(pl), respektíve ich variácie    

zo sámskeho jazyka, ktorý foneticky nekoliduje s inými výrazmi a dá sa tak účinnejšie 

vymedziť. 

 Mestic je výraz prebratý z češtiny, ktorý dobre dokumentuje obce, ktoré sú centrom 

oblasti a množstvom občianskej vybavenosti a zároveň nemajú formálny štatút mesta. 

 Sámidiggi alebo sámsky parlament je sámska politická inštitúcia sídliaca                 

v Karasjoku. 

 

2.4 Rešerše literatúry 
 K téme Sámov, respektíve k spolunažívaniu Sámov s Nórmi bolo zo striktne 

etnologického pohľadu publikovaných len veľmi malé množstvo štúdií.                              

V stredoeurópskom pásme sa toto množstvo znižuje takmer k nule. Dôvody môžu byť 

rôzne: jednak zameranie štúdii skôr na sámsky folklór a etnografiu, prípadne snahu             

o zachytenie pôvodného spôsobu života, ktorý už dnes netvorí základ sámskej spoločnosti. 

Časté je i zameranie sa na sámsku jazykovú revitalizáciu či politické práva, avšak tieto 

témy sú skôr predmetom politológie a lingvistiky ako etnológie ako takej.  

 V Českej republike a na Slovensku sa problematike Sámov venujú etnológovia iba 

veľmi okrajovo. Často sa jedná o kratšie štúdie (štúdia Sámové : jazyk, literatura a 
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společnost), prípadne štúdie komparatívne – štúdia jazykovej revitalizácie profesora Šatavu. 

Etnologicky nekorektná je jazyková vybavenosť autorov – (napríklad Katarína Kukurová, 

ktorá uskutočňovala výskum výhradne prostredníctvom nórčiny). Autori českých, prípadne 

slovenských štúdií o Sámoch sú zväčša škandinavisti, v menšom množstve finisti. Ich 

jazyková znalosť sa teda redukuje na znalosť väčšinového jazyka a neakcentujú 

nevyhnutnosť znalosti jazyka komunity, ktorá je objektom skúmania. Z českých žijúcich 

autorov a aktívnych publicistov majú znalosti severnej sámštiny len PhDr. Vendula V. 

Hingarová, Ph.D. a Mgr. Michal Kovář, Ph.D.. 

 Zo starších autoroch mal jazykovú znalosť Václav Marek, ktorý žil s nórskymi 

Sámami niekoľko rokov. Pobýval však v kraji Nord-Trøndelag, ktorý sa územne radí                    

k strednému Nórsku a žijú v ňom južní Sámovia. Od Sámov zo severu sa teda líšia nielen 

jazykovo, ale aj folklórom či socio - ekonomickým prostredím. V rozsiahlych oblastiach 

Finnmarky – predovšetkým Indre Finnmark (vnútorná Finnmarka) a v menšej miere v Øst-

Finnmark tvoria Sámovia väčšinu a tak sa ich kultúra odlišuje oproti takmer asimilovaným 

skupinám Sámov z juhu či z pobrežia. 

 Z hľadiska svetovej etnológie, ale absentujú etnologické štúdie, ktoré by 

akcentovali všetky pravidlá terénneho výskumu a boli by tvorené nie samotnými Nórmi, 

Sámami, či ľudmi z oblasti Fenno-Škandinávie, ale nezaujatými etnológmi so znalosťou 

oboch jazykov.  Zameranie na Sámov má napríklad inštitúcia v Berlíne, ktorá v oblasti 

Sápmi absolvovala rozsiahle výskumy. Dokonca existujú nemecko- sámske jazykové 

príučky a slovníky, ale jedná sa skôr o jednotlivé exempláre než o konkrétne vymedzený 

dlhodobý trend. Príkladom takéto prístupu môže byť napríklad známy novoveký vedec 

Johannes  Schefferus. 

„He gained a world-wide reputation by his book Lapponia,which appeared (in Latin) in 

1673 and was soon translated into English, German, French and Dutch. Lapponia was the 

very first monograph on the Lapps to be printed in any language, and it is still regarded as 

the standart work in this field. This is most remarkable because Schefferus never saw 

Lappland.“ (Collinder, 1949, p. 221). 

 Práve absencia osobného styku a terénneho výskumu v kombinácii s využívaním 

starších zdrojov je častým problémom výskumu sámskej a celkovo európskej arktickej 

problematiky. 

 Predstaviteľom vedeckého historiografické prístupu je sámsky historik Aage 

Solbakk, ktorý, ale nemá antropologickú perspektívu (sám je člen komunity) a ani 
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antropologické vzdelanie. Ďalej možno spomenúť i ďalších autorov ako je Johan Turi, Just 

Knud Qvigstad či Harald Gaski. V ich prípade sa však jedná skôr o etnografiu ako              

o etnológiu a ich výskum absentuje práve odstup a nezaujatý pohľad. 
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3 Terénny výskum 
 Samotný terénny výskum prebiehal formou zúčastneného pozorovania a to               

v mesticoch Kautokeino a Honningsvåg, v osade Sarnes a občasne aj v meste Alta. Každá  

z oblastí je iná a iné je aj zloženie obyvateľstva a spôsob výskumu. Získané dáta nie sú 

dôvodom záverov, ale skôr podklad na komparáciu s teoretickými štúdiami. Predovšetkým 

v oblasti Nordkapp, ktorá zahrňuje Honningsvåg a Sarnes bola znateľná zaujatosť voči 

sámskemu obyvateľstvu a to predovšetkým z dôvodu pastierstva sobov, ktoré sa počas 

letných mesiacov voľne pohybovali po celom ostrove a do istej miery znepríjemňovali 

život miestnym obyvateľom a to predovšetkým pri jazde motorovými vozidlami. Aj úprava 

vlastných pozemkov a záhrad proti sobím stádam bola v rukách nórskej populácie a nebola 

žiadna viditeľná snaha zo strany majiteľov sobov si svoje zvieratá zabezpečiť. Častá 

reakcia bola: „Sámovia môžu všetko, pretože sú Sámovia.“ Chýbalo však rozlišovanie 

medzi sámskymi pastiermi a zvyškom sámskej populácie, ktorá z pastierstva nijak 

neprofituje. 

 Predmetom závisti boli aj sámske inštitúcie ako sú napríklad divadlo Beaivvaš,  

Sámi allaskuvla, Sámidiggi s jeho rozpočtom a ďalšie. Výčitky smerovali k absencií 

podobných zariadení predovšetkým pri pobreží, kde je tiež problém s malým zastúpením 

kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Práve Sámidiggi bol objektom najväčšej kritiky a to    

z dôvodu jeho údajne rasistického zamerania a celkovo rasistického zamerania sámskej 

politiky (vo vnímaní časti Nórov v oblasti Nordkapp). Register voličov do sámskeho 

parlamentu je vnímaný ako značne segregačný, pretože je údajne len pre Sámov a tak      

do neho môžu voliť Sámovia. Mnohí to stavajú do kontrastu s nórskym 

multikulturalizmom a ideou kultúrneho a politického národa. Zaujímavosťou je 

multikultúrne cítenie a vyzdvihovanie nórskej kultúry, nie etnicity. 

 Časť obyvateľov ostrova, zvlášť starší obyvatelia nazývali Sámov fjellfinn čo nesie 

negatívne až hanlivé konotácie. Na vytvorenie komplexného pohľadu je dobré vedieť, že 

práve takto boli Sámovia vo Finnmarke v minulosti označovaní a tak sa to zachovalo práve 

medzi staršou generáciou. 

 Obyvatelia oblasti Nordkapp sa hlásia k nórskej kultúre a nechápu zobrazovanie 

sámskej kultúry ako typickej pre všetky oblasti Finnmarky, vrátane oblastí ako je práve 

Nordkapp, kde Sámovia tvoria zanedbateľnú menšinu. I napriek tomu však na základnej 

škole v Honningsvågu vyučujú aj predmet sámsky jazyk. 
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 Hlavný zdroj obživy je tradične spojený s morom a tak je i more zdrojom mnohých 

špecifických kultúrnych rysov, ktoré sa prejavujú napríklad v námorníckom a rybárskom 

foklóre prostredníctvom rôznych povier a anekdot. 

 Mesto Alta patrí k najrôznorodejším oblastiam vo Finnmarke, možno aj preto sa tu 

témy sámsko-nórskych vzťahov zdanlivo reflektujú menej, čo však môže byť spôsobené 

relatívne krátkymi návštevami Alty a tak možným skreslením preberaných tém. Alta je pre 

západnú Finnmarku predovšetkým spojenie s Oslom a okolitým svetom práve vďaka 

najväčšiemu letisku v kraji. Zároveň sa jedná o najrýchlejšie rastúce mesto v celom Nórsku 

a najväčšie mesto Finnmarky, v samotnej Alte žije takmer 1/3 obyvateľov kraja. Taktiež je 

to vizuálne čisté a upravené mesto, čo je na pomery Finnmarky relatívne nevídané. 

 Mestic Kautokeino je centrum sámskej vzdelanosti a zároveň centrom pastierov 

sobov. Pôvodne sa jednalo o zimovisko pastierov, ale postupom času sa z Kautokeina stalo 

centrum regiónu. Zlé jazyky hovoria,že samotná vysoká škola bola postavená len pre 

posilnenie vplyvu majiteľov sobov. Na úvod nemožno nespomenúť vizuálnu stránku 

oblasti a to predovšetkým zo smeru z Fínska. Prvý dojem je tvorený vrakmi áut                   

a množstvom budov v neudržiavanom stave. Podoba mesticu sa síce smerom k centru (to 

tvorí predovšetkým vysoká škola, základná škola, úrad kaviareň a pár obchodov) zlepšuje, 

ale pocit zaostalosti a nedostatočnej starostlivosti ostáva. 

 Prístup ku kvalitným informáciám bol v oblasti zložitý a to z niekoľkých dôvodov. 

Počiatočná absencia znalosti sámčiny, či silné rodinné väzby, ktoré môžu výskum značne 

komplikovať a to predovšetkým pre ich častú uzavretosť. Sámovia totiž stále majú systém 

klanov, ktoré mnohokrát vzájomne súperia o vplyv. Uľahčujúci prvok bol naopak sámsky 

jazykový kurz, kedy bolo možné nenútenou formou získať kontakty i informácie rôzneho 

druhu. 

 Kurz navštevovalo 23 študentov, z toho veľké množstvo zo Švédska, konkrétne až 

8 bolo švédskych Sámov a to môže svedčiť o výrazne horšej jazykovej situácií práve         

u švédskych Sámov. Časť z nich navyše žila v južnom Švédsku (napriek severošvédskemu 

pôvodu) a tak nemali možnosť udržiavania si jazyka. Ďalej 4 fínski Sámovia, 5 nórski 

Sámovia, 3 Nóri, 2 Rusky a Slovák. Kurz navštevovala aj študentka z Kiruny, ktorá 

vlastnila sobie stádo, a ktorá síce mala sámčinu ako materinský jazyk, ale z dôvodu údajnej 

šikany a diskriminácie prestala jazyk používať a dnes sa snaží o jeho obnovu. Tri              

zo švédskych študentiek boli taktiež læstadiánky (jedná sa o kresťanské hnutie pôsobiace 
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za polárnym kruhom ktorého členami boli historicky Sámovia aj Nóri, Švédi a Fíni, ale 

dnes sa udržuje predovšetkým vo švédskej časti Sápmi, hlavne medzi Sámami). 

Zaujímavosťou bolo štúdium priameho pamätníka a účastníka udalostí v Alte. 69 ročného 

emeritného profesora z univerzity v Tromse, ktorý sa rozhodol naučiť sámsky na popud 

dcéry, ktorá absolvovala rovnaký kurz rok pred ním a želala si mať pre svoje deti starého 

otca so znalosťou sámčiny. Rovnako starý bol aj regionálny politik, ktorý sa snažil nájsť 

lepšie pochopenie pre sámsku otázku práve skrz ich jazyk. Celkovo bolo zloženie kurzu 

veľmi rôznorodé a nenavštevovali ho len Sámovia bez možnosti používania a osvojenia si 

jazyka, ale napríklad aj nórske manželky, ktoré sa za Sámov vydali a tak si chceli osvojiť 

sámčinu. Taktiež existuje spolupráca s menšinovými hnutiami v Rusku a preto kurz 

navštevovala aj študentka jazykov z oblasti poloostrova Yamal z etnika Nenetsov 

( nenetčina je jazyk príbuzný sámskym jazykom). Paradoxne najhoršia komunikácia 

ohľadom sámskych záležitostí bola práve s vlastníkmi sobov, ktorí sa nielenže o pastierstve 

z hľadiska legislatívy nechceli baviť vôbec, ale navyše považovali mnohé otázky               

za nevhodné – napríklad otázku o množstve sobov v ich stáde, ktorú brali ako veľmi 

osobnú. 

 Mnoho Sámov či iných študentov, ktorí na Sámi allaskuvla študujú zastávajú 

značne „orientalistický prístup“ a tak nemajú snahu reflektovať problematickosť 

niektorých aspektov a noriem sámskej spoločnosti, ako je napríklad prístup k vlastníctvu 

sobov. Takýto postoj majú do veľkej miery i zahraniční či nórski antropológovia, 

etnológovia a sociálni vedci ako takí a nedokážu sa odosobniť od sympatií k sámskej 

strane konfliktu. Do značnej miery by to mohlo byť spôsobené aj prístupom sámskych 

orgánov a inštitúcií, ktoré prezentujú tradičnú kultúru, napriek jej spornému rozšíreniu        

v minulosti a len malému zastúpeniu v súčastnosti. 

 Oproti mladej generácií Nórov, Švédov či Fínov sú Sámovia do značnej miery 

tradicionalisti a to sa prejavuje napríklad v ich odievaní. Radi využijú príležitosť obliecť si 

svoj tradičný kroj gákti, ktorý sa líši v závislosti na rôznych regiónoch, sociálnom              

a partnerskom postavení. Okrem toho radi využívajú prvky tradičných odevov v tých 

moderných a to napríklad nosením tradičných sámskych šperkov spolu s bežným odevom 

či uprednostňovaním sámskeho dizajnu pred globalizovaným. 

 Všetky oblasti nesú niektoré podobné či zhodné kultúrne znaky a prejavy akým je 

napríklad obľuba snežných skútrov, ktorá je síce v Sápmi vyššia ako napríklad pri pobreží, 

ale stále sa jedná o obľúbenú zábavu, zvlášť u mladšej generácie. Sámsky prístup                
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k snežným skútrom je taktiež do istej miery šokujúci a to zvlášť z dôvodu rôznych aktivít 

ako napríklad jazda na snežných skútroch po rieke počas leta. V polovici augusta dokonca 

existuje súťaž v jazde na skútri, počas ktorej sa každý rok minimálne jeden skúter              

v dôsledku nehody ponorí na dno rieky, kde aj zostane. Aj to ukazuje, že obraz Sámov ako 

predstaviteľov prírodného národa s prirodzenými sklonmi k ochrane prírody môže byť     

do veľkej miery mýtus. 
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4. História 
 Nóri aj Sámovia majú napriek rozdielnemu kultúrnemu a čiastočne aj historickému 

vývoju niekoľko spoločných znakov, ktoré ich ovplyvňujú a môžu pomôcť v snahe o lepšie 

pochopenie spôsobu myslenia a doterajších snáh a výsledkov vzájomného súžitia. 

Napríklad absencia či skromné zastúpenie vlastných písomných zdrojov. Obidve etniká 

takmer absentujú vlastné písomné diela až do obdobia zrodu nacionalizmu. V prípade 

Nórov sa samozrejme nedá hovoriť o analfabetizme. Avšak až do 19. storočia boli literárne 

diela v dánčine, nakoľko spisovná nórčina ešte neexistovala. Z histórie sú známe nórske 

ságy a eposy, ale nemožno hovoriť v danom období o nórskom etniku. Ďalej absencia 

vlastného štátu. Nóri síce mali vlastné kráľovstvá a dŕžavy, ale prakticky od konca obdobia 

Vikingov až po romantizmus bolo Nórsko súčasťou Dánska, navyše len s krajským 

štatútom – dánske kraje mali napriek svojej výrazne menšej rozlohy mali rovnaký štatút 

ako Nórsko. 

 Ako v prípade mnohých iných etník je aj v prípade Sámov a Nórov prítomný spor   

o to kto je pôvodným obyvateľom severu a má tak naň historické právo. Názory laickej       

i odbornej verejnosti sa samozrejme líšia, ale väčšina z nich sa zhodne na tom, že prvé 

trvalé osídlenie severnej časti severnej Európy nastalo približne pred 10 000 rokmi „Prví 

ľudia prišli do oblasti Nordkalottenu pred 10 -12 000 rokmi, po skončení doby 

ľadovej“ (Axelsen, 1986, s.26). 

 Jedná sa teda o roky 10.000-8.000 pred našim letopočtom, kedy skôr hovoríme        

o kultúrach a počiatkoch moderného človeka ako o konkrétnych skupinách. 

 Českí autori Honzák,Hubinger a Polišenský naopak tvrdia: „S.(Saamové) přišli do 

Evropy asi prěd 10 000 lety z obl. Oněga, z jižnejších obl. byli později vytlačeni finskými a 

germánskymi kmenmi.“ (Honzák, 1985, s.258) 

 Hovoriť o roku 8.000 pred našim letopočtom v súvislosti s konkrétnou etnickou 

skupinou je prinajmenšom trúfalé a to aj v kontexte rôznorodého prostredia severnej 

Európy. Otázny je aj pôvod a smery osídlenia. 

,,While researchers agree that migration northwards must have taken place after the ice-

cap melted,there is disagreement as to which route the ealiest inhabitants took.“ (Hætta, 

2008, p.10-11) 

 Rôzne cesty sa líšia geograficky aj kultúrne. Pobrežie nórskeho mora ponúka 

priaznivé podmienky lodnej dopravy a oblasť baltského mora priaznivé prostredie            
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pre obchod a styk s rôznymi kultúrami. 

„Some claim that migration took place along the Norwegian coast, while others belieave 

that the first hunting groups came via the Baltic Sea.“  (Hætta, 2008, p.11) 

Vieme, že migrácia prebiehala z viacerých smerov, ale je nesmierne náročné určiť, ktorá 

skupina domigrovala až na sever ako prvá. 

„The origin of the oldest Stone age culture in Finnmark, the Komsa Culture , and other 

Stone Age cultures in nothern Fennoscandia, can be traced to northern Germany, Poland 

and the Baltic.“ (Hætta, 2008, p.10) 

Čo sa môže skôr asociovať s germánskym ako so sámskym obyvateľstvom. Je teda možné 

usudzovať, že oblasť Nordkalloten bola osídlená z viacerých smerov a obývali ju rôzne 

kultúry. 

,,The origin of the oldest Stone age culture in Finnmark, the Komsa Culture , and other 

Stone Age cultures in nothern Fennoscandia, can be traced to northern Germany, Poland 

and the Baltic.“(Hætta, 2008, p.10) 

 Je teda nesmierne zložité určiť, ktoré etnikum prišlo do Finnmarky skôr, nakoľko sa 

v danom období sa s určitosťou ani o etnikách hovoriť nedá.  

Problematické sú aj prvé písomné zmienky. Nakoľko o Sámoch  pojednáva už Tacitus, 

ktorý o nich píše v diele e origine, situ, moribus ac populis Germanorum, v preklade O 

pôvode, polohe, zvykoch a národov Germánov ako o Fennoch a pravdepodobne tak 

používa označenie ostatných skupín v danom období a oblasti. Ostatne tak ako Scheffer ani 

Tacitus Laponsko osobne nenavštívil a je pravdepodobné, že skôr pojednáva o južných 

Sámoch. 

„Around AD 1200, Saxo Grammaticus described the Saami as moving with their houses 

and was the first to use the term Lappia for Lappland.“ (Beach, 1994, p.155)  

Sámovia skutočne v danom období migrovali a migrujú aj dnes, ale je veľmi 

komplikované dokázať do akej miery sa jedná o skutočne nomádsku spoločnosť a do akej 

miery je to len kuriozita zapisovateľa. Ostatne morských Sámov je viac ako tých horských, 

avšak nenesú toľko špecifických znakov. 

,,Lapps as well as Norwegians combine farming and fishing with no difference in 

ecological adaptation along ethnic lines. Spatially, however there is a tendency to ethnic 

clustering.“ (Eidheim, 1977, p. 52) 
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Na čom vidíme, že sámske naviazanie na pastierstvo sobov je skôr záležitosťou 

vnútrozemských oblastí a i tam bolo kombinované s lovom a inými aktivitami. Aj preto 

boli morskí Sámovia do veľkej miery asimilovaní, nakoľko sa ich kultúra a spôsob života 

takmer nelíšili od Nórov. 

4.1 Sámska história 

 Pre lepšie pochopenie sámsko - nórskeho kultúrneho kontextu je potrebné poznať 

nielen ich východiská etnické, náboženské, politické a kultúrne, ale aj tie historické.  

 Sámska história je chápaná v celom sámskom kontexte s užším zameraním            

na Nórsko a Finnmarku, nakoľko v rámci porozumenia historických súvislostí je potrebné 

skúmať aj dejiny celého Nórska a nielen nórskeho etnika žijúceho na území Finnmarky. 

Historický pohľad na sámsko - nórske vzťahy je plný protichodných názorov a to 

predovšetkým v otázke príchodu rôznych etník do oblasti. 

,,The people who reached the coastal areas of the north came from different places. Some 

travelled upwards, along the coast of Norway, others from what is today Bottenviken in 

Sweden, still others from the areas that are today Finland and Russia. These were probably 

quite different peoples who integrated to become the people known in later times as the 

Sami.“ (Johansen, 2008, p.10) 

Z čoho vyplýva, že sámska etnogenéza nie je jednoznačne uchopiteľný a vymedziteľný 

pojem. Tak ako dnes, ani v minulosti sa nejednalo o homogénnu skupinu. Okrem toho 

možno vysloviť domnienku, že sa Sámovia do podoby súčasného etnika sformovali až       

v oblasti Laponska a tak sa v prehistorických dobách jednalo len o ich predkov, nie            

o Sámov. 

 Hmotné pramene európskej časti Arktídy nie sú veľmi početné. Bolo by možné 

polemizovať o príčinách takéhoto stavu, avšak jedná sa skôr o tému archeologickú. Ako 

poznamenáva Veli-Peka Lehtola: 

„We can only form a sketchy picture of the life of those northern Stone Age people. 

Archeological finds lack organical materials.Objects and dwellings were made of 

materials that decompose: bone, antler, leather and wood.“ (Lehtola, 2010, p.19) 

 Takmer kompletne teda absentujú organické materiály, ktoré sú v Arktíde bežné       

a tak je zložité určiť prítomnosť niektorých kultúr. „Researchers believe the images to be 

between 2 500 a 6 200 years old.“ (Johansen, 2008, p.14) 
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Obrazy v Alte však nijako nedokladujú sámsku prítomnosť ako takú a to z viacerých 

dôvodov – jednak v danom časovom rozmedzí nemožno hovoriť o Sámoch ako etniku, ale 

skôr o sámskych či nórskych predkoch. Ďalej je zobrazená predovšetkým lovná zver a lovu 

sa v danom období venovali všetky prítomné kultúry. Nemožno teda tvrdiť, že skalné 

rytiny dokazujú prítomnosť Sámov, dokazujú skôr prítomnosť loveckej spoločnosti            

v priľahlých oblastiach už v konkrétnom vymedzenom čase. 

„Vieme teda z Ottarovho príbehu, že Sámovia žili v oblasti minimálne od 9.storočia, jedná 

sa teda o prvú konkrétnu písomnú zmienku o Sámoch v oblasti. (Solbakk, 1994, s.21) 

Ottar síce tvrdí, že je najsevernejším Nórom a nik okrem Sámov už na severe nežije, ale 

možno polemizovať do akej miery sa jedná len o ego a fikciu. Ostatne i archeologické 

nálezy dokazujú prítomnosť rôznych kultúr v oblasti Finnmarky. Neskôr sa objavujú aj 

ďalšie zmienky a dokonca zapracovanie Sámov do nórskej mytológie.   

„The Norwegians at the end of the vikings epoch thought that there were or had been Lapp 

chieftains. In the short prose introduction to the Edda song on Völund ( the Daedalus of 

the ancient Norsemen) it is said that Völund and his brothers were the sons of a Lapp 

chieftain( Finnakonungr) and that they were ski -runners and hunters.“  (Collinder, 1949, 

p.13) 

To dokazuje i sámsko - vikingské styky a obchod. 

,,The character of all of these words in the Lapp dialects show that they are borrowed from 

the Primitive Norse language. The contacts which brought these cultural elements to the 

Lapps must thus have been established as early as in the Early Iron age.“  (Sjøvold, 1974, 

p.362) 

Sámovia teda nežili oddelene, ale do veľkej miery vedľa germánskych kmeňov a dôkaz je 

aj vo vzájomnom obohatení jazyka. 

 

4.2 Stredovek 

 Stredovek sa nevyznačoval len obchodným stykom s Vikingami a inými skupinami, 

ale predovšetkým postupné zavádzanie štátnych hraníc a snaha o spoplatnenie užívania 

územia Sápmi. Migrujúci Sámovia tak často museli platiť daň za pastierstvo aj                    

v niekoľkých krajinách a tak na nich bol vyvíjaný ekonomický tlak. 

„Flexible patterns of kinship and social alliances, diverse economic strategies and highly 

effective travel technologies facilitated remarkable contacts with the outside world; 
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hundreds of Viking age objects that reflect a vast Eurasian trading network have been 

found at Saami offer sites in Swedish Lapland.“ (Broadbent, 2010, p.1) 

Sámovia a Vikingovia zjavne vzájomne obchodovali a aj Sámovia tak boli súčasťou 

obchodného systému vtedajšieho sveta. Neboli teda tak izolovaní ako je dnes prezentované, 

ale využívali produkty svojej kultúry k obchodu a získavaniu potrebných komodít. 

Neskoršia kolonizácia Finnmarky a priľahlých oblastí teda reflektuje vzťah nielen               

k Sámom, ale i k Nórom žijúcim v oblasti, ktorí mali k centrálnej vláde a spoločnosti 

pravdepodobne diametrálne odlišný vzťah ako ona k nim. 

„And the most reasonable explanation of this contact seems to be that the Norwegians 

entered the land of the Lapps to buy hides and furs,“ (p.362  Sjøvold 1974) 

Land of the Lapps pravdepodobne predstavuje Laponsko. Je pravdepodobné, že sa jedná 

skôr o fínske a švédske Laponsko ako o Finnmarku. Možno teda vysloviť premisu, že 

kontakt a obchod morských Sámov s Nórmi je kontinuálnejší ako so Sámami z viddy         

a Laponska, kde prebiehal len sporadický obchod. 

 

4.3 Novodobá história 

 Z obdobia vrcholného stredoveku sú správy o Sámoch či severnej Európe veľmi 

strohé a takmer absentujú. Až do obdobia počiatku kristianizácie nebadať o sámsku 

problematiku väčší záujem ani v rámci oblasti štátov kde žili. Práve kristianizácia a neskôr 

aj vznik národných štátov a politická ideológia nacionalizmu výrazne zmenili dovtedajší 

život Sámov v snahe vlád vytvoriť etnicky homogénne národy. 

„Horskí finnovia či východní laponci, ako ich nazývali boli zapísaní pod nórskou či 

švédskou národnosťou.“ (Aarseth, 1989, s.84) 

Z čoho vyplýva, že Sámovia, prípadne Laponci nie sú historicky a politicky jednotní           

a označenie Lapp sa vzťahuje na švédskych Sámov, kým Finn na nórskych (samozrejme     

v kontexte severného Nórska, na juhu môže byť názvoslovie iné). Je preto nevhodné 

hovoriť o Laponcoch a Finnoch bez rozlišovania nie len z hľadiska politickej korektnosti, 

ale predovšetkým z hľadiska nesprávnosti pojmov. 

,,From  time immemorial, the Norwegians have called the Lapps Finner, whereas in 

Sweden this word has denoted and still denotes the Finns.“ (Collinder, 1949, p.205)  

Rozdielne názvoslovie teda indikuje rôzne sámske skupiny a rôzne prístupy vlád. Kým      
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v Nórsku sa spočiatku jednalo o Fínov, vo Švédsku existovalo rozlišovanie a to z dôvodu 

využívania iných pojmov. 

 

4.3.1Povstanie v Kautokeine 

 Špecifickou udalosťou sámskych dejín ostáva incident z Kautokeina z roku 1852, 

kedy sa miestne sámske obyvateľstvo vzbúrilo proti údajnej úžere a vykorisťovaniu          

zo strany nórskeho obchodníka so spotrebným tovarom a alkoholom. Jedná sa o azda 

jediný zaznamenaný násilný akt zo strany sámskeho obyvateľstva. Pri udalostiach bol 

zabitý nórsky obchodník s alkoholom. Nórska vláda zareagovala tvrdo a zvlášť drastické 

boli tresty: 

,,At subsequent trail, five Sami were sentenced to death. Mons Somby and Aslak Hætta 

were beheaded, eight others were given life sentences. Altogether 33 people were found 

guilty.“ (Johansen, 2008, p.19)   

 

4.3.2 Altasaken 

 Altasaken bola v skratke kauza ohľadom snahy nórskej vlády v Osle vybudovať   

na rieke Alta vodnú priehradu s elektrárňou, ktorá by však  zaplavila tradičné sámske 

územia. Po povstaní v Kautokeine sa jedná o azda najvýznajmenšiu politickú udalosť 

sámskych dejín. Nešlo o jednu akciu, ale o celý súbor udalostí, ktoré sa odohrávali              

v rozmedzí medzi prípravou stavby od roku 1968 až do uvedenia do prevádzky v 1987. 

Odpor Sámov prerástol až do blokád, hladoviek či protestných zhromaždení na rôznych 

miestach. Najväčší ohlas mali práve zhromaždenie v Osle, kde Sámovia pred budovou 

nórskeho parlamentu Stortinget prezentovali svoje postoje v tradičných sámskych odevoch.        

Za zmienku stojí aj fakt, že veľká časť účastníkov demonštrácií bola sámska generácia bez 

znalosti jazyka a tak demonštrovali svoju miznúcu identitu v postupne sa meniacom svete. 

Táto snaha o narušenie sámskeho územia bola spúšťačom celého politického procesu 

revitalizácie a vznikla tak celá rada organizácií – najvýznamnejšia a najznámejšia je ČSV 

(skratka pre rôzne sámske frázy, napríklad Čájet Sámi Vuoiŋŋa – Píš sámsky kamarát), 

ktorá stála aj pri zrode sámskej vysokej školy či vytvorení sámskeho parlamentu. 
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5. Politika 
 Severonórska a celkovo arktická politika nie je často témou vedeckého výskumu. 

Politologické štúdie sa často sústreďujú na analýzy nórskeho sociálneho, ekonomického či 

politického modelu, avšak máloktorá z nich akcentuje charakter krajiny nielen ako jedného 

geopolitického centra, ale aj ako krajiny s problémami centra a periférie. Zvlášť v prípade 

severných arktických oblastí by takéto porovnania boli namieste. Nórsko je totiž relatívne 

rozsiahlou krajinou s veľkými regionálnymi i jazykovými rozdielmi. Samostatnou 

kapitolou je vzťah Osla, respektíve južnej časti Nórska voči ostatným častiam v kontexte 

ťažby ropy, rybolovu či v prípade vzťahu k pôvodným obyvateľom severnej Európy - 

Sámom. Bolo by však mylné tvrdiť, že dichotómia Sever-Juh má v prípade Nórska etnické 

príčiny. Za príčinu môžeme označiť centralizovanú formu vlády naviazanú na ekonomické-

finančné centrum, akým Oslo nepochybne je a rôznorodé ponímanie tvorby kultúrnych či 

hospodárskych hodnôt. Rovnako nekorektné by bolo považovať podobný prístup za nórske 

špecifikum. V kontexte severnej Európy môžeme hovoriť o istom štandarde využívania 

kapitálu z hospodárstva severných častí Nórska, Švédska i Fínska, ktoré kontrastuje           

s pomerne nižšou životnou úrovňou a stupňom rozvinutia daných oblastí. Príkladom 

takejto centralizovanej politiky môže byť ťažba ropy v najsevernejšom mesta sveta –                 

v Hammerfeste, pričom dochádza k masívnemu odlevu ropy i výťažku z jej predaja         

do Osla ako finančného a správneho centra nórskeho kráľovstva. 

 

5.1 Regionálna správa 
 Dôležitou zložkou politického systému v tak rozľahlom kraji ako je Finnmark je aj 

krajská a okresná politika, ktorá má síce obmedzené hospodárske a ekonomické právomoci, 

ale môže výrazne prispievať napríklad k jazykovej revitalizácii. Takýmto príkladom sú 

viacjazyčné okresy, kde sa okrem sámčiny a nórčiny využíva aj kvenčina – napríklad          

v Alte a Porsangeri. Kraj Finnmark sa delí na niekoľko rôzne veľkých a rôzne obývaných 

kommún (možno pripodobniť k okresom). Konkrétne sa jedná o 19 oblastí, z ktorých má 

sámsky jazyk vedľa nórčiny ako oficiálny jazyk Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby        

a Porsanger. Krajské zriadenie v Nórsku je relatívne decentralizované a tak má každá 

komúnna minimálne jednu či viac materských škôl a škôl, plus iné služby ako základná 

lekárska starostlivosť a podobne. Komplexnejšie zdravotnícke zákroky či vyšetrenia sú 
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vykonávané v Hammerfeste pre západnú Finnmarku a Kautokeino a v Kirkenese              

pre východnú a Karasjok. 

5.2 Sámidiggi 

 Sámidiggi alebo sámsky parlament je najvyšší sámsky orgán v Nórsku, ktorý bol 

založený v roku 1989 ako vyústenie snahy o väčšie práva v rozhodovaní  v záležitostiach 

týkajúcich sa Sámov a ich tradičných oblastí. Volebné oblasti sámskeho parlamentu 

zahrňujú nielen oblasť Finnmarky, či severného Nórska, ale aj veľkú časť nórskeho územia 

až k južným Sámom z oblasti Røros, ktoré sú rozdelené do menších celkov, z ktorých sa 

volia jednotliví zástupcovia. Priamo je volený aj prezident sámskeho parlamentu.             

Pre funkčné obdobie 2013-2017 bola zvolená Aili Keskitalo, ktorá je zaujímavá napríklad 

faktom, že jej materinský jazyk nie je sámčina, ale nórčina. Napriek tomu dnes ovláda 

sámčinu na plynulej a reprezentatívnej úrovni. Podobné parlamenty fungujú aj vo Švédsku 

a Fínsku, konkrétne v meste Kiruna a Inari. 

,,The Sami Parliament has 43 delegates, directly elected by and from among the Sami in 

Norway, based on a Sami electoral register which contains the names of just over 12 500 

( in 2008)“  (Johansen, 2008, p.21) 

 V rámci volebného systému, delegátov, funkcií a fungovania sa sámsky parlament   

v Nórsku nevymyká štandardu, výnimkou azda môže byť jeho financovanie, ktoré 

zabezpečuje Stortinget, nórsky parlament v Osle. Práve parlament je súčasťou 

revitalizačného procesu sámskej identity a snahy nórskej vlády a spoločnosti o zmiernenej 

dôsledkov diskriminácie. 

„For norwegian Sameting, with offices based in Karasjok, 39 representatives are elected 

for four-year terms by the direct votes of the Saami people from 13 constituencies -six in 

Finnmark ,three in Troms two in north Nordland ,one covering south  Nordland,Trøndelag 

and northeast Hedmark, and lastly one regionally unbounded to include all those Saami 

who have scattered far from their core areas.“ (Beach, 1994, p.199) 

 Počty členov parlamentu sa časom menili a menil sa aj počet registrovaných 

voličov. Dôvodom nie je zmena stavu sámskej populácie, ale skôr zmena vnímania 

sámskej identity u samotných Sámov a ich sebaidentifikácie. 
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„Ruong´s standart work on the Saami from 1975 claim there to be a total of 35 000,of 

whom 20 000 are in Norway, 10 000 in Sweden, 3000 in Finland, and 2000 in 

Russia.“(Beach, 1994, p.149) 

 V prípade Nórska možno navyše hovoriť o vysokej koncentrácií sámskej komunity 

v určitých lokalitách ako je Indre a Øst Finnmark. 

„The revisited edition of this work, however gives considerably higher numbers: a total of 

60 000 Saami, of whom 40 000 are in Norway, 15 000 in Sweden, 4000 in Finland and 

1500 to 2000 in Russia.“ (Beach, 1994, p.149-150) 

 Zaujímavé však je, že počty Sámov vo Fínsku a v Rusku sa menia nepomerne 

menej ako počty v Nórsku a Švédsku. Aj to by bolo možné označiť za výsledok fungovania 

sámskych parlamentov v Karasjoku a v Kirune a celkovo dôsledok prístupu a zmien          

v nórskej, respektíve švédskej spoločnosti. 

,,Obviously this rise of over 58 per cent in seven years reflects more than a growing birth 

rate“ (Beach, 1994, p.150) 

Takýto vysoký rast možno pripísať okrem iného aj postupnej jazykovej revitalizácii a čoraz 

väčšiemu osôb, ktoré ovládajú sámsky jazyk. 

„Now that Norway,Sweden and Finland all have Saami Parliaments, it will probably not 

be long before the Russian Saami also establish a Saami Parliament and participate with 

their Saami neighbours in an over-arching pan-Saami Parliament with representatives 

from the four national Saami Parliaments,“ (Beach, 1994, p.204) 

Predpoklad, ktorý sa doposiaľ ukázal byť chybným a nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala 

situácia zmeniť. Nutno podotknúť, že vnímanie etnických menšín je v Rusku diametrálne 

odlišné od vnímania vo Fennoškandinávii. To možno prisudzovať i kultúrnej                       

a hospodárskej hegemónii pôvodne štátotvorného etnika práve v Škandinávií s malým 

zastúpením menšín v kontraste s Ruskom, ktoré je nesmierne kultúrne, geograficky             

i nábožensky rôznorodé a proces emancipácie jednej etnickej či jazykovej menšiny môže 

spustiť emancipáciu ďalších či ich snahy o ňu. 

 Postupom času sa mení aj prístup samotných Sámov či sociálnych vedcov               

a úspechy minulosti by dnes boli považované za slabý štandard, napríklad:  

„One of the great achievments which the Norwegian branch of the Lappish movement has 

been able to claim was that the central government of Norway named a committee of 
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experts to examine the Lappish question ; three of the members were Lapps, five were 

Norwegians,“  (Eidheim, 1977, p. 46) 

 Aj legislatíva ohľadom Sámov prešla dlhým vývojom, ale je otázne do akej miery 

sa uskutočňuje realizácia zmien. 

,,It remains to investigate , however ,whether the letter and the spirit of the Finnish and / 

or Norwegian legilaslation designed to protect specifically the rights of the Saami people 

are adhered to in practice.“ (Suhas 2001, p.140) 

 

5.3 Politické subjekty 

 Pri analýze politiky severného Nórska a Finnmarky nemožno nespomenúť aj 

politické hnutia, ktoré tu pôsobia a to či už hnutia lokálne alebo lokálne odnože 

celoštátnych a medzinárodných hnutí. Istým špecifikom je aj ich vymedzenie či príslušnosť 

k väčším celkom. Kým severonórske politické  subjekty nórsko jazyčného obyvateľstva sú 

zväčša súčasťou celonórskych organizácií a to napríklad v prípade štandardných 

politických subjektov ako je Arbeiderpartiet,  Sosialistisk Venstrepartier, P, či Høyre, 

samozrejme až na výnimky regionálnych hnutí presadzujúcich väčšie práva pre oblasti 

severu, tak sámske politické hnutia bývajú obvykle lokálne prípadne spadajúce pod 

medzinárodné organizácie. Sámovia spolupracujú s ostatnými prírodnými národmi, 

predovšetkým tými arktickými a vzájomne zdieľajú svoje know how.  

„ There are few common traits on which we build or work in the Sámi organisations and in 

the World Council of Indigenous Peoples (WCIP). The word indigenous people means that 

these people have lived in the are since time immemorial. And in our context it means that 

these people do not have their own political state or government.“  (Romssa sámi searvi, 

1986, p. 27) 

 Historicky možno hovoriť o viac či menej ucelených subjektoch od konca                

2. svetovej vojny kedy oblasť severného Nórska prechádzala dramatickými zmenami a to 

od presídľovania obyvateľstva v dôsledku vypálenia celého kraja wehrmachtom 

ustupujúcim pred Červenou armádou, výstavbu nových obydlí, hospodárskych kríz až      

po začiatok budovania sociálneho štátu a spoločnosti blahobytu. To všetko navyše ako 

nárazníkové pásmo dvoch mocenských blokov. 
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5.4 Štát 

 Nahliadajúc na aspekty politiky a histórie možno konštatovať, že moderný nórsky 

štát vznikol do veľkej miery ako štát národný a tým výrazne determinoval a determinuje 

svoj charakter. Vnímanie a podoby nórskeho nacionalizmu sa líšia od napríklad 

nacionalizmu v Strednej Európe. Dnes už nebadať postoje odkazujúce k etnicite ako 

základu štátneho usporiadania, ale nórsky kultúrny monopol ostal i tak zachovaný. Je nutné 

poznamenať, že i napriek nadradenosti nórskej kultúry nad sámskou a nad monopolom 

násilia či daní: 

,,Further, the nation-state has a monopoly on the legitimate use of violence and 

taxation.“ (Eriksen, 1993, p.109) nemali vždy nórske orgány či samotná spoločnosť snahu 

o integráciu sámskej populácie, ale skôr o jej segregáciu či asimiláciu: 

,,For ethnic membership to have a personal importance, it must provide the individuals 

with something he or she considers valuable. However, we must make one important 

reservation: in some cases, ethnic identities are imposed from the outside, by dominant 

groups, on those who do not themselves want memberhsip in the group to which they are 

assigned.“ (Eriksen, 1993, p.33) 

 Na príklade iných menších národov, ktoré len ťažko získavali vlastný štát možno 

badať paralely s nórskou situáciou. Práve neistota a politická či národná nevyspelosť boli 

hlavnými príčinami negatívneho vzťahu k sámskej menšine, pričom dôsledky trvajú 

dodnes. 

,,In other words,nationalism, the way the term is used by Gellner and other contemporary 

social scientists,refers to a peculiar link between ethnicity and the state.  Nationalisms are, 

in this view, ethnic ideologies which hold that their group should dominate a state. 

(Eriksen, 1993, p.99) 

Takýto pohľad na štát bol v období romantizmu dominantný a pretrváva aj dodnes. 

Vyčleňuje však zo spoločnosti a zo správy vecí verejných menšiny ako sú napríklad 

Sámovia či Kveni. 

,,It was also in 1848 that the Government, in a parliamentary bill, described the 

northernmost county of Norway – Finnmark – as the Government stated it had been a 

colony, and inhabited by Saami nomads – living in a way which could not constitute 

ownership of land. (Karppi, 2002, p.168) 

To dokazuje, že Finnmark nebol chápaný ako integrálna súčasť Nórska, ale ako exotické 
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územie na Severe, obývané prevažne Sámami. Dokumentuje to aj postoj nórskej vlády        

a nórskej spoločnosti ako takej k „Nórom zo Severu“. Neprikladajú im žiadnu váhu            

a nezmieňujú ani ich osídlenia či oblasti a to napriek tomu, že oblasť pobrežia Finnmarky 

je kontinuálne osídlená minimálne od čias Vikingov. 

,,In 1859 it was more obvious that respect for Saami interests really was declining. In that 

year Norway (Sweden) refused to accept a secret Finnish proposal to cede the 

northernmost part of Finland to Norway.  (Karppi, 2002, p.168) 

Odmietnutie územia pôsobí až zarážajúco a to zvlášť v kontexte strategického významu 

fínskeho Laponska, napríklad vo vzťahu k Rusku, či hospodársky význam a to konkrétne 

pri love zveri a spracovaní kožušín či pastierstve sobov. 

,,This was a proposal which was motivated by a desire to create more favourable 

conditions for the Saami and their livelihoods, which had suffered greatly from the closure 

of their former traditional and ecological pattern of migration between the coast of 

Finnmark in the summer, and the forests of  northern Finland in the winter.“ (Karppi, 2002, 

p.168-169) 

 Fínska nadčasová snaha o pomoc Sámom sa nestretla s pochopením a tak ostali 

naďalej determinovaní monopolom štátnej moci a jej hranicami. 

 V súčastnosti sa však trend obracia a tak sú aj Sámovia považovaní za štátotvornú 

entitu, čo dokazujú napríklad ich vlajky a kroje na dni ústavy, či pri iných príležitostiach. 

Významným predelom bol aj akt udelenia štatútu pôvodného národa, ktorým sa tak 

Sámovia dostali nielen v mnohom na úroveň Nórov, ale navyše získali napríklad práva     

na pastviny. 

,,Neither does international law distinguish between indigenous and non indigenous people 

in this context. No international legal instrument evinces that indigenous people should not 

be entitled to the human rights and freedoms established under international law. (Suhas, 

2001, p.142) 

Pôvodné národy teda majú rovnaké práva a možnosti ako všetci ostatní. Iný výklad etnicity 

a štátu zas ponúka Eriksen: 

„Občania malých národov ako je Katalánsko či Nórsko majú omnoho silnejšie národné 

povedomie ako veľké národy, napríklad Nemecko či Španielsko. (Eriksen, 2003, s.144) 

Zaujímavá je teda nielen väčšia angažovanosť ,,malých národov“, ale predovšetkým 
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Eriksenove chápanie národa ako takého. Eriksen chápe národ ako príslušnosť k štátu, 

podobný spôsob myslenia sa teda dá vyložiť rôzne. Časté výčitky sú práve voči sámskym 

vlajkám počas nórskeho dňa ústavy – nasjonal dag, národný deň 17. mája, ktoré sú 

namierené práve proti neexistencií Sámov ako národa pretože nemajú vlastný štát. 
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6. Vzdelávanie 

 V oblasti Finnmarky sa v záležitosti školstva dá hovoriť o rôznych typoch škôl 

podľa rôznych kritérií. Jazykovo sa delia na dve hlavné skupiny, školy s vyučovacím 

jazykom nórskym – bokmål a školy s vyučovacím jazykom sámskym - davvisamigiella. 

Sámske školy, ale nemajú rovnaké postavenie, nakoľko sámske školy sú bilinguálne            

a znalosť nórčiny je obligatórna. Nórske školy, ktorých je väčšina, vyučujú sámštinu len 

ako voliteľný predmet a úroveň zvládnutia jazyka sa tak nedá porovnať.  Zaujímavosťou je 

však výučba sámčiny aj na území okresov, kde sa sámske obyvateľstvo až na štatistické 

výnimky nevyskytuje, prípadne na danom území žili v minulosti, respektíve oblasti             

s  jazykovo asimilovaným obyvateľstvom. Napríklad v Honningsvågu na základnej škole 

sa vyučuje sámsky jazyk ako voliteľný predmet. 

,,However, no distiction was made between Saami and Finns (Kvens) when different 

elements of the policy of Norwegisation were implemented, e.g. the increasingly restricted 

use of the Saami and Finnish languages in school.“ (Karppi, 2002, p.167)  

Nórsky výraz finn zjavne zahrňuje nielen Sámov, ale aj Fínov a tak sa vzhľadom               

na obdobie romantizmu, Karppi pojednáva o 2. polovici 19. storočia, nemožno diviť 

prístupu a snahu o norvegizáciu. Znalosť jazyka a to predovšetkým jeho uniformizovanej 

verzie bola v danom období nesmierne dôležitá a to práve z dôvodu rôznych dialektov či 

menšinových jazykov. 

 V minulosti – od 19. storočia do 80. rokov 20. storočia bol rozšírený koncept 

internátnych základných a stredných škôl. S pamätníkmi takýchto škôl sa ešte i dnes 

možno stretnúť. Systém podobných škôl vznikol predovšetkým z dôvodu absencie 

cestných komunikácií, zlej dostupnosti školských oblastí predovšetkým v lete a zo snahy     

o univerzálne vzdelanie pre všetkých. Pre všetkých, vrátane Sámov či Kvenov pretože aj tí 

boli nútení navštevovať podobné zariadenia a to aj za cenu rozpadu pôvodných rodinných 

väzieb či straty istej časti jazykových schopností, za používanie iného ako nórskeho jazyka, 

boli v internátnych školách prísne tresty a kvenčina a sámčina boli brané ako 

neperspektívne a neprestížne jazyky. Kvenovia sú fínskojazyčné etnikum žijúce na území 

Finnmarky. Ide o pozostatok fínskojazyčného obyvateľstva pred posunom hraníc Fínska     

a Nórska. Nejedná sa avšak o fínsku menšinu, ktorá žije napríklad v oblasti Pasvik. 

 Špecifikom kraja je malé zastúpenie miest a praktická absencia stredne veľkých 

miest. Takýto stav nevyhovuje vysokému školstvu a tak je jeho zastúpenie v kraji veľmi 
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obmedzené či už z hľadiska regióna, ale i z hľadiska výberu odborov. Vysoké školy          

na území Finnmarky sa väčšinou obmedzujú na technické odbory, prípadne na odbory 

spojené s rybolovom a profesiami spojenými s morom a jeho pobrežím. 

 

6.1 Sámske školy 
 Na vytvorenie sámskych škôl bola potrebná existencia spisovného jazyka a abecedy 

ako takej. Nie sú známe žiadne sámske písomnosti či písomné diela z obdobia pred  

pôsobením Thomasa von Westena a tak možno usudzovať, že Sámovia používali               

ku komunikácií a zachovaniu informácii iné prostriedky. Sámske školy síce vznikali už 

pred Thomas von Westenom, ale jednalo sa skôr o školy pre Sámov, vyučovacím jazykom 

totiž bol stále jazyk majority. 

,,Sami schools adapted especially to needs of the Sami are known to have existed since 

1632,when the "Skyttean school" was established in Lycksele in Sweden.“ (Aarseth, 1993, 

p.21) 

,,Pred 300-400 rokmi začali nórskí kňazi Sámov kristianizovať. (Axelsen, 1985, s.135) 

Paradoxne s kristianizáciou začali aj počiatky snahy o vytvorenie sámskej abecedy              

a písomných diel. 

,,Priesti tiež viedli školy určené Sámom a práve Thomas von Westen pracoval na vyučovaní 

v sámčine aby tak zvýšil kvalitu vzdelávania.“ (Axelsen, 1985, s.135) 

Na popud Thomasa von Westena vznikol aj základ sámskej abecedy, ktorý sa inšpiroval 

západoslovanskými jazykmi a tak dnes severná sámčina obsahuje okrem iného aj „á,č,š,ž“. 

Okrem toho vidíme, že Westen ako dánsky kňaz pochopiteľne nemal tak veľký záujem       

o šírenie nórskeho jazyka medzi sámskou populáciou ako v neskoršom období nórska 

vláda. Sámske školy však dlho nevydržali a po udalostiach v Kautokeine boli zatvorené. 

,,Following the Kautokeino revolt, the policy of Norwegianising the Sami was intensified. 

The Sami language was forbidden both in church and at school. (Johansen, 2008, p.19) 

Jednalo sa tak o tvrdú reakciu na akt sámskej vzbury a poznačilo to niekoľko sámskych 

generácií do takej miery až bola sámčina pokraji vymiznutia – niektoré sámske jazyky už 

vymizli či postupne zanikajú. Sámske školy boli zakladané až po udalostiach Altasaken      

a teda až od 80. rokov 20. storočia a to predovšetkým vo Finnmarke, kde bola znalosť 

sámčiny na vyššej úrovni ako napríklad v oblasti Rørøs na juhu Nórska. 
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Špecifickou kategóriou je Sámska vysoká škola Sámi allaskuvla sídliaca                  

v Kautokeine, ktorá pôsobí od roku 1989. Jedná sa o jedinú sámsku vysokú školu v Nórsku 

a zároveň je i najväčšou sámskou vzdelávacou inštitúciou v celej severnej Európe. Existujú 

totiž i sámske vysoké školy vo fínskom Inari a ďalších mestách. Určiť zameranie školy, či 

ju presne kategorizovať asi nie je možné, nakoľko sa postupom časom mení. Okrem 

bakalárskeho a magisterského vzdelávania ponúka škola aj rôzne kurzy. 

Najnavštevovanejšími kurzami sú semestrálne kurzy sámskeho jazyka deliace sa na 4 

úrovne, vždy 2 kurzy v semestri a dokopy pokrývajú jeden akademický rok. Študenti teda 

môžu nadobudnúť znalosti až úrovne C1 a to i bez predošlého štúdia či znalostí sámčiny. 

Podobné kurzy sú rozhodne prínosom k celkovej sámskej jazykovej revitalizácii, pretože 

sa tak znalosť jazyka šíri i medzi osoby, ktoré by s ním inak neprišli do styku, napríklad        

z dôvodu života v majoritnej spoločnosti či z dôvodu absencie jazykových znalostí             

u staršej generácie. Znalosť sámčiny sa nielen obnovuje tam kde už zanikla, ale vzniká        

i na nových miestach a to dokonca i medzi nórskou majoritou. Zvlášť vo Finnmarke je časť 

Nórov, ktorá považuje sámčinu za prínosnú a prospešnú napríklad pri hľadaní zamestnania 

či pre fungovanie v istých regiónoch.   

6.1.1 Základné a stredné školy   

 Situácia základných škôl vo Finnmarke je principiálne rovnaká ako v iných 

rozľahlých oblastiach. Školy existujú v spádových oblastiach, častokrát centrách okresov    

a žiaci sú zvážaní z ich obydlí do centra, takýto stav je napríklad na ostrove Magerøya        

v kommune Nordkapp kde sú žiaci z osád Sarnes, Gjesvær, Kamøyvær, Skarsvåg               

a Nordvågen zvážaní do Honningsvågu. 

 Snahy o zmenu sámskeho obyvateľstva  mali silne segregačné tendencie, jednalo sa 

však do veľkej miery o štandard doby, ktorý bol založený práve na nerovnosti                     

a nadradenosti. 

,,The norwegianization policy was partially based on social Darwinist views.“  (Lehtola, 

2010, p.44) 

Tento prístup sa zachoval až do 2. polovice 20. storočia kedy už nemôžeme hovoriť            

o praktike doby, ale skôr o snahe o dôslednú norvegizáciu sámskej menšiny. Dnes je však 

situácia iná: 

,,Sami as an elective language is also taught in primary schools in Kautokeino, Karasjok, 

Porsanger, Tana and Nesseby in Finnmark as well as at the Sami schools in Målselv, 

Hattfjelldal and Snåsa. Sami is also taught in primary schools in Tromsø and Oslo, 
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whenever there are enough students.“ (Aarseth, 1993, p. 21) 

Je teda možné vysloviť premisu, že pre výučbu sámčiny je zo všetkých vplyvov najviac 

rozhodujúci počet a stav sámskej komunity, svoju úlohu však hrá i snaha rodičov o dobrú 

znalosť sámčiny u ich detí. 

 

6.2 Jazyk 

 Oblasť severného Nórska a konkrétne kraj Finnmark sa dá označiť za jazykovo 

pestré územie. Koexistuje tu totiž niekoľko zväčša historických a v menšej miere aj 

nových jazykových menšín, ktoré sa síce líšia mierou užívania či statusom, ale spoločne 

dotvárajú kolorit územia. Nutno spomenúť, že i jazyky, ktoré tu obyvatelia či imigranti 

využívajú majú často široké vetvenie na rôzne dialekty. V centrálnej časti kraja, respektíve 

v Laponsku sa dá hovoriť o severnej sámčine (dávvisamigiella), a to predovšetkým v 

okresoch Kautokeino, Karasjok a Tana. Na východe pri hraniach s Ruskom zase existuje 

početná ruská menšina, ktorá je tvorená Rusmi žijúcimi na území Nórska historicky, 

prípadne o migrantoch a potomkov migrantov, ktorí sem prišli v 20. a 21.storočí.              

Pri oblasti Pasvik, na pomedzí hranice Nórska, Ruska a Fínska zase žije fínska menšina. 

Špecifickou skupinou sú Kvenovia, ktorí majú kvenčinu ako jeden z úradných jazykov      

v niekoľkých okresoch. 

 Zložito uchopiteľná je aj švédska jazyková menšina, nakoľko sa do veľkej miery 

jedná o sezónnych pracovníkov, ktorí v Nórsku pobývajú len časť roka, spravidla počas 

letných mesiacov. 

 Samostatnou kapitolou je finnmarský dialekt bokmål nórčiny, ktorý sa oproti bežne 

mediálne využívanému dialektu z Osla líši hlavne výslovnosťou, ale existuje aj moderný 

písomný slang, ktorý  sa najčastejšie objavuje na sociálnych sieťach. 

 Pre správne pochopenie situácie jazykových menšín vo Finnmarke je dôležité 

pochopiť i počty a poznať štatistické informácie, prípadne ich vývoj v rámci posledných 

desaťročí. 

„Severnou sámčinou hovoria ľudia na sever od lulejských Sámov a horskí Sámovia  na 

severe Švédska, Fínska, v Tromse a vo Finnmarke a tiež morskí sámovia z Tromsu a 

Finnmarky až rybárskemu poloostrovu v Rusku.“  (Hætta, 2002, s. 111) 

Jedná sa teda o najväčšiu časť „sámskeho“ územia a aj preto je Sámov ovládajúcich 
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severnú sámčinu najviac. Svoju úlohu hrá aj počet nositeľov jazyka a možnosti 

komunikácie, ktoré sú napríklad v Indre Finnmark so severnou sámčinou výrazne vyššie 

ako v Umei s umejskou sámčinou. 

 Sámčina, ako jazyková je však v Sápmi mnohokrát zdrojom nedorozumení a to 

predovšetkým z dôvodu jej rôznych jazykov a dialektov. Napríklad vo Fínsku či               

vo Švédsku je častokrát prospešnejšie použiť nórčinu a to často navzdory prestíži z dôvodu 

jednoduchšie komunikácie. Znalosť sámčiny, či už severnej alebo inarskej u švédskych       

a fínskych Sámov je totiž nepomerne nižšia ako u nórských Sámov a tak poslúži lepšie 

práve nórčina. Časť fínskej populácie nerada používa švédčinu, ktorá je druhým oficiálnym 

jazykom Fínska a je povinne vyučovaná na fínskych školách, ale práve pre jej blízkosť       

s nórčinou je možné komunikovať i napriek jazykovým rozdielom. 

6.2.1 Jazyková revitalizácia 

 Sámovia za posledných niekoľko storočí prešli rôznymi fázami kolonializmu           

a prejavilo sa to aj na jazyku, cez asimiláciu, segregáciu až po uznanie uznanie sámčiny 

ako úradného jazyka koncom 20.storočia. Paradoxne je vznik sámskej abecedy                   

a písomného jazyka spojený s kresťanstvom a so snahou o enkultúraciu Sámov. Sámske 

obyvateľstvo Finnmarky bolo kristianizované už v priebehu 18.storočia, avšak samotná 

Biblia bola do sámčiny preložená až koncom 19.storočia a aj to sa dá do istej miery chápať 

ako politický protest. 

,,Lars Hætta, who was given a long sentence at his trial, used the time in jail to translate 

the bible into Sami.“ (Johansen, 2008, p.19) 

  Špecifikom poslednej doby v súvislosti s rastom sociálnych médií je využívanie 

materskej formy jazyka a to často vrátane slangových výrazov. Príkladom môže byť 

fonetický zápis severonórskych pojmov či sámsko - nórske výrazy. Sámčina či severná 

nórčina sa tak neustále menia práve tak ako sa mení ich doba. 

 

6.2.2 Bilingválnosť 

 Územie Finnmarky sa dá označiť ako oblasť s najvyššou rozmanitosťou 

historických jazykových menšín. Príkladom môže byť ruské obyvateľstvo v oblasti 

Varanger, fínske obyvateľstvo v oblasti Pasvik, či Kveni a Sámovia rozptýlení po celom 

kraji, i keď s najväčším zastúpením vo vnútrozemí – Indre Finnmark. Nakoľko je zložité 
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určiť príslušnosť k sámskej národnosti a nakoľko je v Nórsku povinná výučba štátneho 

jazyka na všetkých školách tak možno usudzovať, že veľká väčšina sámskeho 

obyvateľstva je tak plne dvojjazyčná a ovláda sámčinu spolu s nórčinou, v niektorých 

prípadoch aj trojjazyčná, najčastejšie ovládajúc fínčinu. 

 

6.2.3 Názvoslovie 

 Pôvodné osídlenie niektorých častí Finnmarky možno usudzovať i na základe 

názvov, takým príkladom je Skáidi – územie medzi dvoma riekami, (Solbakk, 2012, s.158)  

osada, ktorá dnes skôr patrí k nórskym obciam.   

 „Makkaravjo, dnes Magerøy je ženského rodu. Názov vychádza z nenórskej formy 

(v čase ság sa volal Magerøy). Porsanger a Varanger sú tiež názvy datované až do čias 

Vikingov na Islande kolonizovanom z Nórska od 8. storočia nenachádzame žiadne podobné 

názvy.“  (Niemi, 1978, s.25) 

Z čoho je zrejmé, že Sámovia, a zvlášť tí morskí, žili v pobrežných oblastiach a to 

prevažne na pobreží Barentsovho mora už pred kolonizáciou a príchodom nórskeho 

obyvateľstva. 

 Mnohé horské vrcholy po celej Finnmarke, vrátane pri pobreží, nesú sámske názvy 

čo možno vidieť nie len zo sámskych pomenovaní, ale i všeobecných výrazov napríklad 

pre jazero – jávri. 
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7. Súčasnosť 

 Stav v ktorom momentálne žijú spolu Sámovia i Nóri sa dá označiť                        

za najrovnovážnejší a najemancipančnejší stav, i naďalej však ostávajú problémy či už 

tradičné, prípadne moderné. Jeden z takých problémov je právo na chov a vlastníctvo 

sobov. Toto právo sa redukuje výlučne na sámske obyvateľstvo. Nejedná sa však o profesiu 

viazanú na vzdelanie, ale len na príbuzenstvo. 

,,Mesto s najväčšou sámskou populáciou nie je Kautokeino, ale Oslo.“ (Steffenak, 1999, 

s.239) 

Najviac Sámov navyše ani nežije v Kautokeine, či vo Finnmarke ako takej, ale v Osle. 

Určiť presné čísla je komplikované a to z dôvodu rôznych prístupov k sámskej identite        

i medzi samotnými Sámami. Na príklade je možno vidieť, že Sámovia dnes nie sú len 

pastieri z tundry žijúci v stanoch, ale moderná etnická skupina, ktorá tiež čelí dôsledkom 

globalizácie. Napríklad nutnosťou sťahovania sa do veľkých miest kvôli pracovnému 

uplatneniu. 

 Existujú však aj protisámske nálady a hnutia v nórskej spoločnosti. V minulosti to 

bolo hlavne hnutie Nei til Sameland, ktoré ostro vystupovalo proti sámskej revitalizácii       

a budovaniu sámskych inštitúcií. V súčastnosti je to predovšetkým pravicovo-populistická 

strana Fremskrittspartiet. Protisámske nálady však pretrvávajú aj u časti nórskej 

spoločnosti, ktorá považuje za diskriminačný napríklad prístup k pastvinám a postoj 

majiteľov zvierat, ktoré sú častokrát na cestných komunikáciach či spásajú úžitkové, 

prípadne okrasné záhrady miestneho obyvateľstva. 

 

7.1 Pastierstvo sobov 

 Pastierstvo ako jeden z tradičných spôsob obživy už dávno zmenilo svoju podobu, 

sobie záprahy nahradili motorové vozidlá a z kedysi rozšírenej záležitosti sámskeho 

obyvateľstva sa stala profesia asi 10% Sámov, ktorí sa chovu sobov venujú. Možno 

polemizovať čo spôsobilo takéto zmeny, či populačný rast, zvyšovanie životnej úrovne, 

vlastnícke práva či ekologické regulácie vlády upravujúce počty chovaných zvierat, faktom 

však ostáva, že sa podoba chovu zmenila. 

 Stáda sobov sa dnes dajú označiť za súkromné vlastníctvo a výrobný prostriedok 

úzko limitovaný na určitú skupinu obyvateľstva. Práve systém organizácie vlastníckych 
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práv, počty zvierat a využívanie pastvín sú momentálne najčastejšie zaznievajúce výčitky 

nielen zo strany nórskeho obyvateľstva, ale i zo strany samotných Sámov, ktorí kritizujú 

nedemokratickosť a stavovskosť súčasného systému. Ďalšou skupinou, ktorá vedie            

so sámskymi pastiermi spory sú ochranári, ktorí upozorňujú na príliš veľké stáda, ktoré 

ničia unikátnu arktickú krajinu. 

 Na správne uchopenie a chápanie situácie sámskeho chovu v súčastnosti je 

potrebné poznať aj historickú realitu, ktorá sa častokrát propagandisticky upravuje aby 

vyhovovala účelom a cieľom rôznych strán sporu. 

 Sørøya je jediná oblasť Finnmarky, kde funguje pastierstvo sobov celoročne bez 

potreby presunov stád ako je to obvyklé napríklad pre Sámov z Kautokeina či Karasjoku. 

Dokonca na príklade Sørøye vidíme zastúpenie sámskych názvov usadlostí či oblastí        

na ostrove ako napríklad Akkarfjord. 

 Predstava sámskej spoločnosti ako spoločnosti výlučne spojenej s chovom sobov je 

mylná. Z histórie totiž vieme, že sámske obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu 

(hlavne pri pobreží), lovu zveri (hlavne vo vnútrozemí) a rybolovu. 

,,It may seem surprising that the Sea Sámi living on the shores of the Arctic Ocean make up 

the largest group – nearly half. Reindeer herding is a very small part of their 

lifestyle.“ (Lehtola, 2010, p.12) 

Sámske obyvateľstvo venujúce sa chovu sobov rozhodne nie je majoritou. Samotný chov 

sobov je skôr synonymum a symbolom pre tradičnú sámsku kultúru ako niečím vlastným 

pre celú populáciu. Taktiež divoké soby (ktoré sa napríklad dodnes vyskytujú v južnej časti 

Nórska) boli vo západnej časti Finnmarky prítomné až do začiatku 20. storočia. 

„V oblasti Kautokeina vo Finnmarke bol posledný divý sob zastrelený v roku 1891. Avšak v 

oblasti Alty nachádzame divoké soby až do roku 1916.“ (Brudeli, 1959, s.188)   

Vieme teda, že soby sa vo Finnmarke pomerne dlho vyskytovali aj ako lovná zver a nie len 

ako hospodárske zvieratá. Vývoj pravidiel vzťahujúcich sa na voľne žijúce soby sa 

pravdepodobne prispôsoboval klesajúcim počtom a snahám o reguláciu. 

„Prvý nórsky právny poriadok týkajúci sa divokých sobov z roku 1845 stanovuje dobu lovu 

sobov na 8 mesiacov v roku.“  (Brudeli, 1959, s.187-188) 

 Ani presné obdobie počiatku domestifikácie sobov vo Finnmarke nie je známe, 

prvou zmienkou však ostáva severonórsky sedliak Ottar. 
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„Vieme, že domestifikované soby boli známe i na juh od  Hålogalandu i v roku 

892.“ (Brudeli, 1959, s.10 -11) 

 ,,Ako skoro dorazili domestifikované soby do Finnmarky, alebo ako dlho už tu (vo 

Finnmarke) existuje sobie pastierstvo je zložité určiť.“ (Brudeli, 1959, s. 10) 

 Soby teda historicky a tradične netvorili hlavnú časť obživy celej sámskej 

spoločnosti, skôr sa dá hovoriť o sociálnej skupine pastierov sobov, ktorá žila 

polokočovným spôsobom života (sezónne pastviny) a zvyšok sámskej populácie sa 

venoval azda tradičnejšiemu avšak menej exotickému rybolovu, lovu zveri a  v neskoršom 

období aj chovu hospodárskych zvierat či poľnohospodárstvu. 

 Už z 50. rokov minulého storočia možno vnímať snahu o uniformizáciu chovu 

sobov a to zvlášť v spôsobe usmrcovania sobej zveri, kvôli ktorým vznikajú špecializované 

sobie bitúnky. 

,,Posledných pár rokov sa vo Finnmarke snažia aby sa dopravovali živé soby na až jatky a 

funguje to.“ (Brudeli, 1959, s.175) 

 Legislatívne zmeny zasiahli sámskych pastierov práve v oblasti vlastníckych práv, 

ktoré ostali zachované avšak výrazne sa zredukoval počet osôb,ktoré takýmito právami 

disponujú. 

,,The law of 1978 introduced an official permit (driftsenhet) for the right to be a reindeer 

owner. Most Saami at the time saw this as rather offensive to their values and practices, in 

which capability, talent and kinship were  determinating factors. The distribution of 

permits was also to a cetrain extent arbitrary and gender specific. Many owners – mostly 

female – were left out.“ (Anderson, 2004, p.132) 

Vlastníctvo sobov sa teda zredukovalo na pokrvné línie, ktoré sa určujú  na základe 

vlastníctva sobích značiek (každý sob má na uchu vyrezanú značku, ktorá odkazuje          

na vlastníka). 

„Under the Norwegian Saami Act, only members of the Saami people are allowed to 

exercise reindeer husbandry.“  (Suhas, 2001, p.139) 

Jedná sa tak o priamy protiklad k nórskemu ponímaniu rovnosti šancí a prístupu                  

k nórskemu národu, ten je totiž do veľkej miery inkluzívny a zahrňuje i migrantov           

bez pokrvných väzieb na Nórsko. Navyše sa proces nových vlastníckych väzieb zastavil      

a zakonzervoval, mnoho mladých ľudí preto nemôže vlastniť a spravovať vlastné stáda 
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napriek vzdelaniu a sámskym predkom, ktorí boli pastieri avšak nepredali im značku. 

„And from the middle of the 1980´s, no more new permits were given because the 

Department of Agriculture thought it necessary to reduce recruitment.“ (Anderson, 2004, 

p.132) 

,,A concluding remark to this essay could very well be the government statement cited in 

the beginning, namely that all efforts to integrate Saami reindeer herding into                 

the Norwegian welfare state have ended in failure.“ (Anderson, 2004, p.134) 

Integrácia sámskych pastierov zlyhala a to hneď z niekoľkých dôvodov, azda 

najmarkantnejší je striktne exkluzívny prístup k vlastníckym právam, ku ktorému ťažko 

hľadať v severnej Európe obdobu. Takýto postoj totiž z prístupu k sobov nevylučuje len 

nórske obyvateľstvo, ale i veľkú väčšinu sámskej spoločnosti. 

,,According to the old administrative infrastructure, the summer pastures were formally 

divided into Herding districts (Reinbeitedistrikter). But the winter pastures are still 

organised and used according to Saami customary law and traditional rules.“ (Anderson, 

2004, p.134) 

I v organizácii chovu sobu a príslušnej legislatíve existujú duálne systémy. Všeobecne totiž 

možno poznamenať, že sámskí pastieri majú sklon k tradicionalizmu a preferujú vlastný 

systém rozdelenia a užívania pastvín pred systémom stanoveným vládou. 

,,In sum, the way  Saami pastoralists adapt to the policy of integration is by accepting what 

coul be used in their pastoral adaptation and rejecting the rest of policy and its 

devices.“ (Anderson, 2004, p.134) 

 Sociálny štát a pastierstvo sobov ako ho vidíme u Sámov vo Finnmarke zatiaľ 

nenašli veľa prienikov. Rozpor ostáva aj v legislatíve a praxi pastierov, ktorí nie vždy 

rešpektujú platné zákony. Možno ale namietať, že platná legislatíva nerešpektuje zvyky      

a tradície pastierov sobov. 

,,He might become a criminal, legally speaking, because laws and regulations often 

exclude established and well-proven forms of management, or he may be punished 

economically because the policy of subsidies only pays for those who manage their herds 

the way the state wants them to – and that is way contrary to most Saami values and 

customs.“ (Anderson, 2004, p.134) 
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7.2 Sociálna situácia 
,,And those who were not able to sustain themselves on herding alone had to give it up 

altogether to join what became known as the poor Saami proletariat“  (Beach, 1994, p.169) 

 Ani Sámovia sa však nevyhli problémom doby a práve vytlačenie sociálneho štátu 

sámskymi pastiermi má za nepriamy dôsledok aj sociálne problémy ako je nezamestnanosť, 

vyššia miera chudoby či vyľudňovanie. Podobné problém nesužujú len sámsku spoločnosť, 

ale aj Nórov vo Finnmarke. Azda najväčším problémom je periferizácia rozsiahlych oblastí 

kraja, ktorá sa do istej miery dá vnímať ako dôsledok globalizácie a tržného hospodárstva, 

ale na strane druhej sa jedná o výrazný zásah do charakteru krajiny či sociálnych väzieb. 

Navyše vyvstávajú nové problémy ako je nezamestnanosť, ktorá je spôsobená 

predovšetkým hustotou obyvateľstva a zameraním výroby, ktorá sa orientuje predovšetkým 

na rybársky priemysel. 

,,Štát, pracovný trh, anonymná trhová ekonomika, massmédiá a predovšetkým 

individualizmus je to čo mení odsúva význam príbuzných a rodiny do úzadia.“ (Eriksen, 

2003, s.131) 

 

7.3 Súčasné sámske sviatky 

 Sami Grand Prix  by bolo možné označiť ako variáciu v Nórsku populárnej 

televíznej show Melodi Grand Prix, v celoeurópskom kontexte známej pod pojmom 

Eurovízia. Nakoľko sa však daná udalosť koná v mestici Kautokeino a navyše počas 

sámskej veľkej noci, ktorá je pre Sámov tradične najvýznamnejší sviatok roka, tak sa líši    

a nesie svoje špecifické kultúrne znaky. Súčasťou tejto udalosti je napríklad                       

aj súťaž ,,joiku“ pri ktorej sa určuje najlepší spevák či speváčku joiku. 

 Gáktibeaivvi, doslova deň kroja. 11.4. je deň kedy Sámovia podobne ako napríklad 

na sámsky deň 6.2. či na deň ústavy 17.5., prípadne počas iných sviatkov nosia svoje gákti, 

ktoré sa líši v závislosti od veku, sociálneho statusu a gendru, ale predovšetkým                 

v závislosti od lokality. Takýto spôsob sámskej identifikácie môže slúžiť ako významný 

prvok spolunáležitosti sámskej komunity napríklad v Osle, Tromsø, Bergene či v iných 

mestách kde existuje sámska komunita. 

 Sámsky deň 6.2. Nadväzuje na tradíciu zhromaždenia v Trondheime roku 1906, 

ktoré dalo základ budovania moderných sámskych štruktúr a sámskeho povedomia.           
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V tento deň sa okrem iného vyvesujú sámske vlajky, nosí sa gákti a i v nórskych médiach 

sa pripomína sámska kultúra či dejiny, jedná sa tak o podobný koncept ako napríklad black 

month history v USA kedy sa i majorita dozvedá o minorite a daná minorita má možnosť 

sa viac angažovať na báze kultúrnej či občianskej. Mnohí tento deň taktiež označujú 

nasjonal dag čo sa stretáva s vlnou nevôle nielen u tradične ,,antisámsky“ vyhranených 

politických zoskupení ako je FrP, ale aj u časti nórskej verejnosti. 

 Deň ústavy 17.5. je v Nórsku bezpochyby najdôležitejší sviatok roka. Jedná sa        

o jediný tzv. nasjonal dag, národný deň, čím sa skôr rozumie štátny sviatok ako deň 

konkrétneho národa. Jeho význam dokumentuje aj fakt, že ho slávia i zahraniční Nóri, 

nosia svoje tradičné bunad, kroje a vyvesujú nórske vlajky. Jedinou výnimkou sú Sámovia, 

ktorí nosia od roku 2004 aj sámsku vlajku a tradičné sámske gákti. I dnes však existujú 

rozporuplné názory na deň ústavy a či je správne vyvesovať sámske vlajky, nakoľko sa 

jedná o deň nórskej ústavy a nie explicitne o deň nórskej národnosti. 

 Nóri vo Finnmarke oslavujú predovšetkým 17.5. a kresťanské sviatky ako sú 

Vianoce či Veľká noc. Jediným špecifikom môže byť oslava slnečného cyklu ako letný 

slnovrat či koniec polárnej noci. 
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8. Záver 

 Výsledkom dôsledného skúmania spolunažívania Sámov a Nórov je zistenie, že ich 

pohľad naň sa nielen líši, ale častokrát je sprevádzaný veľkým množstvom predsudkov, 

dohadov a nepresností. Hypotéza o rozdielnom vnímaní vzájomných vzťahov sa ukázala 

ako pravdivá a dokazuje, že i napriek snahám a zmenám, ktoré sa v tejto oblasti                 

za posledné desaťročia udiali je spolunažívanie stále problematické a nezaobíde sa bez 

konfliktov. Taktiež kompilácia teoretických východísk spolu s vlastným výskumom 

evokuje fakt, že tak sámske ako aj nórske obyvateľstvo je do značnej miery ovplyvnené 

subjektívnym, teda zaujatým pohľadom a neschopnosťou vnímať problematiku v celom 

kontexte. Vzhľadom na metódy a techniky výskumu nie je vhodné generalizovať závery   

na celú sámsku populáciu nakoľko v nej existujú regionálne rozdiely, avšak je zrejmé, že 

spomenuté sociálne javy ako vzájomná segregácia či diskriminácia stále existujú. 

 Vzájomné spolunažívanie Sámov a Nórov si zaslúži oveľa väčšiu a komplexnejšiu 

pozornosť akú dostáva dnes. Obe strany akcentujú výraz a koncept diskriminácie, 

pozitívnej či negatívnej s dôrazom na správnosť ich vlastného postoja. Chýba však snaha   

o vystúpenie z determinizujúceho pohľadu na svet a ochota hladať kompromisy. Takýto 

stav totiž pretrváva na oboch stranách konfliktu, jednak na strane Sámov v rámci prístupu 

k pastvinám a kategorickému odmietaniu ich zmeny, či na strane druhej prístup nórskeho 

obyvateľstva k sámskemu jazyku, zvlášť v jazykovo takmer asimilovaných oblastiach. 

 Ukázalo sa taktiež, že urbánne legendy opradené okolo sámskej politiky sú 

častokrát nielen mylné, ale vyslovene nepravdivé, až klamlivé. Odpoveď na otázku či 

Sámovia alebo prípadne Nóri sú diskriminovaní ostáva nejasná a nejednoznačná. Obe 

skupiny totiž prešli rozdielnym politickým vývojom a tak sa aj reakcie na rôzne udalosti 

líšia – chov sobov exkluzívne len pre Sámov vyznieva diskriminačne, avšak v kontexte 

tradície a práva na pôdu sa stáva pochopiteľnejším. Taktiež rôzne sámske inštitúcie či 

financovanie sámskeho parlamentu možno dávajú nórskemu obyvateľstvu pocit 

menejcennosti, ale s ohľadom na sámsku históriu a diskrimináciu nórskou či dánskou 

vládou je takýto prístup len vyústením snahy o zlepšenie vzťahov z minulosti.  

 Vzájomné vzťahy už prešli dlhým procesom, ale stále ich čaká cesta zmien, ktorá 

môže napríklad so zmenou životnej úrovne v Nórsku, v dôsledku zmien v ropnom 

priemysle a neochotou vlády ďalej financovať sámsky parlament, ktorá sa viac či menej 

sporadicky objavuje už dnes. Ďalšou výzvou pre sámsku spoločnosť je ich prístup k jazyku, 
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tradičnému spôsobu života a demokratizácia tradičnej kultúry, ako napríklad v prípade práv 

na chov sobov. Nórske obyvateľstvo Finnmarky by zase malo zmeniť svoj vzťah   k Oslu, 

prípadne Oslo by malo zmeniť vzťah k Finnmarke, či už na úrovni distribúcie finančných 

zdrojov, prípadne v rámci lokálnejšieho využívania nerastného bohatstva severu, ktoré 

častokrát končí práve v Osle. Veľkou výzvou Finnmarky ostáva aj postoj  k migrácii, 

multikulturalizmu či klimatickým zmenám, ktoré ju skôr či neskôr dostihnú. Práve tieto 

faktory môžu do istej miery determinovať aj smerovanie sámsko - nórskych vzťahov a tak 

existuje predpoklad, že ich podoba sa bude do budúcnosti výrazne meniť. 
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