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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila současnou finskou literaturu 

pro dívky, tedy především romány určené dívkám, které vznikly v 90. letech 

20. století a v prvním desetiletí nového tisíciletí. 

K tomuto tématu jsem zpočátku přistupovala s jistými předsudky, neboť 

literatura určená dospívající mládeži, a především potom dívkám se stále obvykle 

řadí k literatuře tzv. nižšího žánru a je považována za literaturu nekvalitní, které by 

se vlastně mladí čtenáři a čtenářky měli spíše vyhnout. Pokud si vzpomenu na 

hodiny literatury a povinnou četbu v prvních ročnících osmiletého gymnázia, 

nevybavím si žádnou knihu, která by nám byla z oblasti literatury pro mládež 

doporučena, ačkoli by to byla četba úměrná našemu věku a našim zájmům. Romány 

pro mládež by totiž do určité míry mohly dospívajícím pomoci při 

procesu uvědomování si vlastní identity a také při řešení komplikovaných situací 

v rodině či v kolektivu svých vrstevníků. V tomto ohledu bych viděla roli literatury 

pro mládež jako velice důležitou a stále ještě, alespoň v České republice, 

nedoceněnou. 

Cílem této práce je naznačit stručný vývoj finské literatury psané pro dívky od 

konce 19. století až po současnost, a jak již bylo zmíněno, především se zaměřit na 

literaturu vzniklou v uplynulých dvaceti letech. Práce je rozdělena do dvou částí. 

V obecné části se zabývám pozicí dívčí literatury v rámci literatury pro děti a mládež, 

charakteristikou a vývojem žánru v evropském, respektive celosvětovém kontextu. 

Následuje část věnovaná vývoji literatury pro dívky ve Finsku, v jejímž rámci jsou 

reflektována i finská švédskojazyčná díla. Druhá část práce je uvedena kapitolou, jež 

se zaměřuje na společné znaky a motivy, které se v románech pojednávaných v této 

práci vyskytují. Následující kapitoly jsou věnovány pěti vybraným tématům, která 

současná finská literatura pro dívky zobrazuje: hledání identity mladého člověka, 

onemocnění psychického rázu, poruchy příjmu potravy, sexualitu a homosexualitu. 

Problematiku poruch příjmu potravy by bylo jistě možné zařadit do části 

pojednávající o psychických onemocněních, ovšem pro její rozsáhlost a specifičnost 
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je této problematice věnována samostatná kapitola (viz kap. 3.4). Jednotlivá témata 

se tedy mnohdy prolínají a nelze na ně nahlížet úplně odděleně.  

V této práci se zabývám převážně romány s dívčí hrdinkou. V několika málo 

případech uvádím ale i romány s chlapeckým hrdinou, jež ukazují odlišný přístup 

autorů k dívčím a chlapeckým hrdinům, kteří pak v románech zaujímají rozdílné 

postoje k dané problematice zobrazované v současné literatuře pro mládež (viz kap. 

3.3.1 a 3.6.2). 

 V příloze pak doplňuji informace o autorech a autorkách, jejichž díla jsou 

pojednávána ve třetí kapitole. 

Hlavními publikacemi, ze kterých jsem při psaní této práce vycházela, jsou 

Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa, kterou redigovaly Päivi 

Heikkilä-Halttunen a Kaisu Rättyä, článek Liisy Huhtaly You Don´t Play with the Ugly 

Ones. Questions of Corporality, Sexuality and Power in Recent Finnish Books for Girls 

v publikaci Women´s Voices. Female Authors and Feminist Criticism in the Finnish 

Literary Tradition. Informace o vývoji finské literatury pro mládež jsem čerpala 

především z publikace Irji Lappalainenové Suomalainen lasten ja nuortenkirjallisuus. 

Při přechylování příjmení finských spisovatelek jsem volila praxi uplatňovanou 

v publikaci Martina Humpála, Heleny Kadečkové a Violy Parente-Čapkové Moderní 

skandinávské literatury 1870-2000, tedy končí-li jméno na souhlásku, přechýlí se, 

končí-li na samohlásku, pak nikoliv. U ostatních zahraničních autorek, jejichž podoba 

příjmení je v českém prostředí již zavedena v přechýlené formě, zachovávám tento 

ustálený tvar. 

Všechny překlady do češtiny jsem vypracovala sama přímo z původního 

jazyka, ve kterém je v této práci citováno. 

 

  

 

  



9 
 

2. Literatura psaná pro dívky 

2.1 Pozice dívčí literatury v rámci literatury pro děti a mládež 

 Jak již bylo výše uvedeno, literatura psaná pro dívky je považována za součást 

literatury pro děti a mládež. Tento pojem zahrnuje literaturu určenou přímo 

dětem a mládeži, v širším pojetí též jiné literární texty, které mládež přijímá jako 

svou četbu. Vyčleňuje se především v příznakovém protikladu k literatuře pro 

dospělé.1 Stěžejní žánry literatury pro děti a mládež se konstituovaly v 19. století. 

Patří k nim např. autorská pohádka, historický a dobrodružný román, vědecká 

fantastika či příběhová próza s dětským hrdinou a také próza pro dívky.2 

  Tento druh literatury je zpravidla určen čtenářům ve věku od tří do šestnácti 

let. Některé žánry literatury pro děti a mládež odpovídají specifickému věku dítěte: 

předškolnímu věku říkadla, leporela, obrázkové knihy a jednoduché povídky; 

mladšímu školnímu věku především autorské pohádky a komiksy. Děti staršího 

školního věku, tj. od jedenácti do patnácti let, preferují dobrodružný román, 

román s dívčí hrdinkou nebo s chlapeckým hrdinou, komiks, fantasy, naučnou 

beletrii i literaturu faktu.3 

 

2.2 Literatura pro dívky – vymezení pojmů 

Na tomto místě je vhodné si vymezit, co se pod pojmem literatura psaná pro 

dívky skrývá. Miroslava Genčiová ve své publikaci Literatura pro děti a mládež, která 

se zabývá vývojem tohoto žánru v mezinárodním kontextu, uvádí kapitolu s názvem 

Literatura psaná pro dívky následujícími slovy: 

„Pro tuto oblast literatury pro děti a mládež se užívá řady termínů, které jsou svědectvím 

dlouhotrvajících nejasností a nerozpracovanosti problematiky, která se s ní pojí. V kritické literatuře 

se můžeme setkat s termíny dívčí literatura, dívčí četba, dívčí román, román s dívčí hrdinkou, četba 

pro dívky.“
4
 

                                                           
1
 Mocná, Peterka 2004, s. 360. 

2
 Tamtéž, s. 363. 

3
 Tamtéž, s. 361. 

4
 Genčiová 1984, s. 130. 
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V českém prostředí tedy hovoříme o dívčím románu, dívčí literatuře či románu 

s dívčí hrdinkou, ve finském prostředí se setkáváme s pojmy tyttökirja (kniha pro 

dívky), koululaiskertomus (povídka ze školního prostředí), v 50. a 60. letech se spolu 

s vývojem v oblasti literatury pro mládež objevují výrazy teiniromaani (román pro 

náctileté) a nuorten aikuisten kirja (kniha pro mladé dospělé). 

 Obecně je také třeba rozlišovat literaturu primárě určenou dívkám 

a literaturu čtenou dívkami v širším kontextu, kterou nelze přiřadit jen k jednomu 

konkrétnímu žánru. V současné době se dívky neomezují pouze na příběhy dívčích 

hrdinek, ale zajímají se o literaturu širšího spektra.5 

Navíc je třeba si uvědomit, že mladé čtenářky se nikdy neomezovaly jen na 

literaturu psanou ženskými autorkami.6 Ty sice v rámci tohoto žánru výrazně 

převažují, nicméně jak ve Finsku, tak v České republice nalezneme i mužské autory, 

kteří literaturu pro dívky píší (viz kap. 3.2.1 a 3.2.2). 

 

2.3 Dívčí román – charakteristika žánru 

Podle Encyklopedie literárních žánrů je dívčí román žánr populární literatury 

určený dospívajícím dívkám, který má emotivním příběhem napomoci procesu jejich 

osobního zrání.7 Výchovná intence sbližuje dívčí román s dalšími formativně 

zaměřenými žánry populární literatury, např. s lidovou povídkou či v rámci literatury 

pro mládež se svým protějškem – chlapeckým románem.8 

Dívčí román sleduje vývoj hrdinčiny osobnosti v konfrontaci s rodiči, učiteli, 

kolektivem jejích vrstevníků i s širším společenským prostředím. Konfliktní situace a 

osobní zkoušky, jimiž hrdinka prochází, souvisejí především se změnou školního 

prostředí, úmrtím nebo rozvodem rodičů. Hrdinka se učí orientovat v mezilidských 

vztazích a přitom citově, intelektuálně i mravně vyspívá.9 

                                                           
5
 Genčiová 1984, s. 130. 

6
 Lappalainen 2000, s. 311. 

7
 Mocná, Peterka 2004, s. 114. 

8
 Tamtéž, s. 115. 

9
 Mocná, Peterka 2004, s. 114. 
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V rámci dívčího románu lze rozlišit dvojí model příběhu – příběh kultivační 

a emancipační. Hrdinkami kultivačních příběhů bývají rozpustilé dívky s dobrým 

srdcem, z nichž se výchovou a rostoucími zkušenostmi postupně stávají kultivované 

ženské bytosti. Hrdinkami příběhů emancipačních jsou plachá „ošklivá káčátka“, 

která rozvinou svá skrytá nadání a vypracují se v zajímavé a úspěšné osobnosti.10 

Součástí procesu hrdinčina vyspívání bývá i příběh první lásky, který se 

v některých případech stává v textu dominantním. Dívčí román se pak sbližuje 

s červenou knihovnou11 a stává se tak její dívčí variantou. Milostnými protějšky 

dospívajících hrdinek jsou mnohdy zralí muži, kteří plní roli jejich ochránců, učitelů 

a zasvětitelů do života. 

Z příslušnosti dívčího románu k populární literatuře plyne podle názoru Mocné 

a Peterky důraz na děj. Charaktery postav jsou přímočaré, v zápletkách hraje 

značnou roli šťastná i nešťastná náhoda, příběh vyúsťuje v happy end spočívající 

v milostném srozumění s milovaným mužem, často doprovázený i profesním 

úspěchem či vítězstvím nad strachem. Dívčí román většinou mapuje život hrdinky od 

dětství až k manželství a mateřství, a proto mnohdy dochází k vytváření 

několikasvazkových sérií, zejména pokud první díl zaznamenal výrazný úspěch.12 Ve 

finské literatuře můžeme jako příklad uvést sérii knih o Suvi Kinosové spisovatele 

Jukky Parkkinena (viz kap. 3.2.2).  

 

2.4 Dívčí román – vývoj žánru 

Počátky literatury pro dívky 

Zdroje, z nichž vzniká zvláštní literatura pro ženy a posléze i literatura pro 

dívky, je třeba hledat v sentimentální próze konce 18. století. V té době ještě 

v literatuře nenacházíme snahy o emancipaci a zrovnoprávňování žen. Za ideály 

ženských ctností byly považovány trpělivost, věrnost, zbožnost a úplná podřízenost 

                                                           
10

Mocná, Peterkaa 2004, s. 114. 
11

 Žánr populární literatury, jehož tematickou dominantou je líčení peripetií milostného vztahu 
(Mocná, Peterka 2004, s. 86). 
12

 Tamtéž, s. 114–115. 
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muži. První knihy, které byly cíleně psány pro ženské čtenářky, byly romány Samuela 

Richardsona Pamela (1740), Clarissa (1747-1748) a Sir Charles Grandison          

(1757-1759).13 Pozdějším, literárně náročnějším předchůdcem žánru jsou pak 

zejména Jana Eyrová (1847, Jana Eyre) Charlotte Brontëové, Malá Dorritka (1857, 

Little Dorrit) Charlese Dickense a rodinné romány Jane Austenové, jako např. Pýcha 

a předsudek (1813, Pride and Prejudice). S emotivně vykreslenými obrazy dívčích 

hrdinek se často setkáváme v širším tematickém kontextu společenských románů 

milostných a rodinných, např. Spříznění volbou (1809, Die Wahlverwandtschaften) 

Johanna Wolfganga Goetha či Umírala mladičká (1931, Nuorena nukkunut) Franse 

Eemila Sillanpääho.14 

  Klasická díla počátků žánru literatury pro dívky reprezentuje dílo americké 

autorky Luisy May Alcottové Malé ženy (1867, Little Women) či Anna ze Zelené 

Hůrky (1908, Anne of Green Gables) Kanaďanky Lucy Maud Montgomeryové. 

V české literatuře lze za předvoj dívčího románu považovat výchovné povídky 

Magdaleny Dobromily Rettigové Mařenčin košíček (1821 a 1822) či Věneček pro 

dcerky vlastenecké (1825), dále některé povídky Boženy Němcové a romány 

Karoliny Světlé, Sofie Podlipské a Věnceslavy Lužické.15 

V první polovině 19. století je literatura pro dívky ve všech evropských zemích 

charakterizována strohým didaktismem. Vznikají různé mravoučné texty pro dívky 

buď v duchu katolickém, nebo vlasteneckém. Druhá vlna literatury pro dívky přišla 

v druhé polovině 19. století a je přímo závislá na emancipaci sociální, národnostní 

i na emancipaci ženy, ale i zde se jako hlavní princip uplatňuje funkce výchovná. 

Jednalo se o literaturu buržoazie závislou na sociálních požadavcích a potřebách, 

které si v té či oné zemi buržoazie kladla. Byly to romány se sociálními náměty 

a s vyhraněnými ideály humanismu a ušlechtilosti citů, která se projevovala 

v pomoci zuboženým, potřebným a nespravedlivě pokořeným. Romány apelovaly na 

to, co bylo považováno za základní vlastnosti žen; citovost, mateřské sklony a soucit 

s ubohými. Hrdinkami těchto knih bývají sirotci a ty ženské postavy, jež stojí na 

nejnižším stupínku společenského žebříčku, například z děl Jana Eyerová, Anna ze 
                                                           
13

 Genčiová 1984, s. 130-131. 
14

 Mocná, Peterka 2004, s. 115. 
15

  Tamtéž, s. 115-116. 
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Zelené Hůrky i hrdinky knihy Malé ženy. V pozdějších románech autorek Alcottové či 

Montgomeryové se odráží i další výchovný moment, a to skutečnost, že v těžkých 

podmínkách má silný člověk možnost dosáhnout svého cíle a důstojného postavení 

díky vytrvalé práci.16  

Miroslava Genčiová definuje znaky románů pro dívky vydávaných v druhé 

polovině 19. století následovně: 

„Vedoucím motivem všech zmíněných románů a novel je vedle humanity (chápané z hlediska 

měšťanstva) motiv emancipace ženy. Autorky bojují o právo ženy na individualitu a charakter, o 

právo na vzdělání a zařazení do společenského procesu (i když jen v omezeném pojetí), o právo na 

uplatnění podle nadání a schopností. Bojují proti postavení ženy jako Popelky, proti její podřízenosti 

muži. Respektují tak názory svých po emancipaci prahnoucích čtenářek.“
17

 

I přesto, že podle Genčiové zaznamenala literatura pro dívky pozitivní vývoj, 

druhá vlna tohoto žánru stále zaostává za literaturou pro dospělé. I nadále zde 

převažují výchovné tendence, co se však mění, jsou ideály, ve kterých mají být dívky 

vychovávány. 18 

Vývoj dívčího románu ve 20. století 

Na přelomu století se dívčí literatura stává doménou privilegovaných vrstev. 

Tehdy se dostávají do popředí romány o dívkách vychovávaných v penzionátech, 

které ovšem nebyly považovány za kvalitní. Na tomto poli literatury se výrazně 

proslavila ruská spisovatelka Lydie Čárská, jejíž romány byly hojně překládány i do 

jiných jazyků.19 

V meziválečném období dochází k poměrně výrazné proměně žánru. Stalo se 

tak v důsledku změny životního stylu a s ní související změny postavení žen a dívek. 

Penzionátní příběh už nemohl u čtenářek obstát, a tak se děj románů přesouvá do 

prostředí gymnázií a bohatých měšťanských rodin. Hrdinkami se stávají oktavánky, 

septimánky a sextánky, tj. dívky ve věku od šestnácti do osmnácti let s liberálnějšími 

                                                           
16

 Genčiová 1984, s. 132-133. 
17

 Tamtéž, s. 134. 
18

 Tamtéž, s 134-135. 
19

 Tamtéž, s. 135-136. 
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názory.20 Zároveň s touto proměnou dochází k částečnému srůstání dívčího 

románku s žánrem zamilovaného románu dospělých žen. V řadě případů se tak 

milostná zápletka stává dominantní, nicméně zde stále zůstávají nezanedbatelné 

rozdíly. Dívčí románky líčily většinou idylické příběhy lásek, jejichž překážky 

spočívaly v malicherných nedorozuměních, končily zasnoubením či svatbou a nešly 

tedy za práh skutečného soužití milující se dvojice. Na rozdíl od dospělé větve 

zamilované četby, která byla přeplněná nevěrami, rozvody a svobodnými matkami, 

a byla také daleko erotičtější, znala dívčí větev pouze citovou rovinu milostného 

vztahu.21 

Po druhé světové válce dochází v řadě komunistických zemí k vytěsňování 

populární beletrie a tím i k výraznému poklesu produkce dívčího románu a po roce 

1948 k jejímu úplnému zastavení, neboť tato specifická četba pro dívky byla 

považována za tzv. „buržoazní přežitek“. Její oživení v české literatuře nastává až 

v druhé polovině 50. let. V 70. a 80. letech vzniká samostatná edice Veronika 

nakladatelství Albatros. Nová vlna dívčího románu se ohlašuje po roce 1989, kdy se 

představují nové autorky, např. Lenka Lanczová či Ivona Březinová. Podobně jako 

červená knihovna musí i dívčí román čelit konkurenci latinskoamerických telenovel, 

které jsou budovány na zažitém půdorysu dívčího románu. Jejich kultivační variantu 

představuje např. Divoký anděl, variantu emancipační pak Ošklivka Betty. Obě 

telenovely se v českém prostředí dočkaly mimořádného úspěchu, a to především 

mezi dospívajícími dívkami.22 

 

2.5 Vývoj literatury pro dívky ve Finsku 

 Počátky literatury pro dívky ve Finsku 

Za průkopníky finského románu pro mládež můžeme považovat finsky píšícího 

spisovatele Pietari Hannikainena (1813-1899) a pro ženy píšící Theodolindu 

Hahnssonovou (1838-1919), manželku spisovatele Yrjöho Koskinena. Její knihy měly 

                                                           
20

 Genčiová 1984, s. 138. 
21

 Mocná 1996, s. 152. 
22

 Mocná, Peterka 2004, s. 116-117. 
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vychovávat ke křesťanství, lásce k bližnímu a k vlastenectví. Ani jeden 

ze jmenovaných autorů nepsal ještě knihy pro mládež vědomě, mladí si však jejich 

díla přivlastnili, neboť alespoň částečně pokrývala jejich potřeby četby.23 

  První ve Finsku publikovaný román pro děvčata nazvaný I utvecklingstid, 

finsky Kehitysaikana (1889, V době dospívání), kde převažují ještě moralizující 

didaktické prvky, vydala Toini Topeliová, dcera Zachrise Topelia. Tato kniha vypráví 

o přátelství dvou pubertálních dívek Belly a Hanny. Děvčata navštěvují sice stejnou 

školu, pocházejí ale z odlišných sociálních vrstev. Bellyina rodina je velmi zámožná, 

zatímco Hannin domov je kvůli otcovu alkoholismu chudý a nešťastný. V knize se 

také mluví o postavení žen ve společnosti a roli člověka obecně. Nezávislejší Hanna 

tvrdí, že dívka může zvládnout totéž, co chlapec, pokud jen trochu chce.24  

Za první skutečnou autorku knih pro mládež lze považovat až básnířku Immi 

Hellénovou (1861-1937). Ta vydala roku 1896 povídkový román Aune, který byl 

určen deseti až třináctiletým dívkám. Starším dívkám byl určen román Eeva Aarnio 

(1901), jehož hlavní postavou je hudebně nadaná mladá dívka, která se stává 

významnou zpěvačkou. Zřekne se ale pozemské slávy a přidá se k prostému 

ženskému sboru Armády spásy. Tyto dva romány můžeme považovat za počátky 

finské literatury určené dívkám, tzv. tyttökirjat. Spisovatelka Tekla Roschierová 

(1870-1928) dala svým příběhem o dětech a škole Auringon noustessa (1901, Při 

východu slunce) vzniknout později ve Finsku oblíbené povídce ze školního prostředí 

(viz s. 16 a 17).25  

 Vývoj od 20. let 20. století do konce druhé světové války 

Velký vývoj zaznamenala finská literatura pro mládež ve 20. letech 20. století, 

což odpovídá výše zmíněnému rozvoji literatury pro dívky v meziválečném období. 

Tehdy se totiž začaly zřetelněji odlišovat dívčí knihy od chlapeckých. Dříve mohly 

v jedné řadě vycházet nejen knížky dívčí a chlapecké, ale i knihy zábavné, naučné 

                                                           
23

 Lappalainen 1976, s. 115-116. 
24

 Tamtéž, s. 86-87. 
25

 Tamtéž, s. 116-117. 



16 
 

a pohádky. Velkou část knih určených pro děti a mládež tvořily stále ještě 

překlady.26   

Výraznou osobností literatury pro děti a mládež byla ve 20. letech spisovatelka 

a pohádkářka Anni Swanová (1875-1958), jejíž tvorba sahá až do roku 1947. 

Spisovatelka vytvořila třináct pohádkových knih, dvanáct knih pro děvčata, tři sbírky 

her, několik překladů zahraničních děl, a především v oblasti literatury pro mládež 

byla skutečnou průkopnicí. Látka, kterou si pro své knihy vybírá, tj. dítě-nalezenec či 

dívka jako Popelka, byla již dříve zpracována jinými autory, avšak jazyk a styl, 

kterými ji podává, jsou novátorské.27 Motiv Popelky se objevuje např. v románu 

Kaarinan kesäloma (1918, Kaarininy letní prázdniny). Ve 20. letech vydala autorka 

román Pikkupappilassa (1922, Na malé faře) a následně i pokračování s názvem Ulla 

ja Mark (1924, Ulla a Mark). Je třeba také zmínit, že Anni Swanová svá díla 

rozdělovala na knihy, určené chlapcům a na knihy pro dívky. V praxi si ale děvčata 

přivlastnila i většinu jejích knih původně zamýšlených pro chlapce,28 což je trend 

zmiňovaný již výše (viz s. 10). 

V téže době začala pod pseudonymem Mary Marcková vydávat Kersti 

Bergrothová (1886-1975), která se jako autorka knih Eevan luokka (1917, Eevina 

třída), Luokan ikävin tyttö (1925, Nejprotivnější holka ze třídy) a Minnan 

syyslukukausi (1926, Minnino první pololetí) zapsala do dějin finské literatury jako 

klasická autorka školní povídky. Mary Marcková má také velkou zásluhu na tom, že 

se knihy pro mládež zbavily moralizování a didaktiky.29 Dalšími významnými 

autorkami této doby, které se zapsaly do historie dívčí literatury, jsou Salme Setälä 

(1894-1980), Eva Hirnová (1877-1948), Helka Nuorpuu (1901-1953) a Aili Somersalo 

(1887-1957), která vydávala knihy i pod pseudonymem Aune Sarkanenová.30  

Podle Salonenové se dívčí i chlapecká literatura 30. a 40. let vyznačovala 

schematičností a povrchností. Mladé hrdiny zobrazovala jakoby zvnějšku 

a nepouštěla se hlouběji do jejich citového a myšlenkového světa. Hrdinkami dívčích 

                                                           
26

 Lappalainen 1976, s. 131-132. 
27

 Salonenová 1976, s. 6. 
28

 Lappalainen 1976, s. 132-134. 
29

 Tamtéž, s. 136. 
30

Tamtéž, s. 141-142. 
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románů byly povětšinou veselé, bezstarostné studentky, které pocházely z vyšších 

nebo středních vrstev. Jejich život plynul radostně, dívky se bavily o lásce, 

o přátelství a pořádaly domácí dýchánky. Jednalo se o tzv. bezproblémovou 

literaturu, psanou často ve formě deníků. Hlavní hrdinka se zde svěřovala s tím, jak 

mužova láska zkrotí i největší „svéhlavičku“.31 

Ve 30. letech pokračují ve své tvorbě již výše zmíněné spisovatelky. Podle 

zahraničních vzorů se i ve finské literatuře začíná častěji objevovat téma lásky. Své 

místo si zde vydobyla tzv. backfisch-literatura, představující nenáročné dívčí 

románky, jejichž svět byl mnohdy velmi vzdálený realitě. Děj býval nekomplikovaný, 

svou roli zde sehrávala štěstěna, která přišla odvážné dívce vždy naproti, i podivné 

zvraty a náhody. Láska byla čistá a nevinná, sexuální problémy neexistovaly. Příběh 

většinou končil tím, že bohatý a krásný hrdina požádal dívku o ruku. Všední život 

a problémy v manželství do schématu tohoto druhu literatury již nepatřily.32 Do té 

doby neobvyklým tématem vstoupila na pole literatury Solveig von Schoultzová 

(1907-1996) se svým psychologickým románem Petra och silverapan (1932, Petra 

a stříbrná opice), který pojednává o tragické lásce dospívající dívky k mladému 

umělci.33 

Mezi debutující autorky 30. let patří Eila Kaukovalta (1911-1970), Tuomi 

Elmgrenová-Heinonenová (1903-2000), Terttu Pajunenová-Kivikäsová (1898-1986), 

Kaija Väänänenová (1911-1976) a Rauni Karhia (1912). Na konci 30. let začíná tvořit 

literaturu pro děti a mládež i Aili Konttinenová (1906-1969), která se ve čtyřicátých 

letech stala nejoblíbenější autorkou dívčí četby. Psala často příběhy ze školního 

prostředí, např. Me alakoululaiset (1936, dosl. My žáci prvního stupně základní 

školy) či Koulun reiluin luokka (1940, Nejférovější třída ve škole). Romány Kaksi 

keltanokkaa (1950, Dva prváci) a Uhmamieli morsian (1954, Vzdorovitá nevěsta) 

předznamenávají vznik tzv. teinirománu (viz s. 10). Za dětský román Inkeri palasi 

                                                           
31

 Salonenová 1976, s. 6-7. 
32

 Lappalainen 1976, s. 146. 
33

 Tamtéž, s. 92. 
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Ruotsista (1947, Inkeri se vrátila ze Švédska) získala Topeliovu cenu34 a její dílo bylo 

přeloženo do několika jazyků.35 

 Toini Lehtinenová-Palme (1911) začala psát ve 40. letech o problémech 

mládeže hlouběji než tzv. backfisch-romány. Její kniha Annuli varttuu neidoksi 

(1947, Z Annuli se stává slečna) se stala vzorem již výše zmíněného  teinirománu. 

Z dalších autorek jmenujme Elinu Aro (1923-2007), Terttu Järvilehto (1918-2003) 

a Salme Sadeniemi (1909).36 

Vývoj finské literatury pro dívky ve druhé polovině 20. století  

V 50. letech dochází v literatuře pro mládež k jistému oživení. Zábavný dívčí 

román byl zavržen a tradiční dívčí román začal hledat nové směry. Do jisté míry 

určovala směr vývoje tzv. Vihreä kirjasto (Zelená knihovna), založená počátkem 

50. let, kterou četly především školačky. Vycházela v ní jak vybraná kvalitní díla 

autorů domácích, tak i překlady spisovatelů z ostatních severských zemí. Nová edice 

také vyhledávala další možnosti rozšíření zorného úhlu.37 Změny se dočkal také 

jazyk, ve kterém se knihy psaly. Nová témata s sebou přinášela využití dialogů 

v hovorovém jazyce či slangové výrazy.38 

 Vedle knih určených předpubertálním děvčatům vzniká novodobý druh 

románu, určený dospívajícím dívkám. I tradiční dívčí román si ale žádá nové hrdinky, 

které mají již skutečné problémy a osobní krize, a trápí je například otcova 

nezaměstnanost či matčina nemoc. Knihy, které můžeme zařadit do této kategorie, 

psala především Kaija Pakkanenová (1915-2003). Romány, jež se staly vzory pro 

tvorbu pozdějších autorů v oblasti teinirománu a románu pro mládež, psaly např. 

Eila Pennanenová (1916-1994), Aira Brinková (Aira Sinervo) (1914-1968), Aila 

Nissinenová (1916-1973) či Kaisa Meri (Kaisa Säivä) (1936-1977).39 
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V roce 1959 vyšel román Merji Otavy (1935) Priska: kesästä kesään (Priska: od 

léta k létu), který byl roku 1972 přeložen do češtiny Janem Petrem Velkoborským 

jako Dlouhá bílá noc. Hlavní hrdinkou knihy je čtrnáctiletá Piia Kristina, Priska, která 

se začíná potýkat s různými problémy, které dospívání přináší. Jedná se vlastně o 

intimní výpověď mladé dívky, její hnutí mysli a bolesti spojené s psychickým růstem. 

Merja Otava je ve finské literatuře pro mládež první autorkou, která ruší všeobecně 

zafixovanou představu o tom, že pouze tradiční příběh s jasně formulovanou 

zápletkou má právo na život. Za toto dílo získala spisovatelka první cenu v soutěži 

finského nakladatelství WSOY o nejlepší knihu pro mládež.40 

V 60. letech se v dívčí literatuře objevují snahy o myšlenkovou a námětovou 

reformu. Svěží vítr do literatury přinášejí různé soutěže, které vypisují jednotlivá 

nakladatelství. Můžeme pozorovat snahy o ještě realističtější ztvárnění 

každodenních problémů mladých dívek.41 Ve své tvorbě pokračovaly Kaija 

Pakkanenová a Rauha S. Virtanenová (1931). Romány z rodinného prostředí psaly 

Irja Lappalainenová (1919-2007) a Aila Meriluoto (1924). Laponsko a sepětí člověka 

s přírodou ve své knize Pikka. Kirja Lapin tytöstä (1963, Pikka. Kniha o laponské 

dívce) zobrazila Annikki Kariniemi (1913-1984).42 

Noví spisovatelé upřednostňují spíše tvorbu pro starší mládež než tradiční 

dívčí román, a tak vzniká tzv. nuorten aikuisten kirja (kniha pro mladé dospělé). 

V těchto knihách se již objevují typické problémy mládeže, jejichž zobrazování v 

literatuře přetrvalo dodnes, např. hledání vlastní identity, proces osamostatňování 

se od rodičů, vztahy k lidem v okolí a opačnému pohlaví či volba povolání. Liisa 

Vuoristo (1927-2009) vydala počátkem 60. let dvě knihy pro mládež, v nichž se 

dotýká psychosexuálního vývoje mladých lidí, teiniromán Tytti ja rakkaus (1960, 

Tytti a láska) a román pro starší mládež Silta joen yli (1961, Most přes řeku). Pro 

starší mládež píše také Hellevi Salminenová (1941), která se jako jedna z prvních 

autorek dotýká tématu narkomanie mladých lidí. Rauha S. Virtanenová napsala sérii 

romantických rodinných příběhů o čtyřech dcerách rodiny Seljových. Velký skok ve 

finské dívčí literatuře představoval její milostný román Ruusunen (1968, Růžička), 
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jež zobrazuje první bouřlivou lásku umělecky nadané mladé dívky k bohémskému 

spisovateli ve středním věku, který je již ženatý.43  

Příkladem moderní finské literatury pro mládež se pro celé desetiletí stala 

tvorba Margarety Keskitalo (1921-1999). Román Tyttö Kuunarilaiturilla (1968, Děvče 

na Kuunarilaituri) zachycuje mladou dívku jménem Hannamari, která žije doma 

v mimořádně nepříznivých podmínkách. Její matka je duševně nemocná a otec jako 

námezdný dělník nemá na svou dceru čas. Dívka však nerezignuje, postupně si 

zvykne a nelehké situaci se přizpůsobí. Polodokumentárními díly jsou potom 

romány Tabut (1970, Tabu) a Liukuhihnaballadi (1971, Balada o běžícím pásu). 

V prvním zmíněném díle spisovatelka zobrazuje problematiku narkomanie mládeže, 

ve druhém se pak věnuje nezaměstnanosti mladých lidí, kteří jsou nuceni odejít za 

prací do Švédska.44 

V 70. letech se finská literatura pro mládež stává tematicky otevřenější 

a formálně rozvolněnější. Klade jak otázky rodinné, intimní, tak i aktuální otázky 

společenské. Sociálně kritický postoj je doprovázen narůstající nedůvěrou 

k institucím, jako jsou škola, výchovná zařízení všeho druhu, církev, státní úřady, ale 

také třeba psychiatrická klinika. Tím byla otevřena závažná témata, jako např. násilí 

a šikana, manipulace s myšlením druhých a zneužívání moci jakéhokoli druhu.45 

V 90. letech romány pro mládež přinášejí další dříve tabuizovaná témata, 

např. homosexualitu, incest či nechtěné otěhotnění. Klasický román pro mládež 

začíná soutěžit s fantasy46 a samozřejmě také s televizními seriály a telenovelami 

(viz s. 14). Jestliže ale k nejoblíbenějším seriálům sedmiletých dívek patří Salatut 

elämät (Utajené životy), nevede již dlouhá cesta k tomu, aby se tyto dívky začaly 

zajímat o mezilidské vztahy zobrazované v literatuře pro mládež.47 Platí tedy 

paradoxně to, že i televizní zpracování může podnítit zájem o literaturu, a že ve 

vztahu literatury a beletrie nejsou přítomné jen konkurenční momenty. 
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3. Vybraná témata zobrazovaná v současné finské literatuře pro dívky 

3.1 Některé vybrané motivy a znaky dívčích románů 

Motiv anděla 

Jedním z nejrozšířenějších motivů dívčí literatury je motiv anděla. Andělé se 

v různých formách vyskytují téměř ve všech románech, pojednávaných 

v následujících kapitolách. Slovo anděl se také poměrně často objevuje v názvech 

románů, např. Enkeliyöt (1990, Andělské noci) Riitty Jalonenové, Kivienkeli (1993, 

Kamenný anděl) Inky Nousiainenové či Kun enkelit katsovat muualle (2002, Když se 

andělé dívají jinam) Sally Simukky.  

Podle Biblického slovníku Adolfa Novotného je anděl postavou, která byla ve 

starém Řecku pod zvláštní ochranou bohů a byla prostředníkem mezi bohy a lidmi. 

Oproti lidem ale mají andělé některé zvláštní schopnosti. Mohou se stát 

neviditelnými, mohou létat a nerozlišují se podle pohlaví.48 V dívčích románech se 

andělé objevují většinou jako neviditelní ochránci. Například Suvi Kinosová 

v románech Jukky Parkkinena (viz kap. 3.2.2) je po celou dobu svého dětství 

a dospívání doprovázena svými dvěma strážnými anděly – svými dvěma strýci, kteří 

zemřeli v dětství. Andělé Suvi radí v komplikovaných situacích, jak by se měla 

zachovat, a utěšují ji, pokud se jí něco nezdaří nebo je nešťastná. Částečně andělé 

pro dívku představují náhradu za zemřelé rodiče a částečně jakousi všeobecnou 

ochranu před vším zlým. V posledním díle, kdy Suvi skutečně nachází své místo 

v životě, se s ní andělé rozloučí a odlétají se starat o její mladší bratrance 

a sestřenice.  

Odlišnou roli má motiv anděla v románu Kiry Poutanenové Ihana meri (2001 

Nádherné moře) (viz kap. 3.4.1), kde se hlavní hrdinka trpící anorexií nechce stát 

ženou, nýbrž touží po dokonalosti, čistotě a bezpohlavnosti, tedy touží po tom stát 

se andělem. 
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Pohádkové motivy 

V dívčích románech se objevuje i řada pohádkových motivů. Hojný výskyt 

odkazů na pohádky může podle mého názoru souviset s tím, že čtenářky těchto 

románů se nachází ve svém vývoji ve fázi mezi dětstvím a dospělostí. Touží po tom 

zůstat ještě v bezpečném pohádkovém světě známém z dětství, zároveň jsou ale již 

konfrontovány s problémy ze světa dospělých. 

 Oblíbená je postava ledové princezny, např. v románu Lumikki Valkonen 

(1992) (viz kap. 3.3.2) Kaariny Helakisy či opět Ihana meri (viz kap. 3.4.1) Kiry 

Poutanenové. Ledová princezna představuje krásu, dokonalost a čistotu. V případě 

románu Lumikki Valkonen je „Ledová princezna“ názvem soutěže, ve které hlavní 

hrdinka zvítězí. V případě druhého výše zmíněného románu se hlavní hrdinka trpící 

anorexií snaží dosáhnout čistoty a dokonalosti, a zůstat tak ještě v dětském světě.  

V některých románech se také po boku otce hlavní hrdinky objevuje nová 

žena, tedy vlastně úplně typická „macecha“ z pohádek. To se opět týká výše 

zmíněného románu Lumikki Valkonen, v němž nalezneme hned několik odkazů na 

pohádku Sněhurka. Do života hlavní hrdinky Mikki vstoupí po matčině hospitalizaci 

v nemocnici otcova milenka, která je velmi ambiciózní a touží získat místo v této 

rodině. S Mikki o otce soupeří a cítí se být mladou krásnou dívkou ohrožována. 

Objevuje se tu i stejný motiv zrcadla, kdy tato žena tráví před zrcadlem spoustu 

času. Je si sice vědoma své krásy a atraktivity, současně ale cítí nebezpečí ze strany 

Mikki, neboť ta má v sobě přirozenou krásu a mládí.  

Další odkaz na pohádku Sněhurka nalezneme v románu Hellevi Salminenové 

Kymmenen pistettä neitsyydestä (1987, Deset bodů o panenství) (viz kap. 3.6.2). 

Matka hlavního mužského hrdiny Hooceeho zemřela krátce po porodu a chlapcův 

otec si za ni našel rychle náhradu. Tato náhradní matka se opět nápadně podobá zlé 

královně, která vyhnala Sněhurku do lesa. Hoocee rovněž odchází předčasně 

z domova, protlouká se světem a zpívá s hudební skupinou Todellinen prinsessa 

(Opravdová princezna). Přehlédnout nelze ani to, že přezdívka tohoto mladého 

muže H. C. Andersson je odvozena od jména dánského pohádkáře Hanse Christiana 

Andersena. 
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Další odkazy na pohádky se objevují i v románu Sirpy Puskaly Euroopan 

pehmeimmät huulet (1996, Nejjemnější rty Evropy) (viz kap. 3.4.2), kdy bývalý přítel 

Petsku nazýval hlavní hrdinku Hannu svou princeznou. Ona jeho zase Petrem Panen. 

Když se dívka s jejich rozchodem začíná vyrovnávat, říká, že z této pohádky už musí 

odejít a vstoupit zase do nějaké jiné.  

Hlavní hrdinka jako sirotek či poloviční sirotek 

S pohádkami je spojena i skutečnost, že hrdinkami dívčích románů jsou často 

dívky bez rodičů. Jedním ze sirotků finských dívčích románů pojednávaných v této 

práci je Suvi Kinosová (viz kap. 3.2.2), jejíž rodiče zemřeli a dívka je tak vychovávána 

svými pěti strýci. Její život je tak ve srovnání s jejími vrstevníky mnohem složitější, 

ale z tohoto nedostatku se postupně stává výhoda, neboť dívka vyrůstá v 

jedinečnou a výjimečně silnou bytost, která zná svou hodnotu a své místo ve 

společnosti. Na tradici zobrazování dívek - sirotků navazují romány, v nichž matka 

hlavní hrdinky onemocní, dívka se tak musí sama o sebe a mnohdy i o matku starat 

a může se také samostatněji vyvíjet, jak je tomu např. v románech Kiinalaiset kengät 

(1996, Čínské boty), Enkeliyöt či Lumikki Valkonen, podrobněji rozebíraných 

v kapitole 3.3.2. 

Situace v rodině 

Důležitou roli hraje v dívčích románech i situace v rodině. Ve většině případů 

jsou rodiče hlavní hrdinky rozvedení, či hrdinčin otec zemřel, a tak dívka žije pouze 

s matkou. Dívky, které vyrůstaly v neúplné rodině bez otce, potom často hledají 

výrazně staršího partnera, který by jim vlastně otce mohl nahradit, např. v románu 

Omppo (1972, Jabko) Maritty Flyktové (viz kap. 3.6.1) či Hopeanorsu (2004, Stříbrný 

slon) Mariky Uskali (viz kap. 3.5). 

 Jedinou výjimkou z těchto neustále se opakujících rodinných schémat 

představuje úplná a fungující rodina hlavní hrdinky Kirsikky v románu Sally Simukky 

Kun enkelit katsovat muualle (viz kap. 3.6.3). Můžeme také předpokládat, že díky 

této harmonii a podpoře ze strany rodiny snáší Kirsikka svou homosexualitu velmi 

pozitivně, na rozdíl od její přítelkyně Susanny, která žije pouze se svým otcem, se 
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kterým má chladné vztahy. Ta svou sexuální orientaci dlouho nechce přijmout a 

doufá, že se nakonec zamiluje do chlapce. Ještě hůře svou homosexualitu snáší 

hrdina Ilkka v knize Elämänviiva (1996, Čára života) (viz kap. 3.6.2) Hennariikky 

Romu. Ilkkovi rodiče zemřeli v dětství a chlapec je vychováván pouze svými 

prarodiči. Již kvůli této skutečnosti Ilkka cítí, že jeho život je odlišný od života jeho 

vrstevníků, a proto se chová nejistě a uzavřeně. Se svou homosexualitou se během 

celé knihy nevyrovná a snaží se ji před svým okolím skrývat. 

V knihách se také nápadně často opakuje smrt sourozence či velmi blízké 

kamarádky, se kterou se dívka musí vypořádat, např. Kivienkeli (viz kap. 3.3.3), 

Euroopan pehmeimmät huulet (viz kap. 3.4.2) a Elämänviiva (viz kap. 3.6.2). Situace, 

ve kterých se hlavní hrdinky dívčích románů nacházejí, téměř vždy vypadají složitěji 

než u jejich vrstevníků. Dívky se také zdají být dospělejší, odvážnější, psychicky 

vyzrálejší a silnější než jejich spolužáci a kamarádi. 

Další motivy a znaky 

I v současných románech pro dívky zasahuje do vývoje děje šťastná náhoda 

a různé nečekané zvraty a situace, které byly typické pro dívčí románky 30. a 40. let 

20. století. Například vzájemná láska Kirsikky a Susanny v knize Sally Simukky Kun 

enkelit katsovat muualle (viz kap. 3.6.3) se vyjasní jen díky tomu, že ve školních 

novinách je omylem uveřejněn Kirsičin text, ve kterém se vyznává ze svých citů 

k Susanně. 

Jedním z tradičních motivů dívčích románů je i půda. Je to místo, kam dívka 

může utéct a schovat se před okolním světem. Typickým příkladem jsou chvíle, kdy 

postava Jo v románu Malé ženy Luisy May Alcottové píše na půdě své první povídky. 

Na druhou stranu je půda v ženské literatuře spojena i s duševními poruchami.  

V románu Riitty Jalonenové Enkeliyöt (viz kap. 3.3.2) se duševně nemocná matka 

hlavní hrdinky Vilji odstěhuje na půdu a dívka nemůže pochopit, proč tam matka 

chce být.49 Dále tento motiv nalezneme v románu Vilji-Tuulii Huotarinenové valoa 

valoa valoa (2011, světlo světlo světlo) (viz kap. 3.6.3) či Kivienkeli (viz kap. 3.3.3) 
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Inky Nousiainenové, kde je zobrazeno, jak se jedna z hlavních hrdinek uchyluje na 

půdu, aby se mohla sebepoškozováním vyrovnat se svým v nitru ukrytým hněvem. 

Po formální stránce se romány pro dívky vyznačují tím, že autoři používají 

hovorového jazyka a jazyka mládeže. Knihy jsou psány buď v ich-formě, anebo 

anonymnější er-formě. Velmi oblíbená je deníková forma, která se v jisté míře 

objevuje ve většině románů. Důvody jejího použití jsou různé: někdy je zde za 

účelem lepšího pochopení pocitů hlavní hrdinky, např. v románech Enkeliyöt (viz 

kap. 3.3.2) či Euroopan pehmeimmät huulet (viz kap. 3.4.2), jindy slouží k objasnění 

pohledu na situaci některé z dalších postav, např. Elämänviiva (viz kap. 3.6.2). Ve 

formě deníku je napsána i kniha Ihana meri  (viz kap. 3.4.1) Kiry Poutanenové. 

 

3.2 Hledání identity50 

Romány pro mládež obvykle pojednávají o hledání identity mladého člověka 

a ve většině případů také o jejím nalezení. Nejdůležitější otázky, které si hrdina 

románu pro mládež klade, zní: „Kdo jsem?“ a „Jak jsem se stal tím, kým jsem se 

stal?“ Mladí se při jejich hledání zaměřují na sebe i na své okolí a přátele. 

Porovnávají svůj vzhled, tvoří si vazby a zároveň se vymezují vůči svému okolí. 

Měli bychom si položit otázku, z čeho se identita člověka vlastně skládá. Ze 

zázemí a vývoje vlastní osoby, prostředí, ve kterém hlavní postava vyrůstala, z jejích 

postojů a hodnot, jejích rozhodnutí – dobrých či špatných, vztahů k ostatním lidem 

a zároveň vymezení se vůči ostatním a v neposlední řadě také z příslušnosti k 

určitému pohlaví. 

Identita se tedy skládá z fyzických, psychických a sociálních vlastností. 

Můžeme sem zahrnout chování, pohyby, stadium vývoj těla, vzhled, „odkrývání 

i zakrývání“, oblékání, jazyk i témata hovoru, postoje či zájmy. K fyzickým 

vlastnostem patří přirozeně i hodnocení postavy – výška a hmotnost, respektive 

především hubenost a tloušťka. Toto kritérium náleží k hodnocení krásy člověka, 

a zároveň je důležité, zda si okolí tohoto kritéria všímá, či je k němu lhostejné. 
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Mnohdy již malá odchylka od „normálního“ stavu vzbuzuje pozornost. I módní 

oblečení a účes jsou záležitosti, díky nimž kolektiv jednotlivce přijme, nebo ne. 

V postmoderních románech je tělu věnováno více pozornosti, neboť identita 

člověka obecně je často zobrazována jako fragmentární a proměnlivá. Jediným 

neměnným bodem pak zůstává lidské tělo, zatímco postoje a názory jedince se 

velmi rychle mění nebo se i prolínají. 

 

3.2.1 Promělivost identity jedince zobrazená v románu Miky Wickströma 

Vastakarvaan (Proti srsti) 

V současné finské literatuře pro dívky je příkladem zobrazení proměnlivosti 

několika identit román Miky Wickströma Vastakarvaan (2002, Proti srsti), který 

zachycuje studentku biologie Kirsi, jejíž postoj vůči aktivismu zabývajícímu se právy 

zvířat se mění v závislosti na tom, zda je právě se svou rodinou, která na venkově 

vlastní farmu s norky chovanými jen na kožešinu, nebo v okruhu svých přátel 

z univerzity, kteří proti takovému zacházení se zvířaty protestují. 

Kirsi se na univerzitě seznámí se spolužačkou Rosou, která je velkou 

aktivistkou v boji za práva zvířat. Rosa je veganka, organizuje různé protestní akce 

a spolu s dalšími lidmi vniká na farmy a osvobozuje zvířata. Dívky spolu navštěvují 

přednášky o filozofii svobody a anarchismu mladého docenta Janneho, do kterého 

se Kirsi později zamiluje. 

Kirsi se stále více zapojuje do aktivit, které organizuje Rosina skupina, zároveň 

si ale uvědomuje, že její rodina má podobnou farmu se zvířaty a Kirsi díky ní a díky 

usilovné práci svých rodičů může studovat na univerzitě. Ví, že její rodiče nejsou 

žádní „tyrani“, že její matka trpí každý rok, když jsou zvířata zabíjena, a že si tuto 

práci rodiče našli skutečně jen jako prostředek k přežití a uživení rodiny. Do doby, 

než se Kirsi seznámila s aktivisty, před kterými práci své rodiny skrývá, ji nevnímala 

jako něco špatného.  

Nejtěžší je pro ni chvíle, kdy ji Rosa požádá, aby se zúčastnila velké akce 

osvobozování zvířat chovaných na farmách v Pohjanmaa, a tedy i na farmě jejích 



27 
 

rodičů. Kirsi v podstatě stále hledá, kým je, a k jakému způsobu života se připojí. 

Netýká se to ale jen ochrany zvířat. Po půl roce života stráveném ve městě a na 

univerzitě zjišťuje, že je pro ni těžké najít společná témata hovoru s bývalými 

spolužáky z gymnázia, kteří zůstali na venkově. Už si tolik nerozumí ani s rodiči, kteří 

nejsou spokojeni s tím, že se jejich dcera rozhodla studovat biologii, a také 

nemohou pochopit, proč se Kirsi rozešla se svým chlapcem, který rovněž zůstal na 

venkově a pracuje na farmě svých rodičů. Na Kirsi působí v krátké době mnoho vlivů 

a nových názorů. Velmi silně ji ovlivňuje v mnoha ohledech zkušenější a dospělejší 

kamarádka Rosa. Kirsi se pohybuje v jejím stínu a hledá své místo. Na konci knihy se 

Kirsi přizná Rose, že její rodiče vlastní jednu z farem, na kterou bude jejich útok 

mířit, a ptá se jí, jak by ona jednala na jejím místě. Rosa jí odpoví, že teď už se Kirsi 

musí rozhodnout sama. 

 

 3.2.2 Znaky dívčího románu a hledání identity zobrazené v sérii románů Jukky 

Parkkinena o Suvi Kinosové 

Na třídílné sérii románů Jukky Parkkinena o Suvi Kinosové lze ukázat několik 

příkladů hledání vlastní identity i znaků dívčího románu obecně. Tato série sleduje 

život hlavní hrdinky od narození až po dokončení vysokoškolského studia a její 

těhotenství. Suvi přemýšlí nad tím, kým je, nad svým tělem i nad svým vztahem 

k opačnému pohlaví.51 

Hledání dívčí identity 

Suvi se po smrti svých rodičů při autonehodě stává ve věku pěti měsíců 

sirotkem, a tak ji vychovává jejích pět strýců. Okruh jejích přátel není příliš široký, 

a proto většinu času tráví jen se svou rodinou. Je svými strýci výrazně ovlivněna 

a část svého dětství je dokonce přesvědčena, že je jednou z nich, tedy mužem. Až 

když si všimne určitých typicky „holčičích záležitostí“, jako je střih vlasů, šaty a také 

díky dalším informacím, které získá od žen svých strýců, zjišťuje, že je jiného pohlaví 
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než strýčkové. O několik let později tráví ráda čas se svými mladšími sestřenicemi, 

protože ony jsou „stejného druhu“ jako ona. 

 Ovšem ani ve třetím díle k sobě Suvi nepřistupuje výhradně jako k dívce nebo 

ženě. Přestože pochopila, že je jiného pohlaví než strýcové, nepřijala ještě sama 

sebe jako ženu. Nedívá se na sebe v zrcadle, ani neprožívá problémy typické pro 

dívku v období puberty. To, jak Suvi mluví a přemýšlí o sobě, neodpovídá způsobu, 

jakým to dělají dívky a ženy. Její slova jsou spíše mužská, což nasvědčuje tomu, že si 

přivlastnila diskurz a slovní zásobu strýců.52 Pro Suvi je velmi těžké najít si své místo 

mezi vrstevníky. V některých svých znalostech a schopnostech nabytých především 

od vzdělaných strýců je mnohdy výrazně převyšuje, zároveň je ale velmi naivní 

a dětská. Většinou se dozvídá teprve od svých spolužaček, že za nimi v něčem 

zaostává, ať už se jedná o záliby, snahu o ideální tělo či o chlapce.  

 Strýcové pracují na univerzitě, věnují se výzkumu v různých oborech, ovšem 

některé aspekty běžného života jsou pro ně neznámé či velmi náročné. Dokonce 

i Suviinu výchovu berou částečně jako výzkum. Suviin fyzický vývoj je ale pro strýce 

záležitostí, ve které se nevyznají a v určitých situacích už mladé ženě nejsou schopni 

poradit. Tehdy naštěstí přicházejí Suvi na pomoc manželky strýců, aby jí osvětlily 

některé záležitosti spjaté s dospíváním. 

Na začátku třetího dílu se Suvi zamýšlí nad tím, jak se stala tím, kým se stala.  

„Olen miettinyt lapsuuttani ja nuoruuttani Nallikalliolla ja Villa Landessa. Miten minusta tuli 

minä? Olosuhteet olivat epätavalliset, ja se selittää Mikon mielestä kaiken.“
 53

 

„Přemýšlela jsem nad svým dětstvím a mládím v Nallikalliu a ve Vile Lande. Jak jsem se stala 

sama sebou. Okolnosti byly neobvyklé a to podle Mikka [spolužák] vysvětluje všechno.“ 

Vztah k opačnému pohlaví a láska 

Pro ujasnění si dívčiny identity je důležité i to, jak se mění její uvědomování si 

vztahu k opačnému pohlaví. V prvním díle se Suvi setkává s Mikkem, ze kterého se 

po několika rvačkách s ním stane její nejlepší kamarád. Ve čtrnácti letech není 
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Mikko pro Suvi ještě zástupcem opačného pohlaví. Je to jen starý známý, jen 

Mikko.54 

„Mikko oli mukava poika, hauskannäkoinen ja pojaksi ihan reilu. Olimme niin vanhoja tuttuja, 

etten kiinnittänyt huomiota hänen sukupuoleensa. Hän oli vain Mikko.“
55

 

„Mikko byl milý a hezký kluk, na kluka docela férový. Byli jsme tak staří známí, že jsem vůbec 

nevěnovala pozornost tomu, že je jiného pohlaví. Byl to pro mě jen Mikko.“ 

V době puberty přichází první skutečná láska, kterou ale Suvi nijak dramaticky 

neprožívá. Odjíždí na konfirmační tábor, kde se seznámí s jedním z vedoucích 

jménem Tomi. Ostatní dívky musí Suvi vysvětlit, že o ni má Tomi zájem, protože ona 

sama nemá zkušenosti s tím, jak to poznat. Celá letní láska ale končí zklamáním, 

když Suvi uvidí v Tomiho náručí jinou dívku, svou krásnou a štíhlou spolužačku. Další 

Suviinou láskou je Olli, s nímž se Suvi poprvé opije, a který se pokouší o přílišné 

intimní sblížení, na které Suvi ještě není připravena. Naivní dívka je z jeho chování 

velmi zklamaná a uteče pryč. Za povšimnutí jistě stojí i to, že oba případy okouzlení 

mužem se odehrají mimo domov, mimo bezpečný okruh Suviiných strýců.56 

Během studií na gymnáziu se vztah Suvi a Mikka prohloubí. Suvi po jednom 

polibku zjišťuje, že to, co k Mikkovi cítí, je láska, zatímco Mikko přiznává, že je do 

Suvi zamilován už od jejich prvního setkání. Fyzická stránka Suviina a Mikkova 

vztahu v knize zobrazována není. 

Jejich vztah je zajímavý i z hlediska toho, že Suvi je zobrazována jako ta, která 

je ve vztahu silnější a odvážnější, což lze v kontextu mého materiálu (viz dále) také 

považovat za jeden z typických rysů současné dívčí literatury. Dívka získala od svých 

strýců vzdělání, kterým mnohdy převyšovala všechny své vrstevníky. V pěti letech se 

naučila číst a později tomu učila i Mikka, pro kterého to bylo nesmírně obtížné. 

Dokonce za něho napsala test, určený k ověření způsobilosti dítěte nastoupit do 

první třídy, ačkoli ona sama byla mladší než Mikko. Suvi byla premiantkou třídy, 

zatímco Mikko měl vždycky s učením problémy. Když se dívka rozhodla, že oni dva 
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budou chodit do hodin baletu, Mikko se nezmohl na odpor. Dokonce i při jejich 

rvačce v šesti letech byla Suvi fyzicky silnější.  

To se mění až v dospělosti. Když je Mikko přijat na hereckou školu, zvyšuje si 

své sebevědomí a pro Suvi se stává pevným bodem v životě a mužem, který jí bude 

v těžkých chvílích oporou. 

Velikost těla 

V knize se také řeší další časté téma současné dívčí literatury, a to velikost těla a 

pocit hlavní hrdinky, že její tělo a celkový vzhled neodpovídají současným 

společenským požadavkům, což vyústí v následné hubnutí. Suvi sama žádnou 

nespokojenost se svým tělem nejprve nepociťuje. Dívky ve třídě se jí ale kvůli jejím 

mírám posmívají. 

„Olin ruumiinmuodoltani pyöreähkö, mikä yhtyneenä pituuteni teki minusta kohtalaisen rotevan 

näköisen. Sitä ei huomannut kotona, jossa mittakaavoina olivat kaksimetriset satakiloiset enot, 

mutta luokkatovereiden seasta erotuin kuin lato heinäseipäistä.“
 57

 

„Byla jsem trochu baculatější, což ze mě ve spojení s mojí výškou dělalo zavalitou. Doma jsem si 

toho ani nevšimla, protože těmi, se kterými jsem se mohla srovnávat, byli dvoumetroví, stokiloví 

strýcové. Ale ve srovnání se svými spolužáky jsem byla jako stodola proti konstrukci na sušení sena.“ 

  V té době se koná i školní ples, pro který se Suvi nepodaří sehnat si partnera. 

Zklame i jinak věrný přítel Mikko, který je pozván hned dvěma postavou drobnějšími 

spolužačkami a Suvi ví, že jim nemůže konkurovat. Je zřejmé, že vedle Mikka vypadá 

celkově neúměrně větší a že to Mikkovi není příjemné. Suvi zhubne o deset 

kilogramů a změnu na svém těle pozoruje hlavně v tom, že je jí oblečení velké. 

Podle Kaisu Rättyä toto ale nelze považovat za typický způsob zobrazování této 

problematiky a zřejmě to svědčí o vzdálenosti, se kterou mužský autor k dané situaci 

přistupuje.58 

                                                           
57

 Parkkinen 2006, s. 13.  
58

 Rättyä 2003, s. 111. 



31 
 

„Pidä housut jalassa, ajattelin. Olin huomannut, että minun oli pitänyt jo pari kertaa kiristää 

vyötä matkan aikana, etteivät  housut olisi todellakin pudonneet jalasta. Aluksi en kiinnittänyt asiaan 

huomiota, mutta sitten älysin, että olin alkanut laihtua.“
59

 

„Nenech ty kalhoty spadnout, pomyslela jsem si. Všimla jsem si, že jsem si během cesty musela 

několikrát utáhnout pásek, aby mi kalhoty opravdu nespadly. Nejdřív jsem tomu nevěnovala 

pozornost, ale pak jsem pochopila, že jsem začala hubnout.“ 

 

3.3 Psychické poruchy 

3.3.1 Psychické poruchy v literatuře pro mládež60 

Téma psychických poruch se ve finské literatuře začalo objevovat již 

v 60. letech, ačkoli tehdy se jednalo spíše o výjimečné případy. Za první vlaštovky 

můžeme považovat již výše zmíněný román Margarety Keskitalo Tyttö 

Kuunarilaiturilla  (Dívka na Kuunarilaituri)(viz s. 20) z roku 1962, či román Marii 

Vaary Annansilmät (1977, Begónie), kde se hlavní hrdinka, jedenáctiletá Anna, musí 

postarat nejen o sebe, ale i o své bratry, protože matka všech sourozenců se léčí na 

klinice s psychickým onemocněním. 

Zobrazování psychických poruch v literatuře pro mládež se zdá být téměř 

výlučně ženskou záležitostí, neboť o této problematice píší především ženské 

autorky, a zároveň jsou to převážně postavy žen a dívek, kdo psychickým 

onemocněním v literárních dílech trpí. Jedná se hlavně o deprese a v současné 

literatuře také o anorexii a bulimii (viz kap. 3.4.). To, že jsou psychické poruchy 

spojovány hlavně se ženami, může souviset s tím, že ženám byla již od 19. století 

připisována úloha těch slabších, nemocných. Výjimky ve finské literatuře pro mládež 

tvoří kniha spisovatele Miky Wickströma Sebastian (1996), která zobrazuje 

osmnáctiletého chlapce trpícího schizofrenií a román Hanny Marjut Marttily 

Tulikirja (1998, Ohnivá kniha) zobrazující chlapce trpícího poruchami soustředěnosti 

a hyperaktivitou. 
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Už v dívčích románech z 19. století se setkáváme s onemocněním hlavní 

hrdinky, která se tak dostává na dlouhou dobu do nemocnice. Doba zde strávená 

a prožité utrpení ji připravují na to, co bylo tehdy jako skutečná ženská role 

chápáno, tedy zapomenutí na sebe samu a péči o ostatní. Zranění či onemocnění 

jsou mnohdy trestem za to, že dívka překročila jisté hranice toho, jak se měla 

správně chovat. 

Téma psychických poruch v literatuře můžeme rozdělit ještě do tří menších 

podskupin: onemocnění některého z rodičů hlavní hrdinky, onemocnění hrdinčiny 

nejlepší přítelkyně a onemocnění hrdinky samotné.61 

 

3.3.2 Onemocnění matky hlavní hrdinky 

V  případě onemocnění některého z rodičů hlavní hrdinky, jak již vyplývá 

z výše zmíněného, se téměř výhradně jedná o matku. Pouze v románu Sinikky Laine 

Ei kenenkään, ei koskaan (1984, Nikoho, nikdy) musí kvůli nepřiměřenému pití 

alkoholu a pokusu o sebevraždu podstoupit léčení otec osmnáctileté Soile. Tento 

muž na konci knihy v opilosti dokonce zastřelí člověka.62 

Jak už bylo výše zmíněno, jedním z častých motivů dívčí literatury je to, 

že dívka je úplný nebo částečný sirotek. Buď oba, nebo alespoň jeden z jejích rodičů 

je po smrti. Dívka se tak bez jejich vlivu a výchovy může lépe vyvíjet. Motiv nemocné 

matky existoval dlouhou dobu v literatuře vedle motivu mrtvé matky jako 

druhořadý. I tady se totiž vlastně jedná o samostatný příběh vývoje hlavní hrdinky, 

jako je tomu např. v románu Riitty Jalonenové Enkeliyöt (1990, Andělské noci).63 

Onemocnění matky hlavní hrdinky zobrazené v románu Riitty Jalonenové 

Enkeliyöt  

Kniha zachycuje půl roku života mladé dívky Vilji, která se stará o svou 

nemocnou matku. Zároveň ale prožívá svou první lásku a přemýšlí nad tím, jakým 
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směrem se bude její život ubírat. Péče o matku ji někdy velmi psychicky i fyzicky 

vyčerpává a snaží se svou rodinnou situaci skrývat před okolím a dokonce i před 

svým přítelem Manuem. Se svými pocity se svěřuje jen svému deníku.  

„Viime yö oli huono, äitti nukkui levottomasti. Se käveli sohvan ja vessan ja sohvan ja keittiön 

väliä monta kertaa. Mua väsytti koulussa. Musta tuntui, että mä en kuullut puoliakaan siitä mitä 

siellä puhuttiin.“
 64

 

„Včerejší noc byla špatná. Matka spala neklidně. Přešla mnohokrát mezi pohovkou a toaletou 

a pohovkou a kuchyní. Ve škole jsem pak byla unavená. Měla jsem pocit, že nerozumím ani půlce z 

toho, o čem se tam mluvilo.“ 

Vilja by si přála, aby její matka byla stejná jako jiné matky, a aby se s ní Manu 

mohl setkat. Ví také, že její příbuzní už berou jako samozřejmost, že není malé dítě, 

a že se o matku stará dcera, nikoli tedy matka o dceru. Na konci knihy se Vilja odváží 

dát přečíst svůj deník Manuovi. Tento krok ji posouvá zase o kousek blíže ke 

skutečné lásce a k dospělosti. 

Onemocnění matky hlavní hrdinky zobrazené v románu Inky Nousiainenové 

Kiinalaiset kengät 

Jak již bylo řečeno, matky v tomto typu románů vystupují jako vedlejší postavy 

proto, aby se hlavní hrdinka mohla samostatně vyvíjet. V knize Inky Nousiainenové 

Kiinalaiset kengät (1996, Čínské boty) se o nemocné matce dozvídáme jen z 

vyprávění hlavní hrdinky Anny. Ta se ve vzpomínkách vrací do doby, kdy její matka 

žila ještě „jiný život“, pracovala v lékárně, Anna ji obdivovala a matka jí připadala 

neobyčejně krásná.  

Mladá žena vnímá matku jako své dítě: 

„Mä oon kaksytneljä. Yhden lapsen yksinhuoltaja,…“
65

 

„Je mi dvacet čtyři a starám se sama o jedno dítě,…““ 

Už ale i ve svých vzpomínkách z dětství se Anna staví k matce jako k dalšímu 

dítěti v domě: 

                                                           
64

 Jalonen 1990, s. 20. 
65

 Nousiainen 1996, s. 54. 



34 
 

„Täällä talossa on lapsia. Äitilapsi ja Annalapsi. Äitilapsi ja Annalapsi ovat kavereita. Äitilapsella 

on punerva yöpaita ja Annalapsella on rahkanvärinen jossa leijuu sinisiä pilviä. Hiukset ovat pitkät 

molemmilla, äitilapsella tosin pidemmät. Hiukset ovat kosteat, hiukset sekoittuvat toisiinsa, äitilapsi 

ja Annalapsi makaavat märällä nurmikolla selällään päät vastakkain.“
66

 

„Tady v domě jsou děti. Maminka-dítě a Anna-dítě. Maminka-dítě a Anna-dítě jsou kamarádky. 

Maminka-dítě má červenou noční košili. Anna-dítě má na sobě noční košili v barvě tvarohu a vznášejí 

se na ní modré obláčky. Obě mají dlouhé vlasy, maminka-dítě je má skutečně delší. Vlasy jsou vlhké 

a vzájemně se proplétají. Maminka-dítě a Anna-dítě spolu leží na mokré trávě zády k sobě.“ 

 Anna se také často vrací v myšlenkách do situací, kdy matku odvážejí do 

nemocnice. Vzpomíná na její záchvat, kdy matka křičí v předsíni a rozstříhá si noční 

košili na malé kousíčky. Nechce se uklidnit a uvěřit tomu, že její manžel je pryč jen 

kvůli tomu, aby se mohl věnovat svým koníčkům, veslování a plavání. Matka připadá 

dívce maličká a vzdálená. Anna později přece jen zjišťuje, že se otec již delší dobu 

schází s jinou ženou. Ta ale není v knize obviňována z toho, že by způsobila 

psychické problémy Anniny matky.67 

Anna je mezi hlavními hrdinkami románů s podobnou tematikou výjimkou, 

neboť o své matce mluví se svým přítelem Tonim, zatímco ostatní dívky se většinou 

snaží nemoc své matky před okolím utajit. Téměř na konci knihy Anna Tonimu říká, 

že ona ani otec už pro matku neexistují, neboť ta už žije v jiném světě. 

Onemocnění matky hlavní hrdinky zobrazené v románu Kaariny Helakisy 

Lumikki Valkonen 

Jiný typ ženy se objevuje v románu Kaariny Helakisy Lumikki Valkonen (1992). 

Matka hlavní hrdinky Mikki je umělecky založená žena procházející hlubokou 

psychickou krizí. Tentokrát se nejedná o poruchu, která se v literatuře objevuje ve 

spojení se ženami tradičně. Matka hlavní hrdinky totiž trpí kombinací paranoii, 

mánie, regrese a mírné euforie.68 Ačkoli Mikki s otcem chodí za matkou do 

nemocnice na návštěvy, a ačkoli Mikki často přiznává, že jí matka skutečně chybí, 

stojí postava matky zřetelně stranou vývoje celého románu.  
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Mikki je hezká dívka, která se ve škole dobře učí, zpívá v hudební skupině, 

skládá básně, sportuje, ale nepřipadá jí, že by dělala něco výjimečného, za co by ji 

lidé měli obdivovat. Ani se necítí být neobvykle krásná. Skutečně ještě hledá to, kým 

je. Přezdívka hlavní hrdinky Mikki odkazuje k mužské pohádkové postavě Walta 

Disneyho „myšáka Mickeyho“. V Mikki je totiž ještě smíšeno obojí, tedy dívka 

i chlapec, a její vývoj teprve začíná směřovat k tomu, že stane ženou.69 

 Mikkin otec Heikki si najde novou partnerku Leeu, respektive Leea si vyhlédne 

Heikkiho, a snaží se využít slabosti a nepřítomnosti jeho ženy. Leea ale vlastně 

nebojuje o své místo s Mikkinou matkou, nýbrž přímo s Mikki. V knize jsou 

naznačeny dvě typické role matek – hodná, milující matka, kterou představuje 

Mikkina skutečná matka, jež je pasivní postavou, a zlá, o Mikkina otce usilující nová 

žena, která je velmi aktivní a cílevědomá.70 

Tento boj se dostává do popředí i kvůli tomu, že se Mikki a Leea přihlásí do 

soutěže krásy jistého ženského magazínu s vlastní kategorií pro dívky nazvanou 

Jääprinsessa (Ledová princezna) a pro ženy Lumikuningatar (Sněhová královna). 

Mikki ve své kategorii zvítězí, zatímco Leea se probojuje pouze mezi deset 

nejzajímavějších žen, s čímž rozhodně není spokojena.   

Co ovšem koresponduje s Leeinou aspirací na titul ledové královny, je její 

přiznání v jednom z dopisů pro Heikkiho, které ilustruje její naučený majetnický 

vztah k lásce. 

„…vanhempani toistelivat sitä kunnes uskoin, että rakas on nöyrä ja kuuliainen. Vain ikioma on 

rakasta, ja kaikki rakas täytyy saada pitää ikiomaisuutenaan.“
71

 

„…rodiče to opakovali, dokud jsem neuvěřila, že milý znamená pokorný a poslušný. Jen to, co 

člověk vlastní, je milé. A všechno, co je člověku milé, musí vlastnit.“ 

Leea nakonec prohraje i boj o vysněného muže. Ten totiž nechce připustit, že 

by svou manželku opustil jen kvůli její nemoci. Heikki si také nakonec uvědomuje, že 

Leea jednala velmi tvrdě a neústupně a snažila se ho získat za každou cenu. 
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3.3.3 Onemocnění nejlepší přítelkyně 

I v případě, že román pojednává o onemocnění kamarádky hlavní hrdinky, 

stojí v popředí vývoj hlavní hrdinky samotné, přičemž kamarádka a její onemocnění 

fungují jako jakýsi katalyzátor. Díla jsou zároveň příběhy o přátelství a zájmu o život 

lidí v okolí. Dívky rozvíjejí vlastní samostatnost tím, že se starají o druhé, a tak 

vyrůstají směrem k nezávislosti. 72 

Onemocnění nejlepší přítelkyně hlavní hrdinky zobrazené v románu Sirpy 

Puskaly Kiti mun paras kaveri 

Hlavní hrdinkou románu Sirpy Puskaly Kiti mun paras kaveri (1991, Kiti, moje 

nejlepší kamarádka) je patnáctiletá Anna. Její rodiče jsou rozvedení, ve škole je 

průměrnou studentkou, kterou nebaví matematika. S kamarádkou Kiti jsou „správná 

dvojka“, kterou nic nerozdělí. Provádějí spolu nejrůznější „vylomeniny“, snaží se být 

nekonvenční, někdy až drzé. Zdá se, jako by všechno z toho řídila Kiti a Anna s ní jen 

držela krok. Kiti se obléká zásadně do černé, má výraznou oranžovou ofinu a v uchu 

velkou stříbrnou náušnici. Tím se výrazně odlišuje od ostatních. Anna jí dala kvůli 

jejímu vzhledu přezdívku „Černý tulipán“. Kiti si vždy dělá, co chce, a nebere ohledy 

na své okolí. Mnohdy se dokonce chová tak, jako by vůbec neměla své rodiče.   

Jednou dostane Kiti při nákupu nečekaně záchvat. Anna se o ni postará 

a vezme ji k sobě domů. Kiti předstírá, že všechno bylo jen vydařené „divadýlko“, 

a že je tedy dobrá herečka. Anna ale ví, že to, co viděla, je opravdové, má o Kiti 

strach a chce jí pomoci. Jde i za Kitiným přítelem Lassem. Ten Anně ukáže obraz, na 

němž Kiti zachytil při jednom z jejích záchvatů. Anna je na něho rozzlobená, protože 

nenamaloval „skutečnou Kiti“: jen využil jejího záchvatu k tomu, aby vytvořil 

zajímavý obraz a zvýšil svou šanci k přijetí na školu s uměleckým zaměřením. 

Kiti se nakonec dostane na delší dobu do nemocnice a Anna ji chodí 

navštěvovat. Stýká se ale i s dalšími lidmi, na které Kiti začíná žárlit: cítí se být vůči 

nim bezmocná. Kiti opustí na několik dní nemocnici a chce jet s Annou na 

dobrodružný výlet. I přesto, že je nemocná, nebojí se dělat věci, kterých by se Anna 
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nikdy neodvážila. Díky stálému tlaku Kiti a také díky tomu, že si Anna našla i další 

přátele, se dívka vymezuje vůči okolí a pomalu nachází sama sebe. Kiti nakonec 

umírá pod koly autobusu a nikdo netuší, zda šlo o sebevraždu, nebo nešťastnou 

náhodu. Anna se potom obviňuje z Kitiny smrti. 

„Oli mun syytä, että Kiti kuoli. Mun olis pitäny huomata, miten vaikee sillä oli. Mä olin sentään 

sen paras kaveri. Mä en tajunnu, miten pahassa jamassa se oli, vaikka se jo kerran aikaisemmin yritti 

itsaria.“
73

 

„Byla to moje vina, že Kiti umřela. Měla jsem si všimnout, jak moc to pro ni bylo těžké. Byla jsem 

přece její nejlepší kamarádka. Netušila jsem,  jak špatně na tom byla, ačkoli se už dřív pokusila o 

sebevraždu.“ 

Onemocnění nejlepší přítelkyně hlavní hrdinky zobrazené v románu Inky 

Nousiainenové Kivienkeli 

 Velmi podobné rysy nalezneme i v románu Inky Nousiainenové Kivienkeli 

(1993, Kamenný anděl). Hlavní hrdinkou knihy je patnáctiletá Sini, která rovněž 

obdivuje svou přítelkyni. Její kamarádka Tiku má na zápěstí vytetovanou červenou 

růži. Zatímco Kiti z předchozího románu se obléká jen do černé. To svědčí o tom, že 

se dívky chtějí od ostatních odlišit i svým vzhledem.74 

V tomto románu vidíme nejen to, jak se dívky vzájemně podporují, ale i to, jak 

se starají o jiné ve svém okolí. Tiku pečuje o chlapce ze sousedství, jehož otec je 

alkoholik a násilník. Sini je zase odhodlána pomáhat Tiku, kdykoliv jen bude potřeba.  

Problém Tiku se skrývá v tom, že se své matce narodila v příliš mladém věku a 

nezná svého otce. Vymýšlí si různé příběhy o tom, kdo by jím mohl být. Až na konci 

knihy přiznává, že ví, jaká je pravda. Její otec je mrtvý: oběsil se. Teď žije matka 

s jiným mužem, který bije jak matku, tak její dceru. Tiku tohoto muže nenávidí 

a vypráví o tom Sini, ta jí ale nevěří. Tiku začíná hubnout a také se sebepoškozovat, 

neboť si myslí, že tím dosáhne zklidnění.  

„Tiku ottaa taskustaan hakaneulan, puree hampaansa yhteen ja työntää neulan korvalehden 

läpi. Tekee pieniä reikiä vieriviereen, tökkii tylsällä neulalla lihan läpi. Totuttelee kipuun (...) Eikä 
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kipua tunnu enää. Se on turruttanut jokaisen aistivan solun. Enää eivät koske Jarin avoimeksi ryskivät 

nyrkit, ei edes aamuinen alaston valo, joka aikaisemmin pisteli silmiin kuin nuppineulat.“
75

 

„Tiku vytáhne z kapsy zavírací špendlík, zatne zuby a protlačí špendlík skrz ušní lalůček. Dělá 

vedle sebe malé dírky, píchá tupým špendlíkem skrz maso. Zvyká si na bolest (...) Už necítí bolest. 

Každá vnímající buňka je už umrtvena. Už se jí netýkají Jariho [otčím] pleskající pěsti, ani ranní nahé 

světlo, které dříve bodalo do očí jako špendlíky.“ 

Sini během románu pochopí, že k tomu, aby mohla pomoci své kamarádce, 

musí nejprve vyřešit své vlastní problémy, které se týkají především vztahu s rodiči, 

a také se musí vypořádat s tragickou smrtí své sestry. Nejprve tedy musí pomoci 

sobě, a pak teprve může pomáhat ostatním.  

I Sini zakouší v románu hněv a to tehdy, když zjistí, že si její otec našel novou 

ženu. Dívka chce svůj hněv dostat ven, být agresivní. Ženský a dívčí hněv byl 

dlouhou dobu tabuizovaným tématem, nepsalo se o něm a ani nebyl zkoumán. 

Onemocnění většinou znamená, že tento hněv byl dlouho potlačován, až se pak 

projevil v podobě psychické poruchy.76 

Sini cítí, že se jí Tiku vzdaluje a že zároveň s ní ztrácí kus sebe, svoji jistotu, svůj 

pevný bod ve světě. 

„Tiku luisuu päivä päivältä kauemmaksi. Laihtuu laihtumistaan, häviä häviämistään. Ja minä 

kadotan. Kadotan Tikun, unohdan itseni ja eksyn kaikilta muilta.“
77

 

„Tiku se mi den ode dne vzdaluje stále více. Hubne a ztrácí se. A já ztrácím. Ztrácím Tiku. 

Zapomínám na sebe a ztrácím se všem ostatním.“ 

Tiku se nakonec dostane do nemocnice a Sini ji chodí navštěvovat. Tiku své 

kamarádce dokonce tvrdí, že není nemocná, nýbrž je jen smutná. Na konci knihy 

Tiku říká, že už „nechce odejít, neboť už nemá žádné sny“, což si lze vyložit dvěma 

způsoby. Buď tak, že Tiku chápe svou současnou situaci a začíná se uzdravovat, 

anebo tak, že se život Tiku zdá být zoufalý a dívka už nemá žádné touhy.78 
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3.4 Obraz poruch příjmu potravy v literatuře 

Bulimie a anorexie postihují především dívky mezi patnáctým a dvacátým 

rokem života. V obou případech se jedná o onemocnění psychosomatická, tedy 

duševně podmíněná. Onemocnění vzniká v období, když se u dívky v době puberty 

začnou rozvíjet ženské tvary, v některých případech může hrát roli i dětská otylost. 

Dívka pak začne odmítat jídlo a podrobuje se drastickým hladovkám, potají užívá 

projímadla nebo zvrací v naději, že zhubne. V případě bulimie po dnech hladovění 

následují „orgie žravosti“. Poté se obvykle dostaví pocity viny a dívka začne hladovět 

ještě více. Příčinami, které způsobují tyto nemoci, jsou nejčastěji odmítání proměny 

z dívky v ženu, odmítání životní úlohy ženy odpozorované většinou od dívčiny matky 

a strach ze sexuality. Dále lze vidět příčinu také v touze po dokonalosti a obavě, že 

dívka není dost pohledná a nevyhovuje současným nárokům světa a mužů. Tyto 

symptomy se daří překlenout většinou ve chvíli, kdy dívka získá pozitivní sexuální 

zkušenost a je si jistá svou ženskostí.79 

Na rozdíl od románů zobrazujících psychická onemocnění z předchozí kapitoly, 

kde psychickou poruchou trpí buď matka, nebo kamarádka hlavní hrdinky, dívky, 

které onemocní anorexií či bulimií, se stávají hlavními hrdinkami knih. Kromě 

psychické poruchy je zde kladen důraz i na tělesnost, která je ve většině případů 

dovedena až do extrému. Hmotnost se pro dívky stává hlavním bodem jejich života, 

neboť předpokládají, že jen jako štíhlé a krásné mohou vzbudit pozornost mužů.80 

 

3.4.1 Obraz anorexie 

V knize Kiry Poutanenové Ihana meri (2001, Nádherné moře) sleduje hlavní 

hrdinka Julia svět z vnitřku svého těla. Na začátku příběhu je obyčejnou 

patnáctiletou dívkou, která má spoustu zájmů a po fyzické stránce normální výšku a 

hmotnost (165/48). Je velmi cílevědomá, dobře se učí a od dalšího školního roku by 

chtěla studovat na gymnáziu. Se svými kamarádkami neustále mluví o známkách ve 

škole a o velikosti těla. Dalo by se říci, že dívky jsou těmito tématy naprosto 
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posedlé. Jen nepatrný propad v jejich studijním průměru je pro ně obrovskou 

prohrou. Všechny dívky v Juliině okolí se usilovně snaží být nejlepšími a nejhezčími. 

Nutno podotknout, že za tuto omezenost zájmů a touhu po dokonalosti nenesou 

odpovědnost jen dívky samotné. Na vině jsou jistě i učitelé a rodiče, od nichž 

neustále slyší, že tento rok je pro ně rozhodující, že se musí snažit víc a víc, a za 

žádnou cenu nesmí polevit. Jen pokud budou krásné a chytré, mohou být v životě 

úspěšné. 

Julia vnímá, že lidé okolo ní jsou nadšeni, když vidí, že někdo zhubl. A protože 

i ona chce být krásná, úspěšná a oblíbená, začne držet dietu, chodit běhat, posilovat 

a počítat kalorie. Srovnává se se spolužačkami, kupuje si časopisy pro ženy, které 

jsou plné informací o tom, jak má vypadat správné ženské tělo. Julia si začne odpírat 

sladké jídlo, ve škole jí jen saláty a pije vodu. Později začne trpět poruchami spánku, 

ze kterých se ale velmi těší, neboť jí připadá, že má více energie než kdy dříve. 

V noci si znovu kontroluje úkoly do školy, aby byly naprosto bez chyby, anebo 

posiluje, aby i její tělo bylo dokonalé. Škola, sport a diety se pro Julii stávají 

posedlostí.   

Julia začíná nenávidět svou matku a babičku, které jí jídlo nabízejí. V případě, 

že musí sníst něco tučného, zaplaví dívku zoufalství a okamžitě přemýšlí nad tím, 

kolik času bude muset strávit tím, aby všechny přijaté kalorie zase spálila. Začne se 

také několikrát denně vážit. Chce všem okolo dokázat, jak je neuvěřitelně silná, a že 

se dokáže ovládat. 

Důsledkem je naopak to, že Julie začíná ztrácet nad svým počínáním kontrolu 

a nemoc ji zcela ovládá. Přestane mít chuť k životu, žije jen v šedi a stereotypu. 

Přestává se stýkat se svými kamarádkami, s rodiči a příbuznými si nemá co říci. Její 

den se zúží jen na několik málo činností: 

„Mä herään ja menen suihkuun. Mä punnitsen itseni, pukeudun ja menen keittiöön. Mä syön 

omenan ja kevytjogurtin ja laitan ulkovaatteet päälle. Mä kävelen harmaassa bussipysäkille ja astun 

rapaiseen bussiin karvahattukansan kanssa. Mä istun ikkunan viereen  ja luen lukuläksyt vielä kerran. 

Mä jään bussista pois ja kävelen ruskeessa kouluun. Mä istun luokassa eturivissä ja kuuntelen. Mä 

syön ruokalassa salaattia ja juon vettä. Mä istun luokassa ja kirjoitan. Mä viittaan ja urheilen, laulan 

ja vastaan kun kysytään. Mä menen bussilla kotiin. Punnitsen itseni. Syön omenan ja teen 
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kotitehtävät, luen lukuläksyt kolmeen kertaan jokaisen. Alleviivaan ja opettelen ulkoa. Kirjoitan 

kielten sanastot siniseen vihkoon ja toistelen niitä puoli tuntia. Mä menen ulos ja juoksen mustassa 

tunnin. Tulen takaisin  ja teen viisikymmentä punnerrusta, sata kyykkyyn ylös, kaksisataa vatsaa,  

sata peffaa, sata sisäreitä. Syön omenan ja kevyt jogurtin ja punnitsen itseni. Nukahdan.“
81

 

„Vzbudím se a jdu do sprchy. Zvážím se, obléknu se a jdu do kuchyně. Sním jablko a odtučněný 

jogurt. Obléknu se. Jdu za šera na autobusovou zastávku a nastoupím do zabláceného autobusu 

společně s lidmi v beranicích. Posadím se k oknu a ještě jednou si přečtu domácí úkoly. Vystoupím 

z autobusu a jdu za svítání do školy. Ve třídě sedím v přední lavici a poslouchám. V jídelně jím salát 

a piju vodu. Sedím ve třídě a píšu. Hlásím se a cvičím, zpívám a odpovídám, když jsem tázána. Jedu 

autobusem domů. Zvážím se. Sním jablko a udělám domácí úkoly, každý úkol si po sobě třikrát 

přečtu. Podtrhávám a učím se zpaměti. Píšu si slovíčka do modrého sešitu a půlhodinu si je opakuju. 

Jdu ven a hodinu běhám ve tmě. Vrátím se a udělám padesát kliků, sto dřepů, sto cviků na břicho, sto 

na zadek a sto na nohy. Sním jablko a odtučněný jogurt a zvážím se. Usnu.“ 

 Dokonalost znamená pro Juliu být čistá, bez jakýchkoli znaků příslušnosti k 

danému pohlaví. Vlastní matka se pro dívku stává znakem slizkého tlustého ženství 

a Julia v ní nenávidí všechny ostatní ženy. 

„Mä vihaan naisia. Vihaan. Vihaan niiden lämpimiä selluliittireisiä ja paidan alta pilkottavia 

rintaliivinraitoja, vihaan niiden avuttomuutta ja olematonta huumorintajua, niiden ruokareseptejä, 

vauvalässytystä ja synnytysjuttuja. Missä vitussa on niiden arvokkuus, itsekunnioitus, elämä ja 

vapaus! Mä vihaan. Mä vihaan niin paljon. Mä vannon itselleni, etten koskaan tuu tollaseks, että 

teen itsestäni androgyynin, nuoren pojan tai lihaksikkaan enkelin, että mä vaikka tapan itseni 

ennemmin kuin rupean naiseksi.“
82

 

„Nenávidím ženy. Nenávidím. Nenávidím jejich teplá stehna s celulitidou a pod tričkem 

prosvítající podprsenky, nenávidím jejich bezmocnost a nedostatek smyslu pro humor, jejich recepty, 

řeči o miminech a povídačky o porodech. Kde je k sakru jejich důstojnost, sebeuznání, život a volnost! 

Nenávidím. Nenávidím tak moc. Přísahám sama sobě, že se nikdy nestanu takovou jako ony, udělám 

ze sebe androgyna, mladého chlapce nebo svalnatého anděla. Raději se dřív zabiju, než bych se stala 

ženou.“ 

Postupně Julia začíná pociťovat, že se přestává umět soustředit, je unavenější, 

je jí neustále zima a má hlad. Zoufale odpočítává hodiny do chvíle, kdy může sníst 

další jablko. Julia zjišťuje, že zašla už moc daleko a že sama nemá sílu svou situaci 

řešit. Ačkoli ví, že je stále slabší a slabší, bojí se, že by mohla přibrat a stát se 
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takovou jako její matka či jiné ženy v jejím okolí. Při váze dvacet devět kilogramů si 

připadá krásná, štíhlá a dokonalá. Nenávidí svou matku, protože má pocit, že ta z ní 

chce mít tlustou a ošklivou ženu, stejnou jako je ona. 

Juliina matka nakonec aktivně zasáhne a začne pro svou dceru hledat lékaře 

a psychology, kteří by jí mohli pomoci. Julia se jakýmkoli změnám ve svém jídelníčku 

i v životě brání. Nemoc ji už zasáhla natolik, že si neuvědomuje, že se pohybuje mezi 

životem a smrtí.  

Na konci knihy se Julia rozhodne, že zemřít nechce, což lze považovat za 

začátek jejího uzdravování. Čtenář se ale nedozví, zda v tomto nelehkém úkolu 

uspěje. Kniha končí slovy: „God is a Girl“, což lze interpretovat tak, že Julia si není 

zcela jistá tím, že chce změnit svůj způsob života a její cesta k uzdravení bude ještě 

dlouhá a složitá. 

Název knihy odkazuje na báseň Edith Södergranové Ihmeellinen meri 

(Podivuhodné moře, č. ve sbírce Země, která není). Julia v tomto smyslu klesá stále 

hlouběji do černého moře zoufalství. Píše si poznámky o svém životě, které se ale 

nakonec zúží v podstatě jen na aktuální váhu.83 

 

3.4.2 Obraz bulimie 

Bulimie je na rozdíl od anorexie v dívčí literatuře zobrazována méně často. Jak 

již bylo výše zmíněno, bulimie je porucha, která kombinuje posedlost přejídat se 

a zároveň hubnout. I bulimičky jsou tedy otrokyněmi svého vlastního těla. Bulimie je 

vlastně zoufalý pokus zaplnit prázdnotu a strach z existence.84 

Hlavní hrdinka Tuuli z románu Reiji Kaskiaho Pientä purtavaa (2002, Malý 

kousek k zakousnutí) miluje jídlo, ale opovrhuje tlustými lidmi. Závidí anorektičkám 

jejich vůli a úsilí o dokonalost a čistotu. Tuuli má na břiše vytetovaného hada, a jak 

had, tak břicho jsou pro ni ďábelskými symboly.  
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Tuuli postupně vyvine metody, jak lehce vyvolat zvracení a lépe skrývat svou 

posedlost před okolím. Ve snaze zaplnit svůj život vyzkouší dívka i řadu dalších věcí -

alkohol, cigarety a sex. Když se zamiluje a ztratí panenství, cítí se být dospělou. 

Proces uzdravování začíná až ve chvíli, kdy uzná svou nemoc a souhlasí s léčením. 

Na úplném konci knihy má pocit, že teď má „tu správnou tloušťku“, což lze 

považovat za počátek uzdravování.85 

Další knihou, která se zabývá problematikou bulimie, je román Sirpy Puskaly 

Euroopan pehmeimmät huulet (1996, Nejjemnější rty Evropy). Děj se začíná 

odehrávat ve chvíli, kdy hlavní hrdinku Hannu opustí její přítel Petsku. Tehdy dívka 

ztrácí chuť do života a nemá o nic zájem. Jediné, co jí přináší ještě potěšení, je jídlo. 

Zároveň se ale cítí provinile, pokud ho sní hodně. 

 Hanna si připadá méněcenná, protože se jí nedaří ve škole, zatímco z její 

starší sestry se stane právnička. Má pocit, že se k ničemu nehodí, a v ničem zvlášť 

nevyniká. Stýská se jí i po její nejlepší kamarádce Minně, která zemřela při 

autonehodě. Hanna často přemýšlí nad tím, že měla zemřít místo své kamarádky, 

neboť Minna byla nejlepší žákyní ve třídě a talentovanou atletkou. Mnohdy Hannu 

také napadá, že její matka měla raději Minnu než ji. Dívka si připadá ošklivá a tlustá. 

Navíc ji iritují i neustálé diety, které její matka drží, ačkoli je štíhlá.  

Hanniny pocity méněcennosti a prázdnoty vedou k „seancím“, při kterých je 

dívka schopná sníst všechno, co nalezne v ledničce. Svůj smutek a pocit, že na ní 

nikomu nezáleží, zahání právě jídlem. 

„Enhän mä ollu sillonkaan mikään mallinukke, mutta nyt mä olen tosi hirvee esitys. Mä näytän 

ylensyöneeltä elefantilta, ja se on sun syytäs. Mä syön niinku sika, koska mä en muuten kestä tätä 

ikävää. 

Nyt sä tietenkin luulet, että mä olen ihan raivona, mutten mä ole sulle yhtään vihanen, mä olen 

vaan hirveen surullinen.“
86

 

„Ani tehdy jsem nebyla žádná modelka, ale teď vypadám opravdu strašně. Vypadám jako 

přežraný slon, a je to jen tvoje [bývalého přítele] vina. Jím jako prase, protože jinak tenhle smutek 

nevydržím. 
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Teď si pochopitelně myslíš, že zuřím, ale já na tebe vůbec nejsem rozzlobená, jsem jen strašně 

smutná.“ 

 Potom ale sama sebe nenávidí ještě více a přichází na nápad, že všechno jídlo, 

které snědla, zase vyzvrací. Stupňují se i hádky s matkou. Obrat nastává ve chvíli, 

kdy je po dlouhé době Hanna ve škole pochválena za svou práci a začne 

komunikovat s matkou. Dívka si také přiznává, že už není Petskuho princeznou; musí 

na něho zapomenout a „přejít do jiné pohádky“. A především si uvědomuje, že je 

nemocná, ačkoli nejprve se za svou poruchu styděla: 

„Nyt mä tiedän, että olen oikeesti sairas. (…) Mulla on bulimia. Mun kaikki oireet täsmää siihen 

just eikä melkein. Mä en kuitenkaan kehtaa kertoa tästä kenellekään, koska mun mielestäni 

ylensyönti ja tahallaan oksentelu tuntuu enemmänkin typerältä tavalta kuin oikeelta sairaudelta.“
87

 

„Teď už vím, že jsem skutečně nemocná. (…) Mám bulimii. Odpovídají tomu přesně všechny 

moje příznaky. Neodvažuju se o tom někomu říct, protože přejídání se a úmyslně vyvolané zvracení 

podle mě vypadá spíš jako hloupost než jako skutečná nemoc.“ 

Nakonec Hanna svou situaci začne řešit. Svěří se své kamarádce a objedná se 

k lékaři. 

 

3.5 Láska a tělo 

Mladí se snaží pochopit sami sebe a svůj život, a proto se zajímají i o sexualitu 

a s ní spojené pocity. Z tohoto důvodu je sexuální identita jedním z hlavních témat 

literatury pro mládež. Mnozí autoři ale zobrazují spíše odvrácenou stranu sexu 

a zklamání z něj než požitek a rozkoš. Častými tématy v dívčí literatuře jsou 

neplánované otěhotnění, potrat, vztah výrazně staršího muže a mladší dívky či 

incest.88 

Život dívek byl odjakživa spojen s jejich pověstí. Správná dívka by měla být 

atraktivní, ale ne nevhodným způsobem. To souvisí i se sexualitou, protože dle 

nepsaných pravidel by dívka neměla být nepřiměřeně dlouho pannou a zároveň by 

ale ani neměla vystřídat více sexuálních partnerů. Relativně předčasné sexuální 
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zkušenosti, tj. pod patnáct let, prožívají dívky většinou negativně. Na druhou stranu 

mnohé dívky starší osmnácti let považují za přitěžující okolnost, jestliže v tomto 

věku ještě neměly sexuální styk. „Být pannou se stává vadou, která stojí v cestě 

předpojatým erotickým kontaktům.“89  

Pod vlivem těchto nepsaných pravidel se k možnosti první sexuální zkušenosti 

staví i hlavní hrdinka Sini z knihy Sirpy Puskaly Kiti mun paras kaveri (viz kap. 3.3.3): 

„Penttinen on ihan jees. Mä voisin ihan hyvin mennä sen kanssa sänkyyn, olis sekin homma alta 

pois. Vaikka toisaalta, ei me olla kertaakaan vielä edes pussattu.“
90

 

„Penttinen je fajn. S ním bych mohla jít klidně do postele, aspoň by to bylo už za mnou. Na 

druhou stranu jsme se ale ještě ani nelíbali.“ 

 V literatuře pro dívky se často zdůrazňuje, že je v pořádku užívat si sexu, 

především pokud je dívka zamilovaná, ale neměla by se na něm stát závislou. 

V několika knihách jsou dívky zobrazovány jako ty, které se stydí za to, že nedokáží 

bojovat s touhou svého těla, kterou mnohdy vyvolává vztah se starším zkušenějším 

mužem.91 

Tuto problematiku prezentují knihy Mariky Uskali Veli ilves (2001, Bratr rys) 

a Hopeanorsu (2004, Stříbrný slon). Hlavní hrdinkou první zmíněné knihy je 

osmnáctiletá Emilia, jež se zamiluje do syna otcovy nové ženy. On ji nechá, aby 

užívala jeho tělo, ale duši si rezervuje pro hudbu. Emilia cítí, že myšlenky na chlapce 

zanechaly známky na jejím těle i duši, a snaží se naučit milovat bez citového přilnutí 

k němu. Emilia už nemůže vydržet bez fyzické lásky, ačkoli ta jí bere vitalitu.92 

I hlavní hrdinka Jonna z knihy Hopeanorsu se stále více řídí svým tělem spíše 

než rozumem. Jonna je třináctiletá dívka, která žije jen s matkou. Podle nalezené 

fotografie se domnívá, že jejím otcem je bubeník z nějaké hudební skupiny, ale 

nikdy ho neviděla a doma se o něm nemluví. Dívka hraje na klavír a ve škole chodí 

do hudební třídy. Tajně si začne románek se svým o více než dvacet let starším 

učitelem Laurim, který je rozvedený a má dceru jen o pár let mladší než Jonna. Lauri 
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se stává jediným mužem v Jonnině životě. Vše se mění, když do její třídy přijde nový 

žák Mikko, který nosí na krku přívěsek se stříbrným slonem. Jonna moc stojí o vztah 

s ním, ale její tělo nemůže zapomenout na to, co prožívalo s Laurim. 

„Jonnan ruumis oli oppinut tuntemaan himon. Ajan mittaa hän oli tullut siitä riippuvaiseksi. 

Limakalvot kostuivat kuin Pavlovin kellon kilahduksesta, rinnat kovettuivat, polte vatsassa paisui kuin 

syöpäkasvain. Lauri oli sille ravintoa kuten etanoli alkoholistille,…“
93

 

„Jonnino tělo se naučilo znát vášeň. Postupně se na ní stala závislou. Její sliznice zvlhly jako na 

zacinkání Pavlovových hodin. Prsa ztvrdly, žhavá bolest v břiše rostla jako zhoubný nádor. Lauri byl 

pro ni potravou jako etanol pro alkoholika, …“  

Potřeby jejího těla jí nedovolují změnit to, co dělá. 

„Hetki oli heijastunut Jonnan silmistä tavalla, joka oli pakottanut häntä jatkamaan 

valitsemallaan tiellä aina tähän päivään asti, tähän orgasmiin ja sitä seuraavaan, ehkä koko 

loppuelämäksi.“
94

 

„Chvíle se odrážela v Jonniných očích způsobem, který ji nutil pokračovat v této zvolené cestě až 

do dneška, až k tomuhle orgasmu a k dalšímu, až do konce života.“ 

Jonna nemohla dlouhou dobu zapadnout mezi své vrstevníky a do doby, než 

se objevil Mikko, necítila potřebu hledat si mezi nimi partnera, protože Lauri se k ní 

choval jako k dospělé ženě a ne jako k třináctileté dívce. 

„Lauri oli kohdellut häntä kuin tasavertaista, kuin kypsää, ajattelevaa ihmistä, ei niin kuin 

pikkukakaraa. Lauri rakasti häntä kuten naista rakastetaan.“
95

 

„Lauri s ní jednal jako se sobě rovnou, jako se zralým člověkem, který přemýšlí, ne jako s malou. 

Lauri ji miloval tak, jak žena má být milována.“ 

Jonna o svém vstahu s Laurim před ostatními mlčí. Je to jediná možnost: ví, že 

Lauri riskuje svou pověst a práci. 

Jejich společné tajemství vyjde najevo až ve chvíli, kdy Jonnina kamarádka 

Karo uspořádá malý večírek, aby dívky společně oslavily to, že ona sama přišla s 

Laurim o panenství. Zklamané Jonně se udělá nevolno a tehdy všechno jedné z 
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kamarádek poví. Později se o tom dozví i Mikko, který už nechce mít s Jonnou nic 

společného. Dívka si připadá pošpiněná a méněcenná, a Laurimu se začne vyhýbat. 

Ten se ji ještě snaží získat zpátky, ale Jonna už ví, že musí překonat touhu a závislost 

svého těla a Lauriho se vzdát. Nakonec dojde i za školní psycholožkou a poví jí, co se 

stalo. 

V několika knihách se také setkáme s tématem první sexuální zkušenosti, která 

je téměř vždy následována nechtěným otěhotněním, např. v knihách Se eka (1989, 

Poprvé) Marity Hauhii či Rakas Mikael (1999, Drahý Mikael) Marji-Leeny 

Tiainenové.96 Tento román vypráví o dívce Roose, jejíž šestnáctiletý přítel Mikael 

umírá při nehodě na jízdním kole. O rok mladší Roosa čeká Mikaelovo dítě a ví, že 

v této nelehké situaci nemůže dovolit, aby se jí narodilo.97 

 Za zmínku stojí i fakt, že literatura pro mládež se téměř nezaobírá tématy 

spojenými s přenosem pohlavních chorob, např. aids, ačkoli této nemoci se věnují 

už knihy pro děti, např. Lähde lentoon, Iiris! (1999, Odleť, Iiris!) autorek Mii 

Evilampi, Rity Nygrenové a Christel Rönnsové.98 

 

3.6 Zobrazení homosexuality 

3.6.1 Počátky zobrazování homosexuality v literatuře pro dívky 

Odkazy na homosexuální lásku se začaly ve větší míře vyskytovat na konci 

80. let 20. století. První vlaštovka se objevuje dokonce už v letech sedmdesátých – 

román Omppo (1972, Jabko) od Maritty Flyktové. Text se zaměřuje na počátky 

sexuálního života dvaadvacetileté Henrietty, která otěhotní a nechá si provést 

interrupci. Henrietta sama by si sice dítě chtěla ponechat, k potratu je ale donucena 

partnerem a rodiči. 

Jak už je v knihách pro dívky zvykem, ani rodiče Henrietty nežijí 

v harmonickém svazku. Často se hádají, otec se přestěhuje k jiné ženě a i matka si 
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později najde nového muže. Henrietta postrádá otce a hledá jej tak ve svých 

partnerech. S  matkou si také příliš nerozumí. K tomu přispěla skutečnost, že tolik 

toužila po tom mít dobré vztahy s otcem, ale nikdy se nesnažila porozumět své 

matce. 

„Äiti kävi pari kertaa katsomassa, ilmestyi huoneen ovelle syli täynnä myötätuntoa ja suklaata. 

Isä olisi ollut parempi, isän kanssa olisi voinut puhua, isä olisi pitänyt kädestä.“
99

 

„Matka se na mě přišla několikrát podívat. Objevila se ve dveřích pokoje, náruč plnou soucitu 

a čokolády. Otec by byl mnohem lepší. S otcem bych mohla mluvit, otec by mě držel za ruku.“ 

„Isä on kuin karhunpoika, sellainen suuri ja turvallinen. Kun mä olen sen kanssa niin musta 

tuntuu että mitään pahaa ei voi tapahtua. Silloin kun mä olin pieni niin isä vei mut usein kanssaan 

katsomaan jääkiekkomatsejä. Kun mä palelin, niin se hiero mun nenää ja poskia ja otti mun kädet 

omiin suuriin käsiinsä. Musta tuntui aina silloin hurjan hyvältä.“
100

 

„Otec je jako medvídě, takový velký a vyzařující bezpečí. Když jsem s ním, cítím, že se mi nic 

špatného nemůže stát. Když jsem byla malá, otec mě často bral s sebou na hokejové zápasy. Když mi 

byla zima, masíroval mi nos a tváře a vzal mé ruce do svých velkých dlaní. A já jsem se vždycky cítila 

strašně dobře.“ 

 Henrietta se nejprve zamiluje do Erika, výrazně staršího zadaného muže. 

Tento vztah se ale po nějaké době rozpadá, protože Erik tuší, že Henrietta u něho 

hledá vlastně jen otcovskou lásku. Později se Henrietta sblíží s Helenou, 

pětačtyřicetiletou ředitelkou domova důchodců, kde pracuje. Vzájemná láska 

Henrietty a Heleny je podle mého názoru v knize popisována velmi přirozeně 

a intimně.  

„Helenan silmät säteilivät, käsi oli pehmeä, Helenan suu oli pehmeä, se hymyili hänen 

vieressään. Henrietta sulki silmänsä, hän tunsi miten Helena tuli hänen lähelleen, hyväili hänen 

hiuksiaan, suuteli häntä niskaan, Henrietta suoristautui, Helena oli hänen lähellään, ihan lähellä, 

Helena oli lämmin ja suuteli häntä kaulaan, suuhun, hiuksiin, sormiin. Ja se tuntui Henriettasta 

hyvältä, hän vastasi suudelmiin (….) he leikkivät toistensä iholla, he kaksi naista, he olivat humalassa, 

he etsivät toisistaan hellyyttä ja lämpöä, he kuiskivat toistensa hiuksiin, he aistivat toistensa tuoksun, 
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he rakastivat toisiaan kunnes heidän vartalonsa jännittyi, värähti ja he makasivat toisissaan hiljaa, 

matolla, oli yö.“
101

 

„Heleniny oči zářily. Její ruka byla jemná. Její ústa byla jemná a Helena se vedle ní smála. 

Henrietta zavřela oči. Cítila, jak Helena přišla blíže, pohladila ji po vlasech, políbila ji na šíji. Henrietta 

se napřímila. Helena jí byla blízko, docela blízko. Helena byla horká a líbala ji na krku, na ústech, ve 

vlasech i na prstech. Henriettě to bylo příjemné a odpovídala na polibky (…) hrály si s pletí té druhé, 

ony dvě ženy. Byly opilé a hledaly u sebe něhu a teplo. Šeptaly jedna druhé do vlasů, vdechovaly vůni 

té druhé, milovaly se, dokud jejich těla nestrnula, netřásla se. Ležely tiše, zaklesnuty v sobě na 

koberci. Byla noc.“ 

Henrietta ví, že by se kvůli tomu, co se přihodilo, měla cítit špatně 

a pošpiněně, ale rozhodně se tak ve skutečnosti necítí. Helena později Henriettě 

vypráví o svém bývalém manželovi, který měl násilnické sklony. Po skončení tohoto 

vztahu Helena přestala muže vyhledávat a měla z nich dokonce strach. 

Henrietta se obává toho, že by mohla k mužům získat podobný postoj jako 

Helena. Proto se nakonec rozhodne vztah s Helenou ukončit a pokusit se najít štěstí 

po boku staršího muže. 

„Helena, mä pelkään että musta tulee samanlainen kuin sinä. Että jonakin päivänä huomaan 

haluavani sua enkä välitä kenestäkään miehestä. Mä haluan oman kodin ja mä haluan lapsia. Mä en 

aio elää sillä tavalla kuin sinä, mulle ei riitä pelkät kukkaset ja taulut, mä haluan itselleni miehen, 

miehen, kuuletko Helena.“
102

 

„Heleno, bojím se, že budu stejná jako ty. Že si jednoho dne všimnu, že chci tebe a nebudu mít 

zájem o muže. Chci vlastní domov a chci děti. Nemíním žít stejně jako ty. Mně nestačí jen květiny 

a obrazy, chci pro sebe muže, muže, slyšíš, Heleno.“ 

Jako hlavní hrdina se osoba s odlišnou sexuální orientací objevuje v několika 

dílech: v románu Elämänviiva (1996, Čára života) od Hennariikky Romu, Kallen 

inttivuodet (2001, Kalleho léta v armádě) spisovatelky Katri Manninenové, kde je 

zobrazována mužská homosexualita. Lesbické lásce se věnují romány Kun enkelit 

katsovat muualle (2002, Když se andělé dívají jinam) Sally Simukky a valoa valoa 

valoa (2011, světlo světlo světlo) Vilji-Tuulii Huotarinenové. Láska mezi dívkami je 

dále jako vedlejší motiv zobrazována v již zmíněném románu Vastakarvaan (2001, 
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Proti srsti) Miky Wickströma a v knize Metsästä tuli syöjätär (2001, Z lesa přišla 

lidožroutka) Laury Honkasalo. 

Ve finské literatuře můžeme rozdělit zobrazování homosexuality do tří 

kategorií: zklamání a stud, pocit radosti a přirozenosti a nálepka. 

 

3.6.2 Zklamání a stud 

V knihách pojednávajících o zklamání spojeném s homosexualitou se opakuje 

téměř stejný vzorec: dívka, která se zajímá o kulturní život, se zamiluje do muže, 

který je homosexuál a zklame se v něm. Dívka potom bojuje s představami 

o morálce a snášenlivosti, přemýšlí o lásce a vyrůstá v člověka, který přijímá nové 

výzvy. Tento způsob psaní je charakteristický pro počátky zobrazování 

homosexuality ve finské literatuře pro mládež.103 

Kniha Hellevi Salminenové Kymmenen pistettä neitsyydestä (1987, Deset bodů 

o panenství) vypráví příběh devatenáctileté Katariiny, která se zamiluje do zpěváka 

rockové kapely, přezdívaného H. C. Andersson, jenž vyrostl v laestadiánské rodině 

v Kuusamu. Dozvídáme se, že jeho matka zemřela několik dní po porodu a otec si za 

ni našel rychle náhradu. Hoocee odchází předčasně z domova, protlouká se světem 

a zpívá s hudební skupinou. 

Katariina je sexuálně nezkušená dívka, žijící pouze se svou matkou. Přiznává, 

že její vztah k mužům je ovlivněn chováním matky, která od smrti manžela s žádným 

jiným mužem nežila. 

Katariina se s Hooceeem postupně sbližuje. Z fyzické lásky má strach, ale 

udivuje ji, že Hoocee na ni v tomto směru nenaléhá. Nejprve si situaci vykládá tak, 

že ještě existují muži, pro které není fyzická stránka vztahu tak důležitá, že zkrátka 

našla svého vysněného prince, který bude čekat tak dlouho, jak ona bude 

potřebovat. 
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Pravda vyjde najevo později, když jde za Hooceeem do hotelu a přistihne ho 

s jiným mužem. Tehdy vše pochopí a je ze situace zklamaná: 

„Koko ajan, kun mä olin uskonut, että Hoocee todella rakasti mua, mä olin ajatellut, että se luki 

mua kuin avointa kirjaa. Mä olin uskonut unelmaan, että joskus jostakin tulee se ihmekundi, joka 

jaksaa odottaa, kunnes mä olen valmis. Mä olin luullut, että Hoocee oli sellainen, koska mä en ollut 

tiennyt, että selitys oli toisenlainen.“
104

 

„Celou dobu jsem věřila, že mě Hoocee skutečně miluje. Myslela jsem, že ve mně četl jako 

v otevřené knize. Věřila jsem snu, že se někdy někde objeví pan Dokonalý, který dokáže počkat, dokud 

nebudu připravená. Myslela jsem, že Hoocee je přesně takový, protože jsem nevěděla, že pravda je 

jiná.“ 

 Kniha Anu Jaantily Kuka tuntee Maijan? (1988, Kdo zná Maiju?) vypráví o 

dvacetileté sexuálně nezkušené dívce jménem Maija, která se zamiluje do studenta 

Mikaela. Později se od svého kamaráda dozví, že Mikael je homosexuál. V knize 

Sirpy Puskaly Tarjolla tosi rooli (1995, Nabízí se skutečná role) se sedmnáctiletá 

Miisa zamiluje do pětatřicetiletého Antsua, který vede herecký kroužek. Miisa má 

problém s nastudováním divadelní hry a rozhodne se zajít za Antsuem domů. Dívka 

ho překvapí uprostřed intimní chvilky s jeho přítelem. Kniha Annukky Järvi Puut ja 

lyhdyt kukkivat (1997, Stromy a svítilny kvetou) vypráví o sedmnáctileté Sanně, 

která se zamiluje do o deset let staršího divadelního režiséra jménem Karimatti 

Carleni, který je bisexuál. Sanna tuší, že to, co ke Karimattimu cítí, není správné, 

protože on je o deset let starší, a navíc je jejím učitelem. Své pocity popisuje tak, že 

se nezamilovala do tohoto konkrétního člověka, ale do někoho, o kom jen snila.105 

Novela spisovatelky Tuuly Kallioniemi Häpeä (2002, Stud) zachycuje 

dlouhotrvající přátelství dívek Annukky a Tainy. Annukka postupně zjišťuje, že její 

city vůči Taině nabývají jiného rozměru, a že je do své kamarádky zamilovaná. Tyto 

pocity se snaží co nejvíce potlačit, dokonce pomýšlí i na sebevraždu.106 

Téma studu se v oblasti literatury pro mládež týká především zobrazování 

homosexuálních vztahů mezi chlapci. Píší o nich ovšem opět hlavně ženské autorky. 
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Jako příklad si můžeme uvést již dříve zmíněný román Hennariikky Romu 

Elämänviiva. Kniha vypráví příběh dvou chlapců, Ilkky a Janneho, kteří společně 

vyrůstali na malém městě a jsou už od dětství přáteli. Oba chlapci se na svůj věk 

chovají dospěleji. Ilkkovi rodiče zemřeli při autonehodě a chlapce tedy vychovávají 

dědeček s babičkou. V  Jannem Ilkka vzbuzuje pocit, že ho musí chránit, a zároveň se 

mu s ním vrací vzpomínky na jeho mrtvého bratra. Vztah Janneho a Ilkky se 

v průběhu let upevňuje. Ilkka postupně zjišťuje, že je do Janneho zamilovaný. Snáší 

všechny Janneho první i pozdější lásky, ačkoli zároveň velmi trpí. Všemi prostředky 

se snaží své city utajit, protože se bojí odsouzení ze strany Janneho i společnosti.  

„Sitä mä pelkään, että jos kertoisin totuuden, Janne häipyisi, eikä mulla olisi enää mitään. 

Totuutta olen kätkenyt siitä asti, kun sen itse tajusin. Tulee päivä päivältä vaikeammaksi 

piilottaa niin suurta osaa itsestään, ja olen varma, että moni tietää mun suuren salaisuuteni. Mutta 

Jannelta mä haluan pimittää kaiken, suojelen sitä itseltäni. Haluaisin, ettei se koskaan saa tietää. 

Niin voitaisiin olla aina yhdessä.“
107

 

„Bojím se toho, že kdybych pověděl pravdu, Janne by zmizel a už bych neměl nic. 

Pravdu jsem skrýval od té doby, kdy jsem si to sám uvědomil. Den ode dne je těžší skrývat velkou 

část sebe sama a jsem si jistý, že mnozí už moje velké tajemství znají. Před Jannem chci ale všechno 

utajit, ochráním ho před sebou. Chtěl bych, aby se to nikdy nedozvěděl. Tak bychom mohli být navždy 

spolu.“ 

Nakonec se Janne o tom, co k němu Ilkka skutečně cítí, dozví díky dívce, se 

kterou se nedávno rozešel. Chlapec tomu nejprve nechce uvěřit, ale musí si přiznat, 

že by to vysvětlovalo Ilkkovo chování k němu a také k dívkám, se kterými Janne 

chodil, nebo se kterými se snažil Ilkku seznámit. Ilkka se mu nakonec se svými city 

přizná. Ví, že to, co Janne cítí k němu, je přátelství, a že jej nesmí zničit. Ilkka se se 

svou sexuální orientací ještě nevyrovnal a potřebuje čas, aby mohl najít sám sebe. 

Proto se na nějakou dobu odstěhuje z města, ale ještě před tím, než tak učiní, žádá 

Janneho o odpuštění. 
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3.6.3 Pocit radosti a přirozenosti 

Cílem knih pro mládež, věnujících se tématu homosexuality, by měla být 

především pomoc mladým přijmout odlišnou sexuální orientaci. V knihách s touto 

tematikou většinou nenalezneme mnoho humoru, neboť autoři tuší, že se pohybují 

na tenkém ledě.108 To ale neznamená, že se zde nevyskytují i pocity pozitivní. K 

dílům, která zobrazují pocity radosti a štěstí ze zjištění, že dívka je lesba, patří již 

zmíněný román Kun enkelit katsovat muualle, který napsala Salla Simukka. 

Hlavní hrdinkou této knihy je šestnáctiletá Kirsikka, která si je již nějakou dobu 

jistá svou odlišnou sexuální orientací. Ona sama i její rodina tuto skutečnost již 

přijaly. V tom můžeme spatřovat rozdíl od dříve vydaných románů, neboť tehdy bylo 

ještě třeba odlišnou sexuální orientaci před svým okolím i rodinou skrývat.109 

Kirsikka sice tuší, že nebude jednoduché najít si partnerku, zároveň se ale nesnaží 

své city potlačovat a nestydí se o nich mluvit ani se svými kamarády.  

 Kirsikka byla již několikrát do někoho „poblázněná“, ale na opravdovou lásku 

teprve čeká. Když se blíže seznámí se spolužačkou Susannou, rozhodne se, že bude 

o své sexuální orientaci mlčet. Susanna Kirsice sice přizná, že se s ní chtěla také 

seznámit, ale není si jistá svou motivací. Susanna svou homosexualitu zatím jen tuší 

a ještě se s ní nevyrovnala. Dívky spolu tráví většinu volného času a jejich vztah se 

prohlubuje, ale nejsou si schopny přiznat, co k sobě vlastně cítí. Situace se vyostří ve 

chvíli, kdy Susannu ve městě obtěžuje bezdomovec a vyžaduje po ní „sexuální 

služby“. Kirsikka zasáhne a řekne, že je Susanninou přítelkyní a že tvoří pár. Susanna 

je situací zaskočena. Záležitost končí hádkou, protože dívky se stále bojí přiznat si 

své city. Skutečný stav věcí vyjde najevo díky náhodě. Ve školních novinách je 

omylem uveřejněn jeden z Kirsičiných textů, ve kterém přiznává, co k Susanně cítí. 

Nakonec si dívky všechno vysvětlí a jsou šťastné, že našly jedna druhou. 

„Mä olen rakastunut Susannaan! Ja se muhun! She loves me jeah, jeah, jeah!“
110

 

„Jsem zamilovaná do Susanny! A ona do mě! She loves me, jeah, jeah, jeah!“ 
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Salla Simukka napsala v roce 2004 ještě pokračování s názvem Minuuttivalssi 

(Minutový valčík). V této knize se Susanna a Kirsikka stávají studentkami univerzity 

a žijí spolu. Ve vztahu dominuje Kirsikka, zatímco Susanna zaujímá podřízenou 

roli.111 

Dalším románem, který pojednává o lesbické lásce dvou mladých dívek je 

kniha Vilji-Tuulii Huotarinenové valoa valoa valoa (2011, světlo světlo světlo). 

Vypravěčkou příběhu a průvodkyní knihou, jejíž děj je situován do roku 1986, je 

čtrnáctiletá Maaria Ovaskainenová.  Maaria vypráví svůj a Mimin příběh, vysvětluje, 

proč píše to, co píše a v průběhu knihy se obrací na čtenáře.  

  Maaria je průměrnou žákyní osmé třídy. V době, kdy je zmatená ze svých 

pocitů a záležitostí spojených s dospíváním, jí do života vstupuje Mimi. Zpočátku jde 

mezi nimi jen o čisté přátelství, city se ale postupně prohlubují a dívky se do sebe 

nakonec zamilují. Vzájemná láska dodává dívkám sílu: žádná z nich už není na život 

sama, ačkoli někdy je jejich vztah náročnější, neboť Mimi je často velmi sklíčená a 

záhadná. Dívky společně také nabývají prvních sexuálních zkušeností. Dospělí, 

zobrazení v této knize, jsou většinou pohrouženi do svého vlastního světa a o život 

dívek se příliš nestarají. Název knihy souvisí s tím, že si dívky vzájemně symbolicky 

dodávají světlo a naději v době, kdy se všechno zdá být bezútešné. 

Kniha podle mého názoru zobrazuje sexualitu a lesbickou lásku poměrně 

otevřeně. Je potřeba ale dodat, že to, jak snadno dívky přijímají svou homosexuální 

orientaci, působí velmi nevěrohodně, vzhledem k tomu, že se děj knihy odehrává 

v 80. letech 20. století. 

 

3.6.4 „Nálepka“ 

V životě teenagerů bylo vždy důležité, jak je vnímá jejich okolí a jakou 

„nálepku“ tedy dostanou. „Nálepka“ související s označením sexuální orientace se 

objevuje např. v knize Lisempää laiffia (2000, Více života) spisovatelky Kerttu Aitoly. 

Hlavní hrdinka knihy Hannele je studentkou gymnázia, která ale nemá žádnou 
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představu o tom, co by chtěla ve svém životě dělat. Se svou kamarádkou se označují 

jako „homolehmät“ („teplé krávy“), ačkoli po chvíli o sobě mluví i jako o normálních 

heterosexuálně orientovaných dívkách.  

Poněkud jinak se používají tyto „nálepky“ v knihách Anu Ojaly Kiusanhenki 

(1999, Duch mrzutosti) a Katri Manninenové a Nanne Korpivaary Tuontihevosen 

arvoitus (1999, Záhada koně z dovozu). V obou případech se jedná o typické knihy o 

dívkách a koních. Dívky mluví o chlapcích, se kterými se setkávají ve stájích, a na 

základě různých předsudků je označují za homosexuály.112 

„Toi jätkä on homo, kun se ei ymmärrä naisten päälle mitään. Ensin se lähtee juhliin mukaan ja 

mitä sitten, ei yhtään mitään muuta kuin suuri parku. Homo se on, vai miksi muuten se ois itkenyt 

koko illan, että voi voi Emilia, tajuutko! Ei kai kukaan täysjärkinen mies sellaista tee, Viivi nauraa 

käkätti humaltuneen naurua.“
113

 

„Tenhle týpek je teplej, když nerozumí ničemu o ženských. Nejdřív jde s náma na párty a co 

potom, nic než velkej brek. Je teplej, no proč by jinak probrečel celý večer, tak to bude, Emilie [hrdinka 

knihy]! Chápeš to! Rozumnej muž snad nic takovýho nedělá, rapotala Viivi opileckým smíchem.“ 

Označování tohoto typu souvisí s problematikou homofobie, tedy strachem 

z homosexuality, která se v literatuře začala objevovat už v 70. letech 20. století. 

Pojmenování, která se v této souvislosti používají, můžeme označit za poměrně 

agresivní, což souvisí s různými předsudky a klišé,114 jako např. s přecitlivělostí či 

uměleckým založením chlapců. Tato problematika vyskytující se v knihách pro 

mládež je čtenářům předkládána jako společenský nešvar. 
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4. Závěr 

Literatura pro dívky přispívala po desítky let k procesu emancipace dívek 

a mladých žen a přinášela jim nástin řešení některých komplikovanějších situací 

v jejich životě. Ale jak již bylo zmíněno v úvodu, literatura pro dívky se stále potýká 

s jistými předsudky odborné i laické veřejnosti. Tato skutečnost může vyplývat 

z historického vývoje tohoto žánru, neboť romány pro dívky, které vznikaly v první 

polovině 20. století, jsou badateli a kritiky považovány za povrchní a literárně 

nehodnotné. V evropských zemích náležejících k tzv. komunistickému bloku byla po 

druhé světové válce tato literatura dokonce potlačována.  

Mezi romány pro mládež a obzvlášť mezi těmi určenými pro dívky se jistě 

i dnes najdou takové, které jsou velmi povrchní a zabývají se jen nesmyslnými 

milostnými problémy dívek. Existují ale i romány pro dívky zobrazující vážnější 

a komplikovanější témata, což také bylo prezentováno v této práci. Přesto ale ani 

tyto romány nejsou na rozdíl od děl typu Neznámého vojáka (1954, Tuntematon 

sotilas, č. 1965) Väinöho Linny či Umírala mladičká Franse Eemila Sillänpääho (1931, 

Nuorena nukkunut, č. 1937) zařazovány do finského literárního kánonu. 

Domnívám se, že tato práce prokazuje, že současná finská literatura 

pojednávaného žánru se vymanila z určitých klišé zábavného dívčího románu, který 

byl populární především v první polovině 20. století, a začala se zabývat záležitostmi 

všedního života a dříve tabuizovanými tématy, jako jsou násilí v rodině, psychické 

poruchy, anorexie a bulimie, sexuální život, nechtěné otěhotnění, potrat či 

homosexualita. Tedy tématy, která mladé lidi zajímají a se kterými jsou často 

konfrontováni i v běžném životě. 
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