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Євроінтеграція України виявилась складним та 
непередбачуваним процесом. Право на власний 
вибір український народ змушений відстоювати у 

протистоянні з офіційним Кремлем за гострої необхідності 
реформування політичної, економічної, соціальної та 
інших сфер життя. На цьому тлі в українських громадсько-
політичних та наукових колах розгорнулися дискусії щодо 
вибору шляху розвитку України. Найбільш оптимальним 
варіантом виведення держави з кризи експерти вважають 
запозичення зарубіжного досвіду для розв’язання 
внутрішніх проблем та вступу у Європейський Союз. 
Зокрема, апелюють до використання українською владою 
хорватського варіанту боротьби (хорватська війна за 
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незалежність 1991−1995 рр. – А. Ш.) з сепаратизмом та 
позбавлення опіки сусідньої держави-«старшого брата» 1, 
практики реформування Ізраїлю 2, Словаччини, Польщі 3, 
Північної Ірландії 4, Фінляндії 5 тощо. Разом з тим, у 
ході обговорення простежується спільна думка щодо 
необхідності критичного підходу до зарубіжного досвіду: 
вибирати тільки ті фрагменти, які можна використати у 
вітчизняній практиці. 

Варто зазначити, що ідея запозичення українцями 
державотворчого досвіду інших народів з подальшою 
перспективою адаптації його до реалій політичного та 
соціально-економічного життя не є новою. Наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. такі думки були поширеними у 
середовищі українських громадсько-політичних сил як 
Наддніпрянської України, так і Східної Галичини. Проте 
досить чітко дана тенденція прослідковується протягом 
міжвоєнного періоду в українській суспільно-політичній 
думці Східної Галичини щодо можливості «перенесення 
Ірландії» в Україну.

Боротьба ірландців проти англійської влади розпоча-
лась у ХІІ ст. одночасно із початком завоювання країни. 
Втім, тільки після придушення у 1798 р. антибритансько-
го повстання, піднятого членами таємної революційної 
організації «Товариство об’єднаних ірландців», був скасо-
ваний ірландський парламент. У 1800 р., згідно «Акту про 
унію», Ірландія була об’єднана з Англією, а 1 січня 1801 р. 
постало нове державне утворення – Об’єднане Королівство 
Великої Британії та Ірландії. 

Ірландія займала унікальне становище у складі Британської 
імперії − ні колонія, ні метрополія; вона входила до складу 
Об’єднаного Королівства, проте управлялась колоніальними 
методами. Країна була провінційною окраїною і не мала влас-
ного законодавчого органу. Адміністративна влада перебува-
ла в руках британського віце-короля і державного секретаря у 
справах Ірландії – вищих чиновників, підзвітних Вестмінстеру 
і британському кабінетові міністрів. Економічний розвиток 
країни визначався потребами британської економіки, як її 
аграрний придаток 6. 
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Протягом ХІХ ст. в Ірландії тривала антибританська 
боротьба. Кризу англо-ірландських відносин продемон-
струвало Великоднє повстання 1916 р. в Дубліні, яке хоч і 
не отримало широкої підтримки серед населення, але стало 
в перспективі найважливішим рубежем у самій постановці 
ірландського питання. Для переважної більшості насе-
лення Ірландії гомруль (самоуправління – А.Ш.) втра-
чав актуальність і ставав не метою, а лише вихідним 
пунктом боротьби. Відтак для британських політиків 
така переорієнтація залишала обмаль маневру у спробах 
конституційно вирішити ірландську проблему 7.

14 листопада 1918 р. у Великій Британії відбулися 
загальні парламентські вибори. В Ірландії отримали пере-
могу кандидати від націоналістичної партії Шинн Фейн 
(Sinn Fеin) – три чверті голосів. Тобто 73 місця, уніоністи 
− 25 місць, а партія Гомрул − 6 місць 8. Однак депутати від 
Ірландії відмовились засідати у Вестмінстері. Вони зібрались 
у Дубліні, де оголосили про створення ірландського пар-
ламенту − Дойлу (Dail Eireann). На першому засіданні 
21 січня 1919 р. Дойл прийняв Декларацію про незалежність 
Ірландії. Після серії терористичних актів, організованих 
Шинн Фейн, британський уряд назвав ірландський 
парламент небезпечною організацією і 10 вересня 1919 
р. оголосив її поза законом. 20 вересня було заборонено 
всі республіканські газети 9. Тільки 6 грудня 1921 р. було 
досягнуто компромісу між англійською та ірландською 
сторонами − підписано договір, за яким офіційний Лондон 
визнав Ірландську Вільну Державу (ІВД) (без Ольстера) 
домініоном Британської імперії. Однак, Ірландії не 
вдалося перейти на мирний шлях побудови національної 
республіки. Протягом 1922−1923 рр. країну охопила 
війна між офіційними урядовими силами та загонами 
Ірландської Республіканської Армії (ІРА), які виступали 
за державну незалежність і соборність (з Ольстером). 
Тільки після наказу Імона де Валера (1882−1975) 30 квітня 
1923 р. про припинення збройної боротьби громадянська 
війна в Ірландії завершилася, а 10 вересня 1923 р. держава 
вступила у Лігу Націй.
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На 1921 р., коли ірландці проголосили створення ІВД, 
українські національно-визвольні змагання із розстрілом 
21 листопада учасників Другого Зимового походу під Базаром 
фактично завершилися. На території Наддніпрянщини до 
1991 р. встановилася радянська влада, а східногалицьке 
українство очікувало «вирішення своєї долі» від держав 
Антанти. У жовтні 1922 р. українці Східної Галичини, які 
складали 74 % населення краю, вважали питання відкритим. 
Як свідчать джерела, вони стояли на позиціях, що система 
міжнародних договорів 1919−1920 рр. ще не вирішила 
проблеми статусу східногалицьких територій і тому вони 
перебували «поза межами польської держави» 10. Тобто, 
відповідно норм тогочасного міжнародного права та позицій 
держав Антанти, влада Польської держави над Східною 
Галичиною вважалася спірною. Через це як українці, так 
і поляки намагалися використовувати широкий спектр 
засобів для закріплення своєї влади над цією територією. 
Політикам Другої Речі Посполитої вдалося домогтися 
рішення Ради Послів держав Антанти від 14 березня 1923 
р. про затвердження східного кордону Польської Республіки 
та її суверенітету над Східною Галичиною.

Активна полонізація та відверта інкорпорація 
східногалицьких територій ще з 1919 р. і, особливо, після 1923 р. 
підштовхнула українських громадських та політичних діячів до 
пошуку нових шляхів державотворення. У ході дискусій щодо 
реалізації права українців Східної Галичини на національне 
та політичне самовизначення увагу окремих представників 
української суспільно-політичної думки краю привернули 
національно-визвольні рухи недержавних народів Британської 
імперії. Створення національних держав підданими офіційного 
Лондона стали вагомим стимулюючим чинником дослідження 
українським інтелектуальним середовищем Східної Галичини 
1919−1939 рр. ірландського державотворчого процесу.

Інтерес до ірландського національно-визвольного руху 
з боку українських громадських діячів як Наддніпрянської 
України, так і Східної Галичини ще наприкінці ХІХ − на початку 
ХХ ст. засвідчують праці М. Драгоманова, О. Кониського, О. 
Будзиновського, Д. Дорошенка та брошура невідомого автора, 
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надрукована у 1917 р. видавництвом Української Центральної 
Ради «Серп і молот» 11. Вони заклали традицію проведення 
паралелей між Україною / Східною Галичиною та Ірландією 
з подальшою перспективою запозичення / не запозичення 
українцями ірландських методів боротьби за незалежність. 
Подальший розвиток ідеї про можливість «перенесення» 
моделі національно-визвольних змагань ірландців на 
українські землі дістали у міжвоєнний період у працях «За 
волю Ірландії» Антіна Лотоцького 12 (1881–1949), «Як Ірландія 
здобула собі волю» Максима Гехтера 13 (1885−1947) (відомий 
у західноєвропейській пресі завдяки статтям про культурне і 
політичне життя в Україні під псевдонімом М. Григорович 14 − А. 
Ш.), «Національна революція в Ірландії» Федора Крушинського 
15 (1894−?), «Нарід − собі…» Ольґерда-Іполита Бочковського 
16 (1885−1939), «Даніел О‘Коннел» (1935 р.) Дмитра Донцова 
(1883–1913), перевиданій у 2011 р. у збірнику «Національні 
лідери Європи» 17, «Де Валєра. Національний герой Ірляндії» 
Івана Обуха 18 та передмові Наталії Дорошенко-Савченко 
(1888−1974) до перевидання книги «Ірландські оповідання» 
Софії О’Браєн 19.

Водночас, окремі українські громадсько-політичні 
діячі Східної Галичини висловлювали сумніви чи навіть 
заперечували можливість прямого запозичення українцями 
ірландських методів боротьби у протистоянні з польською 
владою. Подібні думки мали місце на шпальтах україномовних 
періодичних видань, які були поширені протягом 1920−1939 рр. 
в краї. Зокрема, на відмінності між українцями та ірландцями, 
що не дозволяло «перенести Ірландію» в Україну, вказували 
у свої публікаціях Степан Томашівський 20 (1875−1930) та 
Дмитро Левицький 21 (1877−1942).

На сучасному етапі серед досліджуваних українськими 
вченими проблем національно-визвольних рухів на території 
Британської імперії актуальність зберігає ірландське 
питання. Антибританського руху народу Ірландії 1919–
1939 рр. торкалися у своїх роботах Е. Кучменко, С. Толстов, 
К. Гула, О. Сахновський, О. Теленко, Н. Коцан. В Україні 
опубліковано україномовні переклади праць Дж. Маккорма-
ка, В. Б. Єйтса та Е. Месі. 



86 Історична панорама. -  2015. -  Вип. 20 

Візія сучасних представників українських 
націоналістичних кіл ірландської проблеми розкрита у 
збірнику статей діячів українського націоналістичного 
руху «Нація, яка не капітулює» 22. Традицію співставлення 
ірландців та українців у своїх публікаціях продовжили І. Па-
триляк 23, Г. Казакевич 24 та К. Галушко 25. Праці з історії 
Ірландії в українській історіографії першої половини ХХ ст. у 
площині усталеної традиції порівняння історичного розвитку 
двох народів проаналізувала О. Гончарук 26. 

З-поміж інших праць, дотичних до теми національно-
визвольних змагань народу Ірландії міжвоєнного періоду, варто 
виділити перекладені російською мовою спогади В. Черчілля 
монографії Г. В. Мортона, П. Невілла, П. Брендона, а також 
праці російських науковців М. Орлової, О. Полякової, П. По-
тапейка та І. Напалкової.

У сучасній українській історіографії ірландське питання 
представлено у світлі проблеми українці − «ірландці Сходу». 
Проте не стала предметом розгляду вітчизняних науковців 
українська візія ірландської національно-визвольного руху че-
рез призму відмінностей між країнами та націями. 

Мета статті − висвітлити погляди українських громадсько-
політичних діячів Східної Галичини, які протягом міжвоєнного 
періоду виступали проти калькування ірландської моделі дер-
жавотворення українцями. 

Причину зацікавлення представників українських 
громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920−1939 рр. 
ірландською боротьбою за державну незалежність розкриває 
лист Осипа Назарука (1883−1940) до польського графа Яна 
Станіслава Лося, написаний у 1939 р. Зокрема, він наголошу-
вав, що один з найбільш знедолених народів Європи за останні 
тисячу років здобув перемогу над сильною Великобританією 27. 
Аналогічні заяви досить часто зустрічалися на сторінках 
українських періодичних видань Східної Галичини. Зокре-
ма, у замітці «Ірляндія», опублікованій 3 липня 1920 р. на 
сторінках газети «Громадська думка», впадає у вічі прихова-
на симпатія автора публікації до ірландців − «Анґлія побідно 
покінчила війну із найбільшим своїм супротивником, а її ве-
лич і могутність підриває невеличка Ірляндія» 28. 
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Варто також відзначити, що в українській суспільно-
політичній думці Східної Галичини 1919−1939 рр. ірландський 
національно-визвольний рух розглядався у світлі боротьби 
ірландців з найбільшою колоніальною імперією, котра зазна-
ла найменших втрат, порівняно з іншими учасниками Першої 
світової війни. Показовою в цьому плані є опублікована 5 лю-
того 1920 р. стаття на сторінка часопису «Громадська думка». 
Автор наголошував, що «…побічницею з всесвітньої війни 
вийшла властиво Анґлія. Вона, в порівнянню до других дер-
жав втратила мало, а зискала дуже багато... Вона позбулася лег-
ким коштом усіх суперників і сама диктує тепер цілій Европі 
свою волю» 29. На цьому тлі, ймовірно, визвольні змагання 
ірландського народу повинні були мати ще більший резонанс 
серед галичан-українців і спонукати до відновлення боротьби 
за створення власної держави. 

Більшість представників українських інтелектуальних 
кіл протягом міжвоєнного періоду розглядали ірландський 
національно-визвольний рух практично ідеальним взірцем 
для наслідування недержавними народами. Так, влітку 1921 р. 
редакція львівської газети «Батьківщина» підкреслювала, що 
«своєю витривалістю і неустрашимістю (ірландці − А. Ш.) в 
борьбі за визволення з чужого ярма можуть бути взірцем для 
всіх поневолених народів світа» 30. Найбільш плідно у напрям-
ку пропаганди запозичення українцями ірландської моделі 
державотворення працювали М. Гехтер, А. Лотоцький та Ф. 
Крушинський. Впадає у вічі в їхніх працях ідеалізація Ірландії. 
Заразом, окремі заяви дослідників щодо однакових політичних 
умов, в яких опинилися обидва народи після закінчення Першої 
світової війни, подібності географічного положення Ірландії та 
України, відсутності зовнішньої підтримки обох національно-
визвольних рухів не витримували критики. Вважаємо, що 
вони передусім намагалися спонукати український народ 
активізувати національно-визвольний рух, а не об’єктивно ви-
класти історію антианглійської боротьби в Ірландії. 

Водночас в українських громадсько-політичних колах 
Східної Галичини мала місце і думка про недоцільність 
прямого копіювати ірландського досвіду українцями. 
Вперше подібні ідеї в українській суспільно-політичній 
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думці з’явилися на початку ХХ ст. Окремі представ-
ники східногалицького українства наголошували на 
необхідності адаптації антибританських методів бороть-
би ірландців, відповідно до особливостей українських 
територій та автохтонних мешканців. Свої позиції вони 
обґрунтовували відмінностями політичного становища 
і менталітету двох народів. Ще у 1902 р. оглядач газе-
ти «Діло» підкреслював, що в Ірландії склалися більш 
сприятливі умови для ведення політичної боротьби за 
права ірландців, ніж в Галичині, де, «при ославленій 
лєґальности» марно перечити правлячим колам 31. У той 
же час у Києві також звернувся до ірландських методів 
боротьби В’ячеслав Будзиновський. У 1902 р. в брошурі 
«Страйк чи бойкот?» він розкритикував українців за 
пасивність і терплячість 32. Тобто, В. Будзиновський 
підкреслював наявність відмінностей у менталітеті двох 
народів, що не дозволяло скопіювати ірландську модель 
боротьби українцями. Втім, він допускав можливість 
«перенесення Ірландії» в Галичину, за умов піднесення 
національної свідомості українства краю й врахування 
теоретиками українського державотворення відмінностей 
в політичному становищі та історичному розвитку обох 
народів.

Український консерватор С. Томашівський притри-
мувався думки, що здобуття незалежності − це довгий 
історичний процес, який неодмінно повинен включати 
підготовку українства до державності шляхом ознайом-
лення з досвідом інших народів. Історик критично ста-
вився до ідеї копіювання ірландських методів боротьби 
за державну незалежність українцями Східної Галичини, 
вказуючи на ряд відмінностей між двома народами. Він на-
голошував, що для східногалицької української спільноти 
тільки «окремішності» ірландців, які і визначили долю 
визвольних змагань, варті «уваги і наслідування» 33. Тоб-
то, С. Томашівський закликав українську інтелігенцію до 
вивчення ірландського державотворчого досвіду з метою 
запозичення українцями окремих успішних апробованих 
методів національно-визвольної боротьби. 
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Степан Томашівський вважав, що українці не можуть 
«перенести Ірландію» в Україну насамперед через вигідне 
геостратегічне положення першої. Політико-географічне 
розташування країни надавало «Ірійцям безпосередній кон-
такт з величезною, богатою і дуже впливовою еміграцією в 
Америці, і таксамо можливість зв’язків з усіма суперника-
ми Анґлії, як колись з Іспанією, недавно з Німеччиною, а 
тепер із Францією» 34. Проте на сьогоднішній день не вияв-
лено документальних підтверджень прямого французького 
втручання в ірландські справи Британської імперії, за ви-
нятком підтримки на мирній конференції в Парижі 1919 р. 
У своїх мемуарах В. Черчілль, який у 1919 р. перебував на 
посадах державного міністра військово-повітряних сил і 
військового міністра, а у 1921–1922 рр. – міністра у спра-
вах колоній також заперечував факти надання допомоги 
ірландцям Францією 35. У світлі цього, вважаємо, що, вказу-
ючи на геостратегічне положення Ірландії, С. Томашівський 
підкреслював значення винесення питання про національне 
самовизначення народу на міжнародну арену. Подібні кроки 
залежного народу змушували метрополію постійно трима-
ти ці події у фокусі своєї уваги, як один із визначальних 
факторів зовнішньополітичної діяльності 36.

Степан Томашівський зауважував, що ірландці 
відрізнялися від українців тим, що «мають у своїх руках 
не тільки села, а й важні міста» 37. Проте ця теза також не 
витримує критики. Історично склалось так, що офіційний 
Лондон поділив Ірландію не тільки географічно на Північ 
і Південь, але й економічно. Північна частина країни з 
проанглійськи налаштованими мешканцями-протестантами 
належала до індустріальних районів Британської імперії, 
а південна, де проживали ірландці-католики − аграрних. 
Про цю особливість ще у 1914 р. писав Василь Яроць-
кий (1887−1938), досліджуючи ольстерську проблему 38. 

Ірландська національно-визвольна боротьба відрізнялася 
від української, як наголошував С. Томашівський, ще й тим, 
що «симпатії всього католицького світа в боротьбі з іновірними 
наїзниками» 39 були на стороні ірландців. Варто відмітити, 
що цю характерну рису антибританського визвольного руху 
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в Ірландії підкреслювали й українські прихильники запо-
зичення ірландської моделі державотворення 40. Вважаємо, 
що вищезазначені слова С. Томашівського можна розглядати 
як констатацію факту визнання світовою спільнотою права 
ірландців на самовизначення, чого не отримали українці. 

У той же час С. Томашівський припускав можливість за-
позичення ірландської моделі державотворення українцями, 
«а в кожнім разі не зараз»: «роля церкви і становище духовен-
ства в Ірляндії і на Україні − се щось таке, чого годі ставити 
одно побіч одного» 41. Очевидно, консерватор наголошував на 
відсутності тісної співпраці між українським визвольним рухом 
і національною церквою, яка виступала в боротьбі ірландців 
як консолідуючою силою, так й ідеологічною основою. 

З усіх чинників, які характеризували ірландський 
національно-визвольний рух, в зазначеній статті 
С. Томашівського можна виділити три критерії успішного 
завершення ірландцями визвольної боротьби та створен-
ня національної держави. По-перше, пріоритетом для 
ірландського народу в антибританській боротьбі було по-
вернення втрачених прав, а не прагнення «до того, чого досі 
не було» 42. По-друге, паралельно зі збройними, вони вико-
ристовували і дипломатичні методи розв’язання конфлікту 
з противником, «щоб не втратити здобутих уже позицій, не 
знайтися в гірших обставинах і не бути зданим на ласку-
неласку противника. І вона (Ірландія – А. Ш.) заключила мир 
на компромісових умовах» 43. По-третє, (можна розглядати 
як «ірландський урок» − А. Ш.), на початковому етапі ста-
новлення держава потребує консолідації всіх громадських 
та політичних сил, оскільки потужна опозиція, як показу-
вав досвід ІВД, може спровокувати внутрішньополітичний 
конфлікт 44. Вагомим аргументом на користь цього, на думку 
українських емігрантів, що гуртувалися навколо берлінського 
часопису «Українське слово», стала громадянська війна в 
Ірландії (1922−1923), спрямована «однаково проти Анґлії 
і Вільної Ірійської Держави» 45. Тобто, С. Томашівський, як 
в цілому українська суспільно-політична думка Східної Га-
личини 1919–1939 рр., підтримував ідею консолідації всіх 
політичних сил задля побудови суверенної держави. 
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Натомість український громадсько-політичний діяч Дми-
тро Левицький наполягав, що методи боротьби ірландців за 
волю проти Англії «уявляють собою щось особливе, пито-
мо, що не може бути наслідуване ніким, ніде й ніколи. Хто 
говорить інакше, хто хоче живцем перенести «Ірландію» в 
якусь континентальну країну з іншою расою, іншим скла-
дом людності, іншим темпераментом і іншою традицією, 
той або не завдав собі труду простудіювати основно і ми-
нуле і теперішнє Ірландії, або просто – це зрештою у нас 
правило − легкодушно і без критично плете небилиці» 46. Че-
рез це, припускаємо, що автор наголошував на необхідності 
створення українським інтелектуальним середовищем 
власної державотворчої програми. Окрім того, Д. Левиць-
кий висловив сумнів щодо об’єктивності українського ба-
чення ірландських національно-визвольних змагань через 
відсутність можливості в українців детально ознайомитися 
з минулим та сучасним Ірландії 47.

Отже, успіхи ірландців 1919−1921 рр. на шляху створення 
національної держави послужили каталізатором поширення 
серед східногалицького українства ідеї про доцільність 
запозичення ірландської моделі державотворення. Адже, 
як зазначав О. Назарук, «не проти такої сили як Польська 
устоєла мала Ірляндія, але проти далеко більшої, проти 
світової імперії» 48. Водночас серед української інтелігенції 
Східної Галичини міжвоєнного періоду були поширені 
погляди про неможливість прямого «перенесення Ірландії» в 
Україну через відмінності між народами та країнами. Окремі 
громадсько-політичні діячі, радше, були прихильниками 
ідеї адаптації ірландських методів боротьби відповідно 
до специфіки українських земель. Через це, припускаємо, 
що пошуки українцями Східної Галичини протягом 
1919−1939 рр. ефективних шляхів державотворення сприяли 
подальшій ґенезі української суспільно-політичної думки, 
складовим елементом якої були зовнішні запозичення основ 
національного руху. 
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In this article the author raises the problem of how Irish National 
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leaders of Eastern Galicia in 1920−1939. The issue deals not only with 
the analysis of the views of Stephan Tomaszewskyi and Dmytro Levytskyi 
but also with the factors that contributed to the recognition of the Irish 
Free State by the Official London. 

Keywords: Ireland, the national liberation movement, state-building, 
Eastern Galicia, the Ukrainians.

Надійшла до редколегії 08.04.2015 р.


