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«окраїна ісвіт» "Фенноманія" -  фінський аналог
українського

Регулярні спроби прокремлівських та ан
тиукраїнських ЗМІ наділити український 
націоналізм якимось "звіроподібними" ри
сами, убудь-яко ї,хочтрохи , освіченої лю
дини можуть викликати лише посмішку, 
а іноді, відразу. Адже всім відомо, що на
ціоналізм - ц е н е в ід ’ємна частина ідеології 
будь-якої успішної держави, а сьогодні -  це 
безсумнівна перемога над неконтрольова- 
ною масовою міграцією .У  державномуста- 
новленнієвропеиськихкраїн, як ін ині нама
гаються подати Україні в якості зразка так 
званий "мультикультуралізм", націоналізм 
відіграв дуже важливу, а часом і провідну 
роль. І навіть така маленька і нейтральна 
країна європейської півночі як Фінляндія, 
з’явилася на світ виключно завдяки ідеям 
націоналізму (у Фінляндії такі ідеї вили
лись у суспільно-політичний рух -  Фен
номанія, щ озародився усередин іХ ІХ ст.). 
Тваринний образ націоналізму, що сьогод
ні пропагується різного роду друкованими 
виданнями та телебаченням з Москви та 
Брюсселя, аж ніяк не в’яжеться зі спокій
ними, миролюбними фінами. Між іншим, 
саменаціоналізм допоміг фінамстати тими, 
ким вони є зараз, саме націоналізм не дав 
фінам потрапити під п’яту більшовиків у 
бурхливі революційні часи протягом 1917
1922 рр., вистояти у боротьбі зі сталінсь
ким режимом СССР протягом 1939-1944 
рр .іусп іш но розвиватися вгоруп ротисто- 
яння совєцької Москви із США протягом 
1945-1991 рр. (так звана "Холодна Війна"). 
Ш ирокийнаціонально-визвольний рух ви
ник у фінляндському суспільстві в 1840- 
ті рр., в пору розквіту європейського на
ціоналізму та філософських ідей пізнього 
романтизму. У той час Фінляндія була 
автономним князівством у складі самодер
жавної московської імперії під скіпетром 
династії Романових. Саме тому, фінський 
національний рух, або ж  Фенноманія, за 
своїми зовнішніми формами був цілком 
поміркованим, ліберально-демократичним 
з відголосками консерватизму та револю
ційного романтизму. Представники фен- 
номанського руху, виборюючи національ
ну окремішність фінів, робили наголос на 
мові та освіті.Особливістю Фенноманії була 
відсутність звернень до славного минуло- 
го ,уп ор івн ян н і з аналогічними національ
но-визвольними рухами поляків, україн
ців, мадярів, німців та італійців. Навпаки, 
основоположники фінського націоналізму 
(Ю ган-ВільгельмСнелльман,СантеріАлкіо, 
Конрад-Віктор Зілліакус, Вігторі Косола) чу
дово усвідомлювалиу себе відсутністьтакої 
риси. Але це нікого не бентежило, навпаки 
в рази збільшувало їхні сили. Соціальну 
підтримкуруху Фенноманії надавали пред
ставники фінляндськогоселянства та духів-

народництва
ництва. Метою фенноманів була загальна 
фінізація всього суспільного життя Фін
ляндії, яка була спрямована здебільшого на 
міське населення пропагуючи “фінляндську 
ідею”, згідно з якою Фінляндія визнавалась 
окремою державою (як від Швеції, так і від 
Московії) виключно за мовним принципом 
Чому так сталося? Все дуже просто -  на від
міну від Польщі та українських губерній 
Наддніпрянщини, самодержавна дійсність 
імперії Романових і нові віяння європейсь
кого романтизму звільнила фінляндське су
спільство від цензури та інтелектуального 
тиску. За умовами часу Фенноманія взяла лі
тературно-науковий напрямок, отримуючи 
деякі поблажливі преференції від царизму, 
у свою чергу йдучи на співпрацю з імпер
ськими чиновниками Санкт-Петербурга. 
На чолі руху Фенноманії стояли професор 
філософії та історії Юган-Вільгельм Снел- 
льман, поет Юган-Людвіґ Рунеберґ, збирач 
народного карело-фінського епосу “Калева
ла Еліас Льоннрот та інші. Пізніше супро
тивниками фенноманів на політичній арені 
стали ліберали-шведомани, які відстоювали 
права шведської мови як знаряддя швед
ського культурного впливу у Фінляндії.

Юган Снелльман -  видатний діяч фін
ського національно-визвольного руху, 
стверджував, що фінської культури ще не
має, і що ЇЇ тільки належить створити. У 
країні Суомі (так іменують свою батьків
щину саміфіни) йш лисуперечкипро те ,як  
створю ватинаціональнукультуру, створю- 
ватинацію . Снелльман вважав, що «націо- 
н ал ьн и й д ухн еє  якасьзакостеніласубстан- 
ція, непідвладна змінам. Він представляє 
собою результат безперервної роботи, по
чинаючи з моменту зародження самого 
духу.І напевній  стадіїрозвитку національ- 
ногодухународж уєтьсяпатріотизм ,втілю - 
ючи в собі буття нації. Отже, практичне 
завдання першорядної важливості полягає 
у формуванні в народу почуття національ- 
н о іідентичностіта патріотизму...». Я квва- 
жав Снельман, «в долі нації активна роль 
належить самомуіндивіду.Нація покликана 
і має невід’ємним правом формувати сама 
себе,активновизначати, щ оправдиве, а що 
помилкове...». ГоловнимгасломСнелльмана 
було -  «...нація повинна сподіватися лише 
на власні сили!». Розвиваючи цю думку, 
він стверджував,щ о «фінській нац іїнесл ід  
п рагнутидотого ,чоговонаневзм озідосяг- 
ти інездатназберегти...» .Ц едоситьнезвич- 
но,оскількибудь-якийнаціональнийрухна 
первісній ступені, як правило, сповнений 
романтичної мрійливості. Але Снелльман 
не поспішав навіть з державністю, вважа
ючи, що вона повинна остаточно утверди
тися т ільки зі становленням ф інськоїнації



-  що і буде остаточною підставою політич
ної незалежності. Проте Снелльману вда- 
лосядосягтиневеликих,аледуж еваж ливих 
цілей. Виходячи з гегелівського вчення про 
народний дух як вищу реалізацію об’єктив
ного духу, бачив найважливіше історичне 
завданняурозвитку національної самосвідо
мості, найважливішою умовою чого вважав 
мовну єдність країни. Будучи сенатором в 
підконтрольному самодержавному цариз- 
мовіуряді(1863-1868рр.),віндомігсявидан- 
ня наказувідВеликогоКнязяФінляндського 
Олександра ІІ про рівноправність фінської 
мови зі шведською (яка панувала у Фінлян- 
діїзХ Ш ст.),щ озробило першу -  державною 
мовою Фінляндії (від 1863 р.). Снелльман 
сприяв введенню в обіг фінської національ- 
ноі грошової одиниці -  марки (від 1865 р.). І 
все це в складі шовіністичної, антидемокра
тичної та самодержавної Російської імперії! 
У 2-йполовині ХІХ ст.фіни стали стверджу
вати, що Фінляндія не відвойована Мо- 
сковією у Швеції, а уклала з правлячим до
мом Романових рівноправний союз, так 
звану династичнуунію. Так,фіни створюва
ли самих себе і свою країну, не чекаючи до
зволу від царя-батюшки і Великого Князя 
Фінляндського. До часу падіння самодер
жавства у 1917 р., фіни мали вже достат
ньо розвинуту національну самосвідомість, 
щоб отримати державну незалежність.

З історичної точки зору можна поєднати 
політико-філософське вчення Снелльмана 
та ідеї теоретиків українського націоналіз
му Миколи Міхновського і Дмитра Донцова. 
Приблизно у той самий час, коли закінчував 
свою діяльність Снелльман, у січні 1900 р. Міх- 
новський у Харкові взяв участь у створенні Ре
волюційної Української Партії (РУП) — пер
шої української політичної самостійницької 
організації у Наддніпрянській Україні, завдя
ки чому Махновському вдалося узагальнити 
свої ідеї в окремій брошурі, що була видана

уЛ ьвовів  1900р., накладом утисячу примір 
ників. Деякий час ця брошУра, "Самостійна 
Україна', вважалася політичною програмою 
РУП, але згодом зазнала гострої критики -  
українська інтелігенціяКиївщини та Слобо
жанщини, якабулавиховананамосковській 
окупаційній культурі, сприйняла цей мані- 
фествкрай вороже.Незадоволенняпозицією 
Міхновськогопочалося і усамій РУП, оскіль- 
ки"СамостійнаУкраїна" не містила соціаль
ної програми, тоді як члени РУП тяжіли до 
популярного в т і часисоціалізму.Якнаслідок, 
Міхновського звинуватили у шовінізмі, над
мірному радикалізмі. Незважаючи на шквал 
критики,Міхновський наприкінці 1900 р .,у  
відповідь на заборону офіційної влади зро
бити напис українською мовою на пам ят- 
нику Іванові Котляревському у Полтаві, від 
іменіРУПнаписав:«Українськанація мусить 
скинути панування чужинців, бовониогид- 
жую тьсаму душу нації. М уситьдобутисобі 
свободу,хочбизахиталасяцілаРосія!М усить 
добути собі визволення зрабстванаціональ- 
ного та політичного, хоч би пролилися ріки 
крови!А та кров, щополлється, впадеяк на- 
роднепрокляттянаВашуголову,панеміністр, 
і на голови всіх гнобителів нашої нації...».

Що стосується Донцова, то він, керуючись 
ідеямиФрідріхаНіцшеприйшовдо генераль
ного висновку: нація — не лише «мовна чи 
національнаспільнота»,цеволящ ось спіль
не творити. Донцов намагався прищепити 
українській суспільностіволюдовлади і вво- 
людо життя, фанатизм нашляху боротьбиза 
власну ідею, твердувіруу власні сили, і тіль- 
китакий вихід він вбачав у творенніповно- 
вартісноїнації. Націюможепорятуватилише 
народження нової психології переможців, а 
не рабів, «...не вічний стогін покараних ра
бів і сльози...». Донцов послідовнообстоював 
ідею незалежності України та застерігав від 
орієнтації на Москву, незважаючи на те, чи 
вона царська, республіканська, буржуазна чи 
пролетарсько-соціалістична. Донцов ототож
нював царизм і комунізм, оскільки вони є р із
новидами однієї ідеології, які відрізняються 
лиш есуттю .Такимчином,клю чова причина 
успішності фінського національного проек
ту вХІХ-ХХ ст., навідм інувід українського, 
лежить у цілеспрямованому розвитку націо
нальної самосвідомості.Разом зтим, майбут
нє фінів як нації виглядає досить невизна- 
чено, оскільки країна поступово втягується 
у вир глобалізації, що неминуче розмиває 
національну самосвідомість. Фіни занадто 
маленький народ, щоб створити стійку ет
нічну систему, здатну протистояти потужно
му валу глобалізації. Те,що булоуспішним в 
ХІХ ст .,вж ен е спрацює вХХІ-му ст. Однак 
досвід фінського національного рухуцілком 
може стати в нагодівеликій нації, наприклад, 
українській. Час всепоставитьна свої місця...
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