
СТАНОВИЩЕ 

върху дисертационния труд на Росица Цветанова 

„Швеция и Финландия: взаимни влияния в областта на литературата след 

Реформацията (XVI-XXI в.)” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност 2.1. Филология (Литература на народите от Европа, Америка, Азия, 

Африка и Австралия/ Литература и култура на Скандинавския север) 

 

Още в самото начало искам да кажа, че ще подкрепя със „за” прагматичната 

цел, която това изследване е поставило пред себе си. Изследването е сериозно, 

компетентно, подробно и осветляващо в две основни направления: 1) по 

отношение на поставената си задача да конструира разгърната карта на 

литературните взаимовлияния между Финландия и Швеция в периода на 

модерността, и 2) по отношение на компаративистката методология, която 

използва за подбора и коментара на фактите около темата. Темата сама по себе 

си е многообразна и сложна за структуриране. Тя обхваща период от 

скандинавската история, изпъстрен с всевъзможни политически и социални 

флуктуации, всяка от които се е отразявала съществено върху литературния 

взаимообмен между двете визирани в изследването нации. Поради тази 

причина една от главните цели в изследването е да се докаже, че „макар именно  

опосредените  от  Швеция  влияния  да  обвързват финландското художествено 

развитие с европейската естетическа конвенция” (с. 13), това обстоятелство е 

било, прецизно погледнато, комуникация между две национални литератури, т. 

е. двупосочен процес, а не еднопосочно влияние от страна на доминантната в 

политическо отношение литература (поне през част от периода) – шведската. 

Тази цел определено носи в себе си полемичен заряд и чрез нея трудът, както 

става ясно благодарение на редица изложени в него факти, заема становище в 

един актуален дебат, течащ и в двете визирани страни, относно съвместността и 

разделението в културните им наследства. В тази връзка, би било ценно според 

мен трудът да бъде преведен на съответните езици, тъй като единствено по този 

начин би могъл да се присъедини към дебата, в който иначе достатъчно 



красноречиво и подробно анонсира участие, и който по обясними причини не 

може да се състои тук в България. 

Глава първа предлага историческия заден план към тематичната цел на 

изследването, който е наложителен в немалка степен и от това, че 

предназначениетото му е за българочетяща публика, незапозната с основните 

факти от историята на Северна Европа. Този дял заема солиден процент от 

общия корпус на изследването – от една страна, заради неизбежната му уводна 

информативност, а от друга, заради лесните асоциации, които политическата 

история на Финландия ражда в съзнанието на българина, с етапи и събития от 

българската история. До 1809 г. историята на Финландия е неделима част от 

историята на Шведското кралство; авторката прецизно изяснява, че в случая 

под понятието „история” следва да се разбира периодът, започнал с 

интеграцията на финландския народ в европейската цивилизация на база на 

християнизирането му. Двете национални култури са свързани през този 

период както политически (през 80-те години на ХVІ век Финландия става 

херцогство в рамките на кралството), така и религиозно, споделяйки най-

напред римокатолицизма, а след това лютеранството като официална религия. 

Важен акцент в тази своя част изследването поставя върху маргиналното място, 

което финландският народ и култура имат през „шведския” си период. 

Шведската култура е доминантна в много отношения: като официалната за 

територията, като представителната за религията, като форматираща за 

езиковия стандарт в „перифериите” на кралството, като носеща конструкция за 

западноевропейските културни „импулси”. Водещите финландски поети и 

писатели създават произведенията си на шведски език. Съответно, 

финландският език има второразреден статус, а творците, които го използват, 

са обречени на локална самореализация. 

Интересен обрат във финландското самосъзнание се случва след абсорбирането 

на Финландия през 1809 г. в рамките на Руската империя. Отделянето от 

Швеция се оказва амбивалентно събитие. От една страна, то задава края на 

шведската езиково-културна доминация и осигурява възможност за появата на 

финландско родноезично Възраждане. Едновременно с това езиковите, 

културни и религиозни връзки с Швеция се оказват бастион пред опасността от 

руска духовна инвазия. По протежение на целия ХІХ век финландската нация 



конструира себе си на база на своята междинност спрямо двете доминантни 

култури, за което е до голяма степен улеснена и от толерантното отношение на 

руския император Александър ІІ към етнообособителните тенденции в нейния 

ареал на влияние. В резултат, заявява авторката, „в края на XIX век Финландия 

вече е истинска нация, съзнаваща своята идентичност и готова да брани 

автономията си” (с. 63). 

Глава втора и трета („същинските” две глави) акцентират върху литературния 

взаимообмен между финландци и шведи в историята: втора глава обхваща 

периода до началото на ХІХ век, а трета – след това. Това е силна част в корпуса 

на изследването. Картината на финландско-шведската литературна 

комуникация е по принцип много сложна за описание и анализ, заради 

многообразието на въвлечените в нея групи от обществото, които литературата 

по един или друг начин репрезентира. Вследствие на това обстоятелство в 

изследването се трасират, освен общите процеси в развитието на литературата в 

двете национални територии, шведската и финландската, така също и 

процесите на развитие и взаимодействие в шведската литература на шведски, 

финландската литература на шведски, финландската литература на 

финландски, шведската литература на финландци в Швеция. Резултантната 

историческа и актуална ситуация се оказва гъста, противоречива и ще си 

призная, извънредно любопитна за несведущия в сферата на подробностите. 

Изследването проследява образуването на финландския езиков стандарт, 

подчертавайки ролята на шведските институционални инициативи в подкрепа 

на създаването на финландската образователна система. Основен акцент, 

разбира се, пак е сложен върху национално-културното Възраждане през 

епохата на Романтизма. Подробно е описан и коментиран приносът на 

личности като Юхан Рунеберг, Юхан Снелман, Елиас Льонрот и др. за 

създаването на финландска национална литература, за дефинирането на това, 

що е национална литература специално във финландския контекст и за 

изпълването на това понятие със стандартно високостатусно съддържание чрез 

създаването на национален епос. Този дял от изследването е изпъстрен с 

потенции за аналогии с началото на българската нова история и литература и 

аз лично съжалявам, че тези потенции не са осъществени. С това не подлагам 

на съмнение дисертабилността на настоящото изследване, което и така е 



достатъчно обемно и аналитично-представително, но ми се струва, че такъв 

един зрителен ъгъл, меко казано, не би бил излишен. 

Интересен също така е фактът, разгледан от авторката в третата глава на 

изследването, че „модернизмът от началото на ХХ в. в региона не възниква в 

Швеция, където всъщност се долавят наченки..., а  сред  финландскошведските  

творци” (с. 301), по-специално при Хагар Улсон и Едит Сьодергран. Това отново 

е важен факт не само за контекста на трансграничните литературни процеси в 

Скандинавия, но и за нашата родна литературна среда. Девалидизирайки 

традицията по принцип, модернизмът очевидно освобождава финландската 

литература от травмите на непрестижното минало, когато тя е била маргинален 

сектор във, или периферно явление на, шведската. Тази разлика не е 

регистрирана от българския модернизъм, който изобилно се учи от авангардни 

норвежки и шведски писатели, поети, художници (лесен пример е, да речем, 

норвежкият художник Фелисиен Ропс), но не отчита наличието на финландска 

перспектива отделно или в интеграция с шведската. Това, разбира се, си има 

своето лесно обяснение. Българската и финландската литература по онова 

време са паралелно периферни и поради това са невидими една за друга. В 

обектива и на двете е културното пространство на „центъра”, в което те мечтаят 

да се интегрират. 

Ще спомена и някои по-дребни недостатъци в работата. Не навсякъде езикът и 

изложението са изгладени докрай. Освен това на места се срещат и някои 

модалности, които са по-скоро художествени или журналистически, отколкото 

научно-изследователски. Това са например употреби като „светкавично” и 

„мигновено”, когато става дума за развитие на мащабни исторически или 

литературни процеси: „нови  нагласи,  процеси  и  тенденции,  довели не  само 

до светкавичното  засилване  на  финскоезичната  творческа  дейност,  но  и до 

пословичното усамотяване на  финландските  шведи” (с. 19); 

„репрезентативната реформа  от 1906 г. мигновено превръща някогашната 

доминантна образована класа в шведскоезично малцинство (с. 12). 

Споменатите критики обаче не засенчват общото впечатление от работата като 

едно солидно, подробно и отлично организирано изследване на литературните 

взаимоотношения между Финландия и Швеция в един дълъг период, обхващащ 

цялата модерност на двете национални литератури заедно с малка част от 



предисторията й. Ето защо без колебание повтарям това, което заявих и в 

началото на настоящата рецензия: че смятам да гласувам със „за” за целта, 

която изследването е поставило пред себе си. 

 

20.03.2015                                                            Проф. д-р Владимир Трендафилов 

 


