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священиками. Король вимагав від них не глибокої відданості вченням Лютера, а 
вірність короні.

Реформація набула потужного впливу на норвезьке суспільство вже наприкінці 
XVI ст. Виступивши в ролі ініціатора Реформації, король був зацікавлений переважно 
тим, аби поставити духовенство на службу короні і присвоїти величезні багатства 
католицької церкви. В II пол. XVI ст. король більше займався питанням богослов'я 
і виступав в якості вищої інстанції у вирішенні спорів між прихильниками різних 
протестантських течій.

Реформація в Норвегії стала одним із визначальних чинників подальшого 
розвитку країни, а її наслідки не втрачали свою силу аж до XVIII ст.
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Актуальність даної теми «Фінляндія у вирі Першої світової війни» полягає в тому 

що в Україні історія Фінляндії цього періоду зовсім не вивчена. Сучасні історики в 
Україні вивчають історію Фінляндії в контексті загальноєвропейської або радянської 
історії. Тому, дуже важливо зазначити, що розкриття цієї вкрай нелегкої теми в 
сучасній Україні, допомагає зрозуміти історичний шлях Фінляндії в якості Великого 
князівства Фінляндського.

Об’єктом цього дослідження є -  процес і особливості перетворення автономного 
Великого князівства Фінляндського, як складової частини Російської імперії, на 
незалежну Фінляндську Республіку в період світового збройного конфлікту у 1914- 
1918 рр.

Предметом цього дослідження є місце Великого князівства Фінляндського у складі 
Російської імперії у переддень та у часи Першої світової війни.

Метою дослідження є -  висвітлення сутності й особливостей суспільно- 
політичного і військового розвитку Фінляндії як автономії у складі Російської імперії 
у 1914-1917 рр.

Початок Першої світової війни в серпні 1914 р. призвів до введення у суспільній 
сфері як повсюдно у губерніях та областях Російської імперії, так у автономному 
Великому князівстві Фінляндському низки обмежень. Водночас поетапно збільшилася 
кількість збройних сил Великого князівства у складі російської армії майже до 100 тис 
осіб. До такого кроку спонукав острах російської царської влади перед можливим 
нападом німців на Санкт-Петербург через територію Фінляндії. Чоловіче населення 
Фінляндії уникало мобілізації через попередні роки тотальної русифікації спочатку у 
1898-1903 рр., а потім у 1904—1911 рр. Однак, у серпні-грудні 1914 р. багато фінів 
мимоволі співчували Росії: понад 500 осіб добровільно зголосилися вступити до 
лав російської армії. Водночас про-німецьки налаштована інтелігенція, молодь та 
політична опозиція у Сеймі Великого князівства таємно змогла завербувати до лав 
Імперської армії Німеччини близько 2000 фінляндців.

В серпні 1914 р., заради підтримання миру та спокою, Микола II видав для 
Великого князівства Фінляндського низку указів, що посилювали цензуру, значно 
обмежували свободу слова і свободу зібрань, одним словом -  скасовували права 
автономії. Економічно залежними від війни стали мешканці центральних та південних 
промислових провінцій Фінляндії.

Розробка генералітетом Імперської армії Німеччини Східного фронту проти 
Російської імперії, задля внутрішнього її розпаду, була спрямована на прикордонні 
Рвпони імперії, які мали повстати проти царату Миколи II і приєднатись до "визвольного 
п°ходу на Схід" німецького імператора Вільгельма II. Цей план стосувався Фінляндії. 
Польщі, балтійських та українських губерній, а також кавказьких провінцій.
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Інтерес щодо Фінляндії у німецьких планах почав активізуватись лише із 26 січня 
1915 р., коли 200 молодиків з Вааси, Турку та Гельсінкі прибули у порти Північної 
Німеччини для проходження військової підготовки в якості добровольців. Пізніше ці 
добровольці були організовані Генштабом Імперської армії Німеччини у Королівський 
Прусський єгерський батальйон №27, який брав участь у військових діях в Латвії та 
Литві проти регулярної російської армії. Власне, добровольці з Фінляндії неофіційно 
іменували свій збройний загін Фінляндським єгерським батальйоном.

В цей час генерал та імператорський кавалергард при дворі Миколи II. Карл 
Ґустав Еміль Маннергейм висловив пропозиції до фінляндського Сенату створити 
добровільні військові одиниці столичної озброєної самооборони у регіоні Уусімаа. 
Однак його пропозиція була відхилена.

Перші три роки війни минули для Фінляндії без значних втрат. Війна перекрила 
шляхи Фінляндії до західних ринків збуту, натомість з’явився величезний попит на 
папір і продукцію металургійної промисловості в Росії. Це надало Фінляндії доступ 
до російського зерна і забезпечило зростання економічних показників країни аж до 
осені 1916 р. Але в березні 1917 р. пацифістські налаштовані сили (більшовики та 
ессери) почали підривати дисципліну в російській армії. До того ж, у самій Російській 
імперії відчувався гострий дефіцит харчів та енергоресурсів. Як наслідок вибухнула 
революція. Цар Микола II був вимушений відмовитися від престолу.

На зміну абсолютній монархії з'явився Тимчасовий уряд, який пішов назустріч 
суспільній думці Фінляндії оприлюднивши маніфест про скасування всіх інтеграційних 
заходів, а що особливо -  законів про русифікацію Великого князівства. Це стало 
точкою відліку в складному процесі, який наприкінці осені 1917 р. призвів до розриву 
зв'язків з Росією та проголошення Фінляндії суверенною республікою.

Елементи добровільності та силового примусу закономірні для становлення 
будь-якої держави. Фінляндія, яка була приєднана до Російської імперії згідно із 
Фршріхсгамським мирним актом від 15 вересня 1809 р., за правління Олександра І, 
отримала особливий статус автономії у внутрішньополітичному становищі. А завдяки 
контрреформам російського уряду та фінляндських генерал-губернаторів за часів 
правління Олександра III та Миколи II політична еліта Великого князівства перейшла 
у наступ аби створити незалежну державу. Події Першої світової війни вивели у нову 
фазу ідеї державної самостійності для Фінляндії. Політична еліта Великого князівства, 
що була представлена у своїй більшості нащадками шведських колоністів, прагнула 
знов не дати будь-якій російській владі затягти Фінляндію до нового ярма у вигляді 
"дарованої унії". Чітке розуміння становища Росії та Німеччини у 1914-1917 рр. 
змусило переважну більшість фінляндців як інтелігенцію з буржуазією, так і селян з 
робітниками переглянути свій більш ніж 100-річний союз із Росією та обрати правильні 
рейки державної самостійності. Перша світова війна лише прискорила поширення 
ідей державної самостійності серед всього населення Фінляндії. А революція 
1917 р. лише стала відправною Точкою для здійснення рішучих дій -  проголошення 
незалежності Фінляндії та подальша національно-визвольна боротьба з ворогами 
державної самостійності.
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