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 Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Цялостна постановка на проблемите 

Швеция и Финландия в продължение на близо хилядолетие принадлежат 

към една и съща северноевропейска културна традиция. В качеството й на част 

от Швеция до 1809 г.1, когато е превърната в автономно Велико княжество в 

пределите на Руската империя, Финландия заимства от кралството отвъд 

западната й граница не само сходните насоки в лутеранската и нордската 

специфика на културата, но и същите държавно-правни регулационни 

разпоредби. С други думи Швеция и Финландия до ден днешен са свързани от 

обща съдба, като преобладава мнението, че финландската държавност и 

обществено развитие не биха били възможни без шведските модели. Въпреки 

сравнителната географска дистанцираност от Скандинавия и наличието на език 

с уралски произход – финския, Финландия придобива исторически 

обусловеното право да бъде приобщена към нордския ареал (Norden) на базата 

на три опорни стълба: религия, закони и администрация, език (шведски) – 

всички съградени в столетията, през които тя представлява интегрална част от 

кралство Швеция. След 1809 г. обществено-политическият живот запазва 

характера си от края на XVIII век в Швеция – именно това обстоятелство 

способства за развитието на двете държави в една посока и занапред. 

Красноречив пример от ХХ век е прилагането на т. нар. шведски модел с 

присъщото за него функциониращо сътрудничество между средите с буржоазни 

възгледи и демократичните леви партии (Алто 2009: 329). Нордският ареал в 

съвременните му измерения представлява единна цялост на базата на 

утвърдения там социален ред, обусловен от географската и историческата 

взаимосвързаност на конституиращите го страни, както и на общите културни 

парадигми, а Финландия сама по себе си съхранява своята нордска идентичност 

въпреки особената позиция на неутрален буфер спрямо Русия и нейното именно 

влияние върху степента на сътрудничество на Финландия със Скандинавия. 

След 19172 г., когато Финландия обявява своята независимост, новата суверенна 

държава и Швеция отново се събират в едно семейство – нордското, и се 

отличават с най-близки отношения в неговото лоно. В наши дни, макар и след 

200-годишна раздяла, финландските шведи продължават да се гордеят със 

значими прояви в различни сфери на обществения живот, оставили своя 
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същностен отпечатък върху финландската култура. Без съмнение може да се 

каже, че шведският език и финландскошведската духовна традиция са 

фундаментални за финландския културен процес. В настоящия XXI век обаче се 

наблюдават тенденции към промяна. ЕС отдавна доминира като ключов фактор 

в икономиката, отбраната, законодателството въпреки активната роля на 

общите нордски институции в региона и естественото чувство на сплотеност в 

страните от ареала. 

Независимо от продължителната и белязана от взаимопроникване история 

на Швеция и Финландия, те са били подложени и на различни други влияния, 

ето защо не е обосновано да се разглеждат приликите и отликите помежду им, 

без да се вземе предвид как връзките между тях са се развили в исторически 

план. В столетията с начало ок. 1155 г. в двете държави се води непрестанен 

диалог между културни и езикови контекстуални полета, център и периферия, 

между етнически групи, а най-сетне и отвъд националната им граница. В това 

динамично поле на рецепция и трансмисия обемът, обхватът и съдържанието на 

литературата придобиват историческа предопределеност. Влиянието самò по 

себе си също е историческа категория според теоретика на литературата Боян 

Ничев (1930-1997), който твърди, че литературното общуване винаги 

представлява движение и се извършва в конкретно развойно пространство, 

формирано от комплексни бинарни опозиции: чуждо-свое, външно-вътрешно, 

съзнателно-несъзнателно (Ничев 1986: 61-65). Така традиционната категория на 

компаративистиката – влиянието, се осъществява в обособеното от дадена 

литература вътрешно пространство. Съществен е обаче и фактът, че за да има 

взаимно въздействие, необходимо е съставните елементи на съпоставката, в 

нашия случай литературите на Швеция и Финландия, да са част от една 

културна общност, характеризираща се с исторически модели с художествени 

проекции, които не само биват очертавани, но и оразличавани от учените. 

Сравнението е задължителен компонент от едно литературноисторическо 

изследване, тъй като предполага „установяването на сходство между явленията 

и обяснението след това на тези сходства като историческо-типологически 

аналогии [...], защото при такива аналогии преди всичко могат да се видят 

последиците от идентичността в развоя на производствените отношения, които 

са в диалектическа зависимост помежду си“ (цит. по Константинович 2000). 

Под производствени отношения следва да разбираме връзките и механизмите на 
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навлизане на новите естетически и формални образци в дадено литературно 

поле, наред с обмена на идейно-художествени импулси, посредством които се 

осъществява творческият процес. Това е поводът руският литературовед, 

литературен критик и лингвист Виктор М. Жирмунски (1891-1971) да използва 

лексемата „взаимодействие“ – между литературите съществува многостранна, 

непрекъсната и интензивна взаимосвързаност. Тя е налице и в ситуацията, 

чиито параметри са очертани от темата на настоящото изложение.  

Основите на финландската книжовна култура се поставят, докато 

Финландия все още е позната единствено като „източните части на Швеция“. 

Чрез кралството тя изгражда контактите си с Централна Европа и най-вече с 

Германия, въпреки че след 1809 г. те се сдобиват и с нов канал – Санкт 

Петербург. Трайното шведско присъствие във Финландия от своя страна – 

шведският език като основен, лутеранското вероизповедание, шведската 

конституция от XVIII век, административното устройство и др. – се смята за 

гаранция за съхраняването на нейната западна същина в усложнената ситуация 

на буфер спрямо Русия.  

Още в самото начало за целите на изследването е наложително да се 

разгледат и уточнят характерът и употребата на наименованието Финландия. Би 

било анахронизъм то да бъде поставяно в опозиция с Швеция в съвременния му 

смисъл поради вековната историческа принадлежност на Финландия към 

кралство Швеция – едва след 1809 г. можем да говорим за тях като за две 

отделни/съпоставими държави, които предстои да станат национални, а в 

културно отношение раздалечаване се наблюдава след 1860 г. с появата и на 

финскоезична литература. За първи път названието Финландия се упоменава в 

мирния договор от Ньотеборг между Швеция и Новгород (1323 г.), когато е 

установена първоначалната, все още неуточнена граница помежду им. По онова 

време Финландия представлява само една част от шведската провинция на 

изток от Ботническия залив – югозападните й райони около днешен Турку, 

които впоследствие биват преименувани на Същинска Финландия. Остатъкът е 

по-известен като Източните земи (шв. Österlanden) – определение, чиято 

употреба отшумява още през Средновековието. Настоящото уточнение се 

налага поради факта, че Финландия винаги е представлявала нееднородна и 

исторически динамична цялост. Въпросът за нейната хомогенност възниква 

най-вече с оглед на обстоятелството, че териториалният смисъл на названието 
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варира в хода на историята. Точните й контури биват пояснявани на 

съответните места в настоящия дисертационен труд, но тук е редно да се 

спомене, че от самото начало името съдържа политически внушения. През 1581 

г. шведският крал Юхан III (1537-1592) приема и титлата „херцог на Финландия 

и Карелия“3, за да утвърди своя престиж на владетел пред руския цар. Важно е 

също така, че Финландия е равнопоставена на западните шведски области и се 

числи към централните райони на кралството за разлика от Ингрия и Кексхолм 

например, завладени от Швеция през 1617 г. и третирани като покорени 

територии, лишени от права. В пределите на конгломератното шведско кралство 

опозиция съществува на базата център-периферия, а обединяващ фактор се 

явява правното, политическото и административното единство. Етническото, 

културното и езиковото уеднаквяване на населението е късно явление, но 

социо-културните наслагвания, необятният свод от двупосочни влияния с 

различен обхват и стойност, слагат своя отпечатък върху Швеция и Финландия 

в геополитическо, икономическо, социално, а не на последно място и в 

психоемоционално отношение, оставяйки трайни следи в литературата и 

културата им, в душевността на двата народа.  

Често в настоящото изложение се употребява словосъчетанието същинска 

Швеция с цел читателят да се ориентира, че се касае за територията на запад от 

Ботническия залив, която днес формира кралство Швеция. По същата логика и 

под влияние на етнонационалните стремежи от ХХ век са въведени два 

етнонима: финландските шведи, или шведскоезичното население на 

Финландия, и шведските финландци – т.е. финландските имигранти в Швеция 

след 60-те години на ХХ век или техните потомци, които понастоящем се 

поделят на три последователни поколения. Обозначенията, посредством които 

се анализират свързаните с тях социални и литературни процеси, са съответно 

финландскошведски и шведскофинландски. 

 

Обект, предмет и методология на изследването 

Казаното дотук предопределя същността на настоящото изследване, 

проведено с методологията на сравнителното литературознание с оглед на 

неговия предмет: двупосочните литературни влияния между Швеция и 

Финландия, предпоставени от тяхната обща история в качеството й на основен 

двигател на културното взаимодействие (обект на дисертационния труд). Това 
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означава, че се търсят общите процеси, сходните явления, взаимната 

обусловеност в развитието на литературата, създавана на шведска и финландска 

територия. Централната хипотеза гласи, че преобладаващата част от влиянията 

се движат в посока от Швеция към Финландия. Въпреки това следва да бъде 

онагледено и доказано, че импулсите, произтичащи от Финландия, не са 

малобройни и не бива да бъдат омаловажавани със средствата на националната 

реторика. Не е оправдано да се подценява и ролята на Швеция в двупосочния 

трансфер от гледна точка на съвременната, вече самостоятелна финландска 

наука. Вековните процеси водят до явления с категорично положителен знак в 

културния развой на двете страни, но също така и до психоемоционални 

натрупвания, които предпоставят висока степен на стереотипно мислене, 

езикови сблъсъци, жанрови и тематични предпочитания в литературата. 

Основополагащи са различията в исторически план, довели нерядко до 

противоположни по същността си литературни развои, които обуславят 

спецификата на тези две литератури до наши дни. Изучаването им в цялото 

неповторимо своеобразие на тяхното историческо развитие разкрива не на 

последно място и значителен брой отлики в синхронен план. В своя увод към 

компаративистиката (La littérature comparée, 1989) френският специалист по 

сравнително литературознание Ив Шеврел (р. 1939), заявява: „всяко 

литературно явление трябва да се проучи по такъв начин, че да се приведе във 

връзка с другите елементи, важни за конструирането на дадена култура“4. 

Стремежът към осветляване на по-широките взаимовръзки между 

разглежданите литератури се опира на анализа и оценяването на приликите и 

разликите помежду им, в търсенето едновременно с това на причините за тях.  

Сравнителният подход разобличава комуникативния потенциал на една 

литература, като я поставя извън пределите на изолираното разглеждане и 

обследва особеностите й в плана на съизмеримостта. Проучването на 

изобилието от непосредствени, т.е. генетични и контактни връзки и 

взаимообусловености между литературите на Швеция и Финландия е 

невъзможно без детайлния преглед на широк кръг литературни, исторически, 

социологически изследвания, които се интерпретират на съответните места в 

изложението. Широкият диапазон на аспектите, които следва да бъдат 

засегнати, предполага висока степен на синтез, а също така и на пресяване. 

Допълнителна трудност представлява аналитичното писане от позицията на 
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чужденец, изучаващ от дистанция съответната културна среда и историческа 

традиция, но това включва в себе си и едно предимство – обективността, 

освободеността от сантиментални нагласи и реторични похвати, които да 

наклонят везните в една или друга посока, както често се случва на местна 

почва с оглед на унаследения силен емоционален заряд на проблематиката. 

Идеологическият филтър неизбежно присъства във всеки културен дискурс, а 

съвременните схващания нерядко изкривяват оптиката в ретроспекция. Ето 

защо задачата на изследователя, да обхваща аналитично многобройни социални, 

демографски и естетически фактори и явления с голяма историческа 

продължителност, се оказва твърде сложна и разностранна. Намерението тук е 

да се онагледи същността на двустранните отношения, като се върви по един 

обективен път между идеологическите нагласи от двете страни на Ботническия 

залив посредством критичен поглед върху източниците и с ясното съзнание, че 

„отношението на литературата към социалноисторическия процес е от голяма 

важност за съдбата и формàта й“, за нейната рецепция, за реалните и конкретни 

форми на нейното съществуване в обществото (Ничев 1986: 40).  

 

Цел и задачи 

Целта на изследването е да се разкрият взаимоотношенията в исторически 

контекст (XVI-XXI век) между Швеция и Финландия в тяхното многообразие, 

но също така и своеобразие на всеки един етап от зададените в темата му 

хронорамки. Литературата изгражда своя облик от съпътстващите я 

исторически събития, които обуславят нейната симбиоза с обществото, ето 

защо социалните и политическите фактори не могат да бъдат пренебрегнати – с 

други думи: чисто литературните контакти се оказват само част от механизмите 

на литературната взаимност. Извънлитературното измерение е отчетено от 

съвременния немски компаративист Манфред Шмелинг (р. 1943) в обособения 

от него втори тип сравнение, при което исторически, социално, духовно и 

психологически определими взаимовръзки се поставят в центъра на 

изследването на литературната рецепция (Шмелинг 1981: 12). Наложително е 

анализирането в синхронен и диахронен план на трансформационните процеси 

зад културните контакти наред с литературните потребности, на които те 

съответстват, за да се получи пълна и понятна картина на взаимодействията 

между Швеция и Финландия. Под трансформационни процеси по смисъла, 
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който Б. Ничев влага в понятието, би следвало да се разбира „способността на 

една литературна система да превръща в естетически феномени, пригаждайки 

ги към себе си, включвайки ги, асимилирайки ги – елементи от други системи, 

като същевременно в тоя акт снема, пречупва (а това значи също трансформира) 

явления от нелитературен, социален ред. Така че без да включват само 

художествено равнище, литературните трансформационни процеси 

осъществяват художественото движение в една литература, раждането на 

новото в нея“ (Ничев 1986: 68). Ето защо социално-историческата рамка се 

явява същностна за предложения тук анализ. 

Първата задача на настоящия труд е да открие в хронологична 

последователност импулсите, предизвикани от социално-исторически процеси с 

произход в (същинска) Швеция и основополагащи за развитието на 

литературата на финландска територия. Намерението е да бъде проверено 

доколко тази насока е подвластна на т. нар. еволюционистка рефлексия5 в 

литературното и културното развитие, която се изразява в схващането за 

цивилизоване на народите, осъществявано посредством контакта между по-

развитите и по-изостаналите в политическо и културно отношение сред тях.  

Паралелно с опита да се установи приемствеността в духовния развой от 

различни периоди в развитието на финландската литература е важно да се 

проследи и как финландски художествени импулси в своята самобитност от 

една страна и посредством чужди влияния – източни и западни – от друга, са 

оказали въздействие в Швеция. Ето защо втората задача на дисертацията е 

обективно да се разкрие често пренебрегваният принос на писателите с 

финландски произход за развитието на литературата и изобщо идейния и 

художествения живот в Швеция. Двойната перспектива се явява единствената 

възможна с оглед на зададената тема на труда. В този смисъл финландските 

провинции, по-късно и самостоятелна Финландия, никога не са представлявали 

просто пасивен реципиент на шведски импулси, а пространство със своеобразен 

характер, собствени връзки с континента и особено с Русия, както и източник на 

човешки ресурси за всички сфери на обществения живот в Стокхолм и 

западните шведски провинции.   

Настоящото изследване има за трета задача да разшири познанието в 

България по отношение на специфичната обвързаност между Швеция и 

Финландия в нордския ареал, да въведе и разясни ключови понятия с оглед не 
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на последно място и на повишената рецепция на преводни творби от този 

регион, налагаща привнасянето на по-точна и ясна информация относно 

спецификата и условията на литературния развой, термините и реалиите, които 

най-точно характеризират тамошния социален, исторически и културен 

дискурс.  

 

Структура на изложението 

Дисертацията се състои от увод, три глави и заключение. Структурата й е 

предопределена както от недостига на изследвания на български език по темата, 

така и от целевата читателска аудитория. С оглед на тези съображения към 

литературната еволюция на Швеция и Финландия не се подхожда например 

жанрово, а историко-хронологически.  

Глава първа представлява хронологично-аналитичен преглед на 

основните исторически и социоисторически фактори и събития с цел в 

следващите две глави да се демонстрира как отношенията между Швеция и 

Финландия и геополитическите им стратегии се отразяват на литературния 

процес. 

Глава втора интерпретира двупосочните контакти с чисто културен 

характер между западната част на Швеция и териториите й отвъд Ботническия 

залив, в резултат на което финландските земи получават западно 

вероизповедание и книжнина, възприемат актуалните европейски направления в 

литературата, изкуството и науките чрез посредничеството най-често на 

Швеция, а след разрива (1809 г.) запазват своя изявено шведски характер като 

инструмент за създаване на собствена финландска идентичност и национална 

литература.  

В Глава трета са изяснени стратегиите пред творците от Швеция и 

Финландия в условията на модернистично разклащане на унаследените устои и 

прекрояване на идентичностите след 80-те години на XIX в. – революционното 

влияние на финландскошведските модернисти с посока този път от Финландия 

към Швеция; културната мобилизация на превърналите се в малцинство 

финландски шведи до наши дни; позицията на писателите с фински произход в 

границите на Швеция наред с вече започналата ревитализация на творчеството 

им и актуализирането на въпроса за тяхното място в литературната история. 
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Актуалност на темата  

Такава тема досега не е разглеждана в нейната цялост не само у нас. 

Разбира се, взаимоотношенията между Швеция и Финландия са толкова тесни, 

че неизбежно фигурират като предмет на дълга поредица от текстове с научен и 

публицистичен характер в областта на историята, хуманитаристиката, 

социологията, икономиката, политиката и прочее. Тук следва да се споменат 

четирите тома на „Шведско във Финландия – финско в Швеция“ (Svenskt i 

Finland – finskt i Sverige 1-4, 2006-2007), издадени от Шведското литературно 

дружество в Хелзинки с фокус върху обществото, икономиката, политиката и 

властовите структури в двете държави на различни етапи от съвместното им 

историческо развитие. Те обаче не разглеждат литературата, иначе застъпвана 

дори в трудове с чисто исторически характер. Ценен източник на информация в 

това отношение е „Неосъщественото разцепление на кралството“ 

(Rikssprängningen som kom av sig, 2009), където шведският историк Торкел 

Янсон (р. 1947) доказва тезата, че Швеция и Финландия са по-здраво свързани 

от всякога след 1809 г., като се развиват в една и съща посока и днес.  

Внимание заслужават издадените засега два тома от планирани четири: 

„Източните провинции на Швеция: От далечното минало до Густав Васа“ 

(Sveriges Österland: Från forntiden till Gustav Vasa, 2008) на Кари Таркиайнен (р. 

1938), където се разглежда финландската история от наченките й до XVI в., и 

„Част от кралството: великодържавие и разцепление 1560-1812“ (Riksdelen: 

stormakt och rikssprängning 1560-1812, 2010) от Нилс Ерик Вилстранд (р. 1952). 

Развитието на шведската държава води до постепенното преименуване на 

източните провинции от Йостерланд на Финландия паралелно с интегрирането 

им в кралство, изконно скандинавско по своята същност. Интересът е насочен 

към взаимодействието между финското и шведското, що се отнася до езика, 

икономиката, селищата, организацията на църквата и местното управление. Във 

втория труд отново са засегнати централни въпроси от финландската история с 

фокус върху шведското влияние и позицията на финландските провинции в 

държавата.  

По отношение на литературата сама по себе си е редно най-напред да 

изтъкнем двете части на „Шведската литературна история на Финландия“ 

(Finlands svenska litteraturhistoria I и II, 1999 и 2000). Въпреки че разглеждат 

шведскоезичните автори на финландска територия в съответния исторически и 
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социокултурен контекст от XV в. до наши дни, статиите от най-изтъкнатите 

учени в тази област засягат и значението на Швеция, особено до 1809 г., когато 

литературата е обща. Мащабен е и трудът на Ернст Брюдолф (1902-1969) 

„Швеция и Рунеберг 1830-1848“ (Sverige och Runeberg 1830-1848, 1943) и 

„Швеция и Рунеберг 1849-1863“ (Sverige och Runeberg 1849-1863, 1966). Върху 

общо близо 1000 стр. авторът анализира рецепцията на финландския 

национален поет през разглежданите тридесетина години. Изключително 

информативното изследване засяга сравнително кратък период, макар все още 

да не е загубило давност с оглед на отдалечената във времето поява на книжния 

пазар и проучванията от последвалите години, в които животът и творчеството 

на Рунеберг са представени обстойно. За него пише и финландският историк 

Мати Клинге (р. 1936) в „Двете родини на Рунеберг“ (Runebergs två fosterland, 

1983). Фокусът тук са годините между 1804 и 1877 с характерните за тях 

политика, интелектуален живот и най-вече връзки между Швеция и Финландия. 

По-ново изследване е „Раната все още иска да кърви: Финландия в шведската 

поезия 1808-1848“ (Såret vill blöda ännu: Finland i svensk dikt 1808-1848, 2009) от 

Кристер Нурдберг (р. 1939). Загубата на Финландия се явява продуктивен 

стимул за шведската поезия от четирите десетилетия след 1809 г. и е 

илюстрирана с множество примери от творчеството на известни и позабравени 

автори, като не липсва анализ на публицистиката от разглеждания период. 

Въплътената в стихове травма неминуемо се свързва с политическите 

обстоятелства и неизбежната цензура. Шведските нагласи спрямо Русия 

представляват деликатна тема не само в рамките на въпросните четиридесет 

години. Тук е мястото да се спомене едно значително по-старо издание – 

антологията „Финландия в поезията на Швеция“ (Finland i Sveriges diktning, 

1903) с предговор от шведския литературен историк Рубен Берг (1876-1948), 

съдържаща именно поетически творби, описващи тежката загуба на Швеция и 

непреходната дружба с храбрия фински народ.  

Що се отнася до по-ново време, интересен е сборникът есета на Свен 

Вилнер (1918-2012) „Синове на поражението“ (Söner av nederlaget, 1979), 

където се анализират продуктивната, диалектическа, връзка на 

финландскошведската литература с миналото и амбивалентната позиция на 

финландските шведи като един вид имигранти в собствената им родина, 

белязала жанрово, езиково и тематично творчеството на шведскоезичните 
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писатели във Финландия от последните години на XIX в. насам. Авторът 

заключава, че за малцинствата е жизненоважно да се позиционират изгодно в 

историческо, политическо, икономическо, географско и културно отношение, 

както и че тъкмо благодарение на шведите Финландия е имала досег с 

нордското културно наследство. Към новите резултати от настоящата 

дисертация можем да отнесем факта, че първата констатация изглежда още по-

категорична на фона на състоянието на литературата от шведскофинландски 

писатели през последните години, в случай че се прокара паралел с тази на 

финландските шведи.  

Гореизброените трудове и редица статии отразяват отделни аспекти на 

взаимоотношенията, приемствеността, влиянията между Швеция и Финландия, 

нерядко и между шведското и финското начало сами по себе си в рамките на 

финландската държава. Съществуват текстове с есеистичен характер на творци, 

учени или журналисти, наблегнали върху присъствието на даден автор от 

едната страна в нейната съседка, но липсва пространно и подробно изследване 

на взаимодействията и литературните импулси в по-широки хронорамки. Освен 

това са налице множество проблеми за по-нататъшни научни занимания, 

обусловени от факта, че на моменти е невъзможно да се даде еднозначен 

отговор на комплексни въпроси. Хибридизацията на идентичностите в 

съвременната епоха, множеството гледни точки и опитите за надскачане на 

идеологическите рамки и нормативи водят до промяна в отношението към 

миналото и до ново оценностяване на имена, творби и събития. В този ред на 

мисли настоящата дисертация представлява опит да се впише във вече 

създалата се традиция и е актуална не на последно място в контекста на 

изследванията по повод стогодишнината от финландската независимост (2017). 

В областта на литературата подобни проучвания са необходими с оглед на т. 

нар. „завеса“ между двете страни – установено е, че дори образовани шведи 

нямат познания за връзките с финландската история и култура, а това 

затруднява например пътя на финландскошведската литература до шведския 

пазар днес. Въпреки всичко шведскоезичните автори от Финландия са част от 

шведската културна сфера. И макар „липсата на история“ т.е. липсата на знания 

за общата история със значими проявления в литературата, на север да изглежда 

изненадваща, в България този материал следва да бъде привнесен отсега 

нататък.   
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Съдържание на дисертационния труд 

 

Глава първа е съсредоточена върху историческото взаимодействие, без 

което същността на литературата и предпоставките пред творците биха се 

оказали непонятни. Оправдано е художественият развой да бъде анализиран на 

фона на триадата история-общество-литература. Тази постановка най-

успешно илюстрира начина, по който редица исторически процеси завършват в 

художествените творби. До извода, че подобна перспектива е правилна, тъй 

като важни литературни явления водят началото си от историческото и 

социалното развитие, стига и испанският литературовед Клаудио Гилен (1924-

2007), разсъждавайки над предизвикателствата пред компаративистиката. 

Според него „нищо не може да бъде по-полезно от това, да се припомнят начала 

и завършеци, стари дебати и въздействащи модели, обединения и противоречия, 

изменящите се фази и ритми на развоя“ (Гилен 1993: 4). Проследяването на тази 

линия и най-вече на ключовите години и събития, оставили следи в редица 

творби от шведски и финландски автори, е една от главните задачи в Глава 

първа на това изследване, проведено върху широк темпорален терен.  

За неговите цели обаче следва да се отчете разминаването между 

историческа фактология и идеологическа окраска, характерно за модерния 

историзъм, който се явява идеологически мотивиран. В случая на Швеция и 

Финландия проблемът става актуален веднага след 1809 г. и се задълбочава в 

началото на ХХ в. Въпросният подход към миналото е характерен за 

новообразуващи се нации и се свързва с обособяването на историографска 

практика с цел възраждане на забравени идеали и времена на величие, само че 

не посредством регистриране значението на историческите феномени, а 

създаването на такова. С други думи историческите проучвания нямат за задача 

да съхранят спомена за миналото, а са пропити със стремеж „да бъде 

определено какво дадени събития биха могли да означават за концепцията на 

изследваната група, общественост или култура за нейните настоящи задачи и 

бъдещи перспективи“ 6 . Факт е, че в Швеция и Финландия доминира 

закономерната потребност да се гледа на съвременните държавни граници като 

на естествен израз на две социално, етнически и културно различни общества. 

Умението да се загърбва миналото е естествена предпоставка за създаването на 
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нация или по думите на американския хуманитарист Хоми Баба (р. 1949): 

„задължението да се забравя се превръща в основа за запомнянето на нацията, 

за повторното й населяване, за създаване на представата, че са възможни други, 

оспорвани и освобождаващи форми на културна идентификация“ (Баба 1990: 

311). Подобно убеждение се загнездва в съзнанието на шведите и финландците 

след Наполеоновите войни и бележи националното самоопределение и 

литературата им през последвалите столетия. Ето защо главният метод, върху 

който се базират както разсъжденията, така и изводите в настоящия труд, е 

критичният анализ на източниците с цел извличане на същественото и 

правдивото в тях. Комбинацията от шведска, финландскошведска и финска 

научна и художествена литература предпоставя силно разминаване в нагласите 

и гледните точки с оглед на целите на съответните автори. 

Присъединяването на финските земи към кралство Швеция през XII в. 

става постепенно, тяхното християнизиране – също, но църквата се превръща в 

предпоставка за наличието на шведски владения на изток, за интеграцията на 

Финландия в кралство с културна традиция от западен тип. Реформацията от 

XVI век обединява политическата и идеологическата мощ в ръцете на едно лице 

– владетеля. Повишава се териториалната интеграция на кралството, където 

един от основните опорни стълбове се явява именно вероизповеданието. То 

играе главната роля в силно военизираната Велика сила, тъй като църквата 

поема задачата да разпространява информация и пропаганда. Същевременно 

нарастващата по численост аристокрация и във финските провинции придобива 

все по-важна функция в управлението и администрацията. След като през 80-те 

години на XVI в. Финландия бива обявена за херцогство, конгломератното 

кралство Швеция си спечелва по-голям престиж в европейски контекст. Не е за 

подценяване и фактът, че източните провинции на Швеция се сдобиват със 

собствен университет, който да подготвя човешки ресурси с необходимата 

квалификация за модерната държава (университетът в Обу/Турку7 възниква 

едновременно с тези в Лунд и Дорпат, по онова време шведски). Градове като 

Обу и Упсала в качеството си на центрове на просветата и науката, при това 

шведскоезични, са от особено значение за изграждането на тесни връзки от 

двете страни на Ботническия залив. Във вековете до 1809 г. големите културни 

различия не се проявяват между Швеция и Финландия, а по-скоро между 

крайбрежието и вътрешните региони. Присъединяването на финландските 
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провинции към кралство Швеция неизменно ги притегля към западната 

религиозна и културна сфера и това обстоятелство е от първостепенно значение 

дори в рамките на Руската империя след 1809 г. Първите паметници на 

културата, първите училища и университетът във Финландия датират от 

шведско време, като Швеция си остава най-важният източник на влияния и след 

раздялата. Познанствата и роднинските връзки от двете страни на Ботническия 

залив съхраняват значението си, образователните пътешествия на финландците 

най-често са насочени или към Швеция, или през Стокхолм към Европа, като и 

в чуждите държави те се присъединяват към шведските среди. През XVIII в. 

най-висшите слоеве на финландското общество се пошведчват ежедневно, при 

това доброволно. Кралският съд, университетът, магистратите и чиновниците – 

всички те функционират на шведски. В катедралното училище се преподава 

единствено на този език, но кралските разпоредби и обществените известия се 

превеждат и на фински. По време на „епохата на свободите“ (1718-1772) в 

кралството културният климат се променя поради новата политическа ситуация, 

за която е присъща засилената роля на аристокрацията спрямо Короната, и 

прииждащите отвън импулси. Там именно се коренят либерализмът и 

парламентаризмът, а след като запазва своите институции и закони от XVIII в. и 

след 1809 г., в началото на ХХ в. и вече по собствена инициатива, Финландия е 

способна да въведе най-модерния парламент в Европа и всеобщо избирателно 

право. Поданиците постепенно стават граждани, съсловните различия 

надделяват над езиковите и като цяло на финландските провинции не биха 

могли да се приписват сепаратистки стремежи, а по-скоро манталитет на 

гранични територии. Швеция е част от интелектуалния и политическия 

космополитизъм на европейския елит и това важи за представителите на 

образованите среди и от земите на фините. Позицията й способства за притока 

на книги и философски идеи и активната културна мобилност на поданиците. 

Утвърдила се е представата, че никакъв културен институт не може да замени 

плодотворните контакти между отделните личности или културни дейци, 

установени по силата на принадлежността им към една и съща държава, обща 

образователна система и духовен живот. Важната позиция на Финландия 

спрямо Швеция е изграждана столетия наред – именно в периода XVI-XVIII в. 

Общото историческо минало неизбежно предпоставя и общо наследство, 

което от своя страна обуславя множеството структурни прилики, както и 
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приемствеността в развитието на Финландия и след откъсването й от Швеция. 

Седемте столетия под шведско управление са от фундаментално значение за по-

нататъшното съществуване на Финландия. Тъй като системите в двете нови 

държави са еднородни, никак не е трудно импулсите от Швеция да се прилагат 

на практика и във Великото княжество, още повече че така се подчертава и 

поддържа западната насока в развитието му като бъдеща независима държава. 

На нито един етап от по-новата история на Финландия Швеция не спира да 

играе ролята на модел за подражание, макар да се наблюдават и влияния от 

други посоки. Постепенно Финландия изгражда собствено национално 

самосъзнание и се превръща в посредник и арбитър между Изтока и Запада, 

спечелил доверието и на двете страни – географски тя не е част от Скандинавия, 

но по дух и традиции безспорно си остава такава, изгражда държава на 

благоденствието по шведски модел и заема антикомунистическа позиция, без да 

стига до русофобия. Малка и млада Финландия вече не е просто буфер, залог 

или награда между две доминиращи сили, а мост, чиито маломерност и 

периферийност се превръщат в ценен ресурс за иновации и за изграждането на 

напредничаво информационно общество. Прагматизмът на една привидно 

незабележима държава се комбинира с нордските ценности и активност. На 

влиянието на шведския либерализъм се дължи и съвременната доктрина на 

финландското общество „един народ, два езика“, превърнала финландските 

шведи в своеобразна аномалия и съхранила езика им в качеството му на носител 

на националната култура – не защото в страната е налично шведскоговорящо 

малцинство, а защото на този език са се градили държавността, образованието и 

литературата във Финландия открай време. 

Глава втора обобщава литературния процес от XVI век до 80-те години 

на XIX век, въпреки че след 1809 г. Финландия вече не е част от Швеция. 

Изборът тази съдбовна година да не играе ролята на структурен вододел е 

обусловен от обстоятелството, че за литературата тя не представлява рязка 

граница, а сама по себе си Финландия се приема за най-шведска именно към 

средата на въпросното столетие.  

В този смисъл основополагащ акт и начало на културното общуване 

между Швеция и Финландия се явява християнизирането на земите източно от 

Ботническия залив посредством продължителен процес с опорни точки три 

кръстоносни похода от страна на Швеция8. В резултат те окончателно биват 
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присъединени към западната цивилизация, въпреки че тяхната периферна 

географска локация и занапред ще обуславя същността им на своеобразна 

„ябълка на раздора“ между Швеция и Русия, Запада и Изтока. През XVI в. 

католицизмът е изтласкан от лутеранското вероизповедание. Реформацията 

съвпада с новата, ранномодерна, епоха в шведската история, елементи от която 

Финландия е запазила поради географски обусловената принуда да брани 

протестантството от източноправославния напор. Този продължителен и 

изпълнен с противоречия процес оставя същностен отпечатък върху 

съхраняването и развитието на финския език. Поначало преводите на Библията 

се явяват важен момент от еволюцията на всяка средновековна писмена култура 

в Европа. В конкретния случай монархията не само че не заличава местните 

фински говори, а и косвено допринася за тяхното книжовно развитие, най-

напред посредством преводи на Библията и богослужебна литература, 

следвайки образцовите и неоценими за тях шведскоезични варианти9. Преводен 

продукт е и финският административен език наред с юридическата 

терминология, тъй като законите на Финландия до началото на ХХ в. се пишат 

на шведски и се превеждат с нагаждане на финския към стандартните шведски 

езикови норми. Всяка нова дума, приета във финския от шведски, е свързана с 

явление в обществото и културата, а навлезлите в употреба калкирани шведски 

синоними на вече съществуващи на фински реалии са допринесли за 

обогатяването и нюансирането на езика. Шведската псалмова традиция също 

има основополагащо значение за творчеството на финландска територия, където 

езиковата система, крайните рими и стихосложението изместват традиционните 

за финския фолклор алитерации и превръщат метриката10  от „Калевала“ в 

реликва, която вече не намира практическо приложение.  

Паралелно с проведената религиозна реформа Швеция се развива в 

държавно-административно отношение, превръщайки бъдеща Финландия в 

интегрирана част от кралството. Това намира отражение във всички сфери на 

обществения живот – поданиците от финландските провинции са представени в 

риксдага11 от 1544 г., младежите от благородните семейства имат възможност 

да се учат на етикет и обноски в средите около кралския двор, но също така и на 

лоялност към шведския владетел. Вследствие на цялото това време на 

политическо единение през XIX век се насажда скандинавски дух на 

гражданство и във Финландия. Източните предели на кралство Швеция обаче 
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запазват своя характер на кръстопът между редица култури в Балтийския 

регион със засилени немски и руски влияния, макар шведските закони и 

държавна администрация да се превръщат във фактори, затвърждаващи 

принадлежността на Финландия към традициите на Скандинавския север. 

Шведският език, в наши дни официален наред с финския12, от своя страна 

способства за утвърждаването именно на Швеция като естествен образец в 

литературата, тъй като нейната култура неизменно предоставя естетическите 

модели за просвещението на финското население. По силата на държавната 

принадлежност творбите, писани във Финландия до 1809 г., спадат към 

шведската литературна история, а до 1870 г. финландските автори все още 

продължават да използват за свой инструмент шведския език. Нерядко най-

големите класици сред тях са приобщавани към шведския канон в съзвучие с 

навика отпреди разцеплението на кралството и убеждението, че там е 

правомерното им място. Вековните връзки се съхраняват жизнени и 

продуктивни, ето защо от гледна точка на предмета на настоящата дисертация 

често е трудно дадено явление да се определи като влияние поради високата 

степен на мобилност между двете части на едно и също кралство до 1809 г. и 

сложната мрежа от лични и професионални контакти, обусловила т. нар. 

„двойно гражданство в литературата“13 на редица автори впоследствие. Ако се 

позовем на Б. Ничев, става въпрос за дейци на литературата и културата, 

зачислени „на двоен национален щат“, като този род рецепция се явява 

възможна при особено близки, макар и „в национален смисъл вече различни 

национални кръгове“ (Ничев 1986: 105).  

Предпоставка за въпросните тесни културни взаимовръзки е основаният 

през 1640 г. университет в Обу/Турку, превърнал се в център на идеалите на 

хуманизма на местна почва. Там учат и преподават на шведски език не само 

личности, произхождащи от западната част на Швеция, но също така и фини, за 

които още незастъпеният в просветата и администрацията роден език не 

представлява трамплин за бъдеща кариера в държавата – такъв се явява 

образованието на шведски език и по шведски модел. Мнозина от тях 

продължават следването си в Упсала или биват назначавани на длъжности в 

западните шведски провинции и така функционират като важни медиатори в 

обмена на ценности и творчески стимули. По думите на унгарския литературен 

историк Ерньо Кулчар-Сабо (р. 1950) „[в] херменевтичен смисъл 
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опосредстването може да се изпълни там, където определени кодове (езикови, 

културни) предпоставят сливането на раздалечени един от друг хоризонти“ 

(Кулчар-Сабо 2004). По онова време все още е налице единството в 

литературата от двете страни на Ботническия залив. Красноречив пример за 

степента на плодоносно взаимодействие между шведската и финландската част 

на кралството е т. нар. Романтизъм от Обу14, придобил характера на смесено 

явление поради засиления интерес към финския фолклор в тамошния 

университет – интерес, който обаче се вдъхновява от академичните среди в 

Упсала и преломните за европейската фолклористика процеси от края на 

XVIII и началото на XIX в. На континента националните проблеми се оказват 

тясно свързани с културното развитие, тъй като „нации, въвлечени в битките за 

независимост същевременно се борят за културни корени, за национална 

култура и минало“ (Маккинтърф 2003: 226). Във Финландия подобни крайни 

настроения спрямо шведската власт не се наблюдават, затова пък финландските 

студенти в най-стария шведски университет, този в Упсала, допринасят за 

събуждане на интереса към финландските провинции и култура на шведска 

почва. 

Притокът на фини към земите на запад от Ботническия залив датира още 

от времето на Густав Васа и неговите синове. Тогава жители на Саволакс, 

финландска провинция с финскоезично население, се заселват в областите 

около границата с Норвегия (предимно Вермланд и Даларна) с цел обработване 

на неоползотворените земни площи там. Неизбежно те пренасят собствения си 

фолклор, характеризиран като по-архаичен, но с изявено западни влияния, и 

превърнал се в част от шведското и норвежкото културно наследство със 

специфични проявления в литературата. Контактът с песенната традиция в 

изконно финските, по-периферни региони на Финландия се съхранява, а 

отделни представители на т. нар. горски фини15 се превръщат в надеждни 

източници на сведения за изследователите на „Калевала“ например. Характерен 

за културното развитие по принцип е процесът на изтласкване на по-архаичния 

материал към перифериите, тъй като центровете най-бързо възприемат новите 

тенденции. Показателното за целите на настоящото изследване е, че старото 

финско народно творчество намира убежище не само в Карелия, но и на 

шведска територия. В наши дни специфичните земеделски методи и 
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фолклорното наследство на това население са придобили заслужено място в 

шведската литература и народна традиция. 

В творбите на шведски поети финският етнос присъства от XVII век, а 

представителите му са обрисувани като по-нецивилизовани и агресивни селяни, 

които изопачават шведския език. Това схващане се характеризира с особена 

жизненост, което предпоставя твърде еднозначното присъствие на фините в 

литературата. Въпросните стереотипи функционират и в края на ХХ в., когато 

травмата от отношението към финландските имигранти в Швеция позволява на 

шведския език да изтласка финския поради чувството за срам и малоценност, с 

което те свързват всичко финско. Днес то налага ревитализирането най-напред 

на езика, а сетне и на шведскофинландската (шв. sverigefinsk/финс. 

ruotsinsuomalainen) литература, сама по себе си двуезична и способна да даде 

своя принос за разширяване на културното многообразие в страната.  

Едва войната и загубата на Финландия през 1809 г. хвърлят романтизиран 

отблясък върху тамошното население и на преден план в шведската поезия 

излизат храбростта и жертвоготовността на фините, доказали се в редица битки 

още от времето на шведското великодържавие (1611-1721). Военните 

конфликти са били чест повод шведски поданици от източните предели на 

кралството да се преселват на запад от Ботническия залив. Най-явни проявления 

тази столетна тенденция добива през XVIII в., когато руските окупации (1713-

1721 и 1742-1743) затварят университета в Обу, а новата среда, в която 

финландците попадат в Стокхолм, обуславя и промяна в тематиката и 

жанровете на поезията с превес на панегиричната такава. На финландска 

територия университетът се явява център на литературната дейност, следваща 

своевременно творческите направления на шведския художествен процес, като 

шведският език се използва не по патриотични, а по практически подбуди. В 

шведската столица обаче неизбежното ядро на поетическото изкуство е 

кралският двор, придавал облика на шведскоезичната поезия векове наред. 

Концентрацията на кралски институции и необходимостта от финансови 

средства стимулират т. нар. „поезия по случай“16. След успокояването на 

обстановката в Обу/Турку мнозина се завръщат и стават част от традиционния 

поток към и от университета в Упсала или между различните институции на 

държавната администрация. Преходите между служби и имоти в двете части на 

кралството способстват за литературната циркулация, обменът на специалисти в 
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академичните среди на Обу и Упсала от своя страна предпоставя движенията в 

идейния и духовния живот, като най-ярък пример за това е развитието на 

фолклористиката в края на XVIII в., последвано от разгорещени дебати в 

Швеция относно геополитическата позиция на Великото княжество Финландия 

след 1809 г. наред с дискусии относно стилистичните фигури и националната 

нагласа в творбите на писателите оттам през XIX в. Високата степен на 

емоционалност по отношение на Финландия стимулира поезията в Швеция след 

1809 г. Характерни за нея са особената реторика, патосът, повтарящите се 

образи и метафори (ключовата крепост Свеаборг; Финландия в образа на 

предадена сестра или дъщеря, готова да бъде просветена от Швеция, но и като 

защитна стена, бранена от храбър народ) и сърдечната благодарност на 

авторите. И все пак прави впечатление, че шведските поети акцентират върху 

онова, което родината им е оставила в загубените провинции: език, книжовност, 

архитектура, законност. 

Сред личностите, доказали, че поданиците родом от Финландия получават 

образование и служби в кралството наравно със сънародниците си от същинска 

Швеция, се нареждат Густав Филип Крьоц (1731-1785) – граф, дипломат и 

кралски съветник, възприеман като посланик на шведската култура във 

Франция; Адолф Ивар Арвидсон (1791-1858), писател и публицист, посредник 

на романтически импулси между Упсала и Обу; Карл Аксел Готлунд (1796-

1875), събирал фински фолклорни творби сред горските фини в Швеция, и 

Франс Микаел Франсен (1772-1847) – поет и духовник от Финландия, избран за 

член, а по-късно и за секретар на Шведската академия. Всички те са и 

финландски медиатори в Стокхолм и Упсала в периоди на напрежение в 

отношенията с Русия. След 1809 г. подобни дейци са възприемани като 

естествена част от шведската държавност и култура и призовавани да напуснат 

нова Финландия. Творбите на финландския национален поет Юхан Лудвиг 

Рунеберг (1804-1877) се числят и към шведската литература, но по-

същественото е, че той, Франсен, писателят, находчив журналист и историк 

Закариас Топелиус (1818-1898) са възприемани като национални творци и на 

Швеция, особено след смъртта на Есайас Тегнер17 (1782-1846). Топелиус от 

своя страна полага усилия да обясни позицията на Финландия в Швеция, когато 

Великото княжество изглежда на шведите неблагодарно поради 

жизненоважната за него лоялност към руския император. По този начин той 
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влияе на общественото мнение в период на засилена враждебност към Русия, и 

добили популярност реваншистки настроения сред част от шведските поданици 

по време на Кримската война. В творчески план заслугата на Топелиус се 

изразява във факта, че с повечето си творби (на шведски еизк) той описва 

историческото минало на Швеция, прибавяйки финландски елементи. По този 

начин общата история на двете нови държави се съхранява в колективната 

памет от двете страни на Ботническия залив. 

След отделянето от Швеция Финландия се оказва откъсната от 

дотогавашните си държавни и културни институции. Литературата на 

финландска територия се развива на базата на географията, историята и 

поезията на собствения народ, но творческата дейност продължава да се влияе 

естетически от преселника в Швеция Ф. М. Франсен, от романтиците 

фосфористи и Йотския съюз, учреден през 1811 в Стокхолм с цел възраждането 

на изконните скандинавски ценности и неутрализиране на травмата от загубата 

на Финландия. Вследствие на този обмен се наслагват патриотично-

политически елементи, които дотогава са липсвали на финландска почва. Най-

силно е присъствието им в периодичните издания в Обу/Турку, чиято програма 

също се изготвя в Упсала. Важно е да се добави, че редица от влиянията се 

опосредяват не чрез писаното слово, а посредством личните контакти между 

поданиците на две нови държави. Взаимодействието им се характеризира с 

особена за променените политически обстоятелства жизненост чак до късните 

години на XIX в. Независимо дали става въпрос за създаването на художествени 

творби, за литературна критика, участие в дебати отвъд морето или лична 

кореспонденция, неизбежно изпъква шведската увереност, че след болезнената 

загуба на Финландия там все пак остават двата стожера на досегашното и по-

нататъшното й развитие: шведският език и шведското образование. Върху това 

наследство базират своите стремежи строителите на новата нация, изграждайки, 

парадоксално на пръв поглед, финландско национално самосъзнание на 

шведски език. Целта им е създаването на финскоезична национална литература, 

но и в хода на този процес неизменно и осезаемо е присъствието на шведската й 

посестрима. Според Кулчар-Сабо в превода ролята на посредник може да бъде 

изпълнявана и от цели литератури, а шведската в случая има двойна функция. 

От една страна тя се явява въпросният медиатор, чрез който финландската 

интелигенция, по традиция шведскоезична и определяща рецептивната нагласа 
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в страната, получава достъп до духовния напредък и художествените ценности 

на Европа. От друга страна обект на несекващ интерес са и самите шведски 

автори, като дори през деветнадесетото столетие Финландия заема значителна 

част от книжния пазар на Швеция.  

Творците, продължаващи да пишат на шведски, биват осиновявани 

безусловно от литературната история в Швеция, а мястото им там се счита за 

толкова естествено, че зачестяват призивите те да се преселят в кралството – 

тяхната „истинска родина“. Посочено бе, че шведскоезичната финландска 

литература след 1809 г. губи своите институции – като Шведската академия 

например, останала в рамките на смалената западна съседка. Културно-

просветните дейци от Финландия обаче притежават безпогрешен нюх за 

потребностите на родното интелектуално и културно поле и посредством 

публицистичните и художествените си изяви засилват комуникативната и 

прагматичната функция на литературата не само на местен терен. Псалми и 

светски творби на Рунеберг и Топелиус продължават да се включват в 

шведските сборници и учебници, които следва да възпитават патриотизъм сред 

населението на запад от Ботническия залив – те самите творят на шведски език. 

Същевременно родината им създава държавни институции по унаследения 

шведски модел и на базата на шведските закони от края на XVIII век. 

Забележителното в случая е, че творци от ранга на гореспоменатите присъстват 

като класици в две национални литератури, а в рамките на собствената си 

родина творят за цялото население, без то да бъде делено по езиков признак. 

Така например Рунеберг насища творбите си с националнохарактерни образи – 

исторически личности, с чиито бойни подвизи се гордеят и от двете страни на 

новата граница между Швеция и Финландия. Постижението му се състои в това, 

че неговите стихове служат за разгръщане на дейността, която може да се 

определи теоретически като „литературно осъзнаване и художествено 

осмисляне на важни моменти“ от националния живот и съдбата на две наскоро 

образувани политически общности (Ничев 1986: 78). След бурното начало на 

„етнонационалния“ XIX век, когато от империите се отделят нови държави, а те 

от своя страна започват да изграждат собствен национален език и литература от 

цялата палитра местни говори и фолклорни текстове под влиянието на 

утвърдени чужди модели, класиката е най-наложителното, първият опорен 

стълб в сферата на националната литература. Статут на класически творби 
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текстовете на Рубенерг и Топелиус придобиват още с появата си с оглед на 

техните ключови качества: идеологически конотации в съзвучие с националните 

цели и въздействащ емоционално-художествен заряд. Тъй като върви паралелно 

със създаването на нацията и държавата сама по себе си, при това се корени в 

особено усложнената актуална политическа ситуация, националната литература 

е натоварена с мисията да установи и затвърди самостоятелността на новата 

геополитическа формация, която тепърва ще търси мястото си сред нациите на 

прекроена Европа.  

„Каузата на националната литература е колективният легитимитет на 

нацията чрез езика“18, пише литературоведът Владимир Трендафилов (р. 1955). 

Тъкмо финският език стои в основата на делото на други двама будители от 

Финландия, чийто национален принос и степента, в която той се доближава до 

шведското начало и Швеция, се разглеждат в Глава втора. Важна задача за тях е 

конструирането на финския език, издигането му до достойно и отговарящо на 

националните цели и потребности ниво. Философът „архитект“ на 

финландската национална доктрина Юхан Вилхелм Снелман (1806-1881) е 

убеден, че нацията се формира на базата на един дефиниран като езикова 

общност народ, призван да образува нравствена държава по смисъла на Георг 

Вилхелм Фридрих Хегел (1770-1831), в чиято етика държавата се явява ключов 

елемент като въплъщение на нравствеността („Философия на правото“, 1821). 

Снелман настоява интелигенцията да овладее финския език, за да може той 

постепенно да послужи за издаването на преводни и оригинални творби. В 

същия дух са издържани търсенията и творческата дейност на Елиас Льонрот 

(1802-1884) – съставителя на финландския национален епос „Калевала“. 

Обединило в единна цялост карело-фински народни творби, произведението 

съответства на националните стремежи на литературата, възприемана като един 

от приносите на нацията в световното културно и духовно наследство. 

„Калевала“ се посреща с ентусиазъм от целокупния финландски народ, 

независимо от майчиния език. От своя страна шведските преводи на части от 

творбата носят основополагащо значение както за реципрочността между 

шведската и финската литература във Финландия, така и за обогатяването на 

представите за самобитността на финското народно творчество в Скандинавия и 

Германия19. Следователно литературата като подвариант на езика представлява 

една от емблемите на младата държава, но значителна част от тази 
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художествена, научна и публицистична дейност все още се осъществява на 

шведски език във Финландия на утвърдения в глобален план принцип, че 

„социална група с недостатъчно развита литература става нещо по-малко от 

нация и следователно бива подчинена на аргумента, че се нуждае от „контакт“ с 

по-развита социална група – нация или дори империя“ (Маккинтърф 2003: 231). 

Успоредно с това се наблюдава и една друга практика, определена от Б. 

Ничев (в контекста на славянското сравнително литературознание, но терминът 

е уместен и приложим и тук) като „дефокусиране“ на рецепционната настройка, 

в случая – тази на финландската литература. Нашият учен пише, че на подобен 

етап от художественото развитие на разглежданата литература „[з]а пръв път 

рецепцията се възприема като развойна стратегия, което говори за засилена 

авторефлексия на литературата, за подчертано осъзнаване и осмисляне на 

собственото литературно развитие в контекста на мащабни регионални 

системи“ (Ничев 1986: 118). В края на деветнадесетото столетие връзките на 

Финландия с Европа минават през Стокхолм, а новите финландски реалисти, за 

които шведският език все още е съществен фактор, черпят вдъхновение от 

Скандинавия и особено от Норвегия и Дания, чиято литература разбират отново 

благодарение на шведския и сходството му с тамошните езици. Мнозина от тях 

продължават да го използват и в своята художествена и журналистическа 

дейност, макар финският език да се е превърнал в императив – по това време 

вече е достигнал необходимата степен на естетическо съзряване, а стремежите 

на новообособената финскоезична интелигенция са съзвучни на търсенията на 

финскоезичния литературен развой, който все още е в начален стадий.  

За сметка на гореизброените явления, характерни за по-голямата част от 

XIX век, през последните му три десетилетия литературата в качеството си на 

обществен инструмент вече набира сили и популярност и на фински език. Това 

налага шведска културна мобилизация от нов тип и в коренно различни 

условия, ето защо е необходимо на този йерархично структуриран социален и 

културен антагонизъм да бъде обърнато по-специално внимание в отделна 

глава.  

В Глава трета се разглеждат проявленията на литературата от времето, 

когато в собственото историческо битие на вече отделените държави 

изкристализират нови нагласи, процеси и тенденции, довели не само до 

светкавичното засилване на финскоезичната творческа дейност, но и до 
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пословичното „усамотяване“ на финландските шведи. Наблюдават се проблеми, 

свързани с идентичността, с отношението към собствената родина и съседна 

Швеция, а психологическите и социалните фактори намират отражение в 

жанровете на финландскошведската литература и езика на авторите, който не 

би могъл да остане незасегнат от финския и по този начин се дистанцира от 

лексикалния запас на читателите в Швеция20. От края на XIX в. и особено през 

първите десетилетия на XX век езиковите разпри пораждат конфликти и по 

отношение на интерпретирането на финландската история. Неизбежно това 

оказва влияние върху литературата във Финландия. Репрезентативната 

реформа21 от 1906 г. мигновено превръща някогашната доминантна образована 

класа в шведскоезично малцинство, притиснато и от засилващото се 

феноманско движение22. Рязката социална поляризация може да се определи 

като традиционна за Финландия, но шведско- и финскоезичният народен 

компонент постепенно разменят местата си. Въпреки това до появата на 

финландскошведските модернисти Швеция си остава основен източник на 

импулси в сферата на литературата. 

От края на XIX в. опозицията чуждо-свое във Финландия се насища с 

изявено национално, езиково, културно-историческо съдържание. 

Литературното развитие все по-ясно е детерминирано от социалното, от 

общуването си с културните традиции и изменящите се обществени формации в 

динамичната финландска действителност. Две паралелни и взаимно свързани 

явления от края на XIX и началото на ХХ в. – изолацията на шведскоезичните 

финландски писатели след поколението на Рунеберг (т.е. след 1880 г.) и 

раждането на финландскошведския модернизъм, бележат литературата на 

страната в жанрово и езиково отношение в новите политически, социални и 

естетически условия от времето на световните войни. Първата група автори 

свидетелстват за все още непреодоляна зависимост от шведската литература и 

среда. За тях е знакова космополитната нагласа, предизвикана както от духа на 

времето, така и от все по-натрапчивото чувство, че са лишени от родина в 

условията на повишената фенизация 23  във Финландия. Мнозина от тях 

възприемат духа и стилистиката на фланьорската литература24 от Швеция, тъй 

като нейните протагонисти, изпълнени с досада пасивни наблюдатели на 

социалните промени в градското пространство, безспорно подхождат на 

собствения им мироглед. Тези автори, предимно прозаици, са пример за начина, 
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по който обективният социално-исторически модел се съотнася към 

литературния ред. Някои от тях дори се преселват в западната съседка, където 

майчиният им шведски език не е застрашен от загуба на позицията си.  

Втората група, тази на финландскошведските модернисти, от своя страна 

не намира база за творчески импулси в сравнително по-спокойната обстановка в 

Швеция, превръщайки се в продуктивен източник на влияния и за шведските 

автори от 40-те години на века, и за бъдещите финскоезични модернисти от 50-

те. Продукцията им, заслужила мястото си в сложната съвкупност от 

направления на европейския модернизъм от символизма до дадаизма, привнася 

иновативни елементи, често с обратен знак, в контекст, антитетично обърнат 

против тях. Така новата система влиза в открит двубой със старата, белязана от 

традиционализъм и институционализъм. В създалото се напрежение помежду 

им модернистичната поезия придобива сложна „положително-отрицателна 

двупластовост“25 и в крайна сметка утвърждава своята историческа ценност – за 

Финландия и целия Скандинавски север, способствайки за приобщаването на 

региона към новите и актуални европейски настроения и ценности. 

Делото на финландскошведските модернисти от второто десетилетие на 

ХХ в. си остава най-предизвикателното влияние с посока от Финландия към 

Швеция и то е такова, защото авторите не виждат предпоставки да се впишат в 

литературния и културния контекст, който обединява средата им с шведската 

традиция, а култивираната и красива римувана поезия в Швеция засяга твърде 

незначителни за тях теми, в които младите творци във Финландия не са 

способни да открият средства за изразяване и постепенно преодоляване на 

сътресенията от съвремието26. По-революционни поради космополитната си 

нагласа и близостта със социалната, политическата и културната 

действителност в Русия, те се отличават от шведските си събратя по призвание 

и перо и им разкриват перспективата на новия век, характерна за целия 

континент, но също така и финската народопсихология. Резултат от тези 

взаимоотношения са редица антологии, а кореспонденцията и най-вече 

рецензиите и статиите на шведски модернисти като Артур Лундквист (1906-

1991) и Гунар Екельоф (1907-1968)27 свидетелстват за срещите им с финската 

провинция и Карелия в допълнение към чисто поетическите прийоми на новата 

метрика и образност. Освен че финландскошведските модернисти участват в 

дебата и в Швеция в качеството си на творци и критици, връзката с финската 
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провинция им помага да оценят шведската пролетарска литература. За тях 

творбите от западната съседка символизират всичко старо, онова, което следва 

да бъде преодоляно под напора на бъдещето, ето защо те считат, че е време 

вносът на импулси оттам вече да се приема и критично. Посредством участието 

си в полемики и съставянето на преводни антологии интегрират Финландия в 

шведските дебати, а преводите им към шведски опосредяват още по-западни 

поетически влияния (редом с източните, т.е. руските) и допринасят  за 

разколебаването на утвърдените естетически конвенции в шведската литература 

и култура.  

ХХ в. е епоха на сблъсъци, на езикови вражди, военни конфликти и 

политически стратегии, които все повече отдалечават финландскошведските 

автори от Швеция и постепенно, в наши дни, ги сближават с финскоезичните им 

сънародници. Финландците от двете езикови групи образуват едно историческо 

общество, тъй като споделеният исторически сюжет е неговата спойка, неговата 

„мая“28. Литературното поле на финландските шведи се стеснява до метафори 

като например „топящ се леден къс“ поради факта, че спрямо шведската 

литературна традиция, от която неизменно са част, те остават периферно 

явление поради принадлежността към финландския социум, собствената им 

финландска националност и невъзможността да отразят дадени местни 

практики и среди на разбираем за шведите шведски език. Същевременно ги 

гнети усещането за клаустрофобия и класова предопределеност сред финските 

им събратя, но вкоренеността в старата доминантна шведскоезична прослойка 

ги превръща в пазители на шведското наследство. Благодарение на тях фините 

са имали досег със скандинавската култура в хода на времето. При все че 

финландскошведските автори се числят към езиковата и литературната 

традиция, налична в Швеция, а това ще рече държава с по-различен облик на 

политиката, икономиката и социалната среда, за народопсихологията им са 

характерни елементи, които следва да се обясняват на шведската аудитория, тъй 

като са породени от особеностите на тяхната финландска действителност. 

Пример за това е склонността да се мълчи по определени травматични теми, 

свързани с войните от ХХ в. За финландците, независимо от матерния език, 

въпросните събития представляват сплотяващо обстоятелство, докато Швеция с 

характерната за нея перспектива на неутрална държава остава извън този 

национален наратив, в който единната нация се формира благодарение не на 
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последно място и на способността на литературата да създава сюжети, валидни 

за дадена група. Общата история на Швеция и Финландия довежда до 

обособяването на две разнородни реалности, предопределящи облика и на 

литературата, макар именно опосредените от Швеция влияния да обвързват 

финландското художествено развитие с европейската естетическа конвенция. 

Литературното битие на Швеция и Финландия се оказва сложна система 

от културно общуване и взаимопроникване. Наред със съвременната позиция на 

финландскошведските автори в литературната институция е редно да се 

разгледа по какъв начин обществено-историческата и културно-историческата 

динамика е белязала шведските финландци (шв. sverigefinnar/ финс. 

ruotsinsuomalaiset) и най-вече тяхното художествено творчество в границите на 

съвременна Швеция. Двуезичието в качеството му на първо и най-съществено 

условие за международна дифузия на литературните явления също е на 

различно ниво в двете държави, а парадигмата на субективността се явява 

особено устойчива и продуктивна за литературата. Очевидно е, че 

доминирането на шведския език в администрацията, образованието и културата 

във Финландия в хода на столетията заедно с поддържащите го институции в 

наши дни способства за постигането на едно много по-високо ниво на 

литературната продукция, видно и в самата степен на владеене на езика сред 

финландските шведи. Ситуацията е противоположна, що се отнася до финския 

компонент в Швеция и творчеството на шведските финландци, ето защо един от 

важните проблеми в случая представляват историческите, психологическите и 

ситуативните отлики, които определят битието и възможностите за културни 

изяви на въпросните две малцинствени прослойки. Ключовите въпроси, пред 

които е изправена съвременната литературна история, са свързани с 

литературните образци, с източниците на влияние за авторите, както и с 

различията на рецепцията им в Швеция и Финландия. Отново историята следва 

да бъде схващана като пораждащ процес, що се отнася до господстващите 

нагласи и колективната памет за миналото, която от своя страна е важна 

идентификационна база в настоящето. Проблемът за т. нар. „контекстуална 

валидизация“ на авторите в една или друга степен се предопределя от 

културния и лингвистичния дискурс, от стереотипните нагласи в обществото, от 

модела за изграждане на собствената идентичност посредством оразличаването 

от другия (Вачева 2005: 197). Тук вече се поставя под въпрос традиционната 
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релация чуждо-свое като главна предметно-методологическа основа на 

съвременното разбиране за сравнително литературознание, тъй като опозицията 

национално-извъннационално (шведско-финландско) в качеството си на нейно 

най-традиционно превъплъщение е изправена пред нови дискусионни 

предизвикателства. 

Особена форма на контакт между финското и шведското начало, 

подложена на всички капризи и удари в резултат на конфликтите между 

Швеция и Русия, е творчеството на турнедалските29 писатели. В своята същност 

то представлява културнополитически акт с параметри, обхващащи езиковото 

развитие, политиката на Швеция по отношение на малцинствата и 

трансграничните проблеми на идентичността в регион, пресечен от своеволно 

прокарана държавна граница. Официалното шведско отношение към тях 

десетилетия наред е било негативно поради опасността Русия да интегрира 

провинциите им във Финландия на етнически принцип, но въпреки усилените 

мерки за асимилация, те доброволно приемат кралство Швеция за своя родина. 

Така двете крила на турнедалския културен ареал, от двете страни на шведско-

финландската граница, се оказват подложени на различни вътрешни влияния, а 

опитите за асимилационно въздействие, логично, липсват на финландска 

територия. От 90-те години на ХХ в. в региона се наблюдава процес на 

възраждане, обогатяващ шведската литературна институция със специфичните 

си форми на изразност и културно самосъзнание. Подобна е заслугата за 

съвременната шведска литература и на шведскофинландските писатели – 

творци, емигрирали от Финландия в Швеция или потомци на финландски 

преселници. При тях все още натежава историческият баласт, схващането, че 

финското е по-нисше от шведското. Отношението към шведските финландци 

обаче понастоящем бива преосмисляно, а продукцията им тепърва предстои да 

бъде оценностена и интегрирана в литературната история – интересен тук се 

явява въпросът коя литературна история, шведската или финландската. Тези 

примери са красноречиво доказателство, че историческата полифония от 

културни практики и импулси в никакъв случай не е изкоренена чрез 

прокарването на държавна граница между Швеция и Финландия, както и че в 

случая се внася не само работна ръка за шведския пазар на труда, а и креативна 

сила в сферата на духовността. 
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Заключение 

Литературата е комплексно явление, което възниква в резултат от 

продуктивното въздействие на различни по произход идейно-художествени 

импулси, ето защо в нея е невъзможно да се прокарват отчетливи граници по 

подобие на политическите. Същевременно тя е част от обществения дебат и 

социума – черпи мотиви от конкретния исторически контекст, формиран от 

вековни наслагвания, и допринася с текстове за обогатяването на неговия 

дискурсивен масив. Извършеният социо-исторически анализ в настоящия 

дисертационен труд демонстрира, че шведската литература във Финландия би 

се оказала непонятна, ако се пренебрегне връзката с Швеция в хода на 

историята, това обаче важи в пълна степен и за цялостната култура в страната, 

за всички нива на държавното управление и обществения живот. Днес, в 

условията на размити граници и преформатиращи се идентичности, 

изследванията неизбежно добиват все по-изявен интердисциплинарен характер. 

Това означава, че явленията и процесите от миналото не бива да бъдат 

разглеждани изолирано. Взаимодействието между литературата и 

историческите фактори, предопределящи социалната среда, а оттам и 

жанровете, темите и основното изразно средство – езика, се явява неизчерпаем 

източник на влияния, но също така и на проблеми за дебат с ненакърнена 

актуалност с оглед на преосмислянето на отминали събития и възникването на 

нови точки на напрежение. 

В хода на работата бе онагледено, че за да бъде възможно анализирането 

на дадено литературно явление в Швеция или Финландия, на първо място е 

необходимо познаването в исторически контекст на неговото съответствие в 

съседната държава. Факторите се простират на културно, социално, ситуативно, 

юридическо, икономическо и идеологическо ниво. Същевременно се налага да 

бъде преодоляна здраво вкоренената в съзнанията на учените емоционална 

призма, чиито модифициращи въздействия неизбежно нюансират изводите. 

След обработката на изходните материали бе доказано, че сама по себе си тази 

традиция на чувствата в историографията, литературата, изобразителното 

изкуство датира от разцеплението на бившата велика сила и конгломератна 

държава Швеция. В изследването е разкрита взаимовръзката между въпросното 

травматизиращо историческо събитие и творческите процеси в двете 

новообособени страни. Условията на тогавашната епоха налагат 1809 г. да се 
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схваща като положителна, като предпоставка за формирането на две естествени, 

единни, макар и маломерни държави (стеснена, но обединена Швеция и 

автономна, развиваща се Финландия), за установяването на относително траен 

мир в целия нордски ареал, за бързото създаване на национално самосъзнание, а 

след няколко десетилетия – и за преднамерена забрава.  

Така формулираните проблематични моменти дават повод за щателното и 

системно осмисляне на заложените в увода на този труд задачи с цел да се 

намери една възможно най-ясна и обективна хронологическа линия на анализ. 

Вътрешно присъщата на темата двойна перспектива в историческия подход като 

най-логичното методологическо средство способства за постигане на следното:  

1. Онагледяване и анализ на процесите с произход в същинска Швеция, 

оказали се основополагащи за развитието на литературата на финландска 

територия преди и след подялбата на кралството (1809 г.).  

2. Доказване на често пренебрегвания принос от страна на писателите и 

културните дейци с финландско потекло за творческата дейност в Швеция 

посредством тесните връзки между двете държави, които се явяват исторически 

предопределени, въпреки че е явна диспропорцията в количествено отношение 

между източниците на влияние в двете страни.  

3. Разширяване на обхвата на познанието в България относно 

специфичната обвързаност между Швеция и Финландия, довела до 

правомерното вписване на втората в нордския ареал; въвеждане и обясняване на 

ключови/спорни понятия от социалния, историческия и културния дискурс в 

региона. 

Паралелното разполагане на процесите на шведска и финландска 

територия в хода на историята утвърди като валиден извода, че земите, които 

днес съставят държавата Финландия, систематично са били притегляни към 

сферата на западноевропейската цивилизация, макар да остават неразривно 

подвластни и на руските влияния с оглед на периферната си геополитическа 

позиция. Те обаче запазват характерните особености на финската 

народопсихология и изконния фолклор на фините, за да базират 

новоизграждащото се след 1809 г. финландско национално самосъзнание върху 

местното своеобразие. Шведското наследство във въпросната епоха се използва 

по-скоро като щит срещу евентуална русификация. В първата половина на 

столетието тази задача „почива върху плещите на образованата средна класа“, 
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която по необходимост и обичай във Финландия е шведскоезична [Андерсън 

2006: 152]. Така в творчеството на Рунеберг, Снелман, Льонрот и Топелиус 

финландската култура придобива символна цялостност и престижни модели на 

колективна идентификация, които обаче на онзи етап функционират и в 

Швеция. 

Към резултатите от изследването можем да отнесем и наблюдението, че 

историческият развой постепенно предпоставя по-дистанцираната позиция на 

кралство Швеция в началото на ХХ век редом с акумулирането на разнородни 

повратни импулси на финландска почва. Това води до зараждането на 

финландскошведския модернизъм. Въпросните революционни идейно-

естетически процеси представляват най-изявеното влияние от финландска 

страна върху шведската литература и отново са плод на геополитически и 

социални фактори, предпоставили преломните изменения в културната 

рецепция, езиковата употреба и поетическата образност на модернизма. 

Идентичността на финландските шведи в духовен план е постигната в акта на 

авторефлексията, осъзнаването на изменените обстоятелства и 

противопоставянето между собствената проблемна идентичност като стратегия 

на модерността и вече конструираната идентичност на националната култура с 

фински облик. Въпросните аспекти на културното формиране обаче са свързани 

от една обща практика, а именно техния ретроспективен характер, и в двата 

случая традицията (високата шведска и народната финска) функционира като 

градивен елемент в едно проблематизирано настояще. В този ред на мисли 

наглед се явява естествен въпросът защо модернизмът от началото на ХХ в. не 

възниква в Швеция, където всъщност се долавят ранни негови наченки, а сред 

финландскошведските творци. Той намира своя отговор в историческите 

събития. Неговата каузалност е чужда на хода на историята, тъй като 

финландските територии винаги са били подложени на разнородни 

международни влияния, не на последно място поради географската близост със 

Санкт Петербург, наред с исторически обусловеното „усамотяване“ на 

финландските шведи, което ги подтиква да насочат поглед към Европа.   

Швеция и Финландия, разглеждани в оптиката на историческия подход и 

сравнителния анализ, формират модел на взаимодействие, който се явява 

източник както на влияния с откровено положителен знак, така и на 

травматични наслагвания, продуктивни за литературата въпреки своята по-
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негативна нюансираност и предпоставили асиметрията във възприемането на 

отделните категории автори, особено на онези с малцинствен произход, с оглед 

на различните естетически регистри, в които биват полагани техните текстове. 

Налице са множество проблеми за дебат и задълбочено проучване с оглед на 

две особено актуални обстоятелства: самостоятелността и увереността на 

съвременната финскоезична литература в собствените й способности и 

засилените процеси на постмодерна хибридизация в културата. Необходимо е 

също така да се преодолее забравата на общата история и от двете страни на 

Ботническия залив, която сама по себе си представлява съзнателна стратегия от 

една отминала епоха – националистическата. Макар факторите на 

историческата действителност след 1809 г. постепенно да предизвикват 

целенасоченото отдалечаване на двете страни една от друга, ненакърнено остава 

тяхното общо наследство, което и до днес предопределя идентичността на 

поданиците им, отчасти двойствена, както и контактите помежду им на всички 

равнища. То обаче е подвластно на съвременните процеси, валидни за 

социалния и културния развой по целия свят. Докато преди само петнадесет 

години се приемаше, че финско- и шведскоезичната литература във Финландия 

просперират в симбиоза, днес биват регистрирани обезпокоителни тенденции. 

Шведският език все по-често е пренебрегван от финскоговорящите, а творбите 

редовно се четат в превод на фински, което затруднява пътя им до извоюването 

на общонационално признание, засвидетелствано например чрез престижната 

награда за литература „Финландия“. Предстоят интересни десетилетия на 

задълбочаване на възприемчивостта към световните културни повеи за сметка 

на старата дихотомия шведско-финско. Художественото творчество вече не 

бива да се възприема като лек за неизлечими рани, а като общо завещание и 

контактна зона, като илюстрация на социални процеси с дълбоки корени от 

двете страни на Ботническия залив, а защо не и като предпоставка за 

допълнително заздравяване на връзките между тези страни, за доопознаване и 

преодоляване на стереотипите, изградени от исторически практики, които в 

многообразието на постмодерния свят вече не са актуални. Докато съществува 

въпросът към чия литературна история принадлежат дадени автори и доколко се 

явява определяща ролята на езика, докато са налице парадоксални заблуди (че 

финландските шведи са усвоили майчиния си език в Швеция или че горските 

фини се намират на територията на Финландия), докато дадени социални групи 
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продължават да търсят мястото си в съвремието посредством литературата, 

изследвания като настоящото ще бъдат част от опитите да се попълни 

празнината в научноизследователския дискурс с цел да се допринесе за 

разбирането на конкретни явления и изясняването на спорни моменти както на 

местна почва, така и в чужбина, какъвто е конкретният български пример. 
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Резюме на приносите в дисертационния труд 

1. Дисертационният труд е приносен в качеството си на първия за 
България подробен, хронологичен сравнителен модел на развитието на Швеция 
и Финландия в общ план и на техните литератури в частност. В допълнение за 
първи път в световен мащаб в областта на скандинавистиката и литературните 
науки се обсъждат целенасочено спецификите на културните взаимоотношения 
между двете страни в периода XVI-XXI в. и техният двупосочен характер в 
областта на литературата (към настоящия момент се е наложила практиката да 
се разглежда конкретно явление в едната държава или целия едностранен 
развой, а другата страна да се споменава бегло като даденост). За целите на 
анализа приносно е обстоятелството, че един от езиците, използвани при 
събирането на първичната и вторичната литература, е финският. 

2. Настоящият дисертационен труд се схваща като заявка от страна на 
финландистиката в България за възможностите й да функционира и като 
дисциплина с теоретическа и научно-приложна насока в допълнение към вече 
дългогодишното преподаване по практически фински език в СУ. 

3. Въз основа на получените резултати са изведени важни тенденции и 
въпроси, свързани с причинно-следствените връзки между явленията, които 
отварят поле за по-нататъшни изследвания с цел задълбочаване на изводите. 

4. Хипотезата на автора, че Финландия не следва да бъде определяна като 
пасивен реципиент на шведски влияния, е доказана и подкрепена от множество 
примери от областта на художественото творчество и публицистиката. 

5. В контекста на изследванията в България се въвеждат ключови имена на 
финландската литература, които досега не са били обект на систематичен 
анализ у нас. Идентифицирани и изяснени са проблемите пред тях или по-точно 
негативните аспекти от историческото взаимодействие между Швеция и 
Финландия, както и приносът на въпросните личности за съхраняване на 
близостта между двете нордски държави в условията на съвремието ни. 

6. За първи път в български контекст се осъществява анализ на полемики и 
дискусии от шведската и финландската преса от XIX в. насам, от значение за 
изграждане на представата за шведските автори във Финландия и обратно, 
както и за тълкуване на влиянието им за литературата в съседната страна, тъй 
като са част от обществения дебат, значим и за историци, и за литературоведи.  

7. Приносен факт е и обстоятелството, че се задават и обясняват на 
български език основни понятия и реалии, необходими при работата с текстове 
от финландски автори и за преподаването на тази литература. Повдигат се 
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актуални въпроси, засягащи литературната наука, историята, социологията, 
културологията. 
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1  Финландия или по-точно земите на изток от Ботническия залив стават 
шведски посредством сложен и продължителен процес с начало ок. средата на 
XI в. Настъплението от запад се характеризира със спонтанни преселения, 
насърчавани от властта, но също така и с организирани колонизационно-
завоевателни походи. През 1155 г. шведският крал, впоследствие национален 
светец Ерик Йедвардсон (ок. 1120-1160 г.) заедно с епископ Хенрик предприема 
кръстоносен поход с цел християнизиране на фините по западното крайбрежие. 
През 1239 г. с втория кръстоносен поход Бирьер Ярл (1190-1266) окончателно 
затвърждава положението на Швеция и на католическата църква в Хяме, 
централна Финландия. В периода 1293-1295 шведският маршал Торгилс 
Кнутсон (живял до 1306 г.) завладява и далечна Карелия. Известно като трети 
кръстоносен поход, това начинание цели завземането на пристанище, което 
впоследствие ще се превърне в ключовата крепост Виборг. Съвместната 
история на Швеция и Финландия продължава до Наполеоновите войни. През 
1809 г. Швеция губи източните си предели и от тях е образувано Велико 
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княжество Финландия в рамките на Руската империя. Т. нар. „политика от 1812 
г.“ слага началото на продължаващата и до днес позиция на „ангажиран 
неутралитет“ на Швеция и се разглежда като ключова за формирането на облика 
на целия нордски ареал. Финландия от своя страна никога повече няма да 
принадлежи на своята „стара родина“ политически. 
2  През 1917 г., след Февруарската революция, Финландия се възползва от 
създалото се напрежение, за да се откъсне от Русия. След изборите през 
октомври същата година новосъставеният финландски парламент гласува 
предложената от сената декларация за  независимостта й. На 31.12.1917 
президентът Пер Евинд Свинхювуд (1861-1944) се среща с Владимир Илич 
Ленин (1870-1924) в Петроград, вследствие на което Съветът на народните 
комисари официално признава новата държава Финландия. 
3 В периода 1556-1563 г. Юхан е херцог на Финландия (шв. hertig), а през 1581-
1592 г. се именува велик княз (шв. storfurste). Титлата е валидна до 1809 г., 
когато Финландия за първи път в историята си става отделна политическа 
единица с точно установени държавни граници, а новите велики князе са 
руските царе от Александър I до Николай II. 
4 Цит. по Константинович, Зоран. Цит. съч. 
5 Вж. Вачева, Албена. Модерната историография и литературната история. сп. 
„Език и Литература“, 2005/1-2, с. 195. 
6 Valdés, Mario and Hutcheon, Linda. Rethinking Literary History - Comparatively. 
In: American Council of Learned Societies. Occasional Paper № 27, 
http://www.acls.org/op27.htm. 
7	  Шведското име на града е Обу, финското – Турку. И до днес финландските 
градове имат табели с имена и на двата официални езика, в случай че са 
шведскоезични или поне двуезични според характера на населението им.	  
8 Католицизмът, разпространяващ се от Швеция, опонира на православието, 
което Новгород се опитва да насажда в източните предели на днешна 
Финландия. Враждите между местните фински племена и Новгород траят от XI 
до началото на XIII в., като част от тях се вписват в гореспоменатите 
кръстоносни походи. 
9 Новият Завет е преведен на шведски език през 1526 г., а през 1541 е завършена 
т. нар. Библия на Густав Васа. Преводът се опира основно на немскоезичния, 
изготвен от Мартин Лутер (1522). През 1548 г. Микаел Агрикола завършва 
превода на Новия завет на фински, който е отпечатан в Стокхолм. Цялата 
Библия на фински се появява едва през 1642 г., макар още Агрикола да 
превежда отделни книги и от Стария Завет. 
10 „Калевала“ или финландският национален епос е издаден през 1849 г. в 
окончателния си вид. Неговият съставител е Елиас Льонрот, който провежда 11 
експедиции в отдалечените източни провинции на Финландия, записва народни 
песни, т. нар. руни, и в крайна сметка оформя епос, който да докаже, че 
финското творчество далеч не отстъпва на произведенията на 
западноевропейската цивилизация. Характерният за „Калевала“ четиристъпен 
хорей, наситен със специфични за финския език алитерации, не се оказва 
продуктивен за по-късната финскоезична поезия, макар нейни представители да 
експериментират с т. нар. runometer/kalevalamitta (шв./финс.) в отделни свои 
поеми. Най-известен сред тях е Ейно Лейно (1878-1926), бележит финландски 
поет представител на неоромантизма от началото на ХХ в. 
11 От шв. riksdagen – парламентът на Швеция, по онова време съсловен. 



	   43	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Шведският език е официален по подразбиране чак до 1922 г., когато и 
финският по конституция е въздигнат до национален език. Въпреки че двата 
езика са равнопоставени de jure, днес финландските шведи съставляват едва 
5,3% от населението на страната, а родният им език губи позиции в 
обществения и държавния живот. 
13  Изразът принадлежи на Ебба Вит-Братстрьом (р. 1953), професор по 
литература и специалист по сравнително литературознание от Швеция, 
преподаваща и в Хелзинкския университет. 
14 Интелектуално движение с корени в европейския романтизъм (преди всичко 
актуалните идейни течения в немските университети и Упсала), което в Обу 
придобива финска окраска с оглед на засиления интерес към фолклора, народа и 
природата на Финландия. 
15 От шв. skogsfinnar – горски фини или финското население, заселило се в 
горите на Вермланд и Даларна в Швеция, основно през XVII в.  
16  Шв. tillfällespoesi – поетичен жанр, процъфтявал от Средновековието до 
ранния XVIII век. Творбите са писани по определен повод: тържествени 
наздравици, жалейки, химнически възхвали по време на бракосъчетания, 
рождени дни и др., и изпълнявани от самия поет [Вж. Ганчева 2012: 147]. 
17 Е. Тегнер – шведски поет, професор по гръцки език и епископ. През 1819 г. е 
избран за член на Шведската академия. Признат е за национален поет и един от 
най-значимите културни дейци на шведския романтизъм, както и за баща на 
модерната шведска поезия. 
18 Трендафилов, Владимир. Класиката като вид излишък. LiterNet, 07.05.2003, 
http://liternet.bg/publish8/vtrendafilov/klasikata.htm. 
19 По темата вж. Knapas 1999: 414. 
20 Финландският шведски език се придържа към езиковите норми в Швеция, 
различавайки се основно по произношението, което се влияе от финския. 
Налице са редица диалекти, базирани върху старошведския. Финландизмите от 
своя страна представляват специфично финландскошведски думи и изрази. 
Феницизмите са езикови характеристики, възникнали под влияние на финския 
език. Полагат се усилия шведският във Финландия да не се дистанцира от този в 
Швеция. 
21 Реформа в гласоподавателната система, която дава избирателни права на 
цялото финландско население, вкл. жените, чрез т. нар. пропорционални 
избори. По този начин миноритетната шведска прослойка вече губи своето 
репрезентативно доминиране, отдавано допреди това на високата й степен на 
застъпване във висшите съсловия. 
22  Феноманите са радикални застъпници за налагането на финския език в 
държавността и обществения живот на Финландия от ок. 1840 г. Техни 
опоненти са т. нар. свекомани, привърженици на старата шведска традиция. 
23 Позволявам си да прилагам на български това понятие като еквивалент на 
шведския глагол förfinska или букв. „пофинчвам“. Названието „фени“ (fennit) е 
използвано за първи път от Тацит в етноложко-географското му описание 
„Германия“ (98 г.). С него той обозначава населението, живяло на север от 
германските племена, т.е. лапландците, откъдето се прехвърля и върху фините. 
Етимологията е неизвестна [вж. Варпио 1999: 8, 9]. 
24 Обозначение на определен вид романи от началото на XX в., ситуирани в 
градска среда и с доминиращи песимистични настроения, скептицизъм, 
студенина и обезвереност, затвореност в собствения аз с неговите текущи 
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проблеми. Отчасти този поджанр е предопределен от политическата и културна 
ситуация, лишила живота от романтиката на борбата и чувствата. 
25 Израз, заимстван от Ничев, Боян. Цит. съч., с. 69. 
26 За подробности вж. Willner 1979: 26, 30; Brandell 1958: 208; Söderhjelm 1928: 
60; Enckell 1928: 27-30. 
27  А. Лундквист – шведски писател, поет и литературен критик, член на 
Шведската академия от 1968 г. Г. Екельоф – шведски писател, поет и преводач, 
също член на Шведската академия – от 1958 г. 
28 Вж. Трендафилов, Владимир. Цит. съч. 
29 От шв. Tornedal, финс. Torniolaakso – долината на р. Турне/Торнио (шв. 
Torne, финс. Tornio), географски регион, разположен в североизточна Швеция и 
северозападна Финландия. 


