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У статті розглядається українська інтерпретація ольстерської проблеми напередодні Першої 

світової війни. Внесення білю про гомруль Ірландії урядом Асквіта на розгляд британського 

парламенту спричинило  назрівання громадянської війни між Північчю і Півднем. Саме Ольстер 

виступив найбільш активним опозіціонером, який готувався захищати свої політичні і релігійні 

інтереси силою зброї. Корені цього явища потрібно шукати у загальновідомому принципі 

колоніальної політики будь-якої імперії, в тому числі і Британської,  - “поділяй і володарюй”. 
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Серед наявних наукових праць, в яких висвітлено національно-визвольну 

боротьбу українського народу та генезу української політичної думки у першій 

половині ХХ ст., відсутні спеціальні дослідження дотичні до проблематики  

впливу ірландського руху на державотворчий процес на Україні у зазначений 

період. Не можна також констатувати велике зацікавлення згаданим питанням 

сучасників національних змагань. 

Ірландський національно-визвольний рух привертав увагу ще Михайла 

Драгоманова, проте аналітична література, в якій би розглядалась ольстерська 

проблема як складова цієї боротьби, окрім статті В.Чекина (Василя Яроцького) 

1
 “Гомруль і Ольстер” 

2
, та публікацій “Діла”, які мають хронікально-

репортажний характер, відсутня. Тому закономірним для глибшого аналізу 

подій в Ольстері у трактуванні української преси є звернення до спогадів 

Уїнстона Черчілля, праць Івана Обуха “Де-Валєра. Національний герой 

Ірляндії” й Нормана Дейвіса “Європа: Історія”, котрі також торкалися питання 

боротьби ольстерців проти автономії Ірландії. 
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Початок ХХ ст. на західноукраїнських землях характеризувався 

поглибленням українсько-польського конфлікту, який водночас сприяв генезі 

українського національного руху. Спроби реалізації власних державницьких 

прагнень привернули увагу галичан до європейських визвольних рухів, як 

зразків національно-визвольної боротьби 
3
. Серед наявних взірців для 

наслідування певним колам української інтеліґенції імпонувала ірландська 

модель національного руху як найбільш оптимальна за даних умов. Проте вони 

усвідомлювали неможливість точного копіювання ірландських методів 

боротьби в Україні, оскільки на Зеленому Острові склалися більш сприятливі 

умови для ведення політичної боротьби за права ірланців, ніж в Галичині, де 

“при ославленôй лєґальности” марно перечити правлячим колам 
4
. Однак 

спільна риса, яка підштовхнула українську еліту до роздумів, була –

привілейована частина населення на підкорених землях як перешкода на шляху 

консолідації суспільства для боротьби за створення власної держави – “чим 

прим. є  східно-галицькі Поляки у польсько-українських відносинах, тим і 

Альстерці в анґло-ірійських” 
5
, констатує “Українське слово” у 1922 р. Ця 

думка зринає в українських колах ще до  

1914 р.: Великобританія використовує ольстерське питання, щоб не допустити 

відділення Ірландії. 

У 1912 р. уряд Герберта Генрі Асквіта вніс на розгляд британського 

парламенту біль про гомруль Ірландії, “і – як відомо – правительственна 

більшість зложена з анґлійських лібералів та ірляндських автономістів, 

одержала в сій справі побіду. Палата послів прийняла проєкт про автономію 

Ірляндиї 360 голосами проти 266” 
6
. Палата лордів вже була не в стані накласти 

на проект закону вето. Це вселяло в українців надію, “що автономія Ірляндиї 

швидко стане дїйсністю” 
7
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Документ передбачав утворення в Ірландії двопалатного парламенту: “ради і 

палати послів”, до компетенцій якого не входили “такі загально-державні 

справи, як корона, армія, фльота, договори, державна згода, натуралїзація, 

монета, право накладу, шляхотські титули, почта (одначе внутрішня ірляндська 

почта належить до ірляндського парляменту), торгівля (одначе з виїмком 

внутрішньої торгівлї, яка належить до компетенції ірляндського парляменту)”. 

Через шість років передбачалося передати у відання ірландського парламенту 

“також мито, одначе під умовою, що на се тоді згодить ся анґлійський 

парлямент та що між Анґлією й Ірляндиєю буде все обовязувати свобідна 

торгівля” 
8
 та ін. 

Четвертий закон про гомруль відкривав перед Великобританією перспективи 

мирної легітимної перебудови її у федерацію, що, на думку колективу “Діла”, 

“не може бути рівнодушне для нас, Українців, що творимо окремі складові 

части двох великих держав”. Перемога автономіського принципу в Англії 

відкривала перед Росією та Австрією “шлях до нормального розвитку держав, 

зложених з ріжнородних частин” 
9
, що передбачав надання самоуправління як 

Галичині, так і Наддніпрянщині. Незважаючи на такі далекоглядні 

оптимістичні плани, галичани реально оцінювали ситуацію, наголошуючи, що 

будь-яку поступку від панівних кіл потрібно “власними силами вибороти” 
10

.  

Таким чином, авторський колектив “Діла” був впевнений, що автономією 

Ірландії Велика Британія відкриє нову сторінку політичної історії, яку зможуть 

продублювати й інші країни. 

Палата лордів не могла відповідно до Parliament Act накласти вето на 

законопроект, але мала право його двічі відхилити, чим і скористалася. 

Парламентські баталії винесли на відкрите обговорення біль про гомруль. І це 

не випадково. Вищі чиновники усвідомлювали, що консервативні англійці 

формують свої переконання на “старому фундаменті і думають та борються так 

само, як думали і боролися їхні батьки” 
11

. Вони розглядали Home Rule як 

знищення британської  
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імперії 
12

. Тому палата лордів підтримала заяву лідера опозиції лорда 

Ленсдавна, що розглядятиме законопроект про автономію Ірландії, якщо “весь 

край бажає собі сего закона” 
13

. 

Тут і спрацював давній принцип завойовників – “розділяй і володарюй” – 

Ольстер відкрито виступив проти самоуправління Ірландії. “Підкидали гілки у 

вогнище” й уніоністи, які проводили в провінції активну агітацію проти 

гомруля 
14

. 

Вивчаючи європейські рухи, учасники українських визвольних змагань 

спробували вивести й причини ольстерської проблеми в Ірландії. 

У 1913 р. колектив “Діла” публікує свої роздуми щодо ольстерської кризи. 

На перший план постає релігійний аспект північноірландської проблеми – для 

ольстерців гомруль виступав як засилля католицизму, що вело до їхнього 

перетворення у “римських невільників”
15

. Тобто протестантизм, у даному 

випадку, виступає як гарант політичних свобод жителів Ольстеру і суверенітету 

імперії в цілому 
16

. 

Цілком логічно випливає у статті і політична причина кризи – ідентифікація 

ольстерців з англійцями. Завдяки політиці Тюдорів та їхніх наступників 

Ольстер став фортпостом англійської влади в Ірландії і основна маса його 

жителів “почувають ся Анґлійцями” 
17

. Відтак дії жителів провінції та 

уніоністів , котрі нагадували приготування до революції 
18

, ліберальний уряд 

розцінював “сю “революцію” одним із способів опозиційної тактики” 
19

. 

Очевидно, урядові кола Великобританії, котрі повинні були рахуватися з 

ірландськими послами і зважати на інтереси корони, зайняли позицію 

спостерігача подій в провінції, що підштовхувало Ірландію до громадянської 

війни. Таким чином, інтереси британської колоніальної політики були 
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каталізатором поглиблення ольстерської трагедії. “Діло” вже не наважувалося 

прогнозувати результати подій в Ірландії, а також чекало вирішення питання 
20

. 

Пізніше “Діло” повідомило, що лорд Черчілль закликав “як слід поставитися 

до ворохобників”
21

. Одночасно кореспондент телеграфував, що поширено 

чутки про готовність Ольстера піти на поступки щодо гомрулю 
22

. Зміну 

позицій диктували міжнародні події: Європа підійшла до Великої війни 
23

, що 

примушувало Великобританію більше приділяти уваги внутрішній політиці, 

аніж зовнішній 
24

. Першочергове вирішення ольстерської проблеми і політика 

“блискучої ізоляції”, якої притримувала Англія у ХІХ ст., загрожували у 1913 

р., коли свої претензії на світове панування висувала Німеччина, зменшенням 

впливу Британської імперії у світі. 

Подальший перебіг подій в Північній Ірландії не вселяв надії у позитивне 

вирішення проблеми у провінції. Ще більше загострили ситуацію у березні 

1914 р. “населення провінції Ульстер, де орґанізовано збройну силу з 

добровольцїв для активної боротьби проти влучення сеї провінциї в територию 

будучої автономії Ірляндиї” 
25

 та відмова офіцерів за наказом уряду відправити 

туди війська для встановлення контролю. Як відгук на англійську політичну 

кризу у “Літературно-науковому вістнику” В.Чекин (Василь Яроцький) 

публікував статтю “Гомруль і Ольстер”, в якій спробував продовжити 

дослідження причин ольстерської проблеми. 

Автор позитивно оцінював законопроект про автономію Ірландії як перший 

крок перебудови державного ладу Великобританії “на підставах федералізму” і 

вважав, що англо-ірландські протиріччя не можуть стати перешкодою на цьому 

шляху.  

Опозиція ж до Home Rule “викристалїзовувала ся в умовах підлеглости 

Ірландії до Анґлії” 
26

, що зумовили “істованє в Ірляндії спеціяльного 

“анґлійського ґарнізону” з лєндльордів, які звикли жити з незвичайного утиску 
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ірляндського селянства під охороною анґлійських солдатів, та особливої 

полїції, т.зв.  Irish Constabulary Force з протестанських священників, які ще досі 

не забули, що колись їх прибутки збирали ся не тільки з “вірного”, але й з 

“невірного”, римсько-католицького “стада”. Та підприємцїв, які збудовали собі 

свій добробут на наведеній в законі заборонї католикам займатися 

промисловою дїяльністю” 
27

. Таким чином, привілейоване становище 

англійських протестантів в католицькій Ірландії постало проблемою у процесі 

децентралізації влади в імперії. Оскільки саме в Ольстері більшість населення 

сповідувало протестантизм 
28

, то на перший план причиною кризи в провінції 

виступає релігія. Таким чином, Василь Яроцький вслід за “Ділом” 

інтерпретував ольстерську проблему як релігійну. 

Автор наводить свої аргументи на користь висунутої ним гіпотези. По-

перше, спроби британського уряду скасувати в Ірландії державну англіканську 

церкву зустрічали в Ольстері опір 
29

, який виливався у гасло “Wster will fight 

and Wster will be right”. Адже будь-які полегшення для католиків-ірландців 

тотожні втраті привілеїв протестантами-англійцями 
30

. По-друге, становище 

робітників Ольстеру. Економічно робітники-протестанти не отримували ніяких 

привілеїв порівняно з католиками. Проте сам факт приналежності їх до 

протестантської гілки християнства давав змогу підприємцям розбити 

ольстерських робітників на два ворожі стани, “які заміст того, щоб солїдарно 

вести боротьбу з капіталом, били ся один з другим через реліґійні незгоди”. 

Така ситуація була вигідна промисловцям Північної Ірландії (католики не 

могли володіти землею і фабриками), оскільки не давала розгорітися 

страйковому рухові, який охопив Англію у той час, і “експльоатувати їх гірше, 

нїж де иньше в Анґлії” 
31

. Зважаючи на те, що більшість населення Ольстера 

були робітниками, то доволі легко вдавалося англійцям підтримувати кризу в 

регіоні. 
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В.Чекин йде шляхом заперечення, щоб зробити черговий крок у площині 

утвердження статусу ольстерського питання як релігійного. Він заявляє, що “в 

основі опозиції Ольстера лежить національна протилежність, що ольстерська 

проблема є проблємою національної меньшости”. Одразу ж відкидає “таку 

презумпцію”, наводячи наступні факти: “з етнографічного погляду її населеннє 

переважно кельтської крови... і ...більшість еміґрантів... не тільки балакали по 

ірляндськи, але були зєднані з Ірляндцями... рівною участю в історичних 

подіях”; “колишній національний герб Ірляндії “Lamp dearg Eiring”, тобто 

“крівава рука Ірляндії”... стоїть на кожному документі “Тимчасового Уряду”.., 

на якому підписують ся всї прихильники ідеї озброєного противенства”; 

“сучасні керманичі ольстерського повстання визнають себе за істинних 

Ірляндців, а не за якусь осібну націю” 
32

. Таким чином, абсолютно неможливо 

визнати ольстерське питання за національне 
33

. 

Отже, як зазначив В.Чекин, основна відмінність північно-західного Ольстеру 

від решти Ірландії – це релігія, яку вміло використав англійський уряд “з цїллю 

зміцнити свій вплив на ірляндське житє”. На даний же час “гом-руль за 

еквівалєнт “продажу протестантів в неволю католикам”” і “навіть орґанізація 

повстання йде під знаком небезпеки насильства з боку “пануючих” католиків” 

34
. Такі антикатолицькі настрої, на думку дослідника, були результатом 

підневільного становища Ірландії і провести паралель можна хіба-що з 

Вандеєю, яка “в реліґійному засліпленні виступає проти... реального, духовного 

і матеріального проґресу – проти широкого самоврядування” 
35

. 

Зважуючи на вищенаведені факти, В.Чекин констатував, що ольстерське 

питання не є національним, інакше його б легко розв’язали за принципом – 

“Home Rule Wilhin Home Rule; автономія в межах ширшої автономії” 
36

. 

“Ірландія – не нація, - писав майбутній британський прем’єр-міністр Ендрю 

Бонар-Лоу, - просто є два народи, розділені прірвою, глибшою за море, що 

відокремлює Ірландію від Великої Британії” 
37

. Коли ж справа торкається 
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релігії, то найбільш прийнятним рішенням буде проведення плебісциту в 

Ольстері, що визначити його майбутній статус 
38

. 

Таким чином, в українських колах викристалізовується поняття референдуму 

як права народу на вияв своєї волі щодо будь-якого питання національного 

буття, що є відгуком на аналогічну заяву у британському парламенті Бонара 

Лоу 
39

. 

Розуміння ольстерської проблеми як релігійної підводить і до її політичного 

аспекту. 

Насамперед проступає ідея ідентичності ольстерців з англійцями, на чому 

будувала свою тактику боротьби опозиція гомрулю. Яскравим прикладом є рід 

Черчеллів. Герцог Мальборо, дід Уїнстона Черчілля, свого часу віце-король 

Ірландії, називав ірландських сепаратистів ворогами 
40

, а його батько, лорд 

Рандольф Черчілль, від імені ольстерців заявляв, що за допомогою зброї вони 

боронитимуть свої привілеї 
41

. Сам же У.Черчілль був вихований в 

антиірландському і протестантському дусі 
42

 і виступав категорично проти 

пропозиції ірландців та  Девіда Ллойд Джорджа надати Ольстеру автономію на 

правах ширшої автономії Ірландії 
43

. Звичайно, впевненість жителів Ольстера у 

підтримці впливових фігур політичної еліти Великобританії надихала їх на 

боротьбу. Підтримували позиції ольстерців уніоністи і консервативна партія, 

лідери яких взялися за організацію збройного повстання проти ірландського 

самоврядування 
44

. Для перших залагодження ольстерського питання було 

рівносильне зникненню їхньої партії з політичного життя Ірландії 
45

. 

Косерватори б отримали чергову поразку від лібералів. Тому ототожнення 

ольстерців з “анґлійським гарнізоном” 
46

 давало змогу англійським державним 

діячам обрамити ольстерське питання і як політичне. 
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Не можна обминути й економічної причини ольстерської проблеми, 

зумовленої нерівномірним господарським розвитком Ірландії. Так історично 

склалося, що цю територіальну одиницю імперії англійці розділяли не тільки 

географічно на Північ і Південь, але й економічно – перша частина мала статус 

індустріального району, друга – аґрарного. Бельфаст, столиця Ольстеру, 

виступав головним промисловим центром, торговельним і фінансовим містом, 

який інвестувався “нацїоналістичним селянством”. Зважаючи на даний факт, 

В.Чекин стверджує, що інтереси Ольстера вимагають “з’єднання” з рештою 

Ірландії 
47

. 

На цьому тлі постає зрозумілою економічна причина ольстерської проблеми 

– промисловість. Ірландці та англійці не хотіли втрачати індустріального 

реґіону, який для перших був джерелом живлення їхньої економіки, а для 

других – об’єктом утримання Ірландії в складі Британської імперії. 

На користь економічної причини англо-ірландського протистояння виступав 

і Олександр Кониський, який визначав її як основну боротьби. Проте історик 

визначальним називає землю (аґрарна сторона), “а релігія і політика були 

тільки притокою” 
48

. 

Розглянувши вище зазначені причини ольстерської проблеми, В.Чекин 

констатує безперспективність боротьби провінції проти автономії Ірландії, 

тому що “в конечнім результаті підраховуватиме лише одні втрати...” 
49

. 

В Ольстері не зважали на нічиї прогнози і вже мали озброєну армію, як 

вказує Іван Обух, для захисту своїх інтересів від Південної Ірландії, яка ще 

тільки думала про те, де дістати зброю 
50

. 

Український дослідник закидає англійському урядові підтримання 

напруження в Ольстері, оскільки ніяк не реагував на відмови військових 

роззброювати ольстерців. 

Реагуючи на ольстерські події, сінфайнери розпочали організовувати “фронт 

проти Ульстеру ”. До них примкнули майже всі ірландські партії, окрім 

католиків 
51

.  
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В обох частинах Ірландії гарячково готувалися до війни, формувалися 

корпуси волонтерів, які час від часу вступали між собою у сутички. Ще не 

вистачало іскри, щоб розгорілася громадянська війна. 

За місяць до початку Першої світової війни в Ірландії було аж чотири 

нелегальні армії. Найсильнішою та найкраще озброєною було, очевидно, 

військо Ольстеру. На таку думку І.Обуха наштовхує той факт, що воно без 

підготовки зразу ж за наказом Англії вирушило на фронт, в той час як три 

інших ще визначали свої позиції 
52

. 

Перша світова війна змінила хід ольстерських подій, відсунувши далеко на 

задній план суперечки між Північчю і Півднем. І саме тоді, на думку 

У.Черчілля, настав найбільш сприятливий час дати Ірландії конституційне 

самоуправління. Коли всі народи імперії присягали у вірності короні, щоб 

боротися із спільним ворогом, Ірландія легко погодилася б дарувати Ольстеру 

самостійний, але підпорядкований парламент. Проте, з жалем зазначає 

майбутній прем’єр-міністр, уряд не міг піти на цей крок, який і був недоречним 

на даний час 
53

. І, очевидно, невиправданий 
54

, на думку українського сучасника 

ольстерських подій 1914 р. Василя Яроцького. 

Ірландія вступила у Першу світову війну на боці Великобританії, й 

ольстерське питання загубилося у подіях міжнародної ваги, вирішенню яких 

приділялася першочергова увага. 

“Історії не скасуєш, - писав Іван Сокульський, - і не відміниш: що в ній було, 

те – було. Інша річ – оцінка, потрактування на відстані часу” 
55

. Ці слова можна 

віднести і до даної статті, яка є першою спробою проаналізувати вплив 

ірландського національно-визвольного руху, зокрема ольстерської проблеми, на 

генезу суспільно-політичної думки України напередодні Першої світової війни. 

Одночасно необхідно зазначити, що вказана тема тільки окреслює коло питань, 

які вартують більш докладного вивчення, оскільки тільки за матеріалами преси 
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цього періоду не можна з’ясувати загальної картини. Проте джерела, 

використані під час написання, дають підстави твердити наступне. 

По-перше, загострення кризи в Ольстері у передвоєнні роки є логічним 

наслідком одного з принципів колоніальної політики Великобританії: “розділяй 

та володарюй”. Англійські правлячі кола свідомо створили в католицькій країні 

протестантський осередок як протидію сепаратизмові ірландців. Релігія і 

політичні привілеї, пов’язані з нею, завжди були одним із найефективніших 

чинників, які підтримували імперську владу на підкорених землях. Не став 

винятком і Ольстер. І коли ХХ ст. поставило питання про децентралізацію 

Британської імперії, результат 700-літньої англійської політики не примусив 

себе чекати – ольстерці зі зброєю в руках виступили на захист інтересів імперії. 

Таким чином, ольстерська проблема постає як незаперечний факт ігнорування 

інтересів місцевого католицького населення протягом практично всього періоду 

панування Англії в цій країні. 

По-друге, спроби розглядати ольстерську проблему як політичну, релігійну 

чи економічну будуть однобічними. Названі характеристики кризи в Ольстері 

виступають її складовими частинами, оскільки в Ірландії протестанти мали 

політичні привілеї і могли займатися підприємницькою діяльністю на відміну 

від католиків. Не потрібно обходити увагою й особливостей економічного 

розвитку країни: взаємозв’язок аграрного Півдня й індустріальної Півночі 

(Ольстеру). Промисловий характер північноірландського реґіону 

використовували проімперські сили для утримання Ірландії у складі Великої 

Британії.  Враховували цей факт й ірландці як необхідну складову існування 

їхньої держави в майбутньому. Отже, ольстерське питання – це складний 

конфлікт, який потребує всебічного вивчення всіх аспектів проблеми. 

 По-третє, стаття черговий раз доводить актуальність проблеми зовнішніх 

впливів на процес кристалізації української національної  

ідеї 
56

. Ірландський державотворчий процес не пройшов осторонь українців, які 

також прагнули створити свою державу. Певні кола української інтеліґенції 
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вбачали в ньому взірець для наслідування, але докладніше ірландський досвід 

почали вивчати після 1921 р. як реальну модель перетворення підлеглої країни 

на національну державу. Це створює передумови для глибшого вивчення 

впливу національно-визвольної боротьби ірландського народу на розвиток 

української суспільно-політичної думки у першій половині  

ХХ ст. 
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