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INTRODUCERE  

 

Prezenta lucrare are ca scop, așa cum se menționează și în titlu, reliefarea 

unor aspecte ale receptării literaturii și culturii finlandeze în România. Demersul 

nu a fost unul ușor, cele două culturi, română și finlandeză, neavând întotdeauna, 

de-a lungul scurtei lor istorii, contacte stabile și constante pe plan cultural.  

Geografic și cultural parte a Scandinaviei, Finlanda nu are o imagine clară 

în România, ea fiind adesea asimilată celorlalte țări nordice. Confuziile nu sunt 

puține, dar, chiar și așa, Finlanda este pentru români un spațiu inedit și, mai ales, 

respectat. Am dori să menționăm că nu există niciun motiv real pentru această 

surprinzătoare stare de lucruri; românii și finlandezii se cunosc extrem de puțin, 

Finlanda având totuși un serios avantaj în ceea ce privește capitalul de imagine.  

În ceea ce privește necesitatea unei astfel de cercetări, trebuie menționat 

faptul că nu există lucrări extinse publicate pe tema receptării literaturii și culturii 

finlandeze în România. S-au publicat relativ multe articole sau recenzii, iar 

volume s-au dedicat mai mult ariei istorice sau diplomatice. Literatura finlandeză, 

de exemplu, nu a fost abordată decât fragmentar, niciodată într-o lucrare de 

sinteză, în ciuda intensificării relațiilor culturale dintre cele două țări din ultima 

perioadă.  

Ca urmare a unei perioade mai lungi petrecute în Finlanda, am ajuns la 

concluzia că este necesară redactarea unei lucrări în limba română care să treacă 

în revistă cele mai importante elemente ale receptării culturii finlandeze în 

spațiul românesc.  

Strivită de umbrela suedeză pe de o parte și de cea rusească pe de alta, 

limba și cultura finlandeză reușesc, miraculos, să ia contur și, mai mult decât atât, 

să devină uniforme, afirmate, proactive. Finlandezii sunt mari cititori, statistic cei 

mai mari din lume; un rezultat surprinzător dacă avem în vedere de unde s-a 

plecat. O populație extrem de redusă, răspândită într-un teritoriu larg, vitregit, 

sterp, cu ierni năprasnice, dar având o rezervă valoroasă în lemnul pădurilor 

nesfârșite și un spirit unic, numit ”sisu” – determinarea finlandezului de a nu se 

lăsa niciodată descurajat și de a-și continua netulburat planul întotdeauna bine 

calculat – au făcut din Finlanda o curiozitate socială veritabilă. Momentul cu 

adevărat important în istoria Finlandei a fost dobândirea independenței în 1917. 

Acest an marchează începutul unei secol în care finlandezii au plecat de la 

statutul de mică populație nordică la o veritabilă națiune al cărei model trebuie 

luat în seamă. Dezvoltarea rapidă a științei și tehnologiei, promovarea și 

menținerea unui statut de neutralitate, apartenența la grupul țărilor nordice, 

trecerea rapidă la cote de alfabetizare de 100%, deschiderea spre studiul limbilor 

străine, sistemul de protecție socială, sunt doar câțiva din factorii, chiar dacă 

aleator amintiți, ai progresului Finlandei spre ceea ce este astăzi. Societatea 

românească, deși interesată, în principiu, de civilizația finlandeză, nu a invățat, 

din păcate, nimic de la aceasta.  

Finlanda a luptat cu îndârjire pentru fiecare metru pătrat de teritoriu și, 

deși supusă presiunilor Rusiei, a fost probabil surpriza cea mai mare a celui de-al 

Doilea Război Mondial, zădărnicind planurile inițiale de cucerire și întârziind cu 
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cateva luni desfășurarea evenimentelor. Chiar dacă în cele din urmă a trebuit să 

cedeze, Finlanda și Războiul de Iarnă s-au constituit în adevarate modele de 

conduită și verticalitate. Mai târziu, menținerea cu hotărâre a statutului de țară 

neutră și dezvoltarea rapidă a societății au ridicat și mai mult rangul pe plan 

internațional al Finlandei.  

În zilele noastre, simpla menționare a numelui acestei țări e sinonimă cu 

un set de valori promovate și recunoscute mondial, iar acesta este un motiv în 

plus pentru scrierea acestei lucrări.  

 

STRUCTURA LUCRĂRII 

 

În primul capitol ne-am îndreptat atenția spre literatura finlandeză, în 

special partea de început, fără îndoială partea exotică și cea mai interesantă 

datorită originalității dar și influențelor suferite, cadrului total diferit de 

dezvoltare și decalajului temporar în ceea ce privește configurarea sa viitoare. 

Figura lui Mikael Agricola, episcop de Turku, este, pentru această perioadă, cea 

mai reprezentativă, unul din marile merite ale sale fiind activitatea de traducere 

în domeniul religios și, mai ales, fundamentarea limbii finlandeze așa cum o 

cunoaștem azi. Nu am insistat pe partea mai târzie a literaturii finlandeze, 

batantul modern și contemporan, întrucât acesta este destul de bine reprezentat în 

anumite surse investigate mai târziu în lucrare. Date referitoare la literatura 

ultimelor două secole apar astfel în scrierile autorilor abordați și analizați în 

capitolul al treilea, cel dedicat receptării propriu-zise. Kalevala, epopeea 

națională finlandeză nu face obiectul acestei cercetări, aceasta fiind destul de 

vizibilă în România și bucurându-se de atenția a nu puțini autori.   

În cel de-al doilea capitol am întreprins o trecere în revistă a relațiilor 

diplomatice româno-finlandeze, așa cum reies ele din câteva surse notabile 

românești și am evidențiat câteva figuri reprezentative care au inițiat, organizat, 

notat și recenzat evenimente care au dus la o mai bună cunoaștere între cele două 

popoare. Aici se desprind personalitățile unor diplomați din perioada interbelică 

(Raoul Bossy) sau din contemporaneitate (Neagu Udroiu, Alexandru Popescu), 

precum și contribuțiile extrem de importante ale unor istorici, Siviu Miloiu fiind 

cel mai de seamă.    

Al treilea capitol, partea cea mai consistentă a lucrării, vizează receptarea 

culturii finlandeze în România, scopul central al cercetării, de altfel. Structurat pe 

trei subcapitole (perioada interbelică, comunismul românesc și anii 2000), acest 

capitol investighează un număr relativ important de surse de receptare. De altfel, 

o mare parte a informațiilor despre cultura finlandeză sunt prezentate prin prisma 

respectivelor surse, nedorind să intervenim decât pe alocuri pentru a clarifica 

diferite aspecte.  Ne-am oprit asupra lucrării lui I. Simionescu, Finlanda. Oameni, 

locuri, lucruri, prima scriere cu aspect monografic despre Finlanda publicată la 

noi (în 1922). Apoi, am prezentat scrierile unui cronicar interbelic, Horia Oprișan, 

atașat de presă în Finlanda, dar și profesor, care a publicat un număr important de 

studii cu scopul de a face cunoscută literatura, arta, muzica, dar și aspecte de 

civilizație nordică, cunoscute românilor. Articolele publicate de Horia Oprișan în 
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„Universul literar” și nu numai, la începutul anilor 40 sunt extrem de bine 

documentate.  Un merit special al acestora este prezentarea în detaliu a operelor 

unor importanți scriitori finlandezi precum Frans Eemil Sillanpää și Aleksis Kivi. 

Am folosit această sursă pentru a prezenta pe larg operele acestora, surse cu 

dublă valoare: cea literară, fiind vorba de un laureat al premiului Nobel și de 

scriitorul-simbol național finlandez, și cea documentară – operele acestora 

constituindu-se, în cele din urmă, în relatări valoroase despre viața finlandezului 

ancorat în vastele întinderi de granit și gheață ale nordului. Horia Oprișan nu se 

limitează doar la prezentarea unor autori finlandezi ai epocii, ci se lansează într-o 

analiză mai amplă a vieții literare, de la Helsinki în special, scrutând viața 

publicistică, activitatea editurilor (gigantul editorial Otava fiind încă de atunci 

prezent și activ) și dinamica cititorului finlandez, precum și sistemul traducerilor 

literare. Amplă este și descrierea vieții artistice, a picturii și muzicii „fineze”, a 

bogatei activități teatrale. Se remarcă astfel compozitorul Sibelius, numele cel 

mai apreciat în muzica clasică finlandeză chiar și în zilele noastre, și pictorul 

Robert Wilhelm Ekmann, figura cea mai proeminentă a artei finlandeze.    

În continuare, capitolul al treilea se centrează pe scrieri românești despre 

Finlanda în anii comunismului. Un mare nume al acestei perioade, personalitate 

literară respectată și profesor de limbă și civilizație românească la Universitatea 

din Turku, este Ion Stăvăruș care a scris mult despre literatura finlandeză și 

căruia i se datorează, prin colaborarea cu profesorul emerit Lauri Lindgren, 

traducerea Kanteletarului, antologie de poezie tradițională finlandeză, 

corespondentul poetic al Kalevalei. Tot în această parte am prezentat pe larg un 

număr special al revistei „Secolul 20”, apărut în 1982, în întregime dedicat 

culturii și civilizației finlandeze și la alcătuirea căruia au participat nume de 

seamă ale criticii românești de la începutul anilor 80. Acest număr special 

rămâne și în ziua de astăzi, la mai mult de 30 de ani de la publicare, una dintre 

cele mai avizate, complete, complexe și valoroase surse de finlandistică scrise în 

limba română.   

Tot în perioada comunistă apar, în România, o serie de jurnale de călătorie 

în Scandinavia: am prezentat câteva dintre cele care au avut și Finlanda în 

itinerar. Remarcăm aici numele lui George Radu, cu nu mai puțin de trei opere 

monografice și jurnale de călătorie, Horia Stancu, Ioan Meițoiu, Al. Căprariu și 

Dorin Iancu.  

În continuare, ne-am îndreptat atenția spre scrierile din contemporaneitate 

– Finlanda reflectată în publicistica românească din ultima decadă, în principal. 

Am remarcat o scădere drastică a jurnalelor de călătorie în această perioadă, de 

aceea focusul lucrării s-a aplecat exclusiv asupra mențiunilor în publicații 

periodice. Totuși, am remarcat traducerea în 2003 a unui Ghid complet dedicat 

Finlandei, apariție izolată a anilor 2000, nerepetată până în prezent. În mod 

categoric, publicația cu cele mai multe articole despre Finlanda a fost 

„Observator cultural”; am cuprins într-un subcapitol activitatea acesteia sub cinci 

teme principale: dans, artă, film, literatură și muzică finlandeză. Alte publicații 

avute în vedere au fost „Tribuna”, „Oglinda literară”, „Suplimentul de cultură”, 

„Transilvania” etc.   
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Capitolul al patrulea a fost rezervat unei celule românești din Finlanda, 

mai precis lectoratului de limbă și cultură română de la Universitatea din Turku, 

înființat în 1975, și revistei „Columna”, singura revistă cu apariție constantă din 

1982 dedicată exclusiv interferențelor culturale româno-finlandeze. Lectoratul de 

la Turku a fost, până în 2010, singurul din întreaga Scandinavie și a fost motorul 

principal de promovare a limbii și culturii române în Finlanda. Totodată, a 

mediat, în special cu ocazia diferitelor evenimente organizate în anii 80-90, o mai 

bună cunoaștere între cele două națiuni, la nivel cultural și educațional. Revista 

lectoratului, „Columna”, animată și susținută de lectorii care s-au succedat la 

Turku, a dus o intensă activitate de promovare a culturii românești pe de o parte, 

dar și de publicare a unor studii și traduceri din literatura finlandeză cu scopul de 

a face cunoscuți cititorului român diverși autori. Cu această ocazie trebuie 

amintit Ion Stăvăruș, inițiatorul „Columnei”, precum și ceilalți lectori care s-au 

succedat până la apariția ultimului număr în 2008. Deși apărută pe tărâm 

finlandez și nu românesc, această revistă, angrenată în ansamblul activităților 

lectoratului, nu putea fi trecută cu vederea datorită densității materialelor 

publicate exact pe problematica abordată de această lucrare de cercetare.  

Capitolul al cincilea se centrează pe traduceri din literatura finlandeză 

contemporană, apărute în decada 2003-2013, și abordează atât scriitori 

confirmați valoric încă de mult timp și deja clasicizați precum Mika Waltari și 

Tove Jansson, dar și autori extrem de recenți, aflați la ora actuală în vârf de 

carieră – Sofi Oksanen și Antti Tuomainen. Între aceștia l-am inclus și pe Aarto 

Paasilinna, un autor mai aparte, prezență constantă în eșalonul superior finlandez 

în ultimele trei decenii. În unele cazuri, unde a fost posibil și unde au existat 

ocurențe, am apelat la ecouri din presa românească pentru a contura profilul 

auctorial al unora dintre aceștia. Surprinzător, nu toți au fost observați de critica 

de la noi, de altfel un fenomen destul de curent și curios în același timp. De cele 

mai multe ori, ca fenomen general de-a lungul timpului, traducerile în limba 

română s-au datorat unor instituții sau oameni pasionați care au stimulat și 

intermediat acest proces; menționăm aici eforturile anumitor traducători precum 

Teodor Palic sau Marilena Aldea, ale unor instituții precum Ambasada României 

la Helsinki, cea a Finlandei la București și  asociația Finlanda-România, și ale a 

unor profesori proeminenți, buni cunoscători ai ambelor culturi, precum Lauri 

Lindgren sau Matti Koskelo. 

Cultura finlandeză prin ochii românilor rămâne o temă demnă de explorat 

în continuare, în ciuda tuturor studiilor publicate până acum, cărora li se adaugă 

și prezenta lucrare. Cu atât mai mult cu cât dinamica percepției Finlandei de către 

români pare să se schimbe în mod semnificativ în ultimii ani. Reunite sub aceeași 

cupolă de constituirea Uniunii Europene, România și Finlanda sunt mai aproape 

decât niciodată.  
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CONCLUZII 

 

Prezenta lucrare și-a propus o trecere în revistă a celor mai importante 

repere de receptare a literaturii și culturii finlandeze în România sau, mai precis, 

în limba română. Nu întotdeauna sursele au apărut pe teritoriul românesc. 

Demersul a fost încetinit de lipsa unor materiale de sinteză premergătoare, 

cercetarea a trebuit începută de la nivelul de bază; nici chiar volumele de 

bibliografie a literaturii române în contact cu alte culturi nu menționează studiile 

de finlandistică sau traducerile aferente. Abia într-un volum de referințe recent, 

în 2010, apare un capitol separat dedicat Finlandei dar care nu regrupează decât 

anumite articole și traduceri sporadice publicate în perioada interbelică. 

Cercetarea noastră, cu evidentele sale neajunsuri și lacune, suntem convinși 

totuși că poate aduce în anumite puncte, clarificări de ordin, cel puțin, 

bibliografic. De altfel, bibliografia pe care am reușit să o găsim, consultăm și 

atașăm tezei, este, credem, destul de coerentă, trimiterile fiind, acesta fiind și 

dezideratul nostru, cât mai complete. Am considerat importantă listarea cât mai 

amănunțită a autorilor de prefețe și traducătorilor. 

Cu toate aceste neajunsuri, considerăm că prezenta lucrare își poate găsi 

locul printre celălalte scrieri de popularizare a culturii finlandeze. Deși concepută 

ca unidirecțională, Finlanda văzută de România, lucrarea regrupează în paginile 

bibliografiei și titluri ale unor autori finlandezi despre români și chiar și o listă a 

traducerilor din literatura română publicate în Finlanda, fie ele în volum sau în 

periodice. Deloc neglijabilă, această secțiune a bibliografiei poate deveni, la 

rândul ei și la momentul potrivit, punctul de plecare pentru un nou studiu – 

România văzută de Finlanda. 
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