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Tove Jansson (1914 - 2001) 
Wszechstronna artystka. najbardziej znana z cieszących się 
popularnością na całym świecie opowieści o Muminkach -
rodzinie białych trolli. Książki o Muminkach zostały przełożo
ne na przeszło trzydzieści języków, czyniąc Jansson najczęściej 
tłumaczoną fińską autorką. Pierwotnie Muminki pojawiły się 
jako seria książek i komiksów, między 1954 a 1975 drukowa
nych w gazetach w ponad 40 krajach . Były one również 
adaptowane na scenę. jako sztuki radiowe, seriale telewizyjne 
i filmy. Połączenie fabuły i obrazu przyszło Jansson naturalnie. 
Od 1930, gdy rozpoczęła studia plastyczne. próbowała swych 
sil jako ilustratorka i karykaturzystka polityczna. pracując 
jednocześnie nad krótkimi opowieściami i innymi utworami 
dla prasy. Pierwsze przygody Muminków, „Male trolle i wiel
ka powódź" (1945) powstały w czasie li wojny światowej . 
Mimo okrucieństw otaczającego świata Jansson starała się 
przywołać w książce wspomnienie szczęśliwego, dziecięcego 

lata . Efektem była Dolina Muminków -azyl , w którym Mu
minki mogły spokojnie żyć. Po tej opowieści pojawiło się 
osiem kolejnych, ostatnia w1970. 

Ogromną popularność Muminków można tłumaczyć mis
trzowskim połączeniem dziecięcego i „dorosłego" spojrzenia 
na świat . To powód, dla którego historie Muminków 
w równym stopniu bawią obie grupy odbiorców. 

Charaktery Muminków są fascynującym połączeniem melan
cholii i wesołości. Pierwsze opowieści o nich są ciepłe i jasne, 
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komediowe i pełne romantyzmu; późniejsze, już bardziej 
poważne, wypełnia aura ciemnej i dojmująco cichej 
skandynawskiej zimy. 

Nagrody: 

WSOY's Kirjallisuussaatio Award // 1999 
American-Scandinavian Foundation's Cultural Award //1996 
Professor's Degree // 1995 
Swedish Academy's Stora Priset I/ 1994 
Mercuri lnternational's bron ze apple I I 1994 
Finnish Mi nostry of Education's Suomi Prize li 1993 
Selma Lagerlof literary award // 1992 
Finnish Culture Fund's award // 1990 
svenska kulturfondet's honorary award li 1983 
City of Helsinki's culture award li 1982 
Honorary Professor li Abo Akadem i 1978 
Topelius Award // 1978 
Osterreichischer Staatspreis li 1978 
Litteraturfra mjandets stora pris // 1977 
Pro Finlandia Medal// 1976 
Swed ish Academy // 1972 
Finnish State Award for Literature // 1963, 1971and1982 
Svenska Litteratursallskapet // 1958 and 1970 
Rudolf Koivu prize // 1958 
Nils Holgersson prize // 1953 
Le Prix de l'Office Chretien du Livre 
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