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Anotace 

Jako téma své Středoškolské odborné činnosti jsem si zvolila Historický vývoj 

finštiny, protože se finsky učím a zajím{m se o cizí jazyky a Finsko obecně. O finštině 

se toho u n{s ví m{lo, přitom z{jem o tento ugrofinský jazyk stoup{. Většina 

informací o historickém vývoji finštiny je naps{na ve finštině, anglicky psané knihy 

jsou často překlady děl finských autorů. V ostatních jazycích není této problematice 

věnov{na dostatečn{ pozornost. Některé finské origin{ly byly také přeloženy do 

češtiny a byly vyd{ny knihy od českých autorů, které alespoň č{stečně pojedn{vají o 

finštině a její historii. Do dnešní doby ovšem nebyl publikov{n ž{dný titul, který by 

se zabýval kompletní historií finštiny od jejího vzniku až po současnost. Proto bylo 

mým cílem shrnout do uceleného celku historii vývoje finštiny od jejího vzniku až po 

současnost. Jako druhý cíl jsem si vytyčila srovn{ní finského a českého n{rodního 

obrození. Obě obrození jsou svým vývojem specifick{, avšak mají mnoho 

společného. Informace jsem čerpala z knižních a internetových zdrojů. Knižní 

publikace jsem využívala jak české, tak i anglické a jednu publikaci německou. Pr{ci 

jsem rozdělila na teoretickou a praktickou č{st, teoretick{ č{st se skl{d{ z časově 

rozdělených kapitol. Praktick{ č{st srovn{v{ průběhy n{rodních obrození českých 

zemí a Finska, jež jsou si podobné. Pr{ce bude nabídnuta společnostem „Severské 

listy“ a „Skandin{vský dům“ a krajské knihovně. 

 

Klíčov{ slova: finština, švédština, fennofil, fennoman, svekoman, n{rodní obrození, 

Snellman, Kalevala 
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Úvod 

V pr{ci se zabýv{m historickým vývojem finštiny od jejího vzniku až po současnost. 

Téma Historický vývoj finštiny jsem si zvolila, protože se zajím{m o finský jazyk. Na 

toto téma existuje v češtině velmi m{lo publikací, proto bych svou prací chtěla 

přispět k zaplnění této mezery. Pr{ce se skl{d{ z teoretické a z praktické č{sti. 

Teoretick{ č{st je d{le rozdělena na 5 kapitol, z toho 4 kapitoly popisují jednotliv{ 

období vývoje. 

První kapitola teoretické č{sti je věnov{na z{kladním informacím o finštině. 

Zabýv{m se zde jazyky na území Finska, protože finština není jediným jazykem 

v této zemi. D{le se zabýv{m charakteristikou jazyka, jeho n{ležitostí do ugrofinské 

skupiny jazyků, aspekty ovlivňujícími finštinu a stručně se také dotýk{m gramatiky. 

Ve druhé kapitole popisuji období od samotného vzniku finštiny do roku 1540. 

Z období středověku se na území Finska dochovalo jen velmi m{lo liter{rních 

pam{tek. Jedn{ se většinou o církevní liturgické texty a legendy o svatých v latině a 

překlady do švédštiny.  

Třetí kapitola pojedn{v{ o f{zi vývoje v letech 1540-1820, ve které kvůli reformaci 

došlo k ústupu latinsky psané literatury a začala se rozvíjet liter{rní tradice 

v n{rodních jazycích. Nejvýznamnějším počinem tohoto období se stal překlad 

Nového z{kona do finštiny, o který se roku 1548 zasloužil turkuský biskup Mikael 

Agricola. V době absolutismu se snížil počet finských dokumentů, protože švédština 

byla považov{na za jazyk vzdělanosti a většina dokumentů se psala v ní. V 18. století 

se začalo rozvíjet osvícenství a objevili se první fennomané, neboli osvícenci, kteří se 

zajímali o finský jazyk a kulturu. 

Čtvrt{ kapitola je časově zařazena mezi roky 1820-1870. Cel{ kapitola je věnov{na 

ud{lostem finského n{rodního obrození, které bylo motivov{no zhoršujícím se 

postavením finštiny ve prospěch švédštiny. Vzniklo fennomanské a svekomanské 

hnutí, kter{ mezi sebou vedla jazykové spory. Fennomané se snažili o povznesení 
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finštiny na úroveň n{rodního jazyka. Podle nich si měla inteligence osvojit jazyk 

většiny, tedy finštinu. S tím však svekomané nesouhlasili a upozorňovali na to, že ve 

Finsku tvoří švédsky mluvící inteligence společně se švédsky mluvícím prostým 

lidem švédskou „n{rodnost“, kter{ se nemůže zřeknout svého jazyka. 

V p{té a poslední kapitole teoretické č{sti se zabýv{m ud{lostmi od roku 1870 po 

současnost. I po uvedení jazykového z{kona do praxe v roce 1883 pokračují spory 

mezi fennomany a svekomany. Postavení finštiny ve veřejném životě se postupně 

zlepšovalo, avšak některým oblastem st{le dominovala švédština. V druhé polovině 

19. století se začaly zakl{dat  finskojazyčné školy a finština se stala liter{rním 

jazykem v plném slova smyslu. Zvýšil se počet děl vydaných ve finštině, ovšem st{le 

mnoho autorů psalo švédsky. 

V praktické č{sti srovn{v{m finské a české n{rodní obrození, které proběhlo v obou 

zemích přibližně ve stejnou dobu. Popisuji obě obrození v několika oblastech života 

(např. divadlo, škol<). 



10 
 

1 Úvod – finština 

1.1 Jazyky na území Finska 

V celém Finsku jsou dva úřední jazyky: finština a švédština, kterou se mluví zejména 

na jihu a jihoz{padě země a použív{ ji asi 6 % obyvatel. Postavení švédštiny m{ svůj 

historický původ z doby, kdy bylo Finsko souč{stí Švédského kr{lovství, tedy z doby 

od poč{tku 13. století do roku 1809. Dalším původním jazykem je s{mština neboli 

laponština, kterou hovoří S{mové v Laponsku, které se nach{zí na severu země. 

Početnou skupinou je také romsk{ menšina, kter{ je početnější než menšina s{msk{. 

Pokusy učinit ji dalším úředním jazykem se však nenaplnily. Po roce 1995, kdy 

Finsko vstoupilo do Evropské unie, postupně přibývají další menšiny. Finština je 

spolu se švédštinou, s{mštinou, romštinou a znakovou řečí definov{na jako jeden z 

„jazyků Finska“. 

1.2 Charakteristika jazyka 

Společně se švédštinou je finština úředním jazykem Finské republiky. Ve Finsku jí 

hovoří přibližně 5 milionů lidí. Ve světě, hlavně ve Švédsku a ruské č{sti Karélie, pak 

finsky mluví další milion lidí.  

Finština patří mezi ugrofinské jazyky, které dohromady s menší skupinou 

samojedských jazyků z{padní Sibiře tvoří skupinu jazyků uralských. Ugrofinskými 

jazyky mluví zhruba 20 milionů lidí, z nichž třemi nejpočetnějšími skupinami jsou 

Finové, Maďaři a Estonci.  Přesto, že tato skupina není příliš rozs{hl{, rozdíly mezi 

některými jejími jazyky jsou značné. Finština je často přirovn{v{na k maďarštině, 

kter{ sice také patří mezi ugrofinské jazyky, ale nemají k sobě blíž než např. čeština a 

perština. Finštině je velmi podobn{ estonština, jsou si natolik příbuzné, že si Finové a 

Estonci mohou navz{jem do určité míry porozumět i bez znalosti druhého jazyka. 

Jist{ příbuznost je také se severním dialektem karelštiny neboli dvinskou karelštinou, 

oba jazyky jsou si podobné asi jako čeština a slovenština. 
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1.3 Přehled ugrofinských jazyků 

JAZYKY FINSKÉ: 

 jazyky baltskofinské: 

o finština  

o karelština (východní Finsko a Karelsk{ republika, dnes souč{st Ruska, 

zč{sti anektov{na za 2. světové v{lky po napadení Finska)  

o estonština  

o vepština (severně od Petrohradu)  

o votština (jižně od Petrohradu)  

o livonština (zbytky enkl{vy v Lotyšsku)  

o ingrijština 

 laponština (též s{mština): (na severu Finska, Švédska, Norska a severoz{padě 

Ruska)  

 jazyky volžské:  

o mordvinština  

o marijština (čeremiština) 

 jazyky permské:  

o udmurtština (též voť{čtina)  

o komijština:  

 1. zyrjanština 

 2. permština  

JAZYKY UGRICKÉ:  

 obskougrick{ jazykov{ skupina:  

o chanty (též osť{čtina)  

o mansijština (též vogulština)  

 maďarština  
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1.4 Aspekty ovlivňující finštinu  

Mluven{ finština se od spisovné velmi liší. Většinou si Finové mezi sebou tykají a 

mluví nespisovně. Spisovn{ řeč se použív{ v médiích a při slavnostních 

příležitostech. Například „j{ jsem“ – minä olen se zkracuje na mä oon, nebo „m{š?“ – 

onko sinulla? na onks sulla?  I n{řečí jsou st{le živé formy jazyka, hlavní dvě větve jsou 

východní a z{padní. Až na někter{ překrýv{ní se východní a z{padní dialekty od 

sebe značně liší. Z{padní finština je bližší estonštině, obzvl{ště mluvené estonštině 

podél pobřeží. Východní je více příbuzn{ ingrijštině a severní karelštině. Finština je 

také samozřejmě ovlivňov{na cizími jazyky, v minulosti hlavně baltskými jazyky, 

švédštinou a č{stečně němčinou, později v malé míře ruštinou a dnes přev{žně 

angličtinou. Díky n{rodnímu obrození, které přišlo celkem pozdě, je slovní z{soba 

ovlivněna odporem k přejím{ní cizích slov, např. telefon se finsky řekne puhelin, což 

je odvozeno od slovesa „puhella“ – rozpr{vět, vykl{dat si. 

1.5 Gramatika 

Finština je jazyk aglutinační, což znamen{, že přípony, v optim{lním případě 

s jedním významem (např. času, osoby, čísla, způsobu, p{du<), se „nalepují“ na 

kmeny, čímž vznikají dlouhé tvary. Jména mají 14 p{dů (někdy se uv{dí 15). Každé 

finské slovo m{ nejméně jeden kmen, kterým je kmen samohl{skový, někter{ mají i 

kmen souhl{skový. Ve finštině se často vyskytují dvojhl{sky a dlouhé hl{sky. 

Finština stejně jako všechny ostatní uralské jazyky nezn{ rod, takže použív{ stejn{ 

z{jmena – hän (Sg), he (Pl) - pro oba životné rody ve 3. osobě, nepoužív{ ani členy. 

Při slovotvorbě a ohýb{ní je nutné dodržovat tzv. vok{lní harmonii, kdy v jednom 

slově mohou být pouze samohl{sky předopatrové, nebo zadopatrové. Finština m{ 

čtyři slovesné časy – jeden přítomný a tři minulé, z nichž dva složené. Zvl{štností je 

absence vlastního tvaru pro budoucí čas, který se vyjadřuje tvarem přítomného času 

obvykle společně s příslovečným určením času, a také absence transitivního slovesa 

„mít“, jehož význam se vyjadřuje podobně, jako je tomu např. v ruštině: významový 

podmět (vlastník) je vyj{dřen jako příslovečné určení místa, zatímco vlastněný 
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předmět je form{lním podmětem věty. Z{por se vyjadřuje pomocí z{porného 

slovesa, které se d{v{ před významové sloveso a skloňuje se ve všech osob{ch a 

číslech. 
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2 Nejstarší f{ze finštiny (do roku 1540) 

2.1 Vznik jazyka 

Lingvisté předpokl{dají, že kdysi d{vno existovalo etnikum se společným 

ugrofinským jazykem a dnešní somatické rozdíly vznikly až později. Pravlast tohoto 

praetnika se obvykle umisťuje do středovýchodního Ruska, mezi střední tok Volhy a 

pohoří Ural. Na tomto místě se před mnoha tisíci lety rozdělily finské a maďarské 

kmeny. Předpokl{d{ se, že přibližně ve 3.-2. tisíciletí př. n. l. se ugrofinsk{ jazykov{ 

skupina rozdělila na větev finsko-permskou a ugrijskou. Na z{padní pobřeží Finska 

v době bronzové silně působily germ{nské vlivy, což působilo na prafinštinu. 

Předkové Laponců, kteří obývali vnitrozemí, nebyli vystaveni těmto kulturním 

kontaktům a v důsledku toho doch{zí po 1500 př. n. l. k oddělení laponštiny od staré 

prafinštiny. V prvním tisíciletí před naším letopočtem proběhlo nejspíše rozdělení 

pozdní prafinštiny na současné baltsko-finské jazyky. Došlo k rozpadu na tři 

dialektové skupiny – z{padní, východní a jižní. Okolo 500 př. n. l. (na konci doby 

bronzové) se finský jazyk už úplně osamostatnil.  

2.2 První z{znamy 

Ve 12. století se napříč Finskem šířilo z{padní křesťanství, s latinou jako jazykem 

středověké kultury, i křesťanství východní s řečtinou a staroslověnštinou jako 

liturgickými jazyky. Lidov{ slovesnost se rozvíjela po n{stupu křesťanství 

v polovině 12. století, současně s tím velmi pozvolna začín{ písemnictví. Písemných 

pam{tek ze středověku je na území Finska doloženo jen velmi m{lo a téměř ž{dn{ se 

ned{ označit jako původní autorsk{ literatura. Jde většinou o církevní liturgické texty 

a legendy o svatých v latině a překlady do švédštiny. Mezi nejstarší finskojazyčné 

doklady patří jednotliv{ slova, jednoduch{ slovní spojení a fragmenty vět např. 

z modlitebních knížek. Také se ve větší míře dochovala star{ finsk{ toponyma. 
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Nejstarší původní finský n{pis poch{zí ze zač{tku 13. století. Jde o z{pis v cyrilském 

písmu a je zde dost silný vliv ruštiny. Jako první dodnes dochovan{ finsk{ věta se 

uv{dí: Mijnna thachton gernast spuho somen gelen Emijna daijda. (Minä tahdon kernaasti 

puhua suomen kielen, en minä taida. Chci velice mluvit finsky, ale neumím.) Je ze 70. 

let 15. století a nach{zí se v jednom německém rukopise. Výjimkou jsou první 

doložené švédsky psané texty na finském území od mnicha Jönse Buddeho. Církev 

používala finštinu jako jazyk výuky a k{z{ní, a díky tomu vznikla značn{ finsk{ 

kulturní z{soba, kter{ sloužila jako z{klad pro budov{ní písemné formy jazyka. Do 

svých služeb v turkuské diecézi odmítala církev přijímat cizince, jelikož trvala na 

tom, aby kněží znali jazyk lidu, a tím posilovala klíčícího n{rodního ducha. V roce 

1441 se církevní sněm ve švédském Söderköpingu rozhodl, že Otčen{š, Apoštolské 

vyzn{ní víry a Zdr{vas se mají přeložit do n{rodních jazyků a tudíž i do finštiny a číst 

je na nedělních mších. Nejčasnější stopy psané finštiny se datují k 70. letem 15. století. 

První vytištěn{ kniha pro Finsko je dominik{nský Missale aboense (Turkuský mis{l), 

vydaný roku 1488 v Lübecku v Německu pro potřeby turkuské diecéze.  Tato kniha 

je považov{na za nejkr{snější knihu v dějin{ch finského písemnictví. Lidoví zpěv{ci 

vytv{řeli balady a legendy, jako např. Píseň o vraždě Henrikově (Piispa Henrikin 

surmavirsi) a Píseň o Stvořiteli (Luojan virsi), ty však zůstaly jen v ústní tradici a byly 

zaznamen{ny mnohem později. 
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3 Star{ f{ze finštiny (od roku 1540 do roku 1820) 

3.1 Reformace 

Finsk{ liter{rní tradice je pevně spojena s reformací. V první polovině 16. století kr{l 

Gustav Vasa zavedl myšlenky luter{nské reformace, čímž došlo k přerušení kontaktů 

s katolickými centry evropské kultury. To mělo za n{sledek úpadek latinsky psané 

literatury a rozvoj písemnictví v n{rodních jazycích. Duchovní literatura byla 

nejdříve uv{děna mezi farníky jen prostřednictvím kněží. Pak ale vyvstala potřeba 

vytvořit ji v n{rodním jazyce. První tištěnou knihou byl Slabik{ř od Mikaela Agricoly 

z roku 1543, který měl za úkol naučit všechny číst a tím umožnit osobní přístup 

k duchovní literatuře a bibli. Přeložil také celý Nový z{kon do finštiny v roce 1548. 

Na Agricolu nav{zal Jaakko Suomalainen (asi 1540-1588), jenž kolem roku 1583 

publikoval první finský žalt{ř, podle kterého se zpívalo až do roku 1886. 

3.2 Mikael Agricola (1510-1557) 

Mikael Agricola se narodil na pobřeží Uusimaa v jižním Finsku v roce 1510. Chodil 

do školy ve Viipuri, které dnes leží na severoz{padě Ruska. Byl jedním z mladých 

finských učitelů a duchovních ve Švédském kr{lovství, kteří mohli studovat na 

univerzit{ch v kontinent{lní Evropě. Díky reform{torské činnosti Martina Luthera a 

Philippa Melanchthona se stal německý Wittenberg důležitým intelektu{lním 

centrem na poč{tku 20. let 16. století. S{m Agricola zde studoval v letech 1535-1539. 

Poté, co získal magisterský titul, se vr{til do svého biskupství v Turku, ačkoli ho 

Melanchthon doporučil jako učitele na univerzitě v Uppsale, jejíž úroveň upadala. 

Agricola se nejprve stal ředitelem školy v Turku, v roce 1548 byl jmenov{n 

asistentem biskupa v Turku a roku 1554 se stal biskupem. Turkuské biskupství bylo 

v té době rozděleno na dvě a nové biskupství bylo ustanoveno ve Viipuri. 
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S Agricolovým talentem na jazyky je pravděpodobné, že uměl rusky: zemřel na cestě 

z diplomatické mise v Moskvě v roce 1557.  

Agricolův předchůdce byl vysvěcen katolickým biskupem a jmenov{n papežem. I 

když Agricola byl jmenov{n „pouze“ kr{lem Gustavem I. Vasou, zdůrazňoval 

kontinuitu držením tradiční biskupské mše v katedr{le v Turku. Pro kr{le Švédské 

říše bylo velmi důležitou č{stí změny ve formě n{boženství zabavení velkého 

bohatství katolické církve a její vůdci museli bojovat proti tomuto a doprov{zejícímu 

n{silí, které znamenalo zničení obrazů. 

Nejvýznamnějším příspěvkem Mikaela Agricoly je jeho rozs{hl{ aktivita ve psaném 

finském jazyce, kter{ zahrnuje nejen slabik{ř a Lutherovy katechismy, ale také 

překlad celého Nového z{kona a rozs{hlé č{sti Starého z{kona do finštiny. Navíc 

sestavil Modlitební knihu (1544) s více než 400 stranami. Je ps{na č{stečně 

v encyklopedické formě. Kniha odkrýv{ velmoc staré katolické tradice, a tudíž 

významnou umírněnost Agricolovy reform{torské pr{ce. Agricola začal s překladem 

Nového z{kona už ve Wittenbergu, zatímco pozdější pr{ce byly provedeny v Turku 

ve spolupr{ci se studenty; všechny knihy byly vyd{ny ve Stockholmu. 

Jeho časn{ a rozs{hl{ překladatelsk{ činnost ho v 16. století zvedla do čela 

evropských překladatelů Bible a v dnešní době je díky ní považov{n za „otce 

spisovné finštiny“. Luther vydal bibli v Německu v roce 1534, Olaus Petri ve 

Švédsku roku 1541 – a Agricolovy hlavní pr{ce se objevily na poč{tku 40. let 16. 

století. Jeho největším liter{rním cílem byl překlad celé bible, ale to se mu nepodařilo. 

Stihl přeložit Nový z{kon a některé knihy Starého z{konu. Nový z{kon byl ve 

finštině publikov{n v roce 1548, jen asi 20 let po d{nských a švédských překladech, 

ale Agricola neměl ž{dné předchozí finsky psané spisy jako výchozí bod. Do svých 

textů vložil vědomě i nevědomě prvky ze dvou hlavních finských n{řečí, i když jeho 

jazyk byl postaven hlavně na z{padním dialektu. Tím dal z{klad z{padním znakům 

spisovné finštiny. Agricola používal přibližně 8500 slov a 60% z nich jsou st{le 
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souč{stí dnešní finštiny. Při překladu Nového z{kona vytvořil několik vlastních slov, 

z nichž někter{ se st{le používají. Všude v baltském regionu n{boženské psaní v 16. 

století stanovovalo psaný jazyk, struktura a slovní z{soba byly silně ovlivněny 

latinou a němčinou. 

Na poč{tku 17. století byly publikov{ny další významné n{boženské pr{ce - Postilla 

neboli první finsky napsan{ kniha k{z{ní od biskupa Erika Sorolainena a zejména 

kompletní, opravený překlad bible v roce 1642, který vyšel díky podpoře Pera 

Braheho. O sedm let později byla vyd{na první finsk{ gramatika s n{zvem Linguae 

Fennicae brevis institutio (Stručné poučení o finském jazyce), jejímž autorem je Eskil 

Petraeus. 

3.3 Per Brahe (1602-1680) 

Per Brahe byl švédský šlechtic, voj{k a st{tník. V letech 1637-1640 a 1648-1654  

zast{val funkci gener{lního guvernéra Finska. Zasloužil se o založení univerzity 

v Turku v roce 1640 a desíti nových měst. Požadoval, aby finštinu ovl{dali i švédští 

šlechtici. Podporoval biskupa Petraea v naps{ní finské gramatiky, díky které se 

švédští úředníci poslaní do Finska mohli učit finsky. Nechal přeložit celou bibli do 

finštiny, což se stalo velkým přínosem pro psaný jazyk. 

3.4 Doba absolutismu 

Počet finských dokumentů se rychle snížil, když švédština získala v období 

absolutismu místo jako výchovný a navždy každodenní široce používaný jazyk ve 

Finsku. Švédština byla považov{na za jazyk vzdělanosti, a proto se většina literatury 

psala v ní. Její postavení souvisí i se založením univerzity v Turku v roce 1640.  

V době absolutismu se spojení Finska se Švédskem stalo ideologickým cílem. Una 

religio, una lingua, una lex, idem mores (jedno n{boženství, jeden jazyk, jeden z{kon, 

stejné mravy) – tak zněla st{tní myšlenka tohoto období. Ihned se začalo pracovat na 

pošvédštění finského obyvatelstva. Například finští voj{ci se museli učit vojenské 
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povely švédsky a finsky mluvící poddůstojníci, kteří neovl{dali švédštinu, byli 

propuštěni. Finům tento přístup samozřejmě vadil, a proto si začali stěžovat na 

jmenov{ní pouze švédskojazyčných pracovníků do veřejných úřadů ve Finsku. 

Stížnosti však vl{da zavrhla a argumentovala tím, že nikdo nemůže získat pr{ci ve 

veřejném úřadu jen díky jazykovým schopnostem. Církevní z{kon naopak 

požadoval od kněží ve finskojazyčných farnostech znalost finštiny. Výzkumy 

konečně prok{zaly, že úředníci poslaní ze Švédska v drtivé většině případů finštinu 

ovl{dali. V mnoha finskojazyčných farnostech se každou třetí neděli konala kromě 

finskojazyčné také švédskojazyčn{ bohoslužba pro švédské důstojníky. Spoléhalo se 

na to, že tímto způsobem se zdejší obyvatelstvo švédsky naučí. 

V době absolutismu přetrv{vala myšlenka a snaha o sjednocení dvou z{kladních 

č{stí kr{lovství pomocí jednoho jazyka, stejně jako už celé kr{lovství spojovalo 

jednotné n{boženství. V okouzlení touto ideologií žil švédský profesor na turkuské 

univerzitě Israel Nesselius, který navrhoval extrémní opatření k vymýcení finštiny, 

až by se snad dochovala jen v několika oblastech poblíž Laponska. Podle Nesselia by 

se například neměl br{t ohled na řeč pronesenou ve finštině při soudním přelíčení a 

jazykem všech k{z{ní by se stala švédština. Biskup Johannes Gezelius 

pravděpodobně pr{vě Nesseliovi odpověděl v jednom rozhovoru: „Boha je třeba 

vyzn{vat všemi jazyky.“ Tento rozhovor zapsal tehdy ještě mladý Daniel Juslenius. 

3.5 Daniel Juslenius (1676-1752) 

Daniel Juslenius byl univerzitní profesor a turkuský biskup. Patřil mezi první 

fennofily, neboli osvícence, kteří se zajímají o finský jazyk a kulturu. Proti pohrd{ní 

Finy napsal knihu Obrana Finů (Vindiciae Fennorum). Jeho nejvýznamnějším přínosem 

pro finskou kulturní historii byla disertační pr{ce z historie Staré a nové Turku (Aboa 

vetus et nova) z roku 1700 a také první rozs{hlý finsko-švédsko-latinský slovník. Tyto 

pr{ce patřily mezi nejdůležitější v 18. století. Jusleniovo Staré a nové Turku řadí 

finštinu mezi hlavní světové jazyky, které vznikly při stavbě Babylónské věže. Vše 
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finské se považuje za nadřazené a významnější. Díky vlivu Juslenia a ostatních 

fennofilů je zřejmé, že pod n{tlakem nadvl{dy Švédska se ve finských akademických 

kruzích začal rozvíjet patriotismus. 

3.6 Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) 

Významným fennofilem byl také Henrik Gabriel Porthan – profesor estetiky na 

turkuské univerzitě, historik, filozof a filolog. Pokračoval ve snaze učenců, kteří se od 

konce 17. století zabývali finskou historií a hlavně finskou filologií. Skupina jeho 

př{tel založila roku 1767 tajnou společnost Aurora, kter{ měla ve Finsku šířit studium 

švédštiny, literatury a dalších věd, mezi které patří zejména zkoum{ní finského 

jazyka a kultury. Aurora vyd{vala v letech 1771-1785 první finské švédsky psané 

noviny. Porthan noviny využíval ke stanovení z{sadních úkolů své generace, např. 

pevně vymezit r{mec vlastní n{rodní kultury a vytvořit z{zemí, ze kterého by mohla 

vych{zet i n{rodní literatura. Ve svém nejvýznamnějším díle De poësi Fennica podal 

první systematický rozbor dosavadního vývoje finské poezie. 

Od 18. století se začín{ publikovat akademick{ literatura. V pozdější č{sti tohoto 

století se antikv{ři začali zajímat o finský jazyk a folklor, ale jen p{r n{boženských 

textů bylo vyd{no ve finštině. 

Po připojení Finska k Rusku v roce 1809 zůstala ofici{lním jazykem Finska švédština, 

i když Švédsk{ říše už neměla nad Finskem moc. Proto se postupně stala jazykem 

tzv. „švédských Finů“ neboli obyvatel švédské „n{rodnosti“, kteří zůstali ve Finsku 

po roce 1809. Tato vzdělanější a bohatší menšina obývala města a z{padní prostředí a 

Finové vnímali švédštinu jako ukazatel n{ležitosti k vyšší společenské vrstvě. Byla 

pokl{d{na za jazyk měst a administrativy, který umí m{lokdo z nižší vrstvy. 

3.7 Turkusk{ romantika  

Na poč{tku 19. století vznikla na univerzitě v Turku v okruhu studentů a učitelů tzv. 

„turkusk{ romantika“ (Turun romantiikka). Toto hnutí pokračovalo v idejích fennofilů, 
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ale také navazovalo na nové filozofické a umělecké proudy z Německa a 

Skandin{vie. Roku 1815 byla založena mladými vzdělanci společnost Selmaförbundet 

(fin. Selmaliitto, společnost Selma). Turkuští romantikové psali ve většině případů 

švédsky a finština jim sloužila jen ke zkoum{ní. Finský jazyk byl v té době archaický 

a roztříštěný na mnoho dialektů, proto se neoček{valo, že by se z něho mohl st{t 

hlavní způsob dorozumív{ní. Psan{ literatura ve finštině v první polovině 19. století 

experimentovala s finštinou a od díla požadovala v první řadě form{lní a jazykovou 

čistotu. Mezi finsky píšící liter{ty turkuského hnutí patřili Karl Axel Gottlund 

(b{sník, nejprve psal švédsky, později finsky), Abraham Poppius (první sběratel 

lidových písní), Samuel Gustaf Bergh (pseudonym Kallio, autor vlastenecké b{sně 

Oma maa (Vlast)) a Jacob Judén (Jaakko Juteini, považov{n za prvního skutečného 

b{sníka, autor prvních finsky psaných divadelních her, povídek a umělých písní, 

napsal první finskou n{rodní píseň Suomen laulu (Finsk{ píseň)). Po vzoru Porthana 

sbírali turkuští romantikové lidovou poezii, mezi největší sběratele se řadil např. 

Zachris Topelius st. 
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4 Ran{ f{ze současné finštiny (od roku 1820 do roku 1870) 

4.1 Helsinsk{ romantika 

V roce 1828 se univerzita přemístila z Turku do Helsinek, kde byla pojmenov{na 

Carsk{ Alexandrova univerzita ve Finsku (Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto Suomessa). 

Na schůzk{ch Sobotní společnosti (Lauantaiseura) se sch{zeli švédsky mluvící 

intelektu{lové budující nový finský n{rod. Valn{ č{st liter{rně činných členů je 

v dnešní době považov{na za tzv. „helsinské romantiky“ (Helsingin  romantiikka). 

Helsinsk{ romantika byla zlatým věkem především švédskofinské literatury (např. J. 

V. Snellman, Z. Topelius, J. L. Runeberg). Nejvýznamnější z{sluhou Sobotní 

společnosti je založení Společnosti pro finskou literaturu (Suomen Kirjallisuuden Seura) 

v roce 1831 pro podporu výzkumu a lepšího postavení finského jazyka a kultury. 

Nejdříve se společnost soustředila na lidovou tvorbu: písně, přísloví apod. V dnešní 

době je zn{ma jako významn{ kulturní instituce a velké nakladatelství, z níž se 

postupem času odtrhly další společnost. 

4.2 Finské n{rodní obrození 

I po oddělení země od Švédska a n{sledném připojení k Rusku zůstala úředním 

jazykem švédština. Její postavení se však vůči finsky mluvící obyvatelstvu změnilo; 

stala se jazykem menšiny a jazykem administrativy. Uv{dí se, že na poč{tku 

19. století mluvilo švédsky přibližně 15 % obyvatel. S výjimkou švédskojazyčného 

pobřeží se dalo podle jazyka určit, do jaké společenské vrstvy člověk spad{. Vzdělaní 

lidé ve městech hovořili švédsky a prostý lid na vesnicích finsky. Na území Finska 

žily tedy dvě n{rodnosti: švédsk{ obývala většinu pobřežních oblastí na jihu a 

jihoz{padě a finsk{ především vnitrozemí.  
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 Sedl{ci, ze strachu z pronik{ní ruštiny do Finska, ž{dali na zemském sněmu 

v Porvoo o zachov{ní stejných jazykových stanovisek. Bylo jim vyhověno, a tak se 

ruština používala společně se švédštinou jen v úřadu gener{lního gubern{tora a 

v úřadu předsedy Výboru pro finské z{ležitosti v Petrohradu. Prostému finskému 

obyvatelstvu však dělalo velké problémy použív{ní švédštiny při všech úředních 

z{ležitostech. V tomto jazyce byla všechna soudní a úřední jedn{ní, dokumenty, 

z{pisy ze schůzí samospr{vných org{nů, školní knihy s výjimkou slabik{ře, slovníků 

a malého množství umělecké literatury. Podobně tomu bylo i u univerzitních 

dizertačních prací, které se psaly ve švédštině nebo latině. Veškeré školy kromě 

prvních tříd byly švédskojazyčné, tudíž každý si jako mateřštinu osvojil švédštinu. 

Z tohoto důvodu mnoho vzdělaných Finů neumělo často spr{vně finsky a psan{ 

finština se rozvíjela pouze k uspokojení potřeb inteligence. Švédština se vyskytovala 

všude a pomalu, ale jistě vytlačovala finštinu. 

Pro představitele n{rodního romantismu byly z{klady n{roda položeny na rasovém 

původu, jedinečném charakteru a jeho jazyce. To v praxi znamenalo, že pokud se 

chce Finsko zařadit mezi n{rody, musí se finština st{t ofici{lním jazykem a kulturní 

činnost bude probíhat pouze v ní. Prostřednictvím této myšlenky rostl z{jem o 

rozvinutí spisovné finštiny. Začalo se požadovat, aby se vyšší, vzdělan{ vrstva 

naučila finsky, a aby se z finštiny stal vyučovací jazyk ve škol{ch. Díky tomuto úsilí 

byl založen lektor{t finského jazyka na univerzitě. Mezi učiteli a studenty na 

univerzit{ch se rodily st{le nové n{pady a také zde d{vali podněty k velkým 

n{rodním projektům.  

Důležitý je fakt, že car bral požadavek zavedení finštiny jako úředního jazyka 

pozitivně. S obdobným požadavkem přišli i z{stupci carské administrativy, ovšem 

těm šlo o vytlačení sebevědomé švédsko-finské byrokracie, kter{ ve většině případů 

finsky neuměla. 
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4.3  Johan Vilhelm Snellman (1806-1881) 

J. V. Snellman byl významný politik, filozof a novin{ř 19. století ve Finsku. Sestavil 

n{ročný program budov{ní finského n{roda (fin. suomalaisuusohjelma, program 

„finskosti“), a proto je mnohdy považov{n za „n{rodního filozofa“ (fin. 

„kansallisfilosofi“). Na z{kladě svých myšlenek, které se opíraly o herderovsko-

hegelovskou filozofii (viz Elias Lönnrot a Kalevala), tvrdil, že postavení finštiny by se 

mělo zlepšit tak, aby se mohla st{t úředním jazykem. Pozice švédštiny jako úředního 

jazyka, kterým švédština zůstala i po odtrhnutí Finska od Švédska, zapříčinila podle 

Snellmana rozdělení obyvatelstva na švédsky mluvící vyšší vrstvu a finsky mluvící 

rolníky. A vzhledem k tomu, že finsk{ nižší vrstva neuměla švédsky, nemohla se 

příliš vměšovat do řízení svých z{ležitostí. Hlavní podíl na povýšení finštiny musí 

mít literatura a pro výchovu nové, finsky mluvící inteligence by měly být zřizov{ny 

finské školy: 

„<N{rod nebude možné pozvednout, dokud bude jazykem pr{va a školství švédština. Proto 

nelze vlastence hledat mezi vzdělanými lidmi, neboť vlastenci musejí vzejít z n{roda, a ne 

z lhostejné cizí rasy. Ducha této rasy jasně vidíš v pohrd{ní, jež cítí Švéd z pobřeží vůči 

Finovi<“1 

Je zajímavé, že Johan Vilhelm Snellman byl Švéd a celý život mluvil a psal švédsky. 

Finsky moc dobře neuměl a s texty ve finštině mu pokaždé někdo pomohl. Mezi jeho 

nejlepší vlastnosti patřily průbojnost a pevn{ vůle, díky nimž se propracoval v jednu 

z nejdůležitějších osobností finské společnosti, vytv{řel veřejné mínění a stal se 

nejvyšší autoritou v mnoha oborech. 

Snellman psal liter{rní kritiky a eseje o literatuře, v kterých prosazoval svůj vzor 

didaktické literatury, jež vštěpuje n{rodu mravní z{sady a prov{zí ho k n{rodnímu 

cítění. Významné bylo také jeho působení ve finančním výboru Sen{tu.2 Dvakr{t mu 

                                                           
1
 Citát ze slavného dopisu J. V. Snellmana F. Cygnaeovi z roku 1840, který shrnuje tehdejší Snellmanovy názory a 

plány. Kmochová, Pavla. Některé aspekty života autonomního Finska. Jinočany. H & H. 1993. strana 31 
2
 Snellmanovy zásluhy o finskou měnu a bankovnictví připomíná pomník před Finskou bankou v Helsinkách. 
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byla nabídnuta profesura ve Švédsku. Obě tyto nabídky odmítl, protože považoval 

za svou mravní povinnost být věrný Finsku a začít boj za pr{va finštiny. Profesura na 

univerzitě v Helsink{ch mu však nabídnuta nebyla, tudíž se musel spokojit s pozicí 

ředitele na střední škole ve vzd{leném Kuopiu.  

Zde v roce 1844 zah{jil vyd{v{ní švédskojazyčných novin Saima3 určené finské 

inteligenci, které vyvolalo nebývalé nadšení ve finské veřejnosti. Saima znamenala 

zřetelný krok vpřed díky zveřejňov{ní Snellmanova radik{lního vlasteneckého 

programu a jeho n{zorů. Sféra působení novin zahrnovala všechny vzdělané vrstvy 

až na nejvyšší vl{dní kruhy, jež byly vůči Snellmanovi zaujaté. Noviny Saima byly 

po třech letech zrušeny, důvodem bylo propagov{ní „reformních doktrín, jež 

škodlivě působí na n{zory ml{deže“. V Kuopiu Snellman také pom{hal 

s publikov{ním finskojazyčného časopisu Maamiehen Ystävä (Rolníkův přítel) 

určeného sedl{kům. Díky podnětům, šířeným prostřednictvím tohoto časopisu, 

poslali obyvatelé několika okresů sen{tu ž{dost, ve které ž{dali o pr{vo dost{vat 

dokumenty na úřadech napsané ve finštině. Jedním z nejvýznamnějších 

Snellmanových činů bylo iniciov{ní jazykového z{kona, zrovnopr{vňujícího finštinu 

se švédštinou. 

Přívrženci Snellmana vytvořili v 60. letech hnutí, jehož členové se označují jako 

fennomané (fennomaanit, lidé s „m{nií“ pro finskou věc). Problémy spočívaly 

v neschopnosti fennomanů, mluvit tím jazykem, který podporovali a snažili se o jeho 

povznesení na úroveň n{rodního jazyka. Například v roce 1823 byl vyd{v{n švédsky 

psaný časopis Mnemosyné s heslem „Bez finštiny nejsme Finy“. Tuto potíž začaly řešit 

některé společnosti, jež jako jazyk z{pisů ze schůzí stanovily finštinu. 

4.4 Švédské n{rodní obrození 

Bezprostřední odpor vůči finskému n{rodnímu obrození se začal projevovat ve 

40. letech 19. století a vrcholí cenzurním nařízením z roku 1850. Averze vych{zela 
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z řad vysokých úředníků, kteří měli obavy ohledně fennomanství z několika 

důvodů. Jednak se b{li, že všechno to nadšení vyvol{ podezření v Petrohradu, 

fennomanství považovali pouze za idealistické snění a hlavně se nehodlali učit 

finsky, tudíž finštině nezamýšleli přidělit status úředního jazyka. Finské n{rodní 

hnutí neřešilo status švédštiny, poněvadž švédsky mluvící lidé neměli jazykové 

potíže ve škol{ch a veřejném životě.  

Kolem roku 1860 vzniklo pod vedením filologa Axela Olofa Freudenthala ve 

studentských kruzích hnutí, jehož členové se nazývají svekomané (svekomaanit, lidé s 

„m{nií“ pro švédskou věc). Z{měrem hnutí bylo, aby si švédsky mluvící prostí lidé 

uvědomili svou švédskou „n{rodnost“ a probudit v nich l{sku k jejich mateřskému 

jazyku.  

Podle fennomanů si měla inteligence osvojit finštinu, kter{ je jazykem většiny. S tím 

nesouhlasili svekomané, kteří upozorňovali na to, že švédsky mluvící inteligence 

společně se švédsky mluvícím prostým lidem představuje švédskou „n{rodnost“, 

kterou nemohou zradit zřeknutím se svého jazyka. Tak se zrodil mezi valnou č{stí 

inteligence negativní postoj vůči fennomanství. Především švédský novin{ř August 

Sohlman hl{sal, že bez švédského kulturního vlivu by finský n{rod byl na velmi 

nízké úrovni a vyhynul by do několika desetiletí. S podporou tohoto n{zoru viděli 

nejradik{lnější svekomané v přiostřujícím se boji mezi švédským a finským jazykem 

kontrast nižší a vyšší rasy. Fennomané samozřejmě tyto řeči o rasové nadřazenosti 

Švédů brali jako ur{žku, a proto se mezi oběma jazykovými skupinami hromadila 

hořkost.  

4.5 Boj n{řečí 

Na zač{tku 19. století začali někteří jazykovědci prosazovat za z{klad spisovného 

jazyka n{řečí východní, o nichž se domnívali, že jsou nejméně zasažena vnějšími 

jazykovými vlivy a tedy „čistě finsk{“. Jejich odpůrci tvrdili, že finština by měla 

                                                                                                                                                                                     
3
 Saima je název největšího finského jezera. 
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vzhledem k liter{rní tradici zůstat vystavena na z{padních n{řečích, tak jak stanovil 

Mikael Agricola svým překladem bible v roce 1548. Objevily se spory o definitivní 

podobě spisovné finštiny, a tím začal „boj n{řečí“ (murteiden taistelu). Východní n{řečí 

zast{vali jazykovědci Karl Axel Gottlund a Reinhold von Becker, jejich oponentem se 

stal Gustaf Renvall. Někteří zast{vali i stanovisko, aby spisovn{ finština nebyla 

kodifikovan{ vůbec a každý psal v r{mci svého n{řečí. Kompromis nalezl budoucí 

profesor finštiny Elias Lönnrot, když roku 1835 vydal Kalevalu. Díky ní zůstala 

liter{rní finština postavena na z{padních n{řečích, ale mohla přijímat i prvky 

z n{řečí východních. Boj n{řečí vyvolal zvýšený z{jem o finštinu, rozšíření slovní 

z{soby a vzrůst aktivity filologů. Becker i Renvall publikovali gramatiky, ve kterých 

zastupovali své n{zory. Becker d{le vydal finský slovník v roce 1826 a roku 1820 

založil noviny Turkuský týdeník (Turun Wiikko-Sanomia), které také ovlivnily vývoj 

jazyka. 

4.6 Elias Lönnrot a Kalevala 

Elias Lönnrot (1802-1884) byl lékař, folklorista, filolog, b{sník a později se stal 

druhým profesorem finštiny na univerzitě v Helsink{ch. Finsky psan{ literatura se 

rozvíjela jen pozvolna a začínaly se ozývat hlasy, že finština není životaschopný 

jazyk a nemůže na finském území konkurovat švédštině. Podporov{n Společností pro 

finskou literaturu se Lönnrot chopil pl{nu oživit finštinu a vytvořit z ní jazyk 

literatury. Jako lékař, pracující v severovýchodních hraničních oblastech, potk{val na 

svých cest{ch finské lidové zpěv{ky. Od nich, přev{žně na území severní Karélie, si 

zapisoval epické lidové b{sně ve finských a karelských n{řečích. Sesbíraný materi{l 

různorodého původu, st{ří a kvality upravil jazykově i obsahově, doplnil vlastními 

verši a uspoř{dal do formy eposu podle homérského vzoru. Tím dal vzniknout 

Kalevale, jejíž první verzi publikoval roku 1835 a druhou, definitivní verzi roku 1849. 

První verze Kalevaly sest{vala z 32 celků, neboli run, o 12 078 verších, v konečné 

podobě byla doplněna 18 runami a celkový počet veršů byl 22 795.  
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Označuje se jako „finský n{rodní epos“, který měl odhalit obrovské bohatství 

finského jazyka a současně rozšířit mezi lidmi povědomí o b{jném původu Finů a 

tzv. „věku hrdinů", což bylo podstatné pro herderovsko-hegelovskou koncepci 

n{roda, kter{ na n{rod pohlíží jako na živý organismus vyvíjející se od „zlatého 

věku“ přes úpadek k novému obrození. Tato filozofie řík{, že n{rod m{ svého ducha 

a projevem ducha je jazyk. Každý obyvatel n{roda m{ povinnost užívat jazyk n{roda 

a starat se o něj. Kalevala znamen{ země Kalevova, který podle n{rodních b{jí byl 

otcem dvan{cti bohatýrů-zakladatelů finského n{roda. Hlavními postavami eposu 

jsou z{letný Lemminkäinen, moudrý věštec Väinämöinen, kov{ř Ilmarinen a tragick{ 

postava Kullervo. D{le tu vystupuje kouzelný mlýnek, který je symbolem hojnosti a 

zajišťuje lidem jídlo a mír.  

Kalevalou Lönnrot dok{zal, že finština je schopna st{t se liter{rním i kulturním 

jazykem na území Finska a z{roveň vyd{ním tohoto eposu ukončil tzv. „boj n{řečí“ 

(viz výše). Lönnrot vždy svůj autorský podíl na Kalevale připouštěl, ale narozdíl od 

dnešních badatelů věřil, že b{sně, jež posbíral v Karélii, jsou doopravdy č{sti 

rozs{hlého, zapomenutého eposu popisujícího finské a karelské dějiny. Později se 

prok{zalo, že tento n{rodní epos Finů byl Lönnrotovou prací více, než se původně 

oček{valo.  

Kalevala vyvolala vlnu nadšení po celé Evropě, nejsilnější nadšení samozřejmě 

způsobila ve Finsku. Je milníkem ve vývoji finské n{rodní kultury, a proto je i 

v dnešní době klíčovým prvkem n{rodní hrdosti Finů. Dokonce den, kdy byla 

vyd{na její definitivní podoba, tedy 28. února 1849, je ve Finsku slaven jako tzv. 

„Den Kalevaly“. Již po vyd{ní první verze se o ní vedly předn{šky v Německu a 

francouzský překlad se stal v Paříži moderní četbou. N{rod, jehož nevzdělaní 

představitelé vytvořili epos na úrovni významných děl světové literatury, je zajisté 

schopný kultury. A jelikož je jeho b{jn{ minulost veps{na do kalevalských b{sní, m{ 

i svou historii. Kalevalou se inspirovalo a dodnes inspiruje nejen mnoho spisovatelů, 

ale i výtvarných umělců a hudebníků. Například měla vliv na amerického b{sníka 
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Henryho Wadswortha Longfellowa, který se jí inspiroval při psaní Písně o 

Hiawathovi. Kalevala je nejpřekl{danějším dílem finské literatury. O český překlad 

se v roce 1894 zasloužil Josef Holeček a nejdůležitější pas{že Kalevaly převypr{věl 

v knížce O Třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo v roce 1962 Vladislav 

Stanovský. Lönnrot také sestavil sbírku původních karelských písní, které tvoří 

z{klad eposu a pojmenoval ji Kanteletar.4 

4.7 Noviny a časopisy 

Časopisy se dost{valy jen ke vzdělané třídě, a proto bylo publikum 

švédskojazyčných i finskojazyčných velice úzké. Roku 1820 vych{zela tři periodika 

v počtu 416 výtisků, roku 1830 osm periodik v počtu 780 výtisků a roku 1840 třin{ct 

periodik v počtu 1109 výtisků. 

Po boku Saimy ve 40. letech 19. století vznikala řada dalších projevů vlasteneckého 

cítění zaměřeného na širší veřejnost. V roce 1840 začal ve Viipuri vych{zet časopis 

Sanansaattaja (Posel) d{vající důraz na jazykovou jednotu n{roda. Pod znatelným 

působením Saimy ožila snaha o publikov{ní časopisů a novin ve finštině. Carské 

úřady byly zneklidněny mnoha ž{dostmi o schv{lení nových časopisů. Rozuměly 

však potřeb{m finsky mluvícího obyvatelstva, a tak roku 1847 schv{lily založit finské 

noviny Suometar. Vyjma politických ud{lostí psaly noviny také o n{rodnostní 

problematice – jak ve Finsku, tak i v Pobaltí a dokonce i v habsburské monarchii. 

4.8 Cenzura 

V roce 1829 byly ve Finsku zavedeny podobné cenzurní postupy jako v Rusku. 

Zak{zalo se publikov{ní prací, které by ur{žely panovníka, církev, vl{du, z{kony, 

mor{lku a vl{dy s Ruskem spř{telených st{tů. V minulých dob{ch povoloval 

vyd{v{ní tisku sen{t, ale od roku 1847 n{ležela tato kompetence gener{lnímu  

                                                           
4
 Z kultu Kalevaly na konci 19. století vznikl karelianismus (karelianismi), což je móda získávání umělecké 

inspirace z Karélie. 
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gubern{torovi. Roku 1850 bylo nejspíše z podnětu gener{lního gubern{tora, který se 

dozvěděl, že francouzské rom{ny v Rusku zak{zané mají být vyd{ny ve finštině, 

stanoveno mimoř{dné cenzurní nařízení: 

„Jeho Výsost Car, v jehož zn{most se dostalo, že ve Finsku mají být publikov{na nov{ díla ve 

finštině, a který uv{žil, že osoby, které umí pouze finsky, patří výhradně k pracující nebo 

rolnické třídě, r{čil věnovat pozornost tomu, že nevzdělaný čten{ř z nižší vrstvy může 

v některých případech špatně pochopit knihy, které jsou neškodné pro vzdělaného občana a 

také tomu, že zbytečné čtení obvykle odv{dí pracující a půdu obděl{vající vrstvy od 

užitečnějších činností, a proto r{čil milostivě nařídit, aby cenzurní pravidla pro Finsko byla 

doplněna n{sledujícím nařízením: 

Z nových knih, brožur, periodik a jiných publikací jakéhokoliv druhu nebo rozsahu se ve 

finštině smějí vyd{vat jen takové, které neporušují obecn{ pravidla cenzury ani svým duchem, 

ani způsobem pod{ní a jejichž cílem je pouze n{boženské povznesení mysli nebo hospod{řský 

užitek, naproti tomu se zcela zakazuje uveřejňovat ve finštině zpr{vy o dění ve st{tu nebo 

informace o zločinech v zahraničí, stejně jako vyd{vat ve výše uvedeném jazyce rom{ny, ať už 

původní nebo přeložené, přičemž výjimkou nejsou ani ty, které cenzura v jiném jazyce 

schv{lila. Toto pravidlo však nebr{ní publikov{ní takových prací, které již ve finštině existují, 

ani děl o finské historii, poh{dek a starých lidových písní neboli lidové poesie.“5 

Toto cenzurní nařízení se však nikdy nevztahovalo na švédsky psané publikace. 

Zapříčinilo spoustu problémů novin{m a časopisům ve finštině, protože jim kvůli 

cenzuře nezůstalo příliš témat, kter{ by čten{ře zajímala. Omezení se nicméně 

porušovalo a roku 1860 bylo zrušeno úplně. 

4.9 Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) 

J. L. Runeberg  byl švédsky píšící finský n{rodní b{sník. Vystudoval univerzitu 

v Turku a po studiích působil jako rodinný učitel ve středním Finsku, kde se setk{val 

                                                           
5
Nařízení z 19. 3. 1850.  Kmochová, Pavla. Některé aspekty života autonomního Finska. Jinočany. H & H. 1993. 

strana 21  
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s finsky mluvícím prostým lidem, což mělo velký význam pro jeho budoucí liter{rní 

tvorbu. Později se stal docentem na helsinské univerzitě, kde rovněž působil jako 

redaktor listu Helsingfors Morgonblad. Jednalo se o švédskojazyčné noviny vych{zející 

v Helsink{ch v letech 1832–1844. Roku 1837 se natrvalo odstěhoval do svého 

rodného města Borgå (fin. Pori), kde pracoval jako profesor na lyceu a v roce 1847 se 

tu stal rektorem. Po zranění byl posledních patn{ct let života trvale upout{n na lůžko 

a přestal tvořit. 

Runeberg svou tvorbou značně přispěl k probuzení finského n{rodního cítění 

a kulturního uvědomění.6 Psal sice pouze švédsky, ale jeho díla velmi ovlivnila 

liter{rní historii Finska a téměř všechny jeho knihy byly přeloženy do finštiny. Psal 

n{rodně a lidově zaměřenou prostou lyriku. Uzn{ní si získal především 

veršovanými eposy ze života venkovského lidu. Nejpopul{rnějším Runebergrovým 

dílem se stal dvoudílný soubor lyrickoepických skladeb Vypr{vění praporčíka 

Ståla (Fänrik Ståls sägner, 1. díl 1848, 2. díl 1860), který n{mětově čerp{ ze švédsko-

ruské v{lky v letech 1808-09, v níž Švédsko ztratilo Finsko ve prospěch Ruska. 

Značnou č{st tvoří portréty účastníků v{lky z různých společenských vrstev až po 

švédského kr{le. Úvodní b{seň Naše země (Vårt land), opěvující finský n{rod a kr{su 

finské krajiny, se stala finskou n{rodní hymnou. 

4.10 Jazykov{ ot{zka 

Snellman ve svém programu budov{ní finského n{roda vznesl požadavek 

„pofinštění“ (suomalaistuminen), což znamenalo, aby švédsk{ menšina přijala finštinu 

za svůj jazyk. V 60. letech začali Snellmanovi přívrženci pracovat na realizaci 

programu. Narazili však na odezvy některých finských Švédů, kteří se b{li toho, že je 

Finové brzy přestanou tolerovat a také nebudou br{t ohledy na pr{va na jejich 

vlastní jazyk. 

                                                           
6
 Každý rok se 5. února, což je den Runebergova narození, slaví ve Finsku tzv. Runebergův den. 
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Z hnutí fennomanů i svekomanů vznikly v 60. letech politické strany se stejnými 

n{zvy. Č{st inteligence však nesouhlasila s n{zory fennomanů ani svekomanů, a tak 

se začal rozvíjet liberalismus. 

Liber{lové (liberalit) nepovažovali jazykovou ot{zku za příliš důležitou, jazyk pro ně 

byl jen prostředkem mezilidské komunikace. Zabývali se pro ně mnohem v{žnějšími 

úkoly, a to jak ochr{nit Finsko před vlivem samoděržaví, zpevnit jeho autonomii a 

obnovit z{kony. Podle nich bylo moudré zajistit oběma jazykům ve Finsku možnost 

vývoje a přiznat finštině více pr{v, ale věřili, že by k tomu pozvolna došlo i bez větší 

snahy. 

Zatímco podle fennomanů žil ve Finsku jen jeden n{rod, tudíž by se mělo mluvit jen 

jedním jazykem, a zatímco svekomané hl{sali, že v zemi se hovoří dvěma jazyky, 

protože tam žijí dva n{rody, mottem liber{lů se stalo: „Jeden n{rod, dva jazyky.“ 

Jejich n{vrh řešení jazykové ot{zky se později uk{zal jako nejpraktičtější. 

„<Podle n{s jsou vlast a finský lid nedílným celkem, ačkoliv mají dva jazyky. Ať si každý 

použív{ v politické nebo liter{rní pr{ci výrazový prostředek, jaký chce; cílem je přece dobro a 

blahobyt celé země a n{roda<N{š neutr{lní n{zor neboli n{zor zast{vající dvojjazyčnost je ve 

stručnosti takový: finština a švédština by měly být v naší zemi použív{ny vedle sebe a každý, 

kdo by se chtěl věnovat veřejné činnosti, by se navíc ke svému mateřskému jazyku měl naučit 

druhý jazyk země<“ 7 

Zemský sněm se sešel v z{ří 1863 v Helsink{ch. Zjistilo se, že poslanci jsou již spíše 

členy politických stran – selský a duchovní stav se většinou hl{sil k fennomanům, 

měšťanský ke svekomanům. Za nejpřevratnější z{kon, který byl na tomto sněmu 

přijat, se považuje jazykový z{kon (kielireskripti): 

„My Alexandr Druhý, z Boží milosti car a samovl{dce celého Ruska, car polský a velkokníže 

finský atd., vyhlašujeme: na z{kladě ž{dostí a n{vrhů, jež n{m finské obyvatelstvo 

                                                           
7
 Ukázka z manifestu liberálů z 5. 12. 1880. Kmochová, Pavla. Některé aspekty života autonomního Finska. 

Jinočany. H & H. 1993. strana 33  
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velkoknížectví často předkl{dalo, a protože jsme vždy byli ochotnu napom{hat všemu, co by 

mohlo být k užitku a prospěchu našim finským poddaným, jsme, abychom jim z{roveň 

zanechali trvalou vzpomínku na svou n{vštěvu ve velkoknížectví, určili n{sledovně:  

1. Ačkoliv švédský jazyk nad{le zůst{v{ úředním jazykem, prohlašuje se finský jazyk za 

rovnopr{vný s výše uvedeným jazykem ve všech věcech, které se bezprostředně týkají finského 

obyvatelstva země, a proto budou od této chvíle písemnosti a dokumenty psané finsky bez 

přek{žek přijím{ny u všech soudů a úřadů Finska. 

 2. Nejpozději do konce roku 1883 musí být výše povolené a určené pr{vo finského jazyka 

uvedeno v úplnou platnost vzhledem k dokumentům připravovaným soudy a úřady<“8 

 

                                                                                                                                                                                     
 
8
 Jazykový zákon. Kmochová, Pavla. Některé aspekty života autonomního Finska. Jinočany. H & H. 1993. strana 

33  
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5 Nov{ f{ze současné finštiny (od roku 1870) 

5.1 Uv{dění jazykového z{kona do praxe 

Jazykový z{kon měl být uv{děn do praxe dvacet let, aby nejpozději do konce roku 

1883 vstoupil v úplnou platnost. V první řadě přestala být finština předmětem 

b{d{ní vzdělanců. Začaly se zakl{dat finskojazyčné školy a finština se stala 

liter{rním jazykem v plném slova smyslu. 

Snellmanovo nekompromisní proroctví, že finština úplně vystříd{ ve finském 

veřejném a kulturním životě švédštinu, se nenaplnilo. Mnoho spisovatelů píše i po 

přijetí jazykového z{kona st{le švédsky a někteří, jako například Zacharias Topelius, 

autor historických rom{nů a poh{dek, šíří ještě v 2. polovině 19. století koncepci 

„jednoho n{roda hovořícího dvěma jazyky“. Avšak jiní po vzoru Snellmana začínají 

tvořit finsky. Zač{tkem 70. let 19. století se počet děl vydaných ve finštině vyrovn{v{ 

počtu švédskojazyčných děl.  

5.2 Aleksis Kivi (1834-1872) 

Aleksis Kivi (vlastním jménem Alexis Stenvall) je prvním významným finsky píšícím 

autorem. Kivi vyrostl v chudé rodině, a i když navštěvoval švédskojazyčnou školu, 

rozhodl se ps{t finsky. Ve dvan{cti letech odešel na gymn{zium do Helsinek, poté se 

přihl{sil na studium finštiny, literatury a historie na helsinské univerzitě, avšak 

studium nedokončil. 

Zasloužil se především o další vývoj finsky psané prózy a dramatu. Z jeho 

předchůdců měl na něho největší vliv Runeberg, který je však zřejmý pouze 

v několika Kiviho b{sních. Celkově se Kiviho b{snický styl n{padně liší od stylu jeho 

předchůdců. Prakticky nepoužíval rýmu a při psaní svých veršů se inspiroval 
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křesťanskými motivy a finskou lidovou poezií. Jeho tvorba však nenalezla 

bezprostřední n{sledovníky. 

První z Kiviho dvan{cti divadelních her (z nichž dvě se nedochovaly) je tragédie 

Kullervo (1860), inspirovan{ šesti kalevalskými zpěvy, jež vypr{ví o osudu tragického 

hrdiny téhož jména. Další významnou hrou je biblické drama Lea (1868), jejíž 

premiéra 10. 5. 1869 je považov{na za zrod finskojazyčného divadla, i když instituce 

Finského divadla (Suomalainen teatteri) ofici{lně vznikla až v roce 1872. Kiviho 

nejúspěšnější komedií se stala jeho první komedie Ševci z Nummi (Nummisuutarit, 

1864), za kterou získal roku 1865 st{tní cenu za literaturu. Hra si zajistila oblibu 

především díky impozantnímu vykreslení venkovských postav a dokonalému 

zach{zení s finštinou. 

V 2. polovině 19. století byla próza ve finštině velice m{lo rozvinutým liter{rním 

ž{nrem. Nejdůležitější jazykovou oporou byl pro Kiviho finský překlad bible. Chopil 

se úkolu prozaickou tradici ve finštině založit. To se mu podařilo jediným rom{nem 

Sedm bratří (Seitsemän veljestä), který byl publikov{n nejprve na pokračov{ní 

prostřednictvím časopisu a roku 1870 byl vyd{n knižně. Toto dílo, jež psal Kivi 

necelých dvacet let a třikr{t celé přepsal, je syntézou jeho uměleckých a životních 

n{zorů. Sedm bratří je mnohdy považov{no za první finský rom{n, což není úplně 

přesné označení. Ve stejném roce vyšel i rom{nový pokus K. J. Gummeruse Vznešení 

a ponížení (Ylhäiset ja alhaiset), jež byl ovšem zapomenut na rozdíl od Kiviho rom{nu, 

který se stal z{kladním kamenem finské prózy. 

Koncem roku 1870 se u Kiviho projevily první zn{mky duševní choroby, na kterou o 

dva roky později umír{. Jeho posledním dílem je tragédie Margareta (1871). 

5.3 Vyvrcholení jazykového boje 

Mezi nejvýraznější fennofily patřili kromě Snellmana profesor historie Georg 

Zacharias Forsman, později povýšený do šlechtického stavu jako Yrjö-Koskinen, a 
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statk{ř Agathon Meurman, který měl značný vliv na selský stav. Svekomany vedli 

kromě profesora estetiky Carla Gustava Estlandera také baron Viktor Magnus von 

Born, redaktor Axel Lille a profesor pr{va baron Rabbe Axel Wrede. Než pr{ci pro 

švédskojazyčné prosté lidi pokl{dala strana za důležitější zachov{ní švédskojazyčné 

inteligence. 

Ve druhé polovině 19. století se fennomanské hnutí rozdělilo na dvě skupiny: 

starofennomany (vanhat suomalaiset) a mladofennomany (nuorsuomalaiset). Důvodem 

jejich rozpadu byla jazykov{ ot{zka. Mladofennomani, reprezentovaní např. 

historikem Georgem Zachariem Forsmanem (Yrjö-Koskinen), zaujali radik{lnější 

stanovisko. Drželi se Snallmanova programu a trvali na jeho uplatňov{ní, protože v 

„pofinštění“ viděli obranu proti kulturním a politickým slučujícím tendencím Ruska. 

Starofennomané, jejichž představitelem byl např. August Ahlqvist (A. Oksanen), byli 

v jazykové ot{zce umírněnější. Byli schopni vyrovnat se s dvojjazyčností, dokud 

finština nevstoupí v úplnou platnost a nebude způsobil{ plnit veškeré funkce 

švédštiny a dokud finsk{ kultura nevyspěje na evropskou úroveň. Např. 

Ahlqvistovy n{zory byly velmi ovlivněny jeho z{žitky z etnografických cest po 

finském venkově a výpravy do krajů obývaných ugrofinskými kmeny v Rusku a na 

Sibiři, které ho připravily o iluze o kulturní soběstačnosti Ugrofinů. Podle něho by 

bez několika staletí působení švédského vlivu životní úroveň domorodých 

ugrofinských obyvatel byla velmi nízk{. Švédsk{ kultura je tedy pro Finsko důležit{, 

ale neměla by být povznesena nad vše finské. Měla by posloužit jako předloha, podle 

níž bude stavěna kultura Finska jako evropského st{tu, který již nebude rozdělen na 

„dva n{rody“ a ve kterém finština nebude jazykem nižší vrstvy, ale opravdu 

použitelným prostředkem komunikace. 

5.4 Pln{ platnost jazykového z{kona 

Snellmanův jazykový z{kon měl vstoupit v úplnou platnost v roce 1884. Avšak i 

nad{le přetrv{valo na úřadech a soudech napětí. Fennomanům nejvíce vadilo, že 
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st{tní prokur{tor (oikeuskansleri) odkazoval na pr{vo občanů zděděné z dob 

švédské nadvl{dy, podle kterého mají soudy vydat rozsudek ve švédštině.  

Liber{lové a svekomané se ob{vali, s jakým řešením jazykové ot{zky přijdou 

fennomané, a proto chtěli vyřešit jazykovou ot{zku z{konem přijatým na zemském 

sněmu. Přínosem tohoto řešení bylo mimo jiné i to, že ruština by se (alespoň leg{lně) 

v budoucnu nemohla st{t ve Finsku ofici{lním jazykem. Roku 1866 bylo vyd{no 

nové carské nařízení doplňující Snellmanův reskript, které pro Finy znamenalo krok 

vpřed. Ovšem rozhodnutí z{viselo na jednotlivých úřadech, jestli si jako inertní jazyk 

a v korespondenci s ostatními úřady zvolí švédštinu nebo finštinu. Vzhledem 

k tomu, že velké množství úředníků absolvovalo studia ve švédštině, 

upřednostňovali většinou tento jazyk. 

5.5 Střední školy 

V době jazykového boje se fennomané začali soustředit také na střední školy. 

Snellman požadoval, aby na všech škol{ch, jež jsou předstupněm univerzity, 

probíhala č{st výuky ve švédštině a č{st ve finštině. Touto cestou by se nov{ 

generace inteligence naučila oba jazyky země a zůstala jednotn{. Za jeho 

sen{torského období tímto stylem probíhala výuka na některých škol{ch, ale když se 

valn{ č{st inteligence přidala na stranu švédského nacionalismu, program se už d{le 

neudržel. Do roku 1869 byly střední školy pod dohledem církve, ale školní systém se 

měnil, a tak se střední školy dostaly pod dohled ministerstva školství. Na vedoucí 

pozici tohoto org{nu car dosadil gener{lporučíka Casimira von Kothena. Jeho 

aktivita byla zaměřena zejména proti fennomanům a kvůli přílišné snaze udělat 

z ruštiny hlavní předmět na středních škol{ch si zajistil odpor ve všech kruzích a car 

ho raději odvolal. 

Ke změně ve školské politice došlo až s n{stupem Yrjö-Koskinena do sen{tu a v roce 

1889 byl už počet studentů na švédskojazyčných a finskojazyčných středních škol{ch 
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vyrovnaný. Také se tohoto roku poprvé zapsalo do univerzitní matriky více 

finskojazyčných než švédskojazyčných studentů. 

5.6 Pokračov{ní jazykového boje 

Vyv{žené síly jazykový boj ještě více vyostřily. Mnoha oblastem st{le jasně 

dominovala švédština. Když Yrjö-Koskinen roku 1894 přednesl na zased{ní 

panského sněmu svůj proslov finsky, radik{lní svekomané to považovali za zcela 

nemístné jedn{ní. Ve stejném roce se prvně hovořilo finsky na zased{ní univerzitní 

konzistoře, i když spousta profesorů již dlouhou dobu finsky předn{šelo. Švédsky 

mluvilo jen přibližně 7 % nebo 8 % obyvatelstva Finska a tato skutečnost odsuzovala 

svekomany jednoho dne k por{žce. 

V Rusku se začalo požadovat, aby Rusové měli možnost pracovat ve 

finských úřadech, a aby se úředním jazykem stala ruština. Na finských dívčích 

středních škol{ch se musí vyučovat v ruštině, aby se tak prostřednictvím žen dostal 

jazyk do rodin a bude zajištěno jeho rozšíření do Finska. Bylo vyd{no nařízení, podle 

kterého se ruština měla krok za krokem zav{dět do praxe. Yrjö-Koskinen však tvrdil, 

že se nikdo nem{ čeho ob{vat, pokud školy a úřady st{le slouží lidem v jejich 

mateřském jazyce. Fennomanům se podařilo vymoci si nařízení, které konečně 

připustilo finštině ve veřejném životě stejn{ pr{va jako švédštině. 

5.7 Dvac{t{ léta dvac{tého století 

Mezi dvěma světovými v{lkami sílil jazykový spor kvůli nacionalismu, jenž se stal 

v Evropě nejsilnější ideologií. Finskojazyční i švédskojazyční Finové se řídili 

n{rodně-romantickou představou, podle které jazyk vytv{ří n{rodnost. Nejdříve více 

útočili švédskojazyční, kterým vadilo, že byli označeni za obyvatele cizí n{rodnosti. 

Požadovali, aby se z p{sem obývaných švédskojazyčným obyvatelstvem stali 

autonomní oblasti se širokou samospr{vou, jejichž společným org{nem by byl 

stanoven zvl{štní švédský parlament a vl{da. Z rozs{hlého pl{nu se nakonec 
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uskutečnilo jen vlastní švédské biskupství a vlastní oddělení na ministerstvu 

školství. Avšak tlak švédskojazyčného obyvatelstva zapříčinil, že první z{kon byl 

zrušen a z{hy přijat nový, který švédskojazyčným vyhovoval více.  

Jazykový z{kon Helsinské univerzity z roku 1923 stanovil, že na všech fakult{ch se 

muselo vyučovat v obou jazycích ve stejném poměru, jaký byl poměr jazykové 

příslušnosti studentů. Velké množství švédskojazyčných profesorů tedy muselo začít 

předn{šet finsky. O změnu z{kona se marně snažil švédský vyslanec v Helsink{ch, 

švédský tisk i univerzity. Prosby švédskojazyčných Finů o podporu zvenčí popudily 

finskojazyčné obyvatele a byly jednou z příčin vzniku tzv. hnutí pravého finství 

(aitosuomalaisuusliike). Členové hnutí vych{zeli z myšlenky n{rodního romantismu, 

podle níž jazyk tvoří n{rodnost, a ze skutečnosti, že jen 11 % veškerého finského 

obyvatelstva mluví švédsky. Z tohoto důvodu požadovali jednojazyčné Finsko, kde 

by se švédština mohla užívat jen ve švédskojazyčných oblastech. Největší podporu 

mělo hnutí pravého finství v kruzích finskojazyčných studentů, tudíž se nejv{žnější 

konflikty jazykového boje odehr{valy v blízkosti Helsinské univerzity. Tyto 

vz{jemné neshody obou jazykových skupin č{stečně přispěly k založení dvou 

soukromých univerzit v Turku. Nejdříve vznikla roku 1918 švédsk{ a poté roku 1922 

finsk{. 

Finskojazyční studenti, kteří neuspěli při snaze o vzpouru ve Východní Karélii, 

založili Akademickou karelskou společnost (Akateeminen Karjala Seura, AKS). Společnost, 

kter{ ovl{dala finskojazyčné studentské kruhy, se koncentrovala především na boj za 

vytvoření silného a jednojazyčného n{rodního st{tu. 

Jazykový boj o Helsinskou univerzitu skončil v roce 1937, kdy byl parlamentem 

přijat z{kon, který určil, že Helsinsk{ univerzita se stane finskojazyčnou, třebaže 

hlavní předměty měly být vyučov{ny z{roveň i ve švédštině. Je bez pochyb, že 

odstranění příčin ke stížnostem, pociťovaných ve finskojazyčných kruzích, ukončilo 

jazykový rozpor, který by jinak švédskojazyčné Finy st{le odsuzoval k prohr{m. 
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5.8 Rozvoj liter{rní tvorby ve finštině 

Na přelomu 19. a 20. století došlo k úbytku švédskojazyčných obyvatel, což 

znamen{, že v této době již finsky mluvila většina obyvatel. Švédsky píšící 

spisovatelé začali nabývat dojmu, že jejich tvorba směřuje ke st{le se zmenšující č{sti 

společnosti. Tak vznikl fenomén pojmenovaný jako finsko-švédsk{ literatura a 

kultura, oslovující švédskojazyčné Finy, kteří sami sebe začínají ch{pat jako menšinu. 

Také ostatní odvětví umění se rozdělily podle jazykové příslušnosti umělců. Finsky 

píšících autorů sice přibýv{, avšak co se týče vyrovn{v{ní se s novými trendy, 

zůst{vají daleko za svými švédskými kolegy. 

5.9 Současn{ finština 

Úředními jazyky dnešního Finska jsou finština a švédština, přičemž švédština je 

mateřským jazykem necelých 6 % obyvatel. V některých městech, zejména na jižním 

a jihoz{padním pobřeží, se může setkat s dvojjazyčnými n{pisy ve finštině a 

švédštině. I když je finština malý jazyk, m{ dlouhou tradici jako jazyk evropské 

kultury a je si vědoma důležitosti jazyka jako kulturní síly. Od doby, kdy se stala 

jedním z ofici{lních jazyků Evropské unie, prestiž finštiny významně stoup{. 

Globalizace m{ zatím poměrně malý dopad na finskou literaturu a liter{rní jazyk. Na 

jednu stranu je ve finštině ohromn{ generační mezera, např. slang mladých lidí může 

být těžce ch{p{n generací starších finských mluvčí. Na druhou stranu se zde 

vyskytují n{padné rozdíly mezi mluvenou a spisovnou řečí. Finové si mezi sebou ve 

většině případů tykají a mluví nespisovně. Do popředí se také dost{vají finské 

regiolekty, např. helsinský slang. Ve finštině jsou dnes patrné i změny v intonaci, 

kter{ se ve finské ot{zce na konci věty nezved{. V poslední době je však často slyšet 

stoupající intonaci na konci věty zvl{ště u mladé generace, kter{ je ovlivněna cizími 

jazyky, zejména angličtinou. 
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6 Praktick{ č{st — Srovn{ní finského a českého n{rodního 

obrození  

Přestože území Česka a Finska nebyla nikdy nějakým způsobem propojena, prošly si 

obě země obdobnými historickými ud{lostmi – ovlivňov{ní dvěma velmocemi, ale 

také vymír{ní původního jazyka, kultury a jejich n{sledné obrození. Pr{vě mezi 

finským a českým n{rodním hnutím lze objevit řadu paralel. Proto bylo mým cílem 

nalézt některé podobnosti v průběhu n{rodních obrození obou zemí. Pr{ci jsem 

rozdělila do jednotlivých oblastí společenského života. První odstavec vždy 

pojedn{v{ o situaci ve Finsku a druhý o situaci v českých zemích. 

České n{rodní obrození je období mezi poslední čtvrtinou 18. století a zhruba 

polovinou 19. století. České n{rodní území v r{mci Habsburské monarchie se nedalo 

zcela přesně určit, navíc bylo obýv{no i Němci. Spr{vní centrum říše ve Vídni 

preferovalo německý jazyk, který tak pomalu, ale jistě češtinu vytlačoval. Němčina se 

vyskytovala ve všech oblastech života (na úřadech, v literatuře<). Podobně tomu 

bylo ve Finsku, které bylo pod nadvl{dou Švédska od poč{tku 13. století do roku 

1809, proto na něho působil značný švédský vliv. N{rodní obrození zde můžeme 

přibližně zasadit do období od 60. let 18. století do přelomu 19. a 20. století. Všem 

oblastem dominovala švédština a finština postupně vymírala. 

6.1 Vz{jemné kontakty 

Od 20. let 19. století se mohla finsk{ veřejnost ojediněle dovídat o českém n{rodním 

hnutí. E. G. Ehrström, první Fin píšící o statutu češtiny, podotkl, že pražsk{ 

univerzita m{ profesuru české řeči a literatury už od roku 1739, kdežto helsinsk{ 

univerzita měla od roku 1828 lektor{t finštiny a profesuru až od roku 1850. Také 

finský „n{rodní filozof“ J. V. Snellman napsal sbírku čl{nků o postavení Slovanů 

v Rakousku. Na konci 50. let 19. století byl v časopise Aamurusko (Ranní červ{nky) 

publikov{n čl{nek o Palackém jako politikovi a historikovi. Yrjö Koskinen zase 

kritizoval Finy za jejich n{rodní pasivitu v porovn{ní s Čechy. Jazykovědec August 
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Ahlqvist (A. Oksanen) obdivoval Čechy a byl prvním fennomanem, který navštívil 

Prahu. V časopise Mehiläinen (Včela) byl otištěn jeho čl{nek Pyömiläisten kieli ja 

kirjalisuus (Český jazyk a literatura), ve kterém jako vůbec první upozornil na řadu 

podobností mezi Finskem a českými zeměmi. Roku 1847 navštívil Prahu první 

opravdový finský „čechofil“ Anton Frederik Almberg (Antti Jalava). Také on nalezl 

mnoho paralel mezi finským a českým n{rodním hnutím. Srovn{val např. 

Dobrovského s Porthanem, n{lez Rukopisů s vyd{ním Kalevaly, Matici českou se 

Společností pro finskou literaturu atd. 

V letech 1792-1793 se Josef Dobrovský s hrabětem J{chymem Šternberkem vydali na 

devítiměsíční cestu do Švédska a Ruska, v průběhu které navštívili i Finsko, kde se 

mimo jiné Dobrovský sezn{mil s finským jazykovědcem Henrikem Gabrielem 

Porthanem. Dobrovský byl také jazykovědec, a proto si během cesty Finskem všímal 

finského jazyka. Jelikož uměl maďarsky, tak dok{zal posoudit míru příbuznosti 

těchto ugrofinských jazyků. Popsal, čím se tato skupina vyznačuje a rovněž se 

stručně zmínil o vztahu finštiny a slovanských jazyků. Díky tomuto objevu se Josef 

Dobrovský zařadil mezi význačné ugrofinisty své doby. Ve 2. polovině 19. století 

bylo publikov{no v českých časopisech a novin{ch několik povídek finských autorů. 

Prvním překladatelem finské prózy byl velmi jazykově nadaný Alois Koudelka (z 

finštiny překl{dal pod pseudonymem O. S. Vetti). První finskou knihou přeloženou 

do češtiny se stal finský n{rodní epos Kalevala. V roce 1866 byla vyd{na o tomto 

eposu rozs{hl{ studie od V{clava Nebeského, který pochyboval, že by se někomu 

mohlo podařit přeložit origin{l do češtiny. Ovšem roku 1894 vyšel překlad Kalevaly 

od spisovatele, novin{ře a překladatele Josefa Holečka. Roku 1925 byl Holeček 

oceněn prezidentem Finska za velké liter{rní z{sluhy a vytrvalou překladatelskou 

činnost. O finském n{rodním obrození informoval český tisk celkem hodně. Byla 

např. publikov{na Ahova Kniha o Finsku a od H. Boczkowskiho informační spis 

Finsko a finsk{ ot{zka. 
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6.2 Obyvatelstvo 

Území dnešního Finska obývaly dvě n{rodnosti: finsk{ a švédsk{. Většinu tvořili 

Finové, kteří žili přev{žně ve vnitrozemí. Švédové obývali velkou č{st jižních a 

jihoz{padních pobřežních oblastí. Inteligence ve městech hovořila švédsky a prosté 

obyvatelstvo na vesnicích finsky, ovšem některé oblasti obývali švédskojazyční 

prostí lidé. Podle odhadů mluvilo švédsky na poč{tku 19. století asi 15 % obyvatel, z 

toho jedna pětina ve městech a zbytek na venkově. Vzdělan{ vrstva ve Finsku nebyla 

jazykově stejnorod{, ale její největší č{st se skl{dala z příslušníků švédské 

n{rodnosti. 

V 2. polovině 18. století byla čeština mateřským jazykem jen venkovského a 

městského lidu. Do českých zemí se po bitvě na Bílé hoře začala stěhovat cizí šlechta 

používající němčinu, kter{ se st{le více prosazovala. Vyšší vrstvy, které 

představovaly necelou třetinu obyvatel země v polovině 18. století, hovořily 

německy. Přestože čeština se používala na úrovni společensky méněcenné, mluvilo jí 

tedy v tomto období st{le více než dvě třetiny všech obyvatel. 

6.3 Novin{řství a časopisectví 

Významný politik, filozof a novin{ř 19. století ve Finsku J. V. Snellman, který je 

mnohdy považov{n za „n{rodního filozofa“ (fin. „kansallisfilosofi“), zah{jil roku 1844 

vyd{v{ní švédskojazyčných novin Saima9 určené finské inteligenci. Vyd{v{ní 

vyvolalo nebývalou vlnu nadšení ve finské veřejnosti, avšak noviny byly po třech 

letech zrušeny. Snellman také pom{hal s publikov{ním finskojazyčného časopisu 

Maamiehen Ystävä (Rolníkův přítel) určeného sedl{kům. Ve 40. letech 19. století 

vznikala řada dalších periodik zaměřených na širší veřejnost, např. Sanansaattaja 

(Posel) d{vající důraz na jazykovou jednotu n{roda. Pod znatelným působením 

Saimy ožila snaha o publikov{ní časopisů a novin ve finštině. Carské úřady schv{lily 

roku 1847 založit finské noviny Suometar, které vyjma politických ud{lostí psaly také 

                                                           
9
 Saima je název největšího finského jezera. 
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o n{rodnostní problematice – jak ve Finsku, tak i v Pobaltí a dokonce i v habsburské 

monarchii. 

V{clav Matěj Kramerius byl majitelem českého nakladatelství a knihkupectví 

n{rodního obrození Česk{ expedice. V roce 1789 začal vyd{vat své vlastní 

Krameriusovy c.k. Pražské poštovské noviny, které byly o dva roky přejmenov{ny na 

Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny a poté v roce 1824 na Pražské noviny. Redaktorem 

novin byl Josef Linda, od roku 1834 F. L. Čelakovský a od roku 1846 Karel Havlíček, 

který noviny přejmenoval na N{rodní noviny. Časopis Jindy a nyní (1828-1832) určený 

lidovým vrstv{m byl z{sluhou J. K. Tyla v roce 1834 přejmenov{n na Květy české (od 

r. 1835 jen Květy), které se ve své době staly nejhodnotnějším liter{rním časopisem. 

6.4 Školy 

Školní knihy s výjimkou slabik{ře byly ps{ny ve švédštině. Veškeré školy kromě 

prvních tříd byly švédskojazyčné, tudíž každý si jako mateřštinu osvojil švédštinu. 

Snellman prohl{sil, že pro výchovu nové, finsky mluvící inteligence by měly být 

zřizov{ny finskojazyčné školy. V průběhu 50. let 19. století bylo založeno osm 

nových zemědělských škol s finštinou jako vyučovacím jazykem a roku 1858 bylo 

zřízeno první finskojazyčné gymn{zium. Snellman také požadoval, aby na všech 

škol{ch, jež jsou předstupněm univerzity, probíhala č{st výuky ve švédštině a č{st ve 

finštině, aby se budoucí inteligence n{roda naučila oba jazyky země. Za jeho 

sen{torského období tímto stylem probíhala výuka na některých škol{ch, ale 

program se d{le neudržel. 

Díky reform{m Josefa II. se lidé z venkova stěhovali do měst a požadovali, aby jejich 

děti chodily do škol. Tito lidé ovšem mluvili pouze česky a ve škol{ch se učilo jen 

v němčině, a proto si uvědomovali potřebu obnovit češtinu. V prosinci roku 1774 

vešel v platnost Všeobecný školní ř{d pro německé norm{lní, hlavní a trivi{lní školy 

ve všech císařských dědičných zemích, který jako vyučovací jazyk předepisoval 

němčinu. Na některých škol{ch se však čeština vyučovala i nad{le, kromě 
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venkovských škol to byla někter{ gymn{zia a biskupské semin{ře. Na st{tních 

gymn{ziích byla výuka v němčině zav{děna postupně ve všech předmětech. 

Poněmčov{ní škol vedlo k tomu, že studenti často přestali češtinu téměř používat. 

Proto čeští vlastenci přich{zeli s pokusy o navr{cení českého jazyka do  škol, prvními 

pokusy bylo zavedení nepovinné výuky češtiny na gymn{ziích. Ke zlepšení 

a upevnění výuky češtiny byly vyd{v{ny mnohé učebnice. 

6.5 Divadlo 

Premiéra biblického dramatu Lea (1868) od Aleksise Kiviho, kter{ byla stanovena na 

10. 5. 1869, je považov{na za zrod finskojazyčného divadla, i když instituce Finského 

divadla (Suomalainen teatteri) ofici{lně vznikla až v roce 1872. Prvním ředitelem se stal 

K. Bergbom (1843–1906), jenž měl značný podíl na založení divadla. Díky 

Bergbomovi se v divadle hr{ly hry s tématikou aktu{lních společenských problémů. 

V 80. letech doch{zí k n{stupu liter{rní tvorby ve finštině. Nejvýznamnější finskou 

realistkou je Minna Canth, kter{ se stala slavnou pr{vě jako dramatička. Dalším 

představitelem realismu je např. Juhani Aho. Finské divadelnictví nemělo před 

Kivim dlouho tradici. Existovaly jen kočovné soubory, které hr{ly hlavně ve 

švédštině. Divadlo vystřídalo několik budov a roku 1902 konečně získalo 

reprezentativní budovu. V roce 1860 bylo dokončeno Švédské divadlo (šv. Svenska 

teatern, fin. Ruotsalainen teatteri), ve kterém se zpoč{tku hr{lo švédsky, ale brzy se 

začalo hr{t i ve finštině. Divadlo po třech letech vyhořelo a bylo znovuotevřeno roku 

1866 jako Nové divadlo (šv. Nya teatern). Od roku 1887, kdy bylo otevřeno Finské 

divadlo, se nazýv{ Švédské divadlo. 

Roku 1739 bylo v Praze v Kotcích založeno st{lé německé divadlo s činohrou i 

operou. Zde se v roce 1771 hr{la první česk{ hra – fraška Kníže Honzík. Ve stejné 

době, kdy bylo uzavřeno divadlo v Kotcích, tedy v roce 1783, otevřel hrabě František 

Antonín Nostic v Praze Hraběcí Nosticovo N{rodní divadlo, které bylo roku 1798 

přejmenov{no na Stavovské divadlo. Čeští vlastenci založili divadelní společnost a 
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roku 1786 zbudovali dřevěnou divadelní stavbu, tzv. Boudu na dnešním V{clavském 

n{městí. Divadlo existovalo tři roky a i zde se hr{la německ{ představení. Zpoč{tku 

se ve Stavovském divadle hr{lo pouze německy, ale v roce 1804 se zde začaly hr{t o 

nedělních a sv{tečních odpoledních česk{ představení. V letech 1809-1811 došlo k tak 

velkému útlumu českých her, že se v Praze česky nehr{lo vůbec. Roku 1812 byla opět 

hr{na česk{ představení na půdě Stavovského divadla. Jednou z nejvýznamnějších 

osobností českého divadelnictví byl V{clav Th{m, který je autorem mnoha 

historických her z českých dějin. Významný je také jeho bratr Karel Ign{c Th{m, 

který překl{dal tragédie (Schiller, Shakespeare). N{rodní divadlo bylo otevřeno roku 

1881, avšak p{r měsíců poté vyhořelo. Okamžitě po pož{ru začaly sbírky na jeho 

obnovu a roku 1883 bylo znovuotevřeno. 

6.6 Liter{rní tvorba 

Na vytv{ření finské n{rodní identity měla velmi značný vliv obrozeneck{ literatura. 

Podobně jako u jiných n{rodů, které si prošly obdobným vývojem, i ve Finsku 

literatura dlouhou dobu nahrazovala nedostatek svobody politického projevu. 

V 19. století se mnoho finských obrozenců pokoušelo o vystavění finské identity na 

pocitu soun{ležitosti se Skandin{vií a navazovat na šest století dlouhé období, 

během kterého bylo Finsko pod nadvl{dou Švédska. Jiní vlastenci podporovali 

myšlenku tzv. ugrofinské soun{ležitosti, podle níž se mělo „finství“ d{t do co 

nejznatelnějšího kontrastu ke Švédsku a Rusku. Byla zdůrazňov{na příbuznost 

finštiny s baltofinskými jazyky a její odlišnost od slovanských a germ{nských jazyků. 

Z{leželo na obrozencích, jakým směrem se finsk{ literatura bude d{le ubírat. Zda 

bude čerpat z přejatého dědictví z{padoevropské kultury, jenž m{ svůj původ 

v antice a dostala se do Finska skrze švédskojazyčnou inteligenci, nebo z ústní lidové 

slovesnosti v místních dialektech, kter{ byla prosazov{na hlavně díky romantismu. 

Odpověď na ot{zku ohledně směru literatury je, že ve vývoji finské n{rodní 

literatury se mísí obě řečené myšlenky. 
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Obrozeneck{ literatura je specifick{, což vyplýv{ ze změněných společenských 

podmínek té doby. Významně se podílí na uvědomov{ní si české n{rodní identity, 

jelikož se v ní promít{ vlastní myšlenkov{ n{plň hnutí. Literatura nahrazovala 

n{rodní nesvobodu a nedostatek kulturního a vědeckého života. Na zač{tku 

n{rodního obrození se rozvíjí dějezpyt, liter{rní historie a jazykozpyt a také se 

objevuje snaha o nav{z{ní spojení se starší českou literaturou. Osvětov{ a z{bavn{ 

próza byla prim{rně určena širokým nižším vrstv{m, naopak n{ročn{ uměleck{ 

tvorba měla sloužit vzdělaným vyšším vrstv{m. Později se vedle literatury, jež se 

snaží o zachycení soudobého života, vyskytovalo úsilí o vyjadřov{ní romantických 

postojů, ovšem jen ojediněle, neboť tato snaha n{rodnímu hnutí spíše škodila. Obě 

tendence se sblížily ve 40. letech 19. století, kdy už byla obrozeneck{ literatura 

poměrně dobře rozšířen{ mezi čten{ři. 
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7 Z{věr 

Finština je jedním  z ugrofinských jazyků, které společně se samojedskými jazyky 

tvoří nepříliš rozs{hlou uralskou jazykovou rodinu. I přes dlouhou existenci po boku 

indoevropských jazyků si finština st{le zachov{v{ své rysy. 

Okolo 500 př. n. l. se finský jazyk osamostatnil od ostatních baltofinských jazyků. 

Písemných pam{tek ze středověku se na území Finska dochovalo jen velmi m{lo. 

První stopy psané finštiny se objevily v 16. století. Důležitou osobností finského 

písemnictví je biskup Mikael Agricola, který se roku 1548 zasloužil o překlad 

Nového z{kona do finštiny. Ke skutečnému rozvoji liter{rní tradice ve finštině došlo 

v období reformace. Ovšem v dob{ch absolutismu se začala prosazovat švédština, to 

znamen{, že počet finsky psaných textů se snížil a jazykem většiny literatury se stala 

švédština. Na poč{tku 18. století se objevili první fennofilové, neboli osvícenci 

zajímající se o finský jazyk a kulturu. 

Velice důležitým obdobím ve vývoji finštiny je n{rodní obrození. Finsko bylo zhruba 

od poč{tku 13. století do roku 1809 pod nadvl{dou Švédska, a proto na něho působil 

značný švédský vliv. Švédština se vyskytovala ve všech oblastech života, a tak 

finštinu postupně vytlačovala. Finové si toto uvědomovali a začali bojovat za více 

pr{v pro finštinu. Mezníkem ve vývoji finštiny je rok 1863, kdy byla finština 

zrovnopr{vněna se švédštinou. 

V pr{ci jsem porovnala průběh českého a finského n{rodního obrození. Obě n{rodní 

hnutí mají svůj specifický průběh, avšak mají mnoho podobností. V obou zemích 

vymíral původní jazyk, a tak se cílem stalo povznesení tohoto jazyka na takovou 

úroveň, aby se z něj stal jazyk n{roda. Psala se vlasteneck{ literatura, zakl{dala se 

divadla, ve kterých se hr{lo jazykem lidu atd. Už v době n{rodního obrození si 

někteří Finové a Češi všimli paralel mezi oběma zeměmi, jak v jejich historii, tak 

v průběhu n{rodních hnutí. 
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V pr{ci bych chtěla pokračovat, r{da bych se zaměřila na vývoj struktury finského 

jazyka. Pr{ce bude nabídnuta společnostem „Severské listy“ a „Skandin{vský dům“ 

a krajské knihovně. 
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